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Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығының 

2022 жылға арналған жұмыс жоспары 

План работы Актюбинского областного  

научно-практического центра на 2022 год 

 

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы 

Наименования  мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Жауаптылар 

Ответствен 

ные 

Бақылау 

Контроль 

 

 І. «Ғылыми- әдістемелік  кеңесте қаралатын сұрақтар 

Вопросы выносимые на рассмотрение  научно-методического совета 

 

1 

Ақтөбе облыстық ғылыми-

тәжірибелік орталығының  

2021 жылғы жұмысына 

қорытынды талдауы және 

облыстық білім басқармасы 

берген тапсырмалардың 

орындалуы мен 2022 жылдың 

міндеттері 

 

Анализ выполнения Плана 

работы 2021 года 

Актюбинского областного 

научно-практического центра, 

выполнение поручений 

областного управления 

образования и задачах на 

2022 год 

1 квартал Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығының 

бөлім 

меңгерушілері 

Ж.А. 

Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

2 

Республикалық "Оқуға құштар 

мектеп" жобасының Ақтөбе 

облысындағы білім беру 

ұйымдарында жүзеге 

асырылуы 

 

Реализация республиканского 

проекта "Читающая школа" в 

организациях образования 

Актюбинской области 

1 квартал А.М.Наренова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

Скакова Ж.Б. 

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   
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4 

Психологиялық қызметті 

есепке алудың электрондық 

журналын жүйелендіру, 

ұйымдастыру 

 

Организация и  систематизация 

электронного журнала по учету 

психологической службы 

 

2 квартал 

 

М.К.Жұбандықо

ва 

Психологиялық- 

әлеуметтік 

қолдау  

бөлімінің 

меңгерушісі  

 

Ж.А. 

Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

 

5 

«Education. Science. Innovation» 

жобасын іске асыру  

 

 

Реализация проекта «Education. 

Science. Innovation» 

 

2 квартал 

 

Г.А.Кулсейтов, 

техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби 

бағдар беру 

бөлімі 

 

Скакова Ж.Б. 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

 

6 

«Психологиялық қызметтегі 

action research» жобасын енгізу. 

(әрекетті зерттеу, кіші ғылыми 

зерттеу жұмысы) 

 

Внедрение проекта "Аction 

research в психологической 

службе". (исследование 

деятельности, малая научно-

исследовательская работа) 

3 квартал М.К.Жұбандықо

ва 

Психологиялық- 

әлеуметтік 

қолдау  

бөлімінің 

меңгерушісі  

 

Ж.А. 

Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

 

 

7 

Ақтөбе облысы 

оқушыларының 

функционалдық сауаттылықты 

арттыру бойынша 

халықаралық зерттеуіне 

дайындық жұмыстарын 

ұйымдастыру 

 

Организация работы по 

подготовке к международным 

исследованиям по повышению 

функциональной грамотности 

учащихся Актюбинской 

области 

3 квартал Г.К. Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру 

бөлімінің 

меңгерушісі 

 

 

Ж.А. 

Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

 

 

8 

Облыс педагогтерінің үздік 

педагогикалық тәжірибесін 

жинақтау қорытындысы  

 

Итоги обобщения лучшего 

педагогического опыта 

педагогов  области 

4 квартал Г.К. Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру 

бөлімінің 

меңгерушісі 

 

Ж.А. 

Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 
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 директорының 

орынбасары   

 

 

9 

Ақтөбе облысындағы 

инклюзивті білім берудің даму 

жағдайын зерделеу 

қорытындысы 

 

Итоги изучения состояния и 

перспективы развития 

инклюзивного образования в 

Актюбинской области 

4 квартал А.М.Наренова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Скакова Ж.Б. 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

10 2023 жылға арналған Ақтөбе 

облыстық ғылыми-тәжірибелік 

орталығының жоспарын бекіту  

 

Утверждение Плана работы 

Актюбинского областного 

научно-практического центра 

на 2023 год 

 

4 квартал Ж.А.Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық оқу  – 

әдістемелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

 

 

 

 

 
ІІ. Облыс педагогтерінің озық педагогикалық іс-тәжірибесін зерделеу, 

жалпылау және тарату  

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы педагогов области 

1 Ақтөбе облыстық 

жасөспірімдерге арналған 

мамандандырылған «Білім-

инновация» мектеп-

интернатының география 

пәні мұғалімі, педагог-

шебер, Қалбек Санзира 

Өмірзаққызының озық іс-

тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение лучшего 

педагогического опыта 

Калбека Санзиры 

Умирзаковны, учителя 

географии Актюбинской 

областной 

специализированной школы-

интерната для юношей 

«Білім-инновация», 

педагога-мастера 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Д.Н.Асан     

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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2 Ақтөбе қаласы А.Ермеков 

атындағы №23 орта мектеп-

лицейінің математика пәні 

мұғалімі,«Үздік  педагог-

2021» республикалық 

байқауының  жеңімпазы 

атағының иегері Сауле 

Тенельовна Укибаеваның 

озық іс-тәжірибесін 

жалпылау 

 

 Обобщение лучшего 

педагогического опыта 

Укибаевой Сауле        

Тенельевны, учителя 

математики средней школы-

лицея №23 им.А.Ермекова, 

«Лучший учитель -  2021» 

1  квартал 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашы 

лық есеп 

 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет  

Ғ.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

3 Ақтөбе қаласы №55 орта 

мектебінің аға тәлімгері 

Айгерім Таированың 

шығармашылық есебі 

 

Творческий отчет старшего 

вожатого средней школы 

№55 города Актобе А. 

Таировой 

1 квартал 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашы 

лық есеп 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

4 Ақтөбе қаласындағы 

«Шығармашылық 

академиясы" МКҚК-ның 

қосымша білім беру 

педагогы және "Еңлік" 

үлгілі би ансамблінің 

жетекшісі Байдильдинова 

Гульнар Вахитовнаның 

озық іс-тәжірбиесі 

 

Педагогический опыт 

Байдильдиновой Г. В., 

педагога дополнительного 

образования, руководителя 

образцового ансамбля танца 

«Енлик" ГККП "Академия 

творчества"г. Актобе 

1 квартал Шығармашы 

лық есеп 

Творческий 

отчет 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

5 Ақтөбе  қаласы  № 24 

мектеп-гимназия 

директорының тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

1 квартал Шығармашы 

лық есеп 

 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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Мамутова Гульнар 

Утемисовнаның озық іс-

тәжірбиесі 

 

Педагогический опыт 

Мамутовой Г. У., 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

средней школы-гимнзии № 

24 г.Актобе 

Творческий 

отчет  

 

 

 

6 Шалқар ауданы № 4 

ЖОББМ директорының 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары Әлиманова 

Саягүл Зейнешқызының 

озық іс-тәжірбиесі 

 

 Педагогический опыт 

Әлимановой Саягүл 

Зейнешқызы, заместителя 

директора по воспитательной 

работе средней школы № 4 

г.Шалкар   

2 квартал Шығармашы 

лық есеп 

 

 

 

Творческий 

отчет  

 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

7 Ақтөбе орта мектебінің тарих 

және құқық пәнінің мұғалімі, 

педагог-шебер Жұбанышев 

Әли Тыныштықұлының озық  

іс-тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение лучшего 

педагогического опыта 

Жубанышева Али 

Тыныштыкулы, педагога-

мастера, учителя истории   и 

права Актюбинской СШ 

г.Актобе.  

 

2 квартал 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашы 

лық есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі,  

 

 

  

8 «Үздік педагог-2022» 

республикалық байқауының 

жеңімпазы,  Ақтөбе қаласы 

Новый орта мектеп-

лицейінің   бастауыш сынып 

мұғалімі 

Д.М.Қыстаубаеваның іс-

тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение опыта работы 

победителя 

республиканского конкурса 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 

Жубаева С.О. 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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«Лучший педагог-2021», 

учителем начальных классов 

новой средней школы-лицея 

города Актобе Кыстаубаевой 

Д. М. 

9 Дарынды жасөспірімдерге 

арналған Ақтөбе облыстық 

мамандандырылған «Білім - 

инновация» мектеп - лицейі 

педагог-психологы 

Жантикенова Кенжегуль 

Картбаевна, «М.Құсайынов 

атындағы Ақтөбе облыстық 

дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған мектеп - 

интернатының» педагог-

психологі Музеева Асемгул 

Умирзаковна, Ақтөбе 

облыстық 

мамандандырылған  физика-

математикалық  мектеп-

интернатының психологі 

Истигулова  Мейрамгул  

Кантарбаевнаның озық  іс – 

тәжірибелері  

 

Передовой опыт педагога - 

психолога Актюбинской 

областной 

специализированной школы - 

лицея для одаренных 

подростков  «Білім-

инновация» Жантикеновой 

Кенжегуль Картбаевны, 

педагога - психолога 

«Актюбинской областной 

специализированной школы-

интерната для одаренных 

детей им.М. Кусаинова» 

Музеевой Асемгул 

Умирзаковны, педагога-

психолога Актюбинской 

областной 

специализированной физико-

математической школы-

интерната Истигуловой 

Мейрамгул Кантарбаевны 

 

2 квартал 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

М.К.Жұбандықова,  

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 
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10 Мұғалжар ауданы 

Қ.Жұбанов атындаға ОМ 

орыс тілі мен әдебиет пәні 

мұғалімі Имаганбетова Роза 

Мусагалиевна озық іс-

тәжірибесі 

 

Педагогический опыт 

Имаганбетовой Розы 

Мусагалиевны, учителя 

русского языка и литературы 

СШ имени К.Жубанова 

Мугалжарского района 

2 квартал Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Наренова А.М., 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

11 Ақтөбе жоғары 

политехникалық 

колледжінің арнайы пән 

оқытушысы Муханбетова 

Рыскул Жаксылыковнаның 

тәжірибесін жалпылау 

Обобщение опыта работы 

преподавателя специальных 

дисциплин Актюбинского 

высшего политехнического 

колледжа Муханбетовой 

Рыскул Жаксылыковны 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Тәжірибені 

жалпылау 

бойынша оқу-

құралын 

шығару 

 

 

Выпуск 

учебно-

методического 

пособия по 

обобщению 

опыта 

М.Т.Абенова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

12 Ақтөбе гуманитарлық 

колледжі директорының 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары Жиенкулова 

Гулбарша Шарапиевнаның 

тәжірибесін жалпылау 

Обобщение опыта работы 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

Актюбинского 

гуманитарного колледжа 

Жиенкуловой Гульбарши 

Шарапиевны 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Тәжірибені 

жалпылау 

бойынша оқу-

құралын 

шығару 

 

 

Выпуск 

учебно-

методического 

пособия по 

обобщению 

опыта 

Б.Ж.Нурмолдина, 

техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

13 Хромтау қаласы  № 2 

мектеп-гимназия 

директорының тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Клюмова Венера 

Кабидулловна озық іс-

тәжірбиесі 

3 квартал Шығармашы 

лық есеп 

 

 

 

 

 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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Педагогический опыт 

Клюмовой В. К., 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

средней школы-гимнзии № 

2 г.Хромтау   

Творческий 

отчет 

 

14  Шалқар ауданы № 4  жалпы 

білім беретін орта мектебінің 

ағылшын тілі пәні мұғалімі, 

педагог-шебер Жиенбаева 

Ләззат Абдрахманқызының 

озық іс-тәжірибесін 

жалпылау 

 

Обобщение лучшего 

педагогического опыта 

Жиенбаевой Лаззат 

Абдрахманқызы, учителя 

английского языка педагога-

мастера  средней 

общеобразовательной школы                  

№ 4 Шалкарского района 

 3 квартал  Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

А.А.Аскербекова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

15 Үздік ұстаз, қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

ассоциациясының жетекшісі, 

«Әлем ұстазы» байқауының 

номинанты педагог-шебер 

Б.Т Базарғалиеваның озық іс-

тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение лучшего 

педагогического опыта 

педагога-мастера 

Базаргалиевой Б. Т. – 

обладателя звания «Лучший 

учитель», руководителя 

ассоциации казахского языка 

и литературы, номинанта 

международного конкурса 

«Әлем ұстазы» 

3 квартал  Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Қ.И.Куразова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

16 Әйтекеби ауданы 

М.Жұмабаев  атындаға ОМ 

орыс тілі мен әдебиет пәні 

мұғалімі Аманшеева Агиля 

Жумыргожаевнаның  озық іс-

тәжірибесі 

 

3 квартал Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

 

А.М.Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Педагогический опыт 

учителя русского языка и 

литературы КГУ «Средняя 

школа имени М.Жумабаева» 

Айтекебийского района 

Аманшеевой Агилы 

Жумыргожаевны 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

17  Хромтау ауданы №7 

«Еркетай» балабақшасының 

әдіскері, республикалық 

«Мектепке  дейінгі ұйымның 

үздік педагогі» байқауының 

«Үздік әдіскер»  номинация 

иегері  Джанадилова Инабат 

Аскаровнаның озық іс-

тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение лучшего 

педагогического опыта 

методиста детского сада №7 

«Еркетай» Хромтауского 

района, обладателя 

номинации «Лучший 

методист» Республиканского 

конкурса «Лучший педагог 

дошкольной организации" 

Джанадиловой Инабат 

Аскаровны 

 4 квартал 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

М.Т.Мурзагуло 

ва,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

18  Қобда ауданы Сарбұлақ ОМ 

орыс тілі мен әдебиет пәні 

мұғалімі Бекбаулова 

Айнагуль Касаиновнаның  

озық іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт  

учителя русского языка и 

литературы Сарбулакской 

СШ Кобдинского района 

4 квартал  Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

А.М.Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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ІІІ. 

І. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного и общего среднего образования 

 

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы 

Наименования 

мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Қорытынды

лау 

Форма 

завершения 

 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

1. Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар 

 және отырыстар 

1  «Ұйымдастырылған оқу 

қызметінде 4 К моделін 

ойын арқылы жоспарлау» 

оқыту семинар (ПШО 

бірлесіп) 

 

 

Обучающий   семинар 

«Планирование 

организованной учебной 

деятельности на основе 4 К 

модели через игру» 

(совместно с ЦПМ)  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Сертификат 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

Информация  

на сайт 

М.Т.Мурзагулова  

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі,  

ПШО әдістемелік 

орталығы 

 

Методический центр 

ЦПМ, отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

2 «Өзін-өзі тану» пәнінің 

педагогтеріне арналған  

«Өзін-өзі тану сабағын 

ұйымдастырудың   өзіндік 

ерекшеліктері» онлайн-

семинары 

 

Онлайн-семинар для 

педагогов по предмету 

«Самопознание» 

«Специфические 

особенности организации 

урока самопознания» 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

Сайтқа  

ақпарат 

 

 

 

Информация 

на сайт 

Методические 

рекомендации 

С.О.Жубаева  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

3 «Бағалау 

спецификациясының 

өзгеруі аясында 

оқушылардың жетістіктерін 

критериалды бағалау» 

cеминар-практикумы 

 

Семинар-практикум 

«Критериальное 

оценивание достижений 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 



12 
 

учащихся в свете изменения 

спецификации оценивания» 

4  «Математикадан кейбір 

күрделі тақырыптарды 

оқытудың тиімді жолдары 

мен әдістері» семинар-

практикумы (Ақтөбе 

облыстық 

мамандандырылған физика-

математика мектеп- 

интернатының іс-

тәжірибесінен) 

 

Семинар-практикум 

«Эффективные способы и 

методы преподавания 

некоторых сложных тем по 

математике» (из опыта 

работы АОСФМШИ ) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

Ғ.Ж.Байсейтова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

5 «Өзін-өзі тану пәнімен 

интеграциялау – ұлттық 

құндылықтардың ашылу 

кепілі» базалық және 

пилоттық білім беру 

ұйымдарының тәжірибе 

алмасу онлайн семинар-

практикумы 

 

Онлайн семинар – 

практикум «Интеграция с 

дисциплиной самопознания 

– залог открытия 

национальных ценностей» 

по обмену опытом базовых 

и пилотных организаций 

образования   

   қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа 

ақпарат 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  

на сайт 

С.О.Жубаева  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

6 «Ресурстық орталық – 

шағын жинақталған 

мектептерінің сапалы білім 

алуын қолдау» облыстық 

оқыту семинары 

 

Областной обучающий 

семинар «Ресурсный центр - 

поддержка качественного 

образования 

малокомплектных школ» 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

 

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 
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7 «Әліппе» және «Ана тілі» 

оқу бағдарламаларының 

әдістемелік ерекшеліктері» 

облыстық семинар-

практикум 

Областной семинар-

практикум «Методические 

особенности учебных 

программ «Букварь» и 

«Обучение грамоте»  

ақпан 

 

 

 

   февраль 

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 

8 «Орыс тілі мен әдебиеті 

сабақтарында және 

сабақтан тыс іс-әрекетте 

оқырман құзыреттілігінің 

негіздерін қалыптастыру 

және дамыту» облыстық 

семинары 

 

Областной семинар 

«Формирование и развитие 

основ читательской 

компетенции на уроках 

русского языка и 

литературы и во 

внеурочной деятельности» 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

9 «Оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын 

қалыптастыру - оқырман 

қызметіне деген ынтасын 

арттырудың кепілі» атты 

ғылыми-практикалық 

конференция 

 

Научно-практическая 

конференция  

«Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся как 

залог повышения 

мотивации к читательской 

деятельности» 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Конференция 

материалдары

ның 

электрондық 

жинағын 

шығару  

 

 

Выпуск 

электронного 

сборника 

материалов 

конференции 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

10 Ақтөбе қаласы № 11 орта 

мектеп-гимназиясы 

базасында «Орыс, 

ағылшын, қазақ және неміс 

тілдері сабақтарында 

оқушылардың ынтасын 

ақпан 

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

А.А.Аскербекова 

К.И.Куразова 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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арттырудың заманауи 

әдістемелері мен әдістері» 

облыстық семинары  

 

Областной семинар 

«Современные методики и 

методы повышения 

мотивации на уроках 

русского, английского, 

казахского  и немецкого 

языков» на базе СШГ № 11 

г.Актобе 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

11 Ақтөбе қаласы № 41 орта 

мектеп-гимназиясы 

базасында «Орыс тілі мен 

әдебиеті сабақтарында 

оқушылардың 

коммуникативтік 

құзыреттіліктерін 

қалыптастыру» облыстық 

семинары  

 

Областной семинар 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции обучающихся 

на уроках русского языка и 

литературы» на базе 

средней школы-гимназии № 

41 г.Актобе 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

12 Ақтөбе қаласы №40 орта 

мектебінің базасында 

«Тарих пәнінен тиімді 

педагогикалық 

технологияларды қолдану 

арқылы оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын   арттыру» 

облыстық семинары 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар «Пути 

повышения 

функциональной 

грамотности учащихся 

через использование 

эффективных 

педагогических технологий 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

на сайт, 

социальную 

сеть 

А.А.Искендирова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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по истории» на базе средней 

школы №40 г.Актобе 

(хозрасчетный) 

13  Көркем еңбек пәні 

мұғалімдеріне арналған 

«Қолөнер бұйымдарын 

жобалау және орындау 

технологиялары» облыстық 

семинары 

  

Областной семинар 

«Технологии 

проектирования и 

выполнения ручных 

изделий» для учителей 

художественного труда  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

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 

14 ПШО-мен бірлесіп 

«Басқару қызметін 

жақсарту барысында 

басшының ролі» балабақша 

меңгерушілеріне арналған 

облыстық семинары  

 

Областной семинар 

совместно с ЦПМ «Роль 

руководителя в процессе 

улучшения  управленческой  

деятельности» для 

заведующих детских садов 

    ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

информация  

на сайт 

М.Т.Мурзагулова  

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім 

беру бөлімі,  

ПШО әдістемелік 

орталығы 

 

Методический центр 

ЦПМ, отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

15 Ақтөбе қаласы  № 10 

ЖОББМ базасында 

«Ағылшын тілі сабағында 

критериалды бағалау 

жүйесін қолдану» облыстық 

семинары  

 

Областной семинар 

«Использование 

критериального оценивания 

на уроках английского 

языка» на базе СШ № 10 

г.Актобе 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

 

 

 

информация 

на сайт, 

социальную 

сеть 

А.А.Аскербекова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

16 Ақтөбе қаласы №56 ОМ 

базасында «Жас ұрпақты 

рухани-адамгершілікке 

тәрбиелеудегі Абай 

Құнанбаевтың мәдени 

ақпан 

 

 

 

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

Қ.И.Куразова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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мұрасы» облыстық 

семинар-практикумы   

 

Областной семинар-

практикум «Культурное 

наследие Абая Кунанбаева в 

духовно-нравственном 

воспитании подрастающего 

поколения» на базе СШ 

№56 г. Актобе 

 

 

 

февраль 

 

 

 

информация 

на сайт, 

социальную 

сеть 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

17 Ақтөбе қаласы №35 орта 

мектеп базасында «Дене 

шынықтыру сабағында 

стандартты емес құрал-

жабдықтарды қолдану» 

облыстық семинары 

 

Областной семинар 

«Использование 

нестандартного инвентаря 

на уроках физической 

культуры» на базе СШ №35 

г.Актобе 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

18 «Орыс тілі мен әдебиеті 

бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмысы: тәжірибе, 

мәселелер, шешу жолдары» 

облыстық семинары  

 

Областной семинар 

«Научно -

исследовательская работа  

по русскому языку и 

литературе:  опыт, 

проблемы, пути решения»  

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

19 «Эссені дұрыс жазамыз» 

орыс тілі мен әдебиеті 

мұғалімдеріне арналған 

семинар-практикум 

 

 

Семинар-практикум для 

учителей русского языка и 

литературы «Пишем эссе 

правильно» 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

20 «Оқушыларды 

патриоттыққа тәрбиелеудегі 

«Жас сарбаз» клубының 

сәуір 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Д.Н.Асан 
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рөлі» дөңгелек үстел 

(ассоциация жоспарына 

сәйкес) 

 

Круглый стол «Роль клуба 

«Жас сарбаз» в 

патриотическом 

воспитании учащихся» (по 

плану ассоциации) 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

21 ПШО-мен бірлесіп 

балабақша меңгерушілеріне 

арналған «Мектепке  дейінгі 

ұйымдарды басқаруда 

инновациялық әдістерді 

тиімді пайдалану» 

облыстық семинары 

 

Областной семинар 

совместно с ЦПМ 

«Эффективное 

использование 

инновационных методов в 

управлении дошкольными 

организациями» для 

заведующих детских садов 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

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 

22 Ақтөбе қаласы № 56 орта 

мектебінің базасында 

«Физика сабақтарында 

оқушылардың білім 

олқылықтарын толтырудың 

тиімді әдіс-тәсілдері» оқыту 

семинары (шаруашылық 

негізінде) 

 

Обучающий семинар 

«Эффективные методы и 

приемы устранения 

пробелов знаний на уроках 

физики» на базе СШ №56 г. 

Актобе (хозрасчет) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

Ғ.Ж.Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

23 Әдістемелік күн  

«Мектепалды даярлық 

топтар мен кластардағы 

балалардың біліктері мен 

дағдыларын дамытудың 

қорытынды мониторингінің 

нәтижелері» (Хромтау және 

Алға аудандары) 

мамыр  

 

 

 

 

 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

М.Т.Мурзагулова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Методический  день  

«Результаты итогового  

мониторинга развития 

умений и навыков детей по 

усвоению содержания 

Типовой Программы в 

группах и классах 

предшкольной подготовки» 

(Хромтауский и Алгинский 

районы) 

май Информация  

на сайт 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

24  «Тәжірибелік –

эксперименталдық 

жұмысты ұйымдастырудың 

талаптарымен және 

ерекшеліктері» оқыту 

семинары (шаруашылық 

негізінде) 

Обучающий семинар 

«Особенности и требования 

организации опытно – 

экспериментальной 

работы» (хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

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 

25  «Ауыл мектебі-үздік білім 

сапасы» бағдарламасы 

бойынша жобалармен 

жұмыстану жолдары» 

оқыту семинары  

 

Обучающий семинар «Пути 

реализации проектов по 

программе «Сельская 

школа-лучшее качество 

образования» 

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 

26 «М.Әуезов – қазақ 

әдебиетінің тарланы» 

өңірлік ғылыми-

тәжірибелік конференциясы 

 

 

Региональная научно-

практическая конференция 

«М.Әуезов – қазақ 

әдебиетінің тарланы» 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Жинақ 

шығару, 

сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

Выпуск 

сборника, 

информация 

на сайт, в 

социальную 

сеть 

Қ.И.Куразова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

27 «Көркем еңбек пәнінде 

оқушыларды кәсіпкерлікке 

қазан 

 

 

Сертификат 

Сайтқа  

ақпарат 

Б.С.Туржанова 
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баулудағы әдістеме мен 

тәжірибе» оқыту семинары  

 

Обучающий семинар 

«Методика и практика в 

приобщении учащихся к 

предпринимательству на 

уроках художественного 

труда» 

 

 

 

оқтябрь 

ұсыныстар 

 

 

Информация 

на сайт 

рекомендации 

 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

28 «Педагог-зерттеуші», 

«педагог-сарапшы» 

біліктілік санатына үміткер 

тарих және құқық негіздері 

мұғалімдері үшін 

«Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-

күндік практикумы 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  

педагогического  опыта» 

для учителей  истории и 

основам права, 

претендующих на 

квалификационную 

категорию  «педагог-

исследователь», «педагог-

эксперт» (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 

29 «Педагог-зерттеуші», 

«педагог-сарапшы»  

біліктілік санатына үміткер 

бастауыш класс 

мұғалімдеріне арналған 

«Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-

күндік практикумы 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  

педагогического  опыта» 

для учителей начальных 

классов, претендующих на 

квалификационную 

категорию «педагог-

исследователь», «педагог-

эксперт»  (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  
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30 «Латын әліпбиі – 

өркениетке жол» дөңгелек 

үстел  

 

 

Круглый стол «Латын 

әліпбиі – өркениетке жол» 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

информация 

на сайт и соц. 

сеть 

Қ.И.Куразова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

31 «Үштілділік жағдайында 

заманауи педагогикалық 

технологияларды қолдану 

бойынша үздік идеялар» 

республикалық семинары 

 

Республиканский семинар 

«Лучшие идеи 

использования 

современных 

педагогических технологий 

в трехъязычии»  

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

А.А.Аскербекова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

32  Актобе қаласы № 3 ОМ 

базасында «Физика 

сабағында оқушыларды 

қалыптастырушы бағалау 

стратегиясы» семинар-

практикумы 

 

Семинар-практикум 

«Стратегия формативного 

оценивания учащихся на 

уроке физики»  на базе СШ 

№ 3 г.Актобе 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

Ғ.Ж.Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

33 «Педагог-зерттеуші», 

«педагог-сарапшы» 

біліктілік санатына үміткер 

қазақ тілі мен әдебиеті, 

орыс тілі мен әдебиеті, 

ағылшын тілі мұғалімдеріне 

арналған «Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-

күндік практикумы 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  

педагогического  опыта» 

для учителей  казахского 

языка и литературы, 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

Қ.И.Куразова  

А.А.Аскербекова 

А.М. Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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русского языка и 

литературы и английского 

языка, претендующих на 

квалификационную 

категорию  «педагог-

исследователь», «педагог-

эксперт» (хозрасчетный)  

34 «Педагог-зерттеуші», 

«педагог-сарапшы»  

біліктілік санатына үміткер 

мектепке  дейінгі  ұйым  

педагогтеріне арналған 

«Педагогтің озық  

тәжірибесін жинақтау» 3-

күндік практикумы 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  

педагогического  опыта» 

для  педагогов ДО, 

претендующих на  

квалификационную 

категорию «педагог-

исследователь», «педагог-

эксперт»  (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 «Педагог-зерттеуші», 

«педагог-сарапшы» 

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-

эксперт»  (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  
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36 Ақтөбе қаласы №41 ОМГ 

базасында «Оқыту сапасын 

арттырудағы көркем-

эстетикалық пәндердің 

пәнаралық байланысын 

жүзеге асыру» жас 

мамандарға арналған оқыту 

семинары  

 

Обучающий семинар для 

молодых специалистов 

«Реализация 

межпредметных связей 

художественно-

эстетических дисциплин в 

повышении качества 

обучения» на базе СШГ 

№41 г.Актобе 

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 

37 Ақтөбе қаласы №18 орта 

мектебінің  базасында 

«Өлкемнің тарихы – менің 

тарихым» семинар-

практикумы  

 

Семинар-практикум 

«История моего края -  моя 

история» на базе СШ №18 

г.Актобе 

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 

38 «Тәрбие мен оқытудағы 

кешенді тәсіл - болашақ 

білім берудің басты тренді» 

Республикалық семинар 

(Облыстық, Нұр-сұлтан, 

Алматы және Шымкент 

қалаларындағы  

әдістемелік орталықтардың 

өзара тәжірбие алмасуы ) 

 

Республиканский семинар 

«Комплексный подход в 

воспитании и обучении- 

главный тренд образования 

будущего» (Обмен опытом 

работы методических 

центров  всех областей) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

Барлық бөлімдер 

АОҒТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все отделы АОНПЦ 
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39 "Алаш қозғалысы: тарихы 

мен тағылымы" облыстық 

конференция 

 

Областная конференция 

"Алаш қозғалысы: тарихы 

мен тағылымы" 

қазан 

 

 

 

октябрь 

Конференция 

жинағы 

 

 

Сборник 

материалов 

конференций 

А.А.Искендирова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

40 «Педагог-зерттеуші», 

«педагог-сарапшы» 

біліктілік санатына үміткер 

көркем еңбек пәні 

мұғалімдеріне арналған 

«Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-

күндік практикумы 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  

педагогического  опыта» 

для учителей 

художественного труда, 

претендующих на 

квалификационную 

категорию  «педагог-

исследователь», «педагог-

эксперт»  (хозрасчетный) 

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  

41 «Ерте жастағы балалардың 

дамуы мен әлеуметтенуінің 

ерекшеліктері» 

тәрбиешілерге арналған 

облыстық семинары  

 

«Особенности развития  и 

социализации детей раннего 

возраста» семинар для 

воспитателей детских садов 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

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 

42 «Педагог-зерттеуші», 

«педагог-сарапшы» 

біліктілік санатына үміткер 

химия, биология және 

география пәні 

мұғалімдеріне арналған 

«Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Г.К.Нукеева Д.Н.Асан  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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күндік практикумы 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  

педагогического  опыта» 

для учителей химии, 

биологии и географий 

претендующих на 

квалификационную 

категорию  «педагог-

исследователь», «педагог-

эксперт»  (хозрасчетный)  

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

43 Ақтөбе қаласы №41 ОМГ 

базасында 

«Функционалдық 

сауаттылық – тұлға 

қалыптастырудың негізі»  

 

«Функциональная 

грамотность-основа 

формирования личности» 

на базе СШГ  №41 г. Актобе 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

Г.К.Нукеева 

Г.Ж.Байсейтова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

44 «Педагог-зерттеуші», 

«педагог-сарапшы» 

біліктілік санатына үміткер 

дене шынықтыру, АӘТД 

пәні мұғалімдеріне 

арналған «Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-

күндік практикумы 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  

педагогического  опыта» 

для учителей физической 

культуры и НВТП, 

претендующих на 

квалификационную 

категорию  «педагог-

исследователь», «педагог-

эксперт»  (хозрасчетный) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

Д.Н.Асан  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

45 Ақтөбе қаласы №15 ОМ 

базасында 

«Оқыту және оқудағы жаңа 

әдіс-тәсілдерді ағылшын 

тілі сабақтарында тиімді 

қараша 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

А.А.Аскербекова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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пайдалану» семинар-

практикумы  

 

Семинар-практикум 

«Эффективное 

использование новых 

методов преподавания и 

обучения на уроках 

английского языка» на базе 

СШ №15 г.Актобе 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

46 Ақтөбе қаласы 

Ф.Оңғарсынова атындағы 

№41 мектеп-гимназиясы 

базасында «Өмірін өрген 

өлеңмен...» атты аймақтық 

«Фариза оқулары»       

 

«Со стихами, сплетенными 

из жизни...» региональные 

«Чтения Фаризы»  на базе 

СШГ №41 имени Ф. 

Онгарсыновой г. Актобе 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

информация 

на сайт 

 

 

К.И.Куразова 

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 

қаңтар 

наурыз 

қараша 

 

 

 

 

 

январь 

март 

ноябрь 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация  

на сайт, 

социальные 

сети 

А.А.Аскербекова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 



26 
 

(совместно с центром 

USTAZ) 

3 Ақтөбе облысының жалпы 

білім беретін мектептерінде 

оқытуды қалпына келтіру 

бойынша іс-шаралар 

жоспарын жүзеге асыру 

 

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 ПШО-мен бірлескен жұмыс 

жоспары аясында Жетекші 

мектептердің жас 

мамандарына арналған 

«Жас Қанат» облыстық 

макро-жобасының 

жұмысын жүргізу 

 

Реализация областного 

макро-проекта «Жас канат» 

для молодых специалистов 

ведущих школ в рамках 

плана совместной работы с 

ЦПМ 

жеке 

жоспар 

бойынша 

 

 

 

 

 

по 

отдельному 

плану 

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация  

на сайт, 

социальные 

сети 

Г.К.Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

5 Ақтөбе облысы бойынша 

функциональдық 

сауаттылықты арттыру 

облыстық іс-шаралар 

жоспары бойынша PISA-

2022 негізгі зерттеуіне және 

TIMSS-2023, ISILS-2023 

апробациялық зерттеуіне 

дайындық жұмыстарын 

ұйымдастыру 

 

Организация работы по 

подготовке к основному 

исследованию PISA-2022 и 

апробационному 

исследованию TIMSS-2023, 

ISILS-2023 по областному 

плану мероприятий по 

повышению 

жыл бойы  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация   

Г.К.Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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функциональной 

грамотности по 

Актюбинской области 

6 ПШО-мен бірлескен жұмыс 

жоспары аясында ауыл 

мектептерінің математика, 

физика, химия, биология, 

география пәндерінің 

мұғалімдеріне арналған 

қысқы демалыс мектебінің 

жұмысын ұйымдастыру 

 

Организация работы 

зимней каникулярной 

школы для учителей 

математики, физики, 

химии, биологии, 

географии сельских школ в 

рамках плана совместной 

работы с ЦПМ 

қантар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Информация  

на сайт, 

социальные 

сети 

Г.К.Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

7 «Мектеп жасына дейінгі 

балаларды  үлттық 

құндылықтар арқылы жан-

жақты тәрбиелеу» 

(облыстық шығармашылық 

шеберхана-Хромтау 

ауданы № 5 «Ақбота» 

балабақшасы) 

 

«Всестороннее воспитание 

детей дошкольного 

возраста через 

национальные ценности» 

(областная творческая 

мастерская-детский сад № 5 

«Акбота» Хромтауского 

района) 

    қантар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

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 

8 ПШО-мен бірлескен жұмыс 

жоспары аясында ауыл 

мектептерінің гуманитар 

пәндерінің мұғалімдеріне 

арналған көктемгі демалыс 

мектебінің жұмысын 

ұйымдастыру  

 

Организация работы 

весенней каникулярной 

школы для учителей 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация  

на сайт, 

Г.К.Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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гуманитарных дисциплин 

сельских школ в рамках 

плана совместной работы с 

ЦПМ 

социальные 

сети 

9 «Физика сабағында CLIL 

әдісін қолдану» оқыту 

семинары 

(Дарынды жасөспірімдерге 

арналған Ақтөбе облыстық 

мамандандырылған «Білім-

инновация» мектеп – 

интернатының іс-

тәжірибесінен) 

 

Обучающий семинар 

«Использование метода 

CLIL на уроках физики» 

(из опыта Актюбинской 

областной 

специализированной 

школы - интерната для 

одаренных юношей «Білім-

инновация») 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  

на сайт, 

социальные 

сети 

Ғ.Ж.Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

10 «Балабақшада  «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын 

жүзеге асыру  жолдары» 

(Ақтөбе қаласы № 12 

«Інжугүл» балабақша 

базасында) 

 

«Пути реализации 

программы «Рухани 

жаңғыру»  в детском саду 

(на базе детского сада № 12 

«Инжугуль» г. Актобе) 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

казан 

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 

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 Ақтөбе қаласы 

Б.Момышұлы атындағы 

№62 ЖББОМ базасында 

бастауыш сынып 

мұғалімдеріне арналған 

«Заманауи білім мазмұнына 

жаңаша көзқарас» 

облыстық семинар-

практикумы  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Сайтқа  

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

С.О.Жубаева  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной семинар-

практикум  для учителей 

начальных классов «Новый 

взгляд на современное 

содержание образования» 

на базе СШ №62 им. Б. 

Момышулы г. Актобе 

январь Сертификат 

Информация 

на сайт 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

2  Ақтөбе қаласы № 43 

«Гүлдәурен» балабақшасы 

базасында «Заманауи білім 

беру бағдарламалары мен 

технологияларын оқыту мен 

тәрбиелеу процесінде 

тиімді қолдану» облыстық 

семинар 

 

Областной семинар 

«Эффективное 

использование 

современных 

образовательных программ 

и технологий в процессе 

обучения и воспитания» на 

базе детского сада № 43 

«Гүлдәурен» г.Актобе 

    ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

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 

3 Ақтөбе қаласы №3 орта 

мектебі базасында 

«Оқырмандық 

құзыреттілікті 

қалыптастыру бойынша 

бастауыш сынып 

мұғалімдерінің жүйелі 

жұмысы» облыстық 

семинар-практикумы  

 

Областной семинар-

практикум «Системная 

работа учителей начальных 

классов по формированию 

читательской компетенции» 

на базе СШ №3 г.Актобе 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сертификат 

Сайтқа  

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Информация 

на сайт 

 

С.О.Жубаева  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

4 Ақтөбе қаласы №26 ОМ 

базасында «Оқушылардың 

математикалық, оқу, 

жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылығын және 

креативті ойлауын дамыту» 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

Сайтқа  

ақпарат 

 

 

 

 

 

Г.Нукеева 

А.Наренова 

Г.Байсейтова 

К.Куразова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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облыстық семинар-

практикумы 

  

Областной семинар-

практикум «Развитие 

математической, 

читательской, естественно-

научной грамотности и 

креативного мышления 

школьников» на базе СШ 

№26 г.Актобе 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Информация 

на сайт 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

5 «Орыс тілі мен әдебиеті 

сабағындағы жобалау және 

зерттеу қызметі» облыстық 

семинары (Байғанин ауданы 

мұғалімдерінің жұмыс 

тәжірибесінен) 

(шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

Областной семинар 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность на уроках 

русского языка и 

литературы»  (из опыта 

работы учителей 

Байганинского района) 

(хозрасчетный) 

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 

6 «Үздік педагог-2021» 

республикалық 

байқауының жеңімпазы,  

Ақтөбе қаласы Новый орта 

мектеп-лицейінің   

бастауыш сынып мұғалімі 

Д.М.Қыстаубаеваның 

«Заманауи әдістерді 

қолдану арқылы 

оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын арттыру» 

шебер-класы 

 

Мастер-класс «Повышение 

функциональной 

грамотности школьников с 

использованием 

современных методов 

ақпан 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

май 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

информация 

на сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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обучения» Кыстаубаевой Д. 

М., победителя 

республиканского конкурса 

«Лучший  педагог-2021», 

учителя начальных классов 

Новой средней школы-

лицея города Актобе 

7 Ақтөбе қаласы №56 

ЖОББМ базасында 

«Бастауыш класс 

сабақтарында цифрлық 

сауаттылықты қолданудың 

тәсілдері» облыстық 

семинар-практикумы  

 

Областной семинар-

практикум  «Способы 

применения цифровой 

грамотности на уроках 

начальных классов» на базе 

СОШ №56 г. Актобе 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

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 

8 «Педагогтерге мобильдік 

көмек» жобасының негізгі 

қызметі- нәтижеге 

бағытталған білім сапасын 

жетілдіру» облыстық 

семинары  (Байғанин, 

Мұғалжар аудандары)  

  

Областной семинар 

«Деятельность проекта 

«Мобильная помощь 

педагогам» - основа 

совершенствования 

качества образования, 

ориентированного на 

результат»  (Байганинский, 

Мугалжарский районы)  

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

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 

9  «Тарих пәніндегі өзекті 

мәселелер және оны шешу 

жолдары» Хромтау ауданы 

мұғалімдеріне арналған 

облыстық семинары 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар 

«Актуальные вопросы 

предмета Истории и пути их 

сәуір  

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат  

 

Сертификаты  

участникам, 

информация  

А.А.Искендирова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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решения» для учителей 

Хромтауского района   

(хозрасчетный) 

на сайт, 

социальную 

сеть 

10 Ақтөбе қаласы №26 ОМ 

базасында «Көркем еңбек, 

музыка және дене 

шынықтыру сабақтарында 

оқушылардың оқу қызметін 

ұйымдастырудың белсенді 

әдістері» облыстық 

семинары  

 

Областной семинар 

«Активные методы 

организации учебной 

деятельности учащихся на 

уроках художественного 

труда, музыки и физической 

культуры» на базе СШ №26 

г.Актобе 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

рекомендации 

Б.С.Туржанова  

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

11  Шағын жинақты 

мектептерінің 

мұғалімдеріне арналған 

«Жаратылыстану пәндерін 

оқытудағы интербелсенді 

әдістер» облыстық семинар-

практикумы  

 

Областной семинар-

практикум для учителей 

МКШ «Интерактивные 

методы в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин»  

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Сертификат 

  ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

Информация  

Б.С. Туржанова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

12 «Рефлексия – орыс тілі мен 

әдебиеті сабағындағы 

заманауи кезең» атты 

облыстық оқыту семинары 

(Ырғыз ауданы) 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий 

семинар «Рефлексия, как 

этап современного урока  

русского языка и 

литературы» (Иргизский 

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 
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13 Ақтөбе қаласы №22 ОМ 

базасында «Оқушылардың 

жоба жұмыстары- оқу 

үдерісіндегі пәнаралық 

байланыстың 

инновациялық құрамдас 

бөлігі» әдістемелік 

семинары 

 

Методический семинар 

«Проектная деятельность 

учащихся как 

инновационная 

составляющая в 

межпредметной связи 

учебного процесса» на базе 

СШ №22 г.Актобе 

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 

14 Шығармашылық шеберхана 

«Математика сабақтарында 

PISA халықаралық зерттеу 

бағдарламасын қолдану 

арқылы оқушылардың ой-

өрісін дамыту»  

 

Творческая мастерская 

«Развитие мышления 

учащихся через 

использование 

международной 

исследовательской 

программы PISA на уроках 

математики» 

 мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

  

 

Сертификат 

участника, 

информация  

на сайт 

рекомендации 

Ғ.Ж.Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

15  «Педагогтерге мобильдік 

көмек» жобасын ендіру 

бойынша оқу үрдісін 

жоспарлау және 

ұйымдастыру» әдістемелік 

семинары (Хромтау, Әйтеке 

би аудандары) 

 

Методический семинар 

«Планирование и 

организация учебного 

процесса при внедрении 

проекта «Мобильная 

помощь педагогам» 

(Айтекебийский, 

Хромтауский районы) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

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 
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16 Ақтөбе қаласы №26 орта 

мектебі базасында  

«Бастауыш мектеп 

сабақтарында зерттеу 

жұмыстарын 

ұйымдастыру» семинар-

практикумы 

 

Семинар-практикум 

«Организация 

исследовательской 

деятельности на уроках в 

начальной школе» на базе 

СШ №26 г. Актобе 

   қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

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 Қобда ауданы Исатай 

Тайманов атындағы орта 

мектеп-гимназия базасында 

«Үздік Алғашқы әскери 

және технологиялық 

дайындық пәні мұғалімі» 

облыстық байқауы 

(облыстық салалық білім 

және ғылым қызметкерлері 

кәсіптік одағының 

демеушілігімен) 

  

Областной конкурс 

«Лучший преподаватель 

начальной военно-

технологической 

подготовки» на базе СШГ 

имени Исатая Тайманова 

Кобдинского района (при 

поддержке областного 

комитета профсоюзов 

работников образования и 

науки) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты, 

Диплом 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация 

на сайт 

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

18 Алға мектеп-

гимназиясының базасында 

«Цифрлық білім беру 

ортасын қалыптастыру 

жағдайында математиканы 

оқытудың ерекшеліктері» 

облыстық семинары 

 

Областной семинар 

«Особенности 

преподавания математики в 

 қараша  

 

 

 

 

 

 

   

ноябрь 

 

 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

  

 

 

Сертификат 

участника, 

Ғ.Ж.Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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условиях формирования 

цифровой образовательной 

среды» на базе Алгинской 

школы-гимназии 

информация  

на сайт 

рекомендации 

19 «Критериалды бағалау 

арқылы бастауыш класс 

оқушыларының табысты 

оқуын жүзеге асыру» 

семинар-практикумы 

(Ақтөбе қаласы №10 

ЖББОМ сұранысы 

негізінде) 

 

Семинар-практикум 

«Реализация успешного 

обучения младших 

школьников через 

критериальное оценивание» 

(по заявке СОШ №10 г. 

Актобе) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

  

 

ноябрь 

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 

20  «Рухани құндылықтарды 

дамытуда тарих, 

жаратылыстану пәндерін 

интеграциялаудың 

тиімділігі» облыстық 

семинары (Ақтөбе қаласы 

№10 орта мектебінің 

сұранысы негізінде) 

 

Областной семинар 

«Эффективность 

интеграции истории и 

естествознания в развитии 

духовных ценностей» (по 

заявке средней школы №10 

г. Актобе) 

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Қатысушы 

сертификаты, 

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 

21  «Орыс тілі мен әдебиеті 

сабақтарында 

оқушылардың білімдерін 

жүйелі қалыптастыру және 

танымдық қызметтерін 

ұйымдастырудағы 

құзыреттілік» оқыту 

семинары  (Әйтеке би 

ауданы) (шаруашылық 

есеп) 

 

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Обучающий семинар  

«Компетентностный подход 

в организации 

познавательной 

деятельности учащихся и 

формирование их 

системных знаний на 

уроках русского языка и 

литературы» 

(Айтекебийский район) 

(хозрасчетный) 

ноябрь 

 

 

Сертификат 

участника, 

информация  

на сайт 

рекомендации 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

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 

 Шебер-класс «Үздік 

педагог-2021» 

республикалық 

байқауының жеңімпазы, 

Алға ауданы  №3 орта 

мектебінің тарих пәнінің 

мұғалімі Айтжанова Рита 

Жасановнаның «Кәсіби 

құзыреттілік – нәтижелі 

білім берудің негізі» 

  

Мастер-класс 

«Профессиональная 

компетентность -основа 

успешного образования»  

Айтжановой Риты 

Жасановны, победителя 

республиканского конкурса 

«Лучший педагог-2021», 

учителя истории средней 

школы №3 Алгинского 

района  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

 

 

 

 

Сертификаты  

участникам, 

информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

А.А.Искендирова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

2 

Көркем еңбек пәні 

мұғалімдеріне арналған 

«Ұлттық нақыштағы 

шоппер сөмкесі» Ақтөбе 

қаласы №31 ЖОББМ 

мұғалімі 

Ж.Қасқырбаеваның шебер 

сыныбы 

 

 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.С. Туржанова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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 Мастер-класс для учителей 

художественного труда 

«Шоппер мешочек в 

национальном стиле» Ж. 

Қаскырбаевой, учителя СШ 

№31 г. Актобе  

январь 

 

Сертификат 

Информация 

на сайт 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

3 

«Жаңартылған білім беру 

жағдайында елтануды 

оқыту ерекшеліктері» 

облыстық шебер-класының 

отырысы   

 

Заседание областного 

мастер-класса 

«Особенности 

преподавания 

страноведения в рамках 

обновленного содержания 

образования» 

  қаңтар  

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

 

 

информация 

на сайт, 

социальную 

сеть 

А.А.Аскербекова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

4 

Орыс суретшісі И. И. 

Шишкиннің 190 

жылдығына арналған 

облыстық қашықтық 

байқауы 

 

Областной дистанционный 

конкурс, посвященный 190-

летию русского 

художника И. И. Шишкина 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Диплом, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат  

 

 

Диплом 

Информация в 

соцсети 

А.М. Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

5 

«Бастауыш сынып 

мұғалімдерінің  

шығармашылық әлеуетін 

қалыптастыру» 

тақырыбындағы пәндік 

ассоциациясының кезекті 

отырысы 

 

Очередное заседание 

предметной ассоциации по 

теме «Формирование 

творческого потенциала 

учителей начальных 

классов» 

қаңтар  

наурыз 

мамыр 

 

 

 

 

 

январь 

март 

май 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

информация 

на сайт 

С.О.Жубаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

6 

А.Байтұрсыновтың 

туғанына 150 жылдық 

мерейтойына орай «Рухани 

жаңғыру» институтымен 

бірлескен «Тұлға 

  ақпан 

 

 

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

Қ.И.Куразова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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тағылымы» ұстаздар 

арасында эссе жазу, жыр 

мүшайрасы байқаулары  

 

Конкурс «Тұлға 

тағылымы», посвященный 

150-летию со дня рождения 

А. Байтурсынова совместно 

с Институтом «Рухани 

жаңғыру» 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Информация в 

соцсети, на 

сайт 

Информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

7 

Ақтөбе орта мектебінің 

тарих және құқық пәнінің 

мұғалімі Ә.Т. 

Жұбанышевтың облыстық 

шебер-класы «Бағалауға 

арналған тапсырмаларды 

әзірлеудің тиімді жолдары»  

 

Областной мастер-класс 

«Эффективные способы 

разработки оценочных 

заданий» Жубанышева А.Т., 

учителя истории и права 

Актюбинской СШ  

 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

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 

 

8 

 Химия, биология пәні 

мұғалімдері арасында 

«Үздік сабақ жоспары» 

тақырыбындағы облыстық 

сырттай байқауы 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной заочный конкурс  

«Лучший план урока» среди 

учителей химии, биологии 

(хозрасчетный) 

   ақпан  

 

 

 

 

 

 

   февраль 

Диплом, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

Дипломы, 

информация  

на сайт 

Г.К.Нукеева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

 

9 

Көркем еңбек пәні 

мұғалімдеріне арналған 

«Зергерлік өнері арқылы 

оқушылардың көркем 

шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» 

Ақтөбе қаласы №6 МГ 

мұғалімі Б. Туысованың 

шебер сыныбы 

 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қатысушы  

сертификаты, 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Б.С.Туржанова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Мастер-класс для учителей 

художественного труда 

«Развитие художественно-

творческих способностей 

учащихся через ювелирное 

искусство» Туысовой Б., 

учителя МГ №6 г. Актобе  

февраль Сертификаты, 

Информация 

на сайт 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

10 

Ағылшын тілі пәні 

мұғалімдері арасында 

«Үздік сабақ жоспары» 

сырттай байқауы 

 

«Лучший план урока» 

дистанционный конкурс 

среди учителей английского 

языка 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

А.А.Аскербекова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

11 

Физика пәні мұғалімдері 

арасында шығармашылық 

конкурс (облыстық салалық 

білім және ғылым 

қызметкерлері кәсіптік 

одағының демеушілігімен) 

   

Творческий конкурс среди 

учителей физики (при 

поддержке областного 

комитета профсоюзов 

работников образования и 

науки)  

ақпан, 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Диплом, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

Дипломы, 

информация  

на сайт 

Г.Ж.Байсейтова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

12 

Шебер- класс «Қағазбен 

жұмыс-конструктивті 

дағдыларды дамыту 

құралы» мектепалды 

даярлық, балабақша 

тәрбиешілеріне арналған 

(шаруашылық есеп  

негізінде) 

 

Мастер-класс «Работа с 

бумагой- средство развития 

конструктивных умений 

детей» для воспитателей  

предшколы и детских садов 

(хозрасчетный) 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

ақпан 

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 

 

13 

Бастауыш класс 

мұғалімдері арасында 

«Үздік сабақ жоспары»  

ақпан 

 

 

Диплом, 

сертификат, 

С.О.Жубаева  
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 облыстық сырттай байқауы  

(шаруашылық есеп) 

 

 

Областной заочный конкурс  

«Лучший план урока» среди 

учителей начальных 

классов (хозрасчетный) 

 

 

 

 

февраль 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

 

14 

«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  

 

15 

 «Үздік педагог» облыстық 

байқауының жеңімпазы, 

Ойыл ауданы 

Ш.Бекмұхамбетова 

атындағы мектеп-

гимназиясының бастауыш 

класс мұғалімі  

Б.Е.Амангалиеваның 

«Бастауыш класс 

оқушыларын оқытуда-

табысқа жету тәсілдері» 

шебер-класы  

 

Мастер-класс «Способы 

достижения успеха в 

обучении учащихся 

начальных классов» 

Амангалиевой Б.Е., 

победителя областного 

конкурса «Лучший педагог-

2021», учителя начальных 

классов школы-гимназии 

имени Ш. Бекмухамбетовой 

Уилского района  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация 

на сайт 

С.О.Жубаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

16 

Өңірлік интеллектуалдық 

сайыс «Ұстаздар алаңы» 

Атырау, Маңғыстау, Батыс 

Қазақстан, Ақтөбе 

облыстарының тарих пәні 

наурыз 

 

 

 

 

Қатысушы 

дипломы, 

сертификаты, 

сайтқа, 

әлеуметтік 

Искендирова А.А. 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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ассоциациясының 

мұғалімдері арасында   

 

Региональный 

интеллектуальный конкурс 

«Ұстаздар алаңы» среди 

учителей истории 

Атырауской, 

Мангыстауской, Западно-

Казахстанской, 

Актюбинской областей 

 

 

 

март 

желіге 

ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

17 

«Үздік ағылшын тілі пәні 

мұғалімі-2022» облыстық 

байқауы (облыстық салалық 

білім және ғылым 

қызметкерлері кәсіптік 

одағының демеушілігімен) 

 

Областной конкурс 

«Лучший учитель 

английского языка - 2022» 

(при поддержке областного 

комитета профсоюзов 

работников образования и 

науки) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

А.А.Аскербекова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

18 Мектепке дейінгі ұйымдар 

педагогтері арасындағы 

республикалық байқаулар 

жеңімпаздарының шебер-

класс панорамасы 

 

Панорама мастер-классов 

победителей и призеров 

республиканских конкурсов 

среди педагогов 

дошкольных организации 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

информация 

на сайт 

М.Т. Мурзагулова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

19 

Бастауыш сынып 

мұғалімдері арасында 

пәндік олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

 

Предметная олимпиада 

среди учителей начальных 

классов (хозрасчётный)  

сәуір,   

қараша 

 

 

 

сәуір, 

ноябрь 

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  

 

20 

Химия, биология пәндері 

мұғалімдері арасында 

сәуір 

қараша 

Диплом, 

сертификат, 

Г.К.Нукеева  
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пәндік олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

 

 

Предметная олимпиада 

среди учителей химии, 

биологии (хозрасчетный) 

 

 

 

 

апрель 

ноябрь 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

21 

Дене шынықтыру, АӘТД 

пәні мұғалімдері арасында 

пәндік олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

 

Предметная олимпиада 

среди учителей физической 

культуры и НВТП 

(хозрасчетный) 

сәуір, 

қазан 

 

 

 

апрель, 

октябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

22 

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 

 

23 

Математика, физика, 

информатика пәні 

мұғалімдері арасында 

педагогикалық олимпиада  

(шаруашылық есеп) 

 

Педагогическая предметная 

олимпиада  по математике, 

физике и информатике 

(хозрасчетный) 

сәуір, 

қараша 

 

 

 

 

апрель, 

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 

 

24 

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, 

Қ.Куразова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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материал на 

сайт 

 

25 

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 

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

26 

Тарих және құқық пәндері 

бойынша педагогикалық 

олимпиадалар 

(шаруашылық есеп) 

  

 

 

Педагогическая олимпиада 

по истории и основам прав 

(хозрасчетный) 

сәуір, 

қазан 

 

 

 

 

 

апрель, 

октябрь 

Қатысушы 

дипломы, 

сертификаты, 

сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

А.А.Искендирова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

27 

Ағылшын тілі пәні 

мұғалімдері арасында «Best 

English video lesson» 

видеосабақ байқауы  

 

Конкурс видеоуроков среди 

учителей английского языка 

«Best English video lesson» 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

 

информация 

на сайт, 

социальную 

сеть 

А.А.Аскербекова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

28 

«Білім алушылардың  

ғылыми-зерттеу қызметін 

дамыту» оқыту семинары 

(шаруашылық есеп) 

 

 

 

Обучающий семинар 

«Развитие научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

 

Сертификаты  

участникам, 

информация  

на сайт, 

социальную 

сеть  

А.А.Искендирова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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29 

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 

А.А.Аскербекова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

30 

Көркем еңбек пәні 

мұғалімдеріне арналған 

облыстық  педагогикалық 

олимпиада (шаруашылық 

есеп  негізінде) 

 

Областная педагогическая  

олимпиада для учителей 

художественного труда  

(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 

 

31 

 Балабақша, мектепалды 

даярлық   тәрбиешілеріне 

арналған  үздік кітап 

бұрышы «Кітап  әлемінде» 

атты облыстық  қашықтан  

байқауы 

 

Областной  дистанционный   

конкурс на  лучший уголок 

чтения в группе «В мире 

книг» 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 

Орыс тілі мен әдебиет пәні 

бойынша педагогикалық 

олимпиада (шаруашылық 

есеп) 

 

Педагогическая олимпиада 

по русскому языку и 

литературе (хозрасчетный) 

сәуір 

қазан 

 

 

 

апрель 

октябрь 

Дипломдар, 

сертификатар 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

33 

«Сын тұрғысынан ойлау 

тәсілдері мен стратегиялары 

және жүйелік -қызметтік 

тәсіл арқылы оқушылардың 

зерттеу дағдыларын 

дамыту» Ақтөбе қаласы № 

32 гимназияның ағылшын 

тілі пәні мұғалімі 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

 

 

 

 

А.А.Аскербекова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Л.Кумекбаеваның шебер-

класы 

 

Мастер-класс «Развитие у 

учащихся 

исследовательских навыков 

при помощи методов и 

стратегий критического 

мышления и системного 

подхода» Л.Кумекбаевой, 

учителя английского языка 

гимназии №32 г.Актобе 

 

 

 

май 

 

 

 

информация 

на сайт, 

социальную 

сеть 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

34 

«Білім алушылардың дене 

тәрбиесіне деген ынтасын 

арттыру үшін    стандартты 

емес спорттық құралдарды 

қолдану»  Ақтөбе қаласы 

№51 гимназиясының дене 

тәрбиесі пәні мұғалімі 

Б.Ж.Срымованың облыстық 

шебер класы 

 

Областной мастер-класс 

«Использование 

нестандартных спортивных 

средств для повышения 

мотивации обучающихся к 

физическому воспитанию» 

Срымовой Б.Ж., учителя 

физической культуры 

гимназии №51 г. Актобе  

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Сайтқа  

ақпарат 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

Сертификат 

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

35 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік Рәміздеріне 30 

жыл толуына орай 

«Мемлекеттік рәміздер – 

елімнің мақтанышы» эссе 

байқауы  

 

Конкурс эссе 

«Государственные символы 

- гордость страны», 

посвященный 30-летию 

государственных символов 

Республики Казахстан  

мамыр-

маусым 

 

 

 

 

 

 

май-июнь 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

Диплом 

 

 

Информация  

на сайт, 

информация  

на сайт, 

социальную 

сеть  

Диплом 

А.А.Искендирова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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36 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімдерінің арасында 

«Үздік авторлық 

бағдарлама» байқауы 

 

Конкурс «Лучшая авторская 

программа» среди учителей 

казахского языка и 

литературы 

мамыр 

 

 

 

 

май 

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 

 

37 

«Балабақшадағы жазғы-

сауықтыру жұмысының 

үздік жоспары» сырттай 

облыстық байқауы 

 

Областной дистанционный 

конкурс «Лучший план 

летне-оздоровительной 

работы в детском саду»  

июнь 

 

 

 

 

маусым 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

Диплом  

Информация в 

сайт 

М.Т.Мурзагулова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

   

38 

 

Ағылшын тілі пәні 

мұғалімдері арасында 

«AELTA OLYMPIAD 2022» 

олимпиадасы  

 

Олимпиада среди учителей 

английского языка «AELTA 

OLYMPIAD 2022» 

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты, 

материал на 

сайт 

А.А.Аскербекова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

39 М. И. Цветаеваның 130 

жылдығына арналған орыс 

тілі мен әдебиеті 

мұғалімдері арасында 

"Слово Цветаева" 

көркемсөз оқу облыстық 

байқауы 

 

Областной конкурс 

художественного чтения 

«Слово Цветаевой» среди 

учителей русского языка и 

литературы, посвященный 

130-летию М.И. Цветаевой 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

Диплом 

Информация в 

соцсети 

А.М. Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

40 

 «Үздік бастауыш класс  

мұғалімі-2022»  облыстық 

байқауы  

 

 

 

қазан 

 

 

 

 

 

 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

С.О.Жубаева  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной конкурс среди 

учителей начальных 

классов «Лучший  учитель 

начальных классов-2022»   

октябрь Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

 

41 

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 

42 Коучинг «Математика, 

физика пәні мұғалімдерінің  

шығармашылық әлеуетін 

қалыптастыру»  

 

 Коучинг «Формирование 

творческого потенциала 

учителей математики и 

физики» 

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 

 

43 

Дене шынықтыру пәні 

мұғалімдеріне арналған 

сырттай «Үздік сабақ» 

облыстық байқауы  

 

Дистанционный конкурс 

«Лучший урок» среди 

учителей  физической 

культуры  

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

44 

Бейнелеу өнері, көркем 

еңбек пәндері 

мұғалімдеріне арналған 

«Менің өнерім – 

шығармашылық шабыт 

көзі» облыстық байқауы 

 

Областной конкурс 

учителей изобразительного 

искусства, 

художественного труда 

«Мое искусство – источник 

творческого вдохновения» 

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 
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45 

«География пәнінен үздік 

сабақ» қашықтан облыстық 

байқауы  

 

 

 

Областной дистанционный 

конкурс «Лучший урок 

географии»  

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты, 

Диплом 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация 

на сайт 

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

46 

«Үздік педагог-2020» 

республикалық 

байқауының жеңімпазы 

С.Ө.Қалбектің "География 

пәні сабақтарында оқу 

мақсатына жетелейтін 

әрекеттер"  шебер класы  

 

Мастер-класс «Действия 

ведущие к цели обучения на 

уроках географии» Калбек 

С.О., победителя 

республиканского конкурса 

«Лучший педагог-2020»  

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

Д.Н.Асан 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

47 

Ақтөбе қаласы №56 орта 

мектебінің базасында 

«STEM технологиясын 

физика сабағында қолдану 

әдістері» шебер-класы 

 

Мастер класс «Методы 

применения технологии 

STEM на уроках физики» на 

базе СШ №56 г. Актобе  

 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 

48 С. Маршактың 135 

жылдығына орай «Ақылың 

мейірімді, жүрегің ақылды 

болсын» атты облыстық 

әдеби байқауы 

 

Областной литературный 

конкурс  «Пусть добрым 

будет ум у вас, а сердце 

умным будет», 

посвященный 135-летию 

С.Маршака 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Диплом, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

Диплом  

Информация в 

соцсети 

А.М. Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

49 

«Үздік өзін-өзі тану 

мұғалімі»  облыстық 

қараша 

 

Қатысушы  

сертификаты, 

С.О.Жубаева  
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байқауы (мектеп  

мұғалімдері  арасында) 

 

 

Областной конкурс 

«Лучший учитель 

самопознания» (среди 

учителей 

общеобразовательных 

школ) 

 

 

   

  

ноябрь 

Диплом 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация 

на сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

50 Шебер-класс «Қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнін  

оқытудың тиімді жолдары  

мен  әдіс-тәсілдері»  (қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің 

шебер-педагогтерінің іс-

тәжірибесінен)  

 

Мастер-класс 

«Эффективные пути и 

методы преподавания 

казахского языка и 

литературы» (из опыта 

работы педагогов-мастеров 

казахского языка и 

литературы) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт, соц. 

сеть 

 

 

Қ.И.Куразова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

51  Көркем еңбек пәні 

мұғалімдеріне арналған 

ғылыми-әдістемелік 

конференция «Ұлттық 

қолөнер – ұрпаққа ұлағат» 

 

Научно-методическая 

конференция для учителей 

художественного труда 

««Ұлттық қолөнер – 

ұрпаққа ұлағат»  

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

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 

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 

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  
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программы духовно-

нравственного воспитания  

предмета «Самопознание» 

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 

полугодия

м 

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 

бекітілген 

кесте 

бойынша 

 

 

по 

утвержден

ному 

графику 

Анықтама 

 

 

 

 

Справка 

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  

 

Разработка методических 

пособий и рекомендации по 

предметам 

общеобразовательных 

школ, дошкольных 

организаций 

жыл бойы 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Әдістемелік 

құралдар 

 

 

 

 

 

Методические 

пособий 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

5 «Педагог зерттеуші», 

«Педагог-сарапшы» 

біліктілік санаттарына 

аттестатталушы 

жылына екі 

рет  

 

 

Сараптамалық 

кеңес 

қорытындысы 

 

Г.К.Нукеева  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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педагогтердің электронды 

Е-портфолиосына 

сараптама жүргізу 

 

Проведение экспертизы 

электронного Е-портфолио 

аттестуемых педагогов на 

квалификационные 

категории «Педагог-

исследователь», «Педагог-

эксперт» 

 

 

 

 

Два раза в 

год 

 

 

 

 

 

Итоги 

экспертной 

комиссии 

 

 

 

 

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 

(бекітілген 

кесте 

бойынша) 

 

 

 

по 

кварталам 

(по 

утвержден

ному 

графику) 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

7 Үлгілік  оқу 

бағдарламасының 

мазмұнын игеру бойынша 

мониторингі  

 

Мониторинг развития 

умений и навыков детей по 

усвоению содержания 

Типовой Программы 

 

қантар 

мамыр 

кыркүйек 

 

 

январь 

май 

сентябрь 

 

Талдау 

 

 

 

 

Анализ 

М.Т. Мурзагулова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

8 Мектепалды даярлық 

кластарда  оқу-тәрбие үрдісі  

жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек  көрсету - 

Қобда ауданы 

 

Изучение  состояния  

воспитательно-

образовательного  процесса 

в предшкольных классах  

Кобдинского  района 

  ақпан 

  

 

 

 

 

февраль 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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9 Байғанин ауданы 

мектептерінде 

гуманитарлық пәндердің 

берілуін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла и 

оказание методической 

помощи учителям 

Байганинского района 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

К.И.Куразова  

А.А.Аскербекова  

А.М. Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

10 Әйтеке би ауданы 

мектептерінде бастауыш 

кластарда  пәндерді оқыту 

жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

начального класса и 

оказание методической 

помощи учителям 

Айтекебийского района 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.О.Жубаева  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

11 Мартөк ауданындағы 

шағын жинақты 

мектептерде оқу-тәрбие 

ерекшеліктері мен 

нәтижелерін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение эффективности и 

результативности 

организации учебно-

воспитательной работы в 

МКШи оказание 

методической помощи  

учителям Мартукского 

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 

12 Хромтау ауданы 

мектептерінде тарих және  

құқық пәндердің берілуін 

зерттеу және әдістемелік 

көмек көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания п истории и 

основ права и  оказание 

сәуір  

 

 

 

 

 

апрель 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

А.А. Искендирова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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методической помощи 

учителям Хромтауского 

района  

13 Қарғалы ауданының 

балабақшаларында  оқу-

тәрбие үрдісі  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек  көрсету 

 

Изучение  состояния  

воспитательно-

образовательного  процесса 

в детских садах 

Каргалинского района   

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

14 Ырғыз ауданы 

мектептерінде 

гуманитарлық бағытындағы 

пәндердің берілуін зерделеу 

және әдістемелік көмек 

көрсету  

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла с 

оказанием методической 

помощи учителям 

Иргизского района 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

К.И.Куразова  

А.А.Аскербекова  

А.М. Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

15 Хромтау ауданындағы  

бастауыш мектептерінің 

әдістемелік бірлестіктерінің 

жұмысын зерделеу, 

әдістемелік көмек беру 

 

Изучение работы 

методических объединений 

учителей  начального звена  

и оказание методической 

помощи учителям 

Хромтауского  района 

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  

16 Алға ауданы мектептерінде 

жаратылыстану-математика 

бағытындағы пәндердің 

берілуін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету  

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

естественно-

    мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Г.К. Нукеева 

 Г.Ж. Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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математического цикла с 

оказанием методической 

помощи в 

общеобразовательных 

школах Алгинского района 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

17 Мектепалды даярлық 

кластарда  оқу-тәрбие үрдісі  

жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек  көрсету 

(Темір ауданы) 

 

Изучение  состояния  

воспитательно-

образовательного  процесса 

в предшкольных классах  

Темирского района 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

18 Ойыл  ауданы 

мектептерінде 

гуманитарлық пәндердің 

берілуін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла и 

оказание методической 

помощи учителям Уилского 

района 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Куразова К.И. 

Аскербекова А.А. 

Наренова А.М. 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

19 Балабақшада дене 

шынықтыру  және жазғы  

сауықтыру жұмыстарын  

ұйымдастыру  жағдайын  

зерделеу  және  әдістемелік 

көмек  көрсету-  Мәртөк 

ауданы 

 

Изучение и оказание 

методической  помощи в 

организации летне-

оздоровительной  работы  и 

физического воспитания  

детей в детских садах 

Мартукского района 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

маусым 

 

 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Мурзагулова М.Т. 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

20 Қобда ауданы 

мектептерінде тарих және  

құқық пәндердің берілуін 

қазан  

 

 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Искендирова А.А. 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  
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зерделеу және әдістемелік 

көмек көрсету  

 

Изучение состояния 

преподавания  истории и 

основ права и  оказание 

методической помощи 

учителям  Кобдинского 

района  

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

21 Мұғалжар ауданы 

мектептерінде бастауыш 

кластарда  пәндерді оқыту 

жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

начального класса и 

оказание методической 

помощи учителям 

Мугалжарского района 

қазан  

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.О.Жубаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

22 Әйтеке би ауданындағы 

шағын жинақты 

мектептерде оқу-тәрбие 

ерекшеліктері мен 

нәтижелерін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение эффективности и 

результативности 

организации учебно-

воспитательной работы в 

МКШ и оказание 

методической помощи 

учителям Айтекебийского 

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 

23 Мектепалды даярлық 

кластарда  оқу-тәрбие үрдісі  

жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек  көрсету 

(Ойыл ауданы) 

 

Изучение  состояния  

воспитательно-

образовательного  процесса 

в предшкольных классах  

Уилского  района 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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24 Темір  ауданы 

мектептерінде 

гуманитарлық  пәндердің 

берілуін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла и 

оказание методической 

помощи учителям 

Темирского района 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

К.И.Куразова  

А.А.Аскербекова  

А.М. Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

25 Ойыл ауданы мектептерінде 

жаратылыстану-математика 

бағытындағы пәндердің 

берілуін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету  

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла и 

оказание методической 

помощи учителям  

Уилского района 

   қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Г.К.Нукеева 

Ғ.Ж.Байсейтова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования  

26 Алға ауданы мектептерінде 

тарих және  құқық 

пәндердің берілуін зерделеу 

және әдістемелік көмек 

көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания истории и 

основ права, оказание 

методической помощи 

учителям  Алгинского 

района  

қараша  

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

А.А.Искендирова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

27 Шалқар ауданы 

мектептерінде бастауыш 

кластарда  пәндерді оқыту 

жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

начального класса и 

оказание методической 

қазан  

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.О. Жубаева 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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помощи учителям 

Шалкарского района 

28 Алға ауданының 

балабақшаларында  оқу-

тәрбие үрдісі  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек  көрсету 

 

Изучение  состояния  

воспитательно-

образовательного  процесса 

в детских садах  Алгинского 

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 

29 Әйтеке би ауданы 

мектептерінде 

гуманитарлық пәндердің 

берілуін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла и 

оказанием методической 

помощи учителям 

Айтекебийского района 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

К.И.Куразова  

А.А.Аскербекова  

А.М. Наренова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

 

ІІ. Инклюзивтік білім беру және тәрбие бөлімі 

Отдел инклюзивного образования и воспитания 

 

 Өтілетін шаралар атауы  

Наименования  

мероприятия 

 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Қорытынды 

лау 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

1. Облыстық және республикалық семинарлар,  

конференциялар және отырыстар 

Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

1 Аудандық/ қалалық 

әдіскерлері үшін Оn-line 

режиміндегі әдістемелік 

көпір «Этнопедагогика және 

тәрбие: жаңашыл көзқарас» 

 

Методический мост в on-line 

режиме «Этнопедагогика и 

воспитание: современный 

взгляд» для методистов 

қаңтар 

 

 

 

 

 

    январь 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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районных и городского 

отделов образования 

 

2 «Ата-аналармен 

атқарылатын жұмыстың 

тиімді әдістері мен 

формалары» класс 

жетекшілерге арналған 

оқыту семинары 

 

«Эффективные формы и 

методы работы с 

родителями» обучающий 

семинар для классных 

руководителей 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

3 Жаңадан тағайындалған 

мектеп директорының ТІЖО 

«Білім беру мекемелеріндегі 

тәрбие жұмысын  жоспарлау 

пәрменділігі» облыстық 

семинар-кеңесі 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар - 

консультация «Эффективное 

планирование 

воспитательной работы в 

организациях образования» 

для вновь назначенных 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

(хозрасчетный) 

қаңтар 

  қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

январь 

сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты. 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

4 «ППТК жағдайында ерекше 

білім беру қажеттілігі бар 

балаларға психологиялық-

педагогикалық көмекті 

ұйымдастыру, әдістемелік 

қамтамасыз ету» семинары  

(Ақтөбе қаласының 

психологиялық-

педагогикалық түзеу 

кабинетінің сұранысы 

бойынша) 

«Организационно-

методическое обеспечение 

психолого-педагогической 

помощи детям с особыми 

ақпан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 



59 
 

образовательными 

потребностями в условиях 

КППК» семинар по заявке 

КППК г.Актобе 

 

5 «Класс жетекшілердің 

қызметін ұйымдастырудағы 

заманауи әдістері» семинар 

(шаруашылық есеп) 

 

Семинар «Современные 

подходы в  организации 

деятельности классных 

руководителей»  

(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

  февраль 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

6 "Мектеп-баршаға арналған 

аумақ. Білім беру 

кеңістігінде ерекше білімді 

қажет ететін  баланы қолдау 

технологиясы" онлайн 

семинар  

 

«Школа – территория для 

всех. Технология 

сопровождения ребенка с 

ООП в образовательном 

пространстве» онлайн 

семинар  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

7  «Қосымша білім беру 

балаларды дамытудың 

инновациялық ресурсы: 

дәстүрлер, тәжірибе, 

жаңару»   облыстық сырттай 

конференция (шаруашылық 

есеп) 

 

Областная конференция 

(заочная) «Дополнительное 

образование как 

инновационный ресурс 

развития детей: традиции, 

опыт, обновление» 

(хозрасчетный) 

ақпан 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

февраль 

март 

 

Сертификат. 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат. 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

8 Облыстық семинар 

«Балалар мен 

жасөспірімдердің бос 

уақытын ұйымдастыруда 

аула клубтарының 

ерекшеліктері» 

ақпан 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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Областной семинар 

«Особенности 

организации досуга 

детей и подростков в 

дворовых клубах» 

февраль Дипломы 

Информация на 

сайт 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

9 «Кәмелетке толмағандар 

арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу: 

тәжірибе, мәселелер және 

шешу жолдары " облыстық 

семинар-кеңес 

 

Областной семинар – 

совещание  «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: опыт, 

проблемы и пути решения» 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации. 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

10 Арнайы білім беру 

ұйымдарының 

педагогтарына арналған 

«Арнайы білім беру: 

мәселелері мен болашағы» 

дөңгелек үстел  

 

Круглый стол «Специальное 

образование: реалии и 

перспективы» с педагогами 

специальных школ 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.на сайт 

Рекомендации 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

11 "Қазіргі білім беру 

жағдайында тәрбиенің жаңа  

технологиялары тиімді 

қолдану" облыстық семинар - 

практикумы ("Ақтөбе қаласы 

№ 11 жалпы орта білім 

беретін мектеп-гимназиясы" 

педагогтарының іс-

тәжірибесін жинақтау және 

тарату) 

Областной семинар - 

практикум  «Новые 

воспитательные технологии 

в современных условиях 

образования» (обобщение и 

распространение опыта 

работы педагогов КГУ 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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"Средняя 

общеобразовательная школа-

гимназия № 11 г. Актобе" 

12 «Арнайы және инклюзивті 

білім берудің теориясы мен 

тәжірибесінің интеграциясы» 

атты  ғылыми-практикалық 

конференция (сырттай) 

(шаруашылық есеп) 

 

Научно-практическая 

конференция  «Интеграция 

теории и практики 

специального и 

инклюзивного образования» 

(заочная)  (хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

 

 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

13 «Мектеп пен ата-аналар 

клубының өзара қарым-

қатынасын жақсартудағы  

тиімді әдістері» облыстық 

оқыту семинары 

 

Областной обучающий 

семинар «Эффективные 

методы взаимодествия 

школы и Клуба родителей» 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 
 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

14 8-наурыз Халықаралық 

әйелдер күніне арналған 

мерекелік шаралар 

ұйымдастыру  

 

Организация проведения 

мероприятия, посвященного 

международному дню 8-

марта 

наурыз 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

 

А.М. Наренова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

15 «Білім беру мазмұнын 

жаңарту жағдайында арнайы 

(түзету)  мектепте білім беру 

үрдісін ұйымдастыру 

ерекшеліктері»  (№7 арнайы 

(түзету) мектебінің  

сұранысы бойынша)  

тақырыбында  семинар- 

практикумы 

 

«Особенности организации 

образовательного процесса в  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 
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специальной 

(коррекционной) школе в 

условиях обновления 

содержания образования»  

семинар-практикум (по 

заявке  специальной 

(коррекционной)  школы №7)  

Информ.  на 

сайт 

 

 

образования и 

воспитания 

16 "Рухани жаңғыру" 

бағдарламасын жүзеге асыру 

жағдайында білім беру-

тәрбие кеңістігін 

ұйымдастырудағы жүйелі 

тәсілі "облыстық семинары 

(Ақтөбе қ. № 56 орта 

мектебінің жұмыс 

тәжірибесінен) 

 

Областной семинар 

«Системный подход в 

организации образовательно-

воспитательного 

пространства в условиях 

реализации Программы 

"Рухани жаңғыру» (из опыта 

работы КГУ «Средняя школа 

№ 56» г.Актобе) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

 

А.М:Наренова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

17 «Ерекше білімді қажет ететін 

балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудегі жаңаша 

көзқарастар» тақырыбында  

семинар -практикумы 

 (Ақтөбе қаласы,№17  

«Шұғыла»  балабақшасының  

сұранысы бойынша)   

 

Семинар-практикум «Новые 

подходы в обучении и 

воспитании детей с особыми 

образовательными 

потребностями» (по заявке 

детского сада «Шұғыла» 

№17 г.Актобе) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

18 Қосымша білім беру 

ұйымының педагогтарына 

арналған «STEM білім беру 

бағдарламасы: қосымша 

сәуір 

 

 

 

Сертификат. 

Сайтқа ақпарат 

 

 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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білім берудегі жаңа 

технологиялар» облыстық 

оқыту семинар 

 

Областной обучающий 

семинар "STEM – 

программа обучения:  

новые технологии в 

дополнительном 

образовании" для педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Сертификат. 

Информация 

на сайт 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

19 Қыздар клубы 

жетекшілеріне арналған 

«Қыз тәрбиесі – басты 

назарда» облыстық семинар 

-тренинг 

 

Семинар – тренинг «Қыз 

тәрбиесі – басты назарда» 

для руководителей Клубов 

девочек  

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

20 Семинар – тәжірибе 

«Оқушыларға кәсіби бағдар 

беру қызметін ұйымдастыру 

әдістемесі»  

 

Семинар-практикум 

«Методика организации 

профориентационной работы 

среди  учащихся» 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Н.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

21 "Отбасы мен мектептің өзара 

әрекеттестігі: тәжірибесі, 

мәселелері және даму 

болашағы" тақырыбында 

облыстық конференция 

(шаруашылық есеп) 

 

Областная конференция: 

«Взаимодействие семьи и 

школы: опыт, проблемы и 

перспективы развития» 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации. 

А.М.Наренова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

22 Арнайы (түзету)  білім беру 

ұйымдарының 

педагогтарына 

сәуір 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

М.А.Раисова 
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«Педагогикалық 

идеялар панорамасы» 

фестивалі 

 

Фестиваль 

«Панорама педагогических 

идей» для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

23 Облыстық дөңгелек үстел 

«Ер балалалар клубы: 

тәжірибе, жоспарлау, 

жұмыстың тиімді 

формалары»   

 

Областной круглый стол. 

«Клуб мальчиков: опыт, 

планирование, эффективные 

формы работы»  

мамыр 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

24 Облыстық семинар «Жазғы 

сауықтыру және мектеп 

жанындағы лагерьлерде 

балалардың демалысын және 

сауықтырылуын 

ұйымдастыру» 

 

Областной семинар 

«Организация летнего 

отдыха и оздоровления детей 

в пришкольных лагерях» 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

25 «Инклюзивті білім беру: 

тәжірибесі, мәселелері және 

даму болашағы»  әдістемелік 

семинар (шаруашылық есеп) 

 

Семинар – практикум  

«Инклюзивное образование: 

опыт, проблемы, 

перспективы развития»  

(хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

26 Облыстық семинар-

практикум. 

«Балаларға экологиялық 

білім беруді жүзеге 

асыратын негізгі бағыттар» 

(Ақтөбе қалалық жас 

натуралистер 

маусым 

 

 

 

 

 

 

Сертификат. 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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станциясының іс – 

тәжірибесінен) 

 

Областной семинар-

практикум. 

«Реализация основных 

направлений 

экологического 

образования  детей» 

(из опыта работы 

Городской станции юных 

натуралистов " г. Актобе) 

 

 

 

июнь 

 

 

 

Сертификат. 

Информация 

на сайт 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

27 Мектеп директорларына 

арналған облыстық 

«Пікірсайыс қозғалысы - 

оны дамытудың негізгі 

технологиялары» атты онлай 

- семинары  

 

Областной онлайн - семинар 

«Дебатное движение - 

основные технологии его 

развития» для директоров 

школ  

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

28 Дебат клубтарының 

жетекшілеріне арналған  

облыстық 3 күндік оқыту 

семинары «Пікірсайыс-сыни 

ойлаудың дамыту құралы»  

 

Областной 3- дневный 

обучаюший семинар для 

руководителей дебатных 

клубов «Дебаты как средство 

развития критического 

мышления» 

маусым  

 

 

 

 

 

июнь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

29 Тамыз педагогикалық  

кеңесіне дайындық 

жұмыстары,  секциялар 

ұйымдастыру 

 

Подготовка и проведение 

августовского 

педагогического совещания 

и  секций 

тамыз 

 

 

 

 

август 

Бағдарлама, 

ұсыныстар 

 

 

 

Программа, 

рекомендации 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

30 «Азамат – патриоттың егемен 

тұлғасын қалыптастыру 

жолдары» класс жетекшілер 

тамыз 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Н.Ж.Жалғас 
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мен аға тәлімгерлерге 

арналған семинар-практикум 

 

 

Семинар-практикум «Пути 

формирования 

патриотической личности 

свободного гражданина» для 

классных руководителей и 

старших вожатых  

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

31 «Ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балаларға 

арналған білім беру 

ұйымдарында оқу процесін 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері»  

білім бөлімінің әдіскерлері, 

директордың 

орынбасарлары, жалпы білім 

беретін мектептердің 

мұғалімдеріне семинар-кеңес 

 

Семинар-консультация 

«Особенности организации 

учебного процесса в 

организациях образования  

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями» для 

специалистов, методистов 

отделов  образования, 

заместителей директоров, 

учителей 

общеобразовательных школ   

тамыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

 

 

 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

32 Ұстаздар күніне арналған 

шараларды ұйымдастыру 

 

 

 

Организация проведения 

мероприятия, посвященного 

Дню учителя 

 

қыркүйек-

қазан  

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

А.М. Наренова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

33 «Педагог-ассистенттердің 

қызметін ұйымдастыру»  

семинар –кеңес 

 

 

қыркүйек 

 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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Семинар-совещание 

«Организация деятельности 

педагогов-ассистентов» 

  

сентябрь Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

34 «Заманауи логопедия: 

теориядан практикаға»  

логопед мамандарына 

арналған  семинар – 

практикум (шаруашылық 

есеп)  

  

Семинар – практикум  

«Современная логопедия: от 

теории к  практике» для 

логопедов  (хозрасчетный) 

қазан  

 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

35 Балалар арасындағы 

құқықбұзушылықтың алдын 

алуда тәрбиелеу 

субъектілерінің серіктестігі» 

атты онлайн тәртібіндегі 

облыстық семинар  

  

Областной семинар 

«Взаимодействие субъектов 

воспитания в профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» (в on-

lain режиме)  

қазан  

 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации. 

А.М.Наренова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

36 Оқу әдістемелік семинар 

«Қосымша білім беру 

ұйымдарындағы жас  

педагогтардың кәсіби 

шеберліктерін арттырудағы 

әдістемелік жұмыстың 

маңызы» атты  облыстық 

семинар 

 

Обучающий методический 

семинар 

 «Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования путем 

активизации методической 

работы».  

    қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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37 Облыстық мектеп интернат 

тәрбиешілері мен  балалар 

ұйымының аға 

тәлімгерлеріне арналған 

«Заманауи технологияларды 

тәрбие 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  

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

38 «Аутизм: себептері, 

диагностикасы, 

коррекциясы» инклюзивті 

білім беруді жүзеге 

асыратын педагогтарға 

арналған  семинар-

практикум  

 

Семинар-практикум 

«Аутизм: причины, 

диагностика, коррекция»  

для педагогов, 

реализующих инклюзивное 

образование 

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

39 «Мектеп пен отбасы бала 

тәрбиесіндегі әріптестер» 

класс жетекшілерге арналған 

семинар (шаруашылық есеп) 

 

 

Семинар «Школа и семья как 

партнеры в воспитании 

детей» 

 для классных руководителей  

 (хозрасчетный) 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие  

Бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

40 «Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-

күндік практикумы «педагог-

зерттеуші», «педагог-шебер» 

біліктілік санатына үміткер 

қараша 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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балаларға қосымша білім 

беру ұйымдарының 

педагогтарына  және музыка 

пәні мұғалімдеріне арналған 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение 

педагогического опыта» 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей и 

учителей музыки, 

претендующих на 

квалификационную 

категорию «педагог-

исследователь», педагог-

мастер (хозрасчетный) 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

41 Облыстық семинар «Қазақ 

ұлттық музыка аспаптарында 

оқытудың технологиялары» 

қосымша білім беру 

ұйымының педагогтеріне 

арналған  

 

Семинар «Технологии 

обучения казахским 

национальным 

музыкальным 

инструментам» для 

педагогов дополнительного 

образования 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

42 Арнайы (коррекциялық) 

мекемелерінің  

аттестатталушы педагог 

қызметкерлеріне арналған 

облыстық семинар-

практикумы 

 

Областной семинар – 

практикум   аттестуемых 

педагогических работников   

специальных 

(коррекционных) 

организаций образования 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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2. Облыстық жоспарлардың (жобалар) жүзеге асырылуы 

Реализация  областных планов (проектов) 

1  «Оқуға құштар мектеп» 

жобасы 

 

 

Проект «Читающая школа» 

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

2 «Ұшқыр ой алаңы» дебаттық 

қозғалысын жүзеге асыру 

жобасы 

 

Областной проект «Ұшқыр 

ой алаңы» по реализации 

дебатного движения  

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Протокол 

заседания 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания  

3  Аға тәлімгерлер  мектебі 

(АТМ) 

 

 

Школа старших вожатых 

(ШСВ) 

жарты жыл 

сайын 

 

по 

полугодиям 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

4 «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 

 

Областной спецпроект 

«Қоғам құндылығы» в 

рамках программы «Рухани 

жаңғыру»: 

- спецпроект «Дәстүр мен 

ғұрып»; 

- спецпроект «Құқықтық 

мәдениет»; 

жарты жыл 

сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

полугодиям 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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- спецпроект «Үнем – қоғам 

қуаты»; 

- спецпроект «Еңбек – елдің 

мұраты» 

5 «Жас дефектолог мектебі»  

жас мамандарды әдістемелік 

қолдау жұмысы 

 

«Школа молодого 

дефектолога»  методическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

  

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

6 «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»: 

- «Родительский час»; 

-Психологическое 

сопровождение работы 

«ученик – классный 

руководитель - родители»  по 

Актюбинской области 

тоқсан 

сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартал

ьно 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

Протокол 

заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания  

 

7 «Менің әлемім - сұлулық пен 

мейірімділік әлемі!» 

облыстық жоба 

 

Областной  проект «Мой мир 

– мир красоты и добра!» 

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

8  «Мен болашағымды 

таңдаймын» кәсіби бағдар 

беру жобасы 

жыл бойы 

 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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 Профориентационный 

проект «Мен болашағымды 

таңдаймын» 

в течение 

года 

Информ.  на 

сайт 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

9 «Тең мүмкіндіктер мектебі»  

Ерекше білімді қажет ететін 

балалармен жұмыс жасайтын 

педагогтардың ерекше 

идеяларын жүзеге асыру  

 

«Школа равных 

возможностей» реализация 

идеи педагогов, работающих 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями (ООП) 

тоқсан 

сайын 

 

 

 

 

ежекварта 

льно 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

Информ.  на 

сайт 

М.А.Раисова, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

10 "Туған өлкем - 

мақтанышым" облыстық 

тарихи-туристік-өлкетану 

жобасы 

 

Областной историко-

туристический-

краеведческий проект "Туған 

өлкем - мақтанышым" 

жыл бойы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

А.М.Нарегеева 

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 

ұйымдарының 

педагогтарына және 

жалпы білім беретін 

мектептердің музыка пәні 

мұғалімдеріне арналған       

 «Балалардың 

шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда 

оқытудың тиімді әдіс-

тәсілдерді қолдану» атты 

облыстық оқыту семинар 

(Байғанин ауданы)   

 

Областной обучающий 

семинар «Использование 

эффективных форм и 

методов обучения  в 

 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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развитии творческих 

способностей детей» 

для педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования и учителей 

музыки 

общеобразовательных 

школ  

 (Байганинского район) 

 

2 Ырғыз ауданында класс 

жетекшілерімен  өткізілетін 

семинар-практикумы 

«Отбасына бала тәрбиесіне 

көмек ретінде ата-аналарға 

психологиялық-

педагогикалық көмек және 

қолдау көрсету» 

(шаруашылық есеп)  

 

Семинар-практикум 

«Психолого-педагогическая 

помощь и поддержка 

родителей в семейном 

воспитании детей» для 

классных руководителей  

Иргизского района 

(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

3 «Жаңартылған білім беру 

жағдайында тәрбие жұмысын 

әдістемелік сүймелдеу» 

тақырыбында Шалқар 

ауданында класс жетекшілер, 

тәрбиешілер мен аға 

тәлімгерлерге арналған   

семинар (шаруашылық есеп) 

    

Семинар «Методическое 

сопровождение 

воспитательной работы в 

условиях обновленного 

содержания образования" 

для классных руководителей, 

воспитателей и старших 

вожатых Шалкарского 

района на тему 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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4 Облыстық оқыту семинар 

«Қосымша білім беру 

ұйымдары 

педагогтарының  кәсіби 

шеберлігін дамытудағы 

әдіс-тәсілдер» 

(Шалқар ауданы)  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий 

семинар 

«Формы и методы развития 

профессионального  

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования» (Шалкарский 

район) 

 (хозрасчетный) 

 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

5 «Жаңартылған білім беру 

жағдайында тәрбие жұмысын 

әдістемелік сүймелдеу» 

тақырыбында Байғанин 

ауданында класс 

жетекшілері, интернат 

тәрбиешілері мен  балалар 

ұйымының аға 

тәлімгерлеріне арналған 

семинар  

(шаруашылық есеп) 

 

Семинар «Методическое 

сопровождение 

воспитательной работы в 

условиях обновленного 

содержания образования» 

для классных руководителей, 

воспитателей интернатов и 

старших вожатых детских 

организаций Байганинского 

района  

(хозрасчетный) 

мамыр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

6 Оқыту семинары: Ерекше 

білім беру  қажеттіліктері бар 

балаларды инклюзивті 

оқытуды ұйымдастыру» 

(Әйтеке би ауданы, 

шаруашылық есеп негізінде)  

мамыр 

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

 

М.А.Раисова, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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Обучающий семинар 

«Организация инклюзивного 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

(Айтекебийский  район, на 

хозрасчетной основе) 

 

май 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

7 Мәртөк ауданында класс 

жетекшілері, интернат 

тәрбиешілері мен  балалар 

ұйымының аға 

тәлімгерлеріне арналған 

семинар «Тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру формалары 

тәрбие беруде мақсатқа жету 

жолы ретінде» 

 

Семинар «Формы 

организации воспитательной 

работы как средство 

достижения воспитательной 

цели» для классных 

руководителей, воспитателей 

интернатов и старших 

вожатых детских 

организаций Мартукского 

района  

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас,  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

8  «Ұлтық тәрбие: жастарды 

құндылыққа бағыттау, 

әлеуметтік тәжірибе, даму 

болашағы» дөңгелек үстел 

отырысы (Хромтау ауданы) 

 

Круглый стол 

«Национальное воспитание: 

ценностная ориентация 

молодежи, социальный опыт, 

перспективы развития» 

(Хромтауский район) 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

9 Оқыту семинары: Ерекше 

білім беру  қажеттіліктері бар 

балаларды инклюзивті 

оқытуды ұйымдастыру» 

(Қарғалы ауданы)  

 

Обучающий семинар 

«Организация инклюзивного 

обучения детей с особыми 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

рекомендации 

М.А.Раисова, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 
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образовательными 

потребностями»  

(Каргалинский район) 

 образования и 

воспитания 

10 Облыстық оқыту семинар 

«Қосымша білім беру 

ұйымдары 

педагогтарының  кәсіби 

шеберлігін дамытудағы 

әдіс-тәсілдер» 

(Ойыл ауданы)   

 

Областной обучающий 

семинар 

«Формы и методы развития 

профессионального  

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования» (Уилский 

район) 

   қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

11 Оқыту семинары: Ерекше 

білім беру  қажеттіліктері бар 

балаларды инклюзивті 

оқытуды ұйымдастыру»  

(Ойыл ауданы, шаруашылық 

есеп негізінде)  

 

Обучающий семинар 

«Организация инклюзивного 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями» (Уилский 

район, на хозрасчетной 

основе) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

рекомендации 

 

М.А.Раисова, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

12 Облыстық оқыту семинар 

«Қосымша білім беру 

ұйымдары 

педагогтарының  кәсіби 

шеберлігін дамытудағы 

әдіс-тәсілдер» 

(Темір ауданы)  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий 

семинар 

«Формы и методы развития 

профессионального  

мастерства педагогов 

дополнительного 

  қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

    Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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образования» (Темирский 

район) (хозрасчетный) 

13 Оқыту семинары: Ерекше 

білім беру  қажеттіліктері бар 

балаларды инклюзивті 

оқытуды ұйымдастыру» 

(Шалқар ауданы)  

 

Обучающий семинар 

«Организация инклюзивного 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

(Шалкарский  район) 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

рекомендации 

 

М.А.Раисова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

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 Областной конкурс «Лучший 

заместитель директора 

школы по воспитательной 

работе -2022» 

 

«Директордың тәрбие 

жұмысы бойынша үздік 

орынбасары - 2022» атты 

облыстық байқау 

қантар 

 

 

 

 

январь 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Наренова А.М., 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

2  Аға тәлімгерлер арасында 

арасында облыстық байқау: 

«Тәлімі мол тәлімгер» 

 

Областной конкурс среди 

старших вожатых: «Тәлімі 

мол тәлімгер» 

 

ақпан 

 

 

 

февраль 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

3 Шебер класс:«Қосымша 

білім беру ұйымдарының 

педагогтарының 

шығармашылығын 

дамытудағы заманауи әдіс-

тәсілдер» 

 

Мастер-класс 

«Современные методы и 

приемы в развитии 

творчества педагогов 

организаций 

қаңтар-

желтоқсан 

 

 

 

 

 

январь- 

декабрь 

Сертификат, 

дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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дополнительного 

образования» 

4 «Қосымша білім беруде 

әдістемелік қызметті 

ұйымдастыру: жаңа бағыт, 

ізденіс, нәтиже» атты мақала, 

баяндамалар,педагогикалық 

тәжірибелік іс-шара  

материалдар 

жинағы.(шаруашылық есеп) 

  

 Выпуск сборника 

"Методическая деятельность  

в дополнительном 

образовании: новое 

направление, поиск, 

результат» 

 (статьи, доклады, материалы 

мероприятий из 

педагогического опыта)  

(хозрасчетный) 

ақпан 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

март 

Сертификат, 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

5 «Мектептегі профилактика 

Кеңесі құқық бұзушылықтың 

алдын алу процесінің 

тиімділігін қамтамасыз 

ететін орган. Мәселелер, 

шешу жолдары. Іс-

тәжірибесінен» атты 

облыстық дөңгелек үстел 

 

Областной круглый стол 

«Школьный Совет 

профилактики как орган 

обеспечения эффективности 

процесса профилактики 

правонарушений. Проблемы, 

пути решения. Из опыта 

работы»  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

6 «Менің әлемім - сұлулық пен 

мейірімділік әлемі!» 

жобасын жүзеге асыру 

аясындағы облыстық 

қашықтық конкурс 

 

Областной дистаницонный 

конкурс в рамках реализаций 

проекта «Мой мир – мир 

красоты и добра!» 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Диплом, 

сертификат 

участника 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 



79 
 

7 Арнайы білім беру 

педагогтарына, 

тәрбиешілеріне  арналған 

облыстық пәндік олимпиада 

(шаруашылық есеп негізінде)  

Областная предметная 

олимпиада для педагогов, 

воспитателей специального 

образования (хозрасчетный) 

наурыз 

март 

 

 

қараша 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Диплом, 

сертификат 

участника 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

8 Балаларға қосымша білім 

беру ұйымдарының 

педагогтарына және жалпы 

білім беретін мектептің  

музыка пәні мұғалімдеріне 

арналған облыстық  

олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

Областная олимпиада для 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования  и учителей 

музыки 

общеобразовательных 

школ (хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты, 

Дипломдар 

 

 

 

 

Диплом 

Сертификат 

участника 

 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

9 «Ұлттық құндылықтар – ұлы 

мұра» облыстық байқау 

(шаруашылық есеп) 

 

 

«Ұлттық құндылықтар – ұлы 

мұра» областной конкурс 

(хозрасчетный) 

 

мамыр 

 

 

 

 

май 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

10 «Үзді класс жетекші - 2022» 

облыстық байқау  

 

 

 

Областной конкурс «Үзді 

класс жетекші - 2022»  

мамыр 

 

 

 

 

май 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

11 Облыстық байқауы 

Балаларға қосымша білім 

беру ұйымдарының 

педагогтарына арналған 

«Үздік қосымша білім беру 

педагогы -2022» 

мамыр 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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Областной конкурс «Лучший 

педагог дополнительного 

образования-2022» для 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования   

май 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

12 Мектеп оқушылары мен 

дебат клубтары 

жетекшілерінен құралған 

командалар арасындағы 

«Ұстаздан шәкірт озар!» 

облыстық турнирі  

 

Областной турнир «Ұстаздан 

шәкірт озар!» среди команд, 

сформированных из 

учащихся и руководителей 

дебатных клубов  

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Дипломы, 

информация на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

13 Облыстық дөңгелек үстел  

«Мұражай – өңірдің білім 

беру, тарихи мәдени 

туризмін дамытудың 

маңызды ресурсы» 

 

Областной круглый стол 

«Музей-важный ресурс 

развития историко-

культурного туризма 

региона» 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

14 Облыстық байқауы 

Жалпы білім беретін 

мектептердің музыка пәні 

педагогтарына арналған 

  «Үздік музыка пәні мұғалімі 

-2022» 

 

Областной конкурс "Лучший 

учитель музыки-2022" для 

педагогов музыки 

общеобразовательной школы 

     қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сертификат, 

дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

15 Облыстық конкурс «Ата-

аналар Клубы» үздік 

жетекшісі - 2022 » 

 

 

Областной конкурс «Лучший 

руководитель  Клуба 

родителей -2022 » 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы, 

информация на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 
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образования и 

воспитания 

16 «Жыл тәрбиешісі- 2022»  

арнайы  мектеп-интернат 

тәрбиешілеріне арналған 

облыстық байқауы 

 

Областной конкурс 

«Воспитатель года -2022» 

для воспитателей 

специальных школ-

интернатов 

 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

17 «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.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

18 «Жыл логопеді- 2022» сөйлеу 

тілінде бұзылыстары бар 

балалармен жұмыс 

жүргізетін мамандар, 

мұғалім-логопедтерге 

арналған облыстық байқауы 

 

«Логопед года -2022»  

областной конкурс среди 

учителей-логопедов,  

специалистов,  работающих с 

детьми с нарушениями речи  

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Диплом, 

сертификат  

участника 

 

М.А Раисова, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

19 Облыстық байқау «Үздік 

қосымша білім беру ұйымы - 

2022» 

 

 

Областной конкурс «Лучшая 

организация 

дополнительного 

образования - 2022» 

қараша 

 

 

 

 

ноябрь 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

20 Мектеп директорлар 

арасындағы ІІ 

республикалық пікірсайыс 

турнирінің облыстық кезеңі  

қараша  

 

 

 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Ф.Ғ.Наротов, 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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Областной этап ІІ 

республиканского дебатного 

турнира среди директоров 

школ 

 

ноябрь 

 

Дипломы, 

информация на 

сайт 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

21 Ерекше білімді қажет ететін 

балалармен  жұмыс 

жасайтын  педагогтрға 

арналған «Жалпы білім 

беретін мектеп жағдайында 

инклюзивті білім берудің 

практикалық тәжірибесі»  

шебер -класы 

Мастер – класс 

«Практический опыт 

инклюзивного образования в 

условиях 

общеобразовательной 

школы» для педагогов, 

работающих с детьми с ООП 

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

22 Арнайы  мектеп-интернат 

тәрбиешілеріне арналған  

«Арнайы (түзету)  мектеп-

интернат жағдайындағы 

тәрбие процесін 

ұйымдастыру" шебер -класы  

 

Мастер-класс «Организация 

воспитательного процесса в 

условиях специальной 

(коррекционной) школы-

интернат» для воспитателей 

специальных школ-

интернатов 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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23 Балаларға қосымша білім 

беру ұйымдарының 

педагогтарына және  жалпы 

білім беретін мектептердің 

музыка пәні мұғалімдеріне 

арналған  «Ең үздік 

әдістемелік құрал-2022» 

облыстық қашықтан байқау. 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной дистанционный 

конкурс «Лучшее 

методическое пособие  -

2022» среди учителей 

дополнительного 

образования  и учителей 

музыки 

общеобразовательных школ. 

(хозрасчетный) 

 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

сертификат, 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

24 Дебат жетекшілері 

арасындағы «Ең үздік 

көшбасшы» тақырыбындағы 

ІІ облыстық турнирі 

 

ІІ Областной турнир среди 

руководителей дебатных 

клубов «Ең үздік 

көшбасшы» 

желтоқсан 

 

 

 

 

декабрь 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы, 

информация на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

5.Тақырыптық және кешенді зерделеу,  әдістемелік көмек беру 

Тематические и комплексные изучения, оказание методической помощи 

1  Ақтөбе қаласынынң білім 

беру ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысының  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния 

воспитательной работы и 

оказание методической 

помощи  организациям 

образования   

г. Актобе 

қантар 

 

 

 

 

 

январь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Наренова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

2 Облыстық білім беру 

ұйымдарындағы интернат 

тәрбиешілері мен балалар 

ұйымының аға 

тәлімгерлеріне әдістемелік 

көмек көрсету 

қантар 

 

 

 

 

 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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Оказание методической 

помощи воспитателям 

интернатов и старшим 

вожатым детских 

организаций образования 

областных школ 

январь Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

3 Қобда және Алға аудандары 

білім беру ұйымдарындағы 

дебат клубтары жұмыс  

жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния работы 

дебатных клубов и оказания 

методической помощи 

организациям образования   

Кобдинского и Алгинского 

районов 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справки по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

4  Ырғыз ауданының білім 

беру ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысының  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния 

воспитательной работы и 

оказание методической 

помощи  организациям 

образования   

Иргизского района 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Наренова 

 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

5 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 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Аналитикалық 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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образования Байганинского  

района 

6 Шалқар 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 Шалкарского 

района 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

7 Шалқар 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  Шалкарского 

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 

8 Әйтек Би,  Мұғалжар 

аудандары білім беру 

ұйымдарындағы дебат 

клубтары жұмыс  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния работы 

дебатных клубов и оказания 

методической помощи 

организациям образования   

Айтекебиского и 

Мугалжарского районов 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справки по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Ф.Ғ.Наротов 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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9  Мәртөк ауданының білім 

беру ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысының  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния 

воспитательной работы и 

оказание методической 

помощи  организациям 

образования   

Мартукского  района 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Аналитическая 

 

 

 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Наренова, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

10 Байғанин 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 

Байганинского района 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

11 Ақтөбе облыстық арнайы 

білім беру ұйымдарында 

ерекше білімді қажет ететін 

балаларды  оқыту мен 

тәрбиелеуді ұйымдастыру 

процесін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса  

учащихся  с особыми 

образовательными 

потребностями  и оказание 

методической помощи  

областным специальным 

организациям 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

12 Әйтеке би ауданы жалпы 

білім беретін мектептердегі 

ерекше білімді қажет ететін 

балаларды  оқыту мен 

тәрбиелеуді ұйымдастыру 

мамыр 

 

 

 

 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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процесін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса  

учащихся  с особыми 

образовательными 

потребностями  и оказание 

методической помощи  

организациям образования    

Айтекебийского района 

 

 

 

май 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

13 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 

14 Қарғалы ауданы жалпы білім 

беретін мектептердегі 

ерекше білімді қажет ететін 

балаларды  оқыту мен 

тәрбиелеуді ұйымдастыру 

процесін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету  

 

Изучение учебно-

воспитательного процесса  

учащихся  с особыми 

образовательными 

потребностями  и оказание 

методической помощи  

организациям образования  

Каргалинского района 

     қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

15 Мәртөк ауданының білім 

беру ұйымдарындағы класс 

жетекшілер, интернат 

тәрбиешілері мен балалар 

ұйымының аға 

тәлімгерлеріне әдістемелік 

көмек көрсету 

 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Н.Ж.Жалғас 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 
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Оказание методической 

помощи классным 

руководителям, 

воспитателям интернатов и 

старшим вожатым детских 

организаций образования 

Мартукского района 

октябрь Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

16 Ойыл ауданының қосымша 

білім беру ұйымдарындағы 

және музыка пәні 

мұғалімдерінің  оқу-тәрбие 

үдерісінің жағдайын 

зерделеу, әдістемелік көмек 

көрсету 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса в 

организациях 

дополнительного 

образования  Уилского   

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 

17 Шалқар 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    

Шалкарского района 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

М.А.Раисова 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

18 Темір  ауданының қосымша 

білім беру ұйымдарындағы 

мұғалімдерінің  оқу-тәрбие 

үдерісінің жағдайын 

зерделеу, әдістемелік көмек 

көрсету 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса в 

организациях 

дополнительного 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Аналитикалық 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Нарегеева 

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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образования  Темирского 

района 

19 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    

Уилского  района 

    қараша 

 

    

 

 

 

 

 

 ноябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

М.А.Раисова  

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

 

ІІІ. Техникалық және кәсіптік білім және кәсіби бағдар беру бөлімі 

Отдел технического и профессионального образования  и профориентации 

 

 Өтілетін шаралар атауы 

Название  мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответственные 

1.Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

Областные  и республиканские  семинары, конференции и заседания 

1 Өңірлік семинар: «Заманауи 

білім берудің әдістемесі, 

мазмұны және сапасы»  

(меморандум аясында) 

 

 

Региональный семинар  

«Методика, содержание и 

качество современного 

образования» 

(в рамках меморандума) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

информация   

на сайт 

 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

2 Облыстық семинар-

практикум: «Жаңартылған 

білім беру мазмұны 

жағдайында инновациялық 

технологияларды қолдану» 

Ақтөбе сервис колледжінің 

базасында 

 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

М.Т.Абенова,техни

калық және кәсіптік 

білім  және кәсіби 

бағдар беру бөлімі 
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Областной семинар – 

практикум 

«Применение 

инновационных технологий в 

условиях обновленного 

содержания образования» на 

базе Актюбинского колледжа 

сервис 

февраль 

 

информация   

на сайт 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

3 I.Республикалық 

педагогикалық ғылыми-

практикалық онлайн 

конференция «Заманауи білім 

беру: теориядан практикаға, 

практикадан мамандыққа» 

Ақтөбе жоғары 

политехникалық 

колледжімен бірлесе 

 

I.Республиканская 

педагогическая научно-

практическая онлайн 

конференция «Современное 

образование: от теории к 

практике, от практики к 

профессии» совместно с 

Актюбинским высшим 

политехническим колледжем  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация   

на сайт 

 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

4 Облыстық семинар-

практикум: 

«Педагог.Түлек.Студент. 

Теория және практикадағы 

ақпараттық-коммуниациялық 

технологиялар» Ақтөбе 

гуманитарлық колледжінің 

базасында 

 

Областной семинар-

практикум «Педагог. 

Выпускник. Студент. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в теории и 

практике» на базе 

Актюбинского 

гуманитарного колледжа 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа 

ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

информация   

на сайт 

Рекоменда 

ции 

 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

5 Республикалық семинар-

практикум: «Демоемтихан-

тәуелсіз бағалау жүйесінің 

ақпан 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

Ұсыныстар 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 
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инновациялық түрі» Ақтөбе 

гуманитарлық колледжінің 

базасында 

 

Республиканский семинар-

практикум: "Демоэмтихан-

инновационная форма 

системы независимой 

оценки" на базе 

Актюбинского 

гуманитарного колледжа 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

информация   

на сайт 

Рекоменда 

ции 

 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

6 Облыстық семинар-

практикум: «Education. 

Science. Innovation» жобасы 

аясында "Болашақ 

мамандардың кәсіби 

құзыреттілігін 

қалыптастыруда электрондық 

оқыту ресурстарын 

пайдаланудың тиімділігі" 

Ақтөбе көлік, коммуникация 

және жаңа технология 

колледжінің базасында 

 

Областной семинар-

практикум: в рамках проекта 

«Education. Science. 

Innovation» «Эффективность 

использования электронных 

обучающих ресурсов при 

формировании 

профессиональной 

компетенций будущих 

специалистов» на базе 

Актюбинского колледжа 

транспорта, коммуникаций и 

новых технологий 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа 

ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация   

на сайт 

Рекоменда 

ции 

 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

7 Облыстық семинар: 

«Заманауи тәрбие 

технологиялары және оларды 

тәрбие процесінде қолдану», 

Ақтөбе жоғары 

политехникалық колледжінің 

базасында (тәрбие 

орынбасарларымен) 

 

 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

НурмолдинаБ.Ж.,т

ехникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 
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Областной семинар: 

«Современные 

воспитательные технологии и 

их применение в 

воспитательном процессе», 

на базе Актюбинского 

высшего политехническего 

колледжа (для заместителей 

директора по воспитательной 

работе) 

февраль 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

8 ІІІ Халықаралық студенттік 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция: «Студенттің 

ғылыми ізденіс нәтижелері: 

талдау және мәселелер» , 

Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінің базасында 

онлайн/офлайн тәртібінде 

(шаруашылық есеп) 

 

ІІІ Международная 

студенческая научно-

практическая конференция   

«Результаты студенческих 

исследований: анализ и 

проблемы» на базе  

Актюбинского 

гуманитарного колледжа 

онлайн/офлайн режиме  

(хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информация   

на сайт 

 

М.Т.Абенова,техник

алық және кәсіптік 

білім  және кәсіби 

бағдар беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

9 Облыстық семинар-

практикум: «Education. 

Science. Innovation» жобасы 

аясында «Бәсекеге қабілетті 

мамандарды даярлау сапасын 

арттырудағы WorldSkills 

рөлі»  

 

Областной семинар-

практикум: «Роль WorldSkills 

в повышении качества 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов» в рамках 

проекта «Education. Science. 

Innovation 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март 

сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

информация   

на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

10 Облыстық семинар: «Жас 

маман жобасы дамуындағы 

наурыз 

 

Сайтқа 

ақпарат 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 
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жаңа тәсілдер мен заманауи 

көзқарастар» Ақтөбе көлік, 

коммуникация және жаңа 

технология колледжінің 

базасында  

 

Областной семинар: «Новые 

методы и современные 

подходы в развитии проекта 

Жас маман на базе 

Актюбинского колледжа 

транспорта, коммуникаций и 

новых технологий 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

информация   

на 

сайт 

 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

11 Облыстық семинар: 

«Модульдік оқыту 

технологиясы» Ақтөбе 

гуманитарлық колледжінің 

базасында 

 

 

Областной семинар: 

«Технология модульного 

обучения» на базе 

Актюбинского 

гуманитарного колледжа 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа 

ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

информация   

на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

12 Облыстық семинар: «Кәсіби 

құзыретті маман-уақыт 

талабы» Ақтөбе көлік, 

коммуникация және жаңа 

технология колледжінің 

базасында 

 

Областной семинар: 

«Профессиональный 

компетентный специалист-

требование времени" на базе 

Актюбинского колледжа 

транспорта, коммуникаций и 

новых технологий 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

13 Облыстық семинар-

практикум: «Жас маман» 

жобасы аясында 

«Цифрландыру- бүгінгі білім 

берудің негізгі бағыты» 

Ақтөбе өнеркәсіптік 

технологиялар және басқару 

колледжінің базасында 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 
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Областной семинар-

практикум: в рамках проекта 

«Жас маман», 

«Цифровизация-основное 

направление современного 

образования" на базе 

Актюбинского колледжа 

промышленных технологий и 

управления 

апрель Сертификат 

участника 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

14 Облыстық ғылыми-

техникалық студенттік 

конференция: «Ғылым және 

білімді жастар-2022», Ақтөбе 

сервис колледжінің 

базасында  

 

Областная научно-

техническая студенческая 

конференция: «Наука и 

образованная молодежь-

2022», на базе Актюбинского 

колледжа сервис 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

М.Т.Абенова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

15 Семинар практикум: «Қазіргі 

жағдайда отбасы мен 

колледждің өзара қарым-

қатынасын құруға 

адамгершілік көзқарас» 

Хромтау тау-кен техникалық 

жоғары колледжінің 

базасында (тәрбие 

орынбасарлары, әлеуметтік 

педагогтар және педагог-

психологтарға арналған)  

 

Семинар практикум: 

«Гуманный подход к 

выстраиванию 

взаимоотношений семьи и 

колледжа в современных 

условиях» на базе 

Хромтауского горно - 

технического колледжа (для 

заместителей  по 

воспитательной работе, 

социальных педагогов и 

педагог-психологов) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа 

ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендаци

и 

Б.Ж.Нурмолдина, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 
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16 Семинар-практикум: «Тәрбие 

сағаттарын ұйымдастырудың 

маңыздылығы, 

ерекшеліктері, тиімділігі», 

Ойыл аграрлық колледжінің 

базасында (топ жетекшілерге 

арналған) 

 

Семинар-практикум: 

«Значимость,  особенность,  

эффективность оранизации  

воспитательного часа»  на 

базе Уилского аграрного 

колледжа (для руководителей 

групп) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Сайтқа 

ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

Б.Ж.Нурмолдина, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

17 Республикалық 

студенттердің ғылыми-

тәжірибелік конференция: 

«Ғылыми кеңістік; өзекті 

мәселелер, жетістіктер және 

жаңашылдық» Ақтөбе 

жоғары ауылшаруашылық 

колледжінің базасында 

 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция: 

«Ғылыми кеңістік; өзекті 

мәселелер, жетістіктер және 

жаңашылдық» на базе 

Актюбинского высшего 

сельскохозяйственного 

колледжа  

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

18 Әдістемелік семинар: 

«Жаһандық өзгерістер 

жағдайындағы тәрбие 

бағытының мазмұнын 

трансформациялау: негізгі 

өзгерістер мен жаңа 

тәсілдер», (тәрбие 

орынбасарлары, топ 

жетекшілер, жатақхана 

тәрбиешілеріне арналған) 

 

Методический семинар: 

«Трансформация содержания 

воспитательного процесса в 

условиях глобальных 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

информ.  на 

сайт 

рекоменда 

ции 

Б.Ж.Нурмолдина, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 
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изменений: основные 

изменения и новые подходы» 

(для заместителей  по  

воспитательной работе, 

кураторов групп и  

воспитателей общежитий) 

 профориентации 

19 Облыстық практикалық 

семинар: 

«ТжКБ ұйымдарында 

өндірістік оқыту бойынша 

панорамалық сабақтың берілу 

тәсілі мен әдісі»  

 

Областной практический 

семинар 

«Методы и формы  

проведения панорамных 

уроков производственного 

обучения в ТиПО» 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі, 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования 

20 Облыстық әдістемелік 

практикум: 

«Педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау» педагог-

зерттеуші, педагог-шебер 

біліктілік санатына үміткер 

педагогтер үшін  

(шаруашылық негізде) 

 

Областной методический 

практикум: «Обобщение  

педагогического  опыта» 

педагогов  претендующих на 

квалификационную 

категорию  «педагог-

исследователь», «педагог-

мастер»  (на хозрасчетный 

основе) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі, 

 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования 

21 Облыстық әдістемелік 

семинар: «Оқытудың 

заманауи формалары мен 

әдістері: ізденістер мен 

шешімдер» Ақтөбе жоғары 

ауылшаруашылық 

колледжінің базасында 

 

Областной методический 

семинар: «Современные 

формы и методы обучения: 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі, 

 

 

 

 

Отдел 
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поиск и пути решения» на 

базе Актюбинского высшего 

сельскохозяйственного 

колледжа 

 информ.на 

сайт 

технического и 

профессионального 

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 

профессионального 

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 

профессионального 

образования и 

профориентации 

3 «Қоғам құндылығы» жобасын 

іске асыру 

 

 

 

 

Реализация проекта «Қоғам 

құндылығы» 

 

жыл 

бойы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Б.Ж.Нурмолдина, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

4 ТжКББ бойынша әдістемелік 

құралдар мен ұсыныстар 

әзірлеу  

 

 

 

жыл 

бойы 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құралдар 

 

 

 

Б.Ж.Нурмолдина, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 
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Разработка методических 

пособий и рекомендации ТиПО 

в течение 

года 

Методическ

ие пособий 

Отдел  

технического и 

профессионального 

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: «Үздік 

педагог – 2021» облыстық 

конкурс иегерлерінің іс-

тәжірибесімен бөлісуі 

 

 

 

Мастер – класс победителей 

областного конкурса 

«Лучший педагог – 2021»   

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

сайтқа 

ақпарат 

 «Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне 

мақала 

 

информация 

в газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

информ.на 

сайт 

М.Т.Абенова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

2 ҰОС батырлары 

Т.Бигелдиновтің, 

М.Мәметованың  100 

жылдығына орай  «Ерлік – 

ұрпаққа ұран» 

атты ТжКББ ұйымдарымен 

бірлескен қосымша жоспар 

негізінде білім алушы 

жетекшісімен қатысуға 

арналған байқаулар 

(патриоттық әндер, көркем 

сөз оқу, мылтық атудан тир) 

ұйымдастыру 

 

Проведение конкурсов 

«Подвиг-лозунг для 

поколения», посвященные  к 

100 – летию героев ВОВ Т. 

Бигельдинова, М.Маметовой 

(патриотические песни, 

чтение художественной речи, 

тир по стрельбе из ружья, 

строевые песни, совместно с 

руководителями участников)  

 

жоспар 

негізінде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

отдельному  

плану 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

 

 

Б.Ж.Нурмолдина, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 
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3 Облыстық  сырттай эссе 

байқауы: «Батырлар ерлігі – 

ел есінде», ҰОС батыры 

Т.Бигелдиновтің 100 

жылдығына орай  (топ 

кураторлар мен 

оқытушыларға арналған)   

 

Областной заочный конкурс 

эссе: «Подвиг героев – вечная 

память», к 100-летию героя 

ВОВ Бегельдинова Т. 

(кураторы групп)  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел технического 

и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

3 Облыстық олимпиада 

«Электротехника» және 

«Электр тізбектер теориясы» 

пәндері бойынша, Ақтөбе 

көлік, коммуникация және 

жаңа технология колледжінің 

базасында 

 

Областная предметная 

олимпиада педагогов по 

«Электротехнике» и «Теории 

электрических цепей» на базе 

Актюбинского колледжа 

транспорта, коммуникаций и 

новых технологий 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

4 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 (ынтымақтастық 

туралы меморандум аясында) 

 

Мастер-класс педагогов  

общеобразовательных, 

социально-общественных и 

специальных дисциплин в 

рамках проекта центра 

«Creative teacher» (в рамках 

меморандума ) 

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 

профессионального 

образования и 

профориентации 



100 
 

5 Шебер-класс: «Педагогтің 

кәсібилігі - үздіксіз кәсіби 

дамуының нәтижесі»  

(ынтымақтастық туралы 

меморандум аясында) 

 

Региональный мастер-класс: 

«Профессионализм педагога - 

результат непрерывного 

профессионального 

развития"   (ынтымақтастық 

туралы меморандум аясында) 

 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

М.Т.Абенова 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

6 Облыстық  тәрбие сағаты 

байқау: «Ерлік туын 

алаулатқан қазақ қызы!»   

ҰОС батыры 

М. Мәметованың 100 

жылдығына орай (топ 

кураторлар мен 

оқытушыларға арналған)   

 сырттай 

 

Областной конкурс 

воспитательного часа: 

«Казахская девушка, 

воспламеняющая знамя 

мужества!», к 100-летию 

героя ВОВ Маметовой М. 

(для кураторов и 

преподавателей) заочного 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

Б.Ж.Нурмолдина 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

7 Өңірлік шебер – класс: 

«Creative teacher» орталығы 

жобасы аясында «ТжКББ 

ұйымдарындағы «Жас 

маман» жобасы аясында 

жабдықталған мамандықтар 

бойынша пәндердің өткізілуі 

ерекшелігіне шебер класс  

(ынтымақтастық туралы 

меморандум аясында) 

 

Мастер – класс:  

Мастер-класс по специфике 

образования творческих 

специальностей и рабочих 

специальностей в 

организации технического и 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне 

мақала 

 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

информация 

в газету 

Г.А.Кулсейтова 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 
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профессионального 

образования в рамках проекта 

центра «Creative teacher» (в 

рамках меморандума) 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

8 Дөңгелек үстел: «Тәртіп. Заң. 

Құқық»  

Ақтөбе облыстық ТжКББ 

ұйымдары тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарларының 

қатысуымен Ақтөбе техника-

технологиялық колледжінің 

базасында 

 

Круглый стол: 

«Порядок.Закон.Право», 

на базе Актюбинского 

тенико-технологического 

колледжа с участием 

организаций замдиректора по 

ВР ТиПО  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

9 Облыстық байқау: 

«WorldSkills Қазақстан  

Ақтөбе -2022»  

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс: 

«WorldSkills Қазақстан 

Ақтөбе-2022» 

 

 

 

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 

профессионального 

образования и 

профориентации 

10 Техникалық және кәсіптік 

білім беру  оқытушылары 

арасында пәндік олимпиада 

(шаруашылық есеп)  

 

 

Предметная олимпиада среди 

преподавателей ТиПО 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

М.Т.Абенова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 



102 
 

11 «Бағдарламалау» мамандығы 

студенттері арасындағы 

республикалық пәндік 

олимпиада Ақтөбе жоғары 

политехникалық колледжінің 

базасында 

 

Республиканская предметная 

олимпиада среди студентов  

по специальности 

"Программирование" на базе 

Актюбинского высшего 

политехнического колледжа  

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

М.Т.Абенова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

12 Кәсіби бағдар беру: экскурсия  

«Өндірістегі бір күн» (ТжКББ 

ұйымдарына оқуға түсетін 

түлектерді өндіріске апару) 

 

Профориентация: экскурсия 

для учащихся школ области 

"Один день на производстве»  

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

13 Кәсіби бағдар беру: «Болашақ 

бүгіннен басталады!» 

(оқушыларға кәсіби бағдар 

беру жұмысы) 

 

Профориентация: "Будущее 

начинается сегодня!» 

(профориентационная работа 

среди учащихся школ) 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

14 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 

профессионального 

образования 

15 «Арнайы пән және өндірістік 

оқыту  шеберлерінің 

мамыр 

 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 
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портфолиосы» ТжКББ 

ұйымдарының арнайы пән 

оқытушылары және 

өндірістік оқыту шеберлеріне 

арналған кәсіби шеберлігінің 

сырттай облыстық байқауы 

(шаруашылық есеп) 

 

Конкурс профессионального 

мастерства «Портфолио 

преподавателей специальных 

дисциплин и  мастеров 

производственного 

обучения» (заочный)  

(хозрасчетный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

газетіне 

мақала, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

информация 

в газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

16 Кәсіби бағдар беру: Ашық  

есік күндері 

«Болашақ бүгіннен 

басталады!» ТжКББ 

ұйымдарының өткізуімен 

 

Профориентация: дни 

открытых дверей в 

организациях ТиПО 

"Будущее начинается 

сегодня!  

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

17 Облыстық сырттай байқау: 

«Тәуелсіз елдің ертеңі — 

білімді жастар»,  Қазақстан 

Республикасының  

мемлекеттік рәміздерінің  30 

жылдығына орай (білім 

алушы жетекшісімен 

қатысуға арналған)   

(шаруашылық есеп) 

 

Областной заочный конкурс: 

«Будущее независимой 

страны - образованная 

молодежь», посвященное 30-

летию государственных 

символов Республики 

Казахстан (руководитель 

обучающегося)  

(хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

18 Облыстық байқау: «Үздік жас 

маман– 2022» техникалық 

және кәсіптік білім беру 

маусым 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

«Ақтөбе 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 
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ұйымдарының педагогтері 

арасында  

 

 

 

 

Областной конкурс: «Үздік 

жас маман– 2022» среди 

педагогов учебных заведений 

ТиПО  

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

ұстазы» 

газетіне 

мақала, 

сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификат  

участника, 

диплом 

информация 

в газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

19 Кәсіби бағдар беру:«Ата-

анамның мамандықтары» 

ТжКББ ұйымдарының 

өткізуімен түлектерді өндіріс 

мекемесінде жұмыс 

жасайтын ата-аналармен 

кездестіру 

 

Профориентация: посещение 

учащихся школ рабочих мест 

родителей на производстве 

"Профессии моих родителей»  

маусым 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

20 ҚР Конституциясы күніне 

орай облыстық байқау  «Ата 

заң – ел тірегі»  ең үздік сабақ 

жоспары (шаруашылық есеп) 

 

Конкурс  уроков  «Ата заң – 

ел тірегі», посвященных Дню 

Конституции РК  среди  

педагогов ТиПО  

(хозрасчетный)  

тамыз 

 

 

 

 

август 

 

Қатысушы 

сертификат, 

диплом 

 

 

Сертификат  

участника, 

диплом 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования 

21 Облыстық дөңгелек үстел : 

«Education. Science. 

Innovation» жобасы аясында 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарындағы 

оқу және тәрбие үрдісінің 

ерекшілектері» 

 

Областной круглый стол: 

«Особенности учебно-

воспитательного процесса в 

организациях технического и 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар, 

қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Методичес 

кие  

рекоменда 

ции, 

Г.А.Кулсейтова 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 
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профессионального 

образования» 

сертификат 

участника 

профориентации 

22 Облыстық сырттай эссе 

байқауы:  «Білікті ұстаз, 

білімді шәкірт»,   (колледж 

оқытушыларымен)  

(шаруашылық есеп) 

Областной дистанционный 

конкурс эссе: 

«Квалифицированный 

учитель, образованный 

ученик», (с преподавателями 

колледжа) (хозрасчетный) 

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 

профессионального 

образования и 

профориентации 

23 Эстафета-сайыс: «Электр 

жабдықтары» мамандығы 

бойынша  студенттер 

арасында,  «Ақтөбе 

өнеркәсіптік технологиялар 

және басқару колледжінің 

базасында 

 

Эстафета- конкурс по 

специальности 

«Электрооборудование»  

среди  студентов,  на базе 

Актюбинского колледжа 

промышленных технологий и 

управления 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

на сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

24 Дөңгелек үстел: «Отбасы мен 

колледж ынтымақтастығы», 

Ақтөбе көпсалалы АГУ 

Тарлан колледжімен бірлесіп 

(топ кураторлар, студенттер 

мен ата-аналарға арналған) 

 

Круглый стол: 

«Сотрудничество семьи и 

колледжа», совместно с 

Актюбинским 

многопрофильным 

колледжем АГУ Тарлан (для 

кураторов, студентов и 

родителей) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекоменда 

ции 

Б.Ж.Нурмолдина 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

25  «Creative teacher» орталығы 

жобасы аясында техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымындағы жас мамандарға 

қараша 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

М.Т.Абенова 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 
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арналған «Жаңашыл жас 

маман - 2022» кәсіби 

байқауы. 

 

Профессиональный конкурс 

для молодых специалистов 

организаций технического и 

профессионального 

образования «Молодой 

педагог-новатор-2022» в 

рамках проекта центра 

«Creative teacher». 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

26 Облыстық байқау: «Үздік 

кәсіби бағдар беруші-2022» 

ТжКББ ұйымдары арасында 

 

 

Областной конкурс "Лучший 

Профориентатор-2022» среди 

организаций ТиПО 

 

қараша 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

27 Облыстық байқау  

«Үздік жас арнайы пән 

оқытушысы - 2022» 

техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының 

оқытушылары арасында 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной конкурс «Лучший 

преподаватель специальных 

дисциплин - 2022» среди 

преподавателей учебных 

заведений ТиПО 

(хозрасчетный) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

дипломдары, 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Г.А.Кулсейтова 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования 

28 Дөңгелек үстел: «Студенттің 

коммуникативті тұлғаны 

қалыптастыруы мен 

дамытудағы куратордың 

педагогикалық құзыреттілігі»  

(колледж кураторларына 

арналған)      

 

Круглый стол: 

«Педагогическая 

компетентность куратора в 

формировании и развитии 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 
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коммуникативной личности 

студента»,  (для кураторов 

колледжей)  

Рекоменда 

ции 

образования и 

профориентации 

29  «Education. Science. 

Innovation» жобасы 

аясындағы «Жас ғалым-2022» 

студенттердің  өңірлік 

ғылыми-тәжірибелік  

конференциясы 

(шаруашылық есеп)  

 

Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция "Жас ғалым-

2022" в рамках проекта 

«Education. Science". 

Innovation»  (хозрасчетный) 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

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 

профессионального 

образования и 

профориентации 

30 Дөңгелек үстел: «Рухани 

тәрбие – кемел болашақ 

кепілі»,  Ақтөбе жоғары 

ауылшаруашылық 

колледжімен бірлесіп (топ 

кураторлар, жатақхана 

тәрбиешілеріне арналған) 

 

Круглый стол: «Духовное 

воспитание – залог 

идеального будущего», 

совместно с Актюбинским 

высшим 

сельскохозяйственным 

колледжем (для кураторов, 

воспитателей общежитий) 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионального 

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 

ұйымдарындағы білім беруді 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері»  

(Алға индустриялық-

техникалық колледжі, 

Байғанин техникалық 

колледжі базасында) 

 

наурыз 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 
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Областной  семинар-

практикум: "Особенности 

организации образования в 

организаций ТиПО» на базе 

Алгинского индустриально-

технического колледжа, 

Байганинского технического 

колледжа 

март 

апрель 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

2 Облыстық семинар-

практикум: «Техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарындағы білім беруді 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері»  

(Жайсаң көпсалалы колледжі 

базасында) 

 

Областной  семинар-

практикум: "Особенности 

учебного процесса в 

организациях ТиПО» на базе 

Жайсанского 

мнопрофильного колледжа 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

сертификат 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Кулсейтова Г.А. 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

3 Облыстық семинар-

практикум: «Техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарындағы білім беруді 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері»  

(Шалқар аграрлық-

техникалық колледжі 

базасында) 

 

Областной  семинар-

практикум: «Особенности 

учебного процесса в 

организациях ТиПО» на базе 

Шалкарского аграрно-

технического колледжа 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методичес 

кие 

рекоменда 

ции 

Абенова М.Т. 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

4 Облыстық семинар-

практикум: «Техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарындағы білім беруді 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері»  

(Қобда көпсалалы колледжі 

базасында)  

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Кулсейтова Г.А. 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 
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Областной  семинар-

практикум: «Особенности 

учебного процесса в 

организациях ТиПО» на базе 

Кобдинского 

многопрофильного колледжа 

октябрь 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методически

е рекоменда 

ции 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

5 Облыстық семинар-

практикум: «Техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарындағы білім беруді 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері»  

(Ембі қызмет көрсету саласы 

колледжі базасында)  

 

Областной  семинар-

практикум: «Особенности 

учебного процесса в 

организациях ТиПО» на базе 

Эмбинского колледжа сферы 

услуг  

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методически

е рекоменда 

ции 

Абенова М.Т. 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

 5.Тақырыптық және кешенді зерделеу, әдістемелік көмек беру 

Тематические  и комплексныве  изучения,  оказание  методической  помощи 

1 Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының оқу-

тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастыруда әдістемелік 

көмек көрсету (Алға 

индустриялық-техникалық 

колледжі, 

Байғанин техникалық 

колледжі) 

 

Оказание методической 

помощи в организации 

учебно-воспитательного 

процесса в организациях 

технического и 

профессионального 

образования (Алгинский 

индустриально-технический 

колледж, Байганинский 

технический колледж) 

наурыз-

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-

апрель 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методически

е рекоменда 

ции 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 
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2 Жайсаң көпсалалы 

колледжінің оқу, тәрбие, 

әдістемелік жұмысын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

 

Изучение состояния учебной, 

воспитательной, 

методической работы и 

оказание методической 

помощи многопрофильному 

колледжу Жайсан 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методически

е рекоменд 

ации 

Кулсейтова Г.А. 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

3 Шалқар аграрлық-

техникалық колледжінің оқу, 

тәрбие, әдістемелік жұмысын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

 

Изучение состояния учебно- 

воспитательной, 

методической работы и 

оказание методической 

помощи аграрно-

техническому колледжу г. 

Шалкар 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методически

е рекоменда 

ции 

Абенова М.Т. 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

4 Рауан көпсалалы колледжі, 

Болашақ жоғары көпсалалы 

колледжі, Ақтөбе құрылыс-

монтаж колледждеріндегі 

оқу-тәрбие үдерісін зерделеу 

және әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса  и 

оказание  методической 

помощи многопрофильному 

колледжу Рауан, высшему 

многопрофильному колледжу 

Болашак и Актюбинскому 

строительно-монтажному 

колледжу 

сәуір-

мамыр 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методически

е рекоменда 

ции 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

5 Қобда көпсалалы колледжінің 

оқу, тәрбие, әдістемелік 

жұмысын зерделеу және 

әдістемелік көмек беру 

 

қазан 

 

 

 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Кулсейтова Г.А. 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 
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Изучение состояния учебно-

воспитательго процесса  и 

оказание  методической 

помощи многопрофильному 

колледжу Кобда 

октябрь 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методичес 

кие 

рекоменда 

ции 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел  

технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

6 Ембі қызмет көрсету саласы 

колледжі оқу, тәрбие, 

әдістемелік жұмысын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса  и 

оказание  методической 

помощи Эмбинскому 

колледжу сферы услуг 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методичес 

кие 

рекоменда 

ции 

Абенова М.Т. 

Нурмолдина Б.Ж. 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

Отдел 

 технического и 

профессионального 

образования и 

профориентации 

 

 

 

ІҮ. ІТ технология бөлімі 

Отдел ІТ технологии 

№ 

Өткізілетін шаралар 

атауы 

Название мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполнения 

Қорытынды 

лау 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответсвенные 

1. Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және 

отырыстар 

Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

1 Информатика пәні 

мұғалімдеріне арналған  

«Педагогтердің  

ІТ-құзіреттілігін дамыту» 

тақырыбындағы 

облыстық  

семинар-практикум  

 

Областной семинар 

«Развитие  

IT-компетенций 

педагогов» для учителей 

информатики  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Ж.Т.Габбасова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 
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2 «Smart технологиясы – 

келешекке бағытталған 

білім» тақырыбында 

педагогтерге арналған 

облыстық семинар  

 

Областной семинар 

«Smart технологии - 

знания будущего» для 

педагогов области 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Э.Нуржанова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

3 «Python бағдарламалау 

тілі бойынша оқыту» 

оқыту семинары  

 

Обучающий семинар 

"Программирование на 

языке Python»  

сәуір 

 

 

 

апрель 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

4 Информатика пәні 

мұғалімдеріне арналған  

«YouTube арнасын 

жылжыту» облыстық 

семинар-практикум  

 

Областной семинар 

«Продвижение YouTube 

каналa»для учителей 

информатики  

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Ж.Габбасова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

5 Онлайн/оффлайн 

режимінде облыстық 

семинарлардың өткізілуін 

қолдау   

 

Сопровождение 

проводимых семинаров в 

режиме онлайн/оффлайн  

ай сайын 

 

 

 

 

ежемесячно 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

аналитическая 

справка 

Ж.Габбасова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

6 «Онлайн-мектеп» білім 

беру ресурсын оқу 

үрдесінде пайдаланудың 

тиімділігі» тақырыбында 

педагогтерге арналған 

облыстық семинар  

 

Областной семинар 

«Эффективность 

использования ресурсов  

онлайн-мектеп в учебном 

процессе» для педагогов 

области 

ай сайын 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Э.Нуржанова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 
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7 «Педагогтердің озық 

тәжірибесін жинақтау» 

әдістемелік практикум 

(шаруашылық) 

 

Семинар-практикум 

«Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

лучших педагогов» 

(хозрасчетный) 

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

Әдістемелік 

жинақ, 

сайтқа ақпарат 

 

 

методическое 

пособие, 

информация на 

сайт 

Ж.Т.Габбасова 

Э.Нуржанова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

Отдел ІТ 

технологии 

8 «Күнделік» электронды 

журналының жүргізілуі 

бойынша облыстық 

онлайн семинарлар  

 

Областной онлайн-

семинар по заполнению 

электронного журнала 

«Күнделік» 

жыл бойы 

 

 

 

 

в течение 

года 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

9 Робототехника 

мамандарына арналған 

онлайн оқыту семинары 

(«Казинтерсервис» 

компаниясының 

өкілдерімен) 

 

Онлайн обучающий 

семинар для специалистов 

по робототехнике  

(с представителями 

«Казинтерсервиса») 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

10 Информатика пәні 

мұғалімдеріне арналған  

«Әлеуметтік желі – 

ақпарат алаңы»  облыстық 

семинар-практикум  

(шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

Областной семинар для 

учителей информатики на 

тему «Социальная сеть - 

информационная 

площадка» 

(хозрасчетный) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

Ж.Т. Габбасова 

А.Аманғалиев 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

 

 



114 
 

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 

Балаларға қосымша білім 

беруге мемлекеттік білім 

беру тапсырысын 

орналастыру 

платформасын түсіндіру 

және қолдау  

 

Сопровождение и 

поддержка платформы 

государственного 

образовательного заказа 

на дополнительное 

образование детей 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Э.Нуржанова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

2 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

орталықтың 

психологиялық-социалды 

қолдау бөлімінің 

автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесін 

қолдау 

 

Сопровождение 

автоматизированной 

информационной системы 

отдела 

психологическо-

социальной поддержки 

Актюбинского 

маусым 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Д. Урынбасаров 

Ж.Т. Габбасова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 
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областного научно-

практического центра  

3 

«Информатика 

мұғалімдеріне арналған 

оқыту бағдарламасы»  

тақырыбындағы 

облыстық  

семинар-практикум  

Әл-Фараби атындағы №21 

мамандандырылған 

гимназияның 

информатика пәні 

мұғалімі Г.Қ. Әлидің 

тәжірибесінен  

 

Семинар-практикум  

«Учебная программа для 

учителей информатики» 

Из опыта работы Али Г.Қ.,  

учителя информатики 

специализированной 

гимназии №21 имени Аль-

фараби 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

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 ЖОББ «Білім»  мектеп 

гимназиясының 

информатика пәні 

мұғалімі Е.Т.Домаковтың  

«Оқушылар арасында 

информатикадан мектеп 

олимпиадасын 

ұйымдастыру» 

тақырыбындағы 

облыстық шебер-класы   

 

Областной мастер-класс 

«Организация школьной 

олимпиады по 

информатике среди 

учащихся» Домакова Е.Т., 

учителя информатики 

средней 

общеобразовательной 

школы-гимназии"Білім"   

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

ақпарат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация, 

информация на 

сайт 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 
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2 Облыстық 

"KazRoboSport-2022" 

роботтар сайысы 

 

Областные соревнования 

роботов «KazRoboSport-

2022» 

наурыз 

 

 

 

март 

хаттама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

протокол, 

информация на 

сайт 

Д. Урынбасаров ІТ 

технология бөлімі 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

3 Информатика пәні 

мұғалімдері арасында 

облыстық олимпиада  

(шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

Областная олимпиада 

учителей информатики 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

 

ақпарат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

информация, 

информация на 

сайт 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

4 ЖОББ «Білім»  мектеп 

гимназиясының 

информатика пәні 

мұғалімі Е.Т.Домаковтың  

«Мектеп аттестатын 

басып шығаруды 

автоматтандыру процесі» 

тақырыбындағы 

облыстық шебер-класы   

 

Областной мастер-класс 

«Процесс автоматизации 

заполнения и печати 

аттестатов» Домакова 

Е.Т., учителя 

информатики средней 

общеобразовательной 

школы-гимназии  "Білім"   

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

ақпарат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация, 

информация на 

сайт 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

5 «Әдістемелік лайфхак»  

цифрлық білім берудегі  

онлайн сервистерге шолу 

 

«Методический лайфхак» 

обзор цифровых 

образовательных онлайн-

сервисов 

маусым 

 

 

 

июнь 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

информация на 

сайт 

Ж.Т. Габбасова  ІТ 

технология бөлімі 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

6 «3D-модельдеу – қазіргі 

заман тренді» жобалар 

байқауы  

(шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

хаттама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Э.Нуржанова 

ІТ технология 

бөлімі 
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Конкурс проектов  

«3D-моделирование - 

современные тенденции» 

(хозрасчетный) 

сентябрь протокол, 

информация на 

сайт 

Отдел ІТ 

технологии 

7 «Үздік web-сайт» 

облыстық байқауы  

(шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

Областной конкурс 

«Лучший web-сайт» 

(хозрасчетный)  

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

хаттама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

протокол, 

информация на 

сайт 

Д. Урынбасаров 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

8 «Үздік информатик-2022» 

жас мамандар арасындағы 

облыстық байқау  

(шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

Областной конкурс среди 

молодых учителей 

информатики «Лучший 

информатик – 2022» 

(хозрасчетный) 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

Ж.Т. Габбасова 

Э.Нуржанова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

9 Информатика пәні 

мұғалімдері арасында 

облыстық олимпиада  

(шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

Областная олимпиада 

среди учителей 

информатики 

(хозрасчетный) 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

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 использования 

информационной системы 

«Күнделік.kz» в школах 

Алгинского,Мугалжарско

тоқсан сайын 

 

 

 

 

 

 

 

ежекварталь 

но 

кеңес беру 

 

 

 

 

 

 

 

консультации 

Ж.Т.Габбасова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 



118 
 

го, Темирского и 

Байганинского районов  и 

оказания методической 

помощи 

2 Алға, Мұғалжар, Темір, 

Байғанин  аудан 

мектептеріндегі 

компьютерлік парк 

жағдайын зерделеу  

 

Изучение состояния 

компьютерного парка в  

школах Алгинского, 

Мугалжарского, 

Темирского и 

Байганинского  районов. 

 

ақпан-наурыз 

 

 

 

 

 

февраль-март 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

 

аналитическая 

справка 

Ж.Т.Габбасова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

3 Мәртөк, Қарғалы, Қобда, 

Ойыл  аудан 

мектептеріндегі 

компьютерлік парк 

жағдайын зерделеу  

 

Изучение состояние 

компьютерного парка в  

школах Мартукского, 

Каргалинского, 

Кобдинского и Уилского  

районов. 

сәуір-мамыр 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

 

аналитическая 

справка 

Э.Нуржанова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

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, 

техническое 

сопровожде 

ние 

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, 

қыркүйек-

қазан 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

 

аналитическая 

справка 

Ж.Т.Габбасова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 
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Иргизского, 

Хромтауского и 

Шалкарского  районов. 

6 Электронды журналдар 

мен күнделіктер жүйесін 

енгізу бойынша 

техникалық 

мүмкіндіктердің 

мониторингі 

  

Проведение мониторинга 

технической возможности 

для внедрения системы 

электронных журналов и 

дневников 

ай сайын 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

 

 

аналитическая 

справка  

Э.Нуржанова  

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 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

 

аналитическая 

справка  

Д. Урынбасаров 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 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

 

аналитическая 

справка  

Д. Урынбасаров 

Ж.Т.Габбасова  

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

9 Кәсіптік және техникалық 

білім беру ұйымдарының 

оқу процесін 

автоматтандыру 

(техникалық қолдау) 

 

Внедрение системы 

автоматизации процесса 

жыл бойы 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

 

 

 

консультации 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел  ІТ 

технологии 
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обучения в ТИПО 

(техническое 

сопровождение) 

10 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 

11 Білім беру саласындағы 

өткізілетін іс-шараларды 

фото-видео түсірілімін 

сүйемелдеу   

 

Фото и видео 

сопровождение 

мероприятий проводимых 

в системе образования 

жыл бойы 

 

 

 

 

в течение 

года 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

 

А.Аманғалиев 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

12 bilimaktobe.kz сайты және 

әлеуметтік желіде  

материалдарды 

орналастыру және 

мониторинг жасау 

 

Проведение мониторинга 

и размещение материалов 

на сайте bilimaktobe.kz и в 

социальных сетях 

жыл бойы 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Д. Урынбасаров 

А.Аманғалиев 

Ж.Габбасова  

ІТ технология 

бөлімі 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

13 Компьютерлік- 

техникалық қызмет 

көрсету  

 

Техническое 

обслуживание 

компьютеров  

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

 

консультации 

ІТ технология 

бөлімі 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

14 E-портфолио 

форматындағы аттестаттау 

құжаттарын сараптау 

(сарапшылық комиссия) 

 

Экспертиза 

аттестационных 

документов в формате Е-

портфолио  

(эспертная комиссия) 

сәуір/ 

желтоқсан 

 

 

 

апрель/ 

декабрь 

анықтама 

 

 

 

 

справка 

Ж.Габбасова 

 

 

 

 

Ж.Габбасова 
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Y. Психологиялық-әлеуметтік қолдау бөлімі 

 

№ 

Өткізілетін шаралар 

атауы 

Название мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполнения 

Қорытынды 

лау 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответсвенные 

1. Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

1 «Психологиялық 

қызметтегі action research» 

жобасы аясында: 

«Педагог-психологтың 

кәсіби өсу жолында  

«action research» әдісінің 

тиімділігі» облыстық 

семинар-практикум 

 

Областной семинар-

практикум 

«Эффективность метода 

«Аction research» в 

профессиональном 

развитии  педагога-

психолога" в рамках 

проекта "Action research в 

психологической службе"  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

С.Б.Байдуашова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

2 «New school psychologist – 

қазіргі қоғамдағы мектеп 

психологы» 1-3 жыл 

аралығындағы еңбек өтілі 

бар педагог-психологтарға 

арналған  семинар-

практикум 

 

Семинар-практикум «New 

school psychologist – 

современный школьный 

психолог» для городских 

педагогов- психологов со 

стажем до 3 лет  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

А.С.Картбаева, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

 

3  Шығармашылық топ құру. 

Әлеуметтік педагогтардың 

қызметін тиімді 

ұйымдастыру.  

 

Создание творческой 

группы. Эффективная 

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

Бұйрық, 

хаттама 

 

 

 

Приказ, 

протокол 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 
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организация работы 

социальных педагогов. 

4 Педагог-психологтар мен 

әлеуметтік педагогтарға 

арналған семинар-

практикум: "Жыныстық 

тәрбие және балалар мен 

жасөспірімдер арасындағы 

ерте жүктіліктің алдын 

алу" 

 

Семинар-практикум 

«Половое воспитание и 

профилактика ранней 

беременности среди детей 

и подростков» для 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

М.Т.Жасжанова, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

5 «Кемел адам» жобасы 

аясында: 

«Гештальттерпия» 

педагог-психологтарға 

арналған  семинар-

практикум 

 

Семинар-практикум 

«Гештальтерапия» для 

педагог- психологов  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

подержки 

6 «Білім алушыларға 

психолого-педагогикалық 

қолдау жүйесіндегі 

педагог-психологтардың 

қызметі»  облыстық  

семинар практикум. 

 
Областной семинар-

практикум «Деятельность 

педагогов-психологов в 

системе психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся". 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

рекомендации 

Б.Т.Қолқабаев, 

психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

подержки 

7 «Буллинг, моббинг және 

оның алдын алу жолдары» 

ақпан 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Б.Т.Қолқабаев, 
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педагог-психологтарға 

арналған семинар 

 

 

 

Семинар-практикум для 

педагог-психологов: 

Буллинг, моббинг и пути 

его предотвращения  

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

рекомендации 

Д.С.Архаров, 

психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

8 Педагог-психологтар мен 

әлеуметтік педагогтарға 

арналған 

"Жасөспірімдердің 

гендерлік мінез-құлқы" 

семинар-практикум 

 

Семинар-практикум 

«Гендерное поведение 

подростков» для 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов:  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

М.Т.Жасжанова, 

В.Т.Жұмағазы 

(юрист) 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

подержки 

9 Облыстық семинар-

практикум 

 «Бір сабақ. Бір мақсат. 

Нәтиже» 

 (кіріктірілген сабақтың 

тиімділігі) 

 

Эффективность 

интегрированного занятия 

«Один урок. Одна цель. 

Результат. 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сертификат 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Информация 

на сайт 

рекомендации 

С.Б.Байдуашова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

10 Оқыту семинары.  

«Әртүрлі 

субмәдениеттерді зерттеу. 

Құндылықтары мен 

қызығушылықтары»  

(шаруашылық есеп) 

 

Обучающий семинар 

«Исследование различных 

субкультур. Ценности и 

интересы» 

(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

11 Бала-бақша педагог-

психологтарына арналған 

семинар-практикум: 

«Мектеп жасына дейінгі 

ақпан 

 

 

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

А.А.Тоқсанбаева 

М.Т. Жасжанова 
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балалардағы 

агрессивтілік»  

 

 

Семинар-практикум 

«Агрессивность у детей 

дошкольного возраста» 

для педагог-психологов 

детского сада  

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

12 Оқыту семинары 

«Дағдарыс жағдайындағы 

білім алушылармен 

консультация жүргізу»  

 

 

Обучающий семинар 

«Консультации с 

обучающимися в 

кризисных ситуациях» 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

Электронды 

жинақ 

шығару 

Сертификат 

участника 

Информация 

на сайт 

Н.Ж.Айтжанова, 

В.Т.Жұмағазы, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

13 «Риясыздық театры» 

облыстық жоба аясында 

педагог-психологтарға 

арналған семинар-

практикум: "психодрама 

балалармен жұмыс" 

 

Семинар-практикум 

"Психодрама работа с 

детьми" для педагогов-

психологов в рамках 

областного проекта " Театр 

спонтанности " 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

М.Т.Жасжанова, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

подержки 

 

14 «Білім беру 

ұйымдарындағы 

әлеуметтік педагогтың 

қызметін 

ұйымдастыру»  әдістемелік 

семинары 

 

Методический семинар 

«Организация 

деятельности социального 

педагога в 

образовательных 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Нұсқаулық 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 
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учреждениях» для 

социальных педагогов  

15 Республикалық кең 

ауқымды бір жолғы «Мен 

офлайн»,  «Қауіпсіз 

интернет» акция 

 
Республиканская 

широкомасштабная 

разовая акция «Я офлайн», 

«Безопасный интернет» 

наурыз 

 

 

 

 

март 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Информация 

на сайт 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

16 Жасөспірімдер 

арасындағы суицидтің, 

ерте жүктіліктің және 

кәмелетке толмағандарға 

қатысты 

құқықбұзушылықтың 

алдын алу бағытында ата-

аналармен онлайн 

форматта түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу 

 

Проведение 

разъяснительной работы с 

родителями в онлайн 

формате по профилактике 

подросткового суицида, 

ранней беременности и 

правонарушений в 

отношении 

несовершеннолетних 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

Б.Т.Қолқабаев, 

В.Т.Жұмағазы, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

17 Бала-бақша педагог-

психологтарына арналған 

оқыту семинары «Зейін 

тапшылығымен 

гиперактивтіліктің 

бұзылуы»  

 

Обучающий семинар 

«Синдром дефицита 

внимания и 

гиперактивности» для 

педагогов-психологов 

детского сада  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева 

М.Т. Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

18 Педагог-психологтарға, 

әлеуметтік педагогтарға   

арналған дөңгелек үстел 

«Білім алушының 

сәуір 

 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

А.С.Картбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 
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психоэмоционалды күйін 

зерттеу әдістемелерінің 

тиімді түрлері»  

 

Круглый стол «Новые 

методы исследования 

психоэмоционального 

состояния» для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов  

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Информация  

на сайт 

рекомендации 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

19 Семинар-практикум. 

«Кемел адам» жобасы 

аясында: «Жанжалдың 

шығуы мен  оны реттеу 

жолдары» тақырыбындағы 

әлеуметтік педагогтарға 

арналған. 

 

 Семинар-практикум 

«Конфликты.  Причины 

возникновения. Способы 

регулирования» для 

социальных педагогов  

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

рекомендации 

А.А.Тоқсанбаева, 

Б.Т.Қолқабаев, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

20 «Жасөспірімдердің 

тұлғалық әлеуметтік 

бейімделуін дамытудағы 

ана-ананың 

психологиялық ролі» 

семинары 

 

Семинар "Роль родителей в 

развитии социальной 

адаптации личности 

подростков" 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

на сайт 

Б.Т.Қолқабаев, 

психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

21 «Әлеуметтік байланыс»  

бағыты бойынша 

«Оқушының 

әлеуметтенуіндегі  БАҚ-

тың ықпалы» атты педагог-

психологтар мен 

әлеуметтік педагогтарға 

арналған семинар-

практикум. 

 

Семинар-практикум 

«Влияние СМИ на 

социализацию школьника» 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Сертификат 

Н.Ж.Айтжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 
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для педагогов-психологов 

и социальных педагогов  

22 Білім беру ұйымдарының 

басшыларына, 

директордың тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасарларына, сынып 

жетекшілеріне, 

психологтарға, әлеуметтік 

педагогтарға арналған 

оқушылардың қауіпсіз 

жүріс-тұрысы мәдениетін 

қалыптастыру, олардың 

арасында зорлық-

зомбылық пен суицид 

профилактикасы 

мәселелері бойынша  

семинарларды 

ұйымдастыру 

 
Организация семинаров 

для руководителей 

организаций образования, 

заместителей директоров 

по воспитательной работе, 

классных руководителей, 

психологов, социальных 

педагогов по вопросам 

формирования культуры 

безопасного поведения 

учащихся, профилактики 

насилия и суицида среди 

них 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

Б.Т.Қолқабаев, 

А.А.Тоқсанбаева, 

психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

23 Балабақша педагог-

психологтарының шебер-

класстары «Мектепке 

дейінгі білім беру 

мекемесінде баланың 

бейімделу кезеңін 

психологиялық 

қамтамасыз ету». 

Мастер-класс 

«Психологическое 

обеспечение 

адаптационного периода 

ребёнка в дошкольном 

образовательном 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева 

М.Т. Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 
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учреждении» педагогов-

психологов детского сада 

24  «Даму мүмкіндігі 

шектеулі балаларды 

әлеуметтік-педагогикалық 

қолдау» педагог-

психологтарға, класс 

жетекшілерге, әлеуметтік 

педагогтарға араналған 

облыстық семинар-

практикум 

 

Областной семинар-

практикум «Социально-

педагогическая поддержка 

детей с ограниченными 

возможностями в 

развитии» для педагогов-

психологов, классных 

руководителей, 

социальных педагогов  

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация 

на сайт 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

25 «Бұқаралық ақпараттың 

балалар психикасына 

ықпалы» педагог-

психологтар мен 

әлеуметтік педагогтарға 

арналған семинар – 

практикум.  

 

Семинар-практикум 

«Влияние массовой 

информации на психику 

детей» для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов  

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

26 Педагог-психологтарға 

арналған  

семинар-практикум. 

«Әлеуметтік желінің теріс 

ықпалы және онымен 

күресу жолдары»  

 

Семинар-практикум 

«Интернет-травля: что это 

такое и как с ней 

бороться?» для педагогов-

психологов  

маусым 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

рекомендации 

Д.С.Архаров 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 
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27 «Жетім және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған 

балалардың 

құқықтарының қорғалуы» 

облыстық семинар-

практикум 

 

Областной семинар-

практикум «Защита прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

маусым 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

 

 

 

Информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

28 «Адам өміріндегі 

эмоциялардың түрлері 

және атқаратын рөлі» 

семинар практикум 

 

 

Семинар практикум «Роль 

и  виды эмоций в жизни 

человека" 

тамыз 

 

 

 

 

 

август 

Конференция 

материалдары

ның жинағы 

 

 

 

Сборник 

материалов 

конференций 

Б.Т.Қолқабаев, 

А.С.Қартбаева, 

психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

29 «Бала психикасының 

қалыптасуына отбасының 

әсері» атты педагог-

психологтарға арналған 

семинар-практикум. 

(шаруашылық есеп) 

 

Семинар-практикум 

«Влияние семьи на 

формирование психики 

ребенка» для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов (хозрасчетный) 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

М.Т.Жасжанова, 

психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

30 «Оқушыларға кәсіби 

бағдар берудің 

психологиялық негіздері» 

атты педагог-

психологтарға арналған 

семинар-тренинг.  

 

Семинар-тренинг  

«Психологическая основа 

профориентации» для 

педагогов-психологов  

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

А.С.Картбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

31  Облыстық семинар-

практикум Баланың 

қыркүйек 

 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

С.Б.Байдуашова 
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өмірлік жетістігіне ықпал 

етуші факторлар 

 

 

Областной семинар-

практикум «Факторы, 

влияющие на жизненный 

успех ребенка»  

 

 

 

 

сентябрь 

Сайтқа  

ақпарат 

 

 

Информация 

на сайт 

Методические 

рекомендации 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

32 Бала-бақша педагог-

психологтарына арналған 

оқыту семинары 

«Мектепке дейінгі 

балалардың эмоционалдық 

дамуы» 

Обучающий семинар 

«Эмоциональное развитие 

детей в условиях ДОУ» для 

педагогов-психологов 

детского сада  

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева 

М.Т. Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

33 Бала-бақша педагог-

психологтарына арналған 

семинар-практикум «Ерте 

жастағы балалардың 

психологиялық 

диагностикасы»  

Семинар-практикум 

«Психологическая 

диагностика детей раннего 

возраста» для педагогов-

психологов детского сада  

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева 

М.Т. Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

34 «Кемел адам» жобасы 

аясында «Арт-гештальт» 

атты педагог-

психологтарға арналған 

семинар-практикум. 

 

Семинар-практикум «Арт-

гештальт» для педагогов-

психологов 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

А.А.Тоқсанбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

35 Педагог-психологтарға 

арналған семинар-

практикум 

«Жасөспірімдердің 

мінезіндегі 

ауытқушылықтардың  

алдын-алу әдістері».   

қазан 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

М.Т.Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 
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Семинар-практикум 

«Выявление отклонений в 

характере подростков 

методы профилактики» 

для педагогов-психологов  

октябрь Информация 

на сайт 

рекомендации 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

36  «Медиапсихология 

ерекшелігі және әдістері» 

атты педагог-

психологтарға арналған 

семинар-тренинг.  

 

Семинар-тренинг 

«Особенности и методы 

медиапсихологии» для 

педагогов-психологов 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Информация 

на сайт 

рекомендации 

 

Н.Ж.Айтжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

37 «Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-

күндік практикум, педагог-

зерттеуші, педагог-шебер 

біліктілік санатына үміткер 

педагог-психологтармен, 

әлеуметтік педагогтар 

үшін (шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  

педагогического  опыта» 

для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, 

претендующих на 

квалификационную 

категорию  «педагог-

исследователь», «педагог-

мастер» (хозрасчетный)                                                       

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

М.К.Жұбандықова 

Психологиялық- 

әлеуметтік қолдау  

бөлімінің 

меңгерушісі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

38 «Психоэмоциционалды 

қысымшылдықтың пайда 

болуы және алдын алу» 

жолдары облыстық 

семинар-практикум 

 

Областной семинар-

практикум 

«Возникновение и пути 

профилактикипсих 

оэмоционального  

давления»  

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

Д.С.Архаров 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 
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39 Бала-бақша педагог-

психологтарына арналған 

семинар-тренинг: 

«Мазасыздануы жоғары 

балалармен түзету 

жұмыстары 

Семинар-тренинг 

«Коррекционные занятия с 

детьми повышенной 

тревожности для педагог-

психологов детского сада  

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева 

М.Т. Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

40 «Жетім және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған 

балалардың 

құқықтарының қорғалуы» 

облыстық семинар-

практикум 

 

Областной семинар-

практикум «Защита прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

қараша 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сертификат 

Сайтқа  

ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  

на сайт 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

41 «Кемел адам» жобасы 

аясында: 

 «Толық емес отбасындағы 

балалардың өзін-өзі 

бағалауына » атты педагог-

психологтарға арналған 

семинар-практикум. 

 

Семинар-практикум 

«Влияние непольной семьи 

на самооценку детей» для 

педагогов-психологов  

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

подержки 

42 «Жастардың мазасыздығы. 

Ол неге әкелуі мүмкін?» 

облыстық семинар-

практикум 

 

 

Областной семинар-

практикум "Тревожность 

молодежи. К чему это 

может привести?" 

 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

Б.Т.Қолқабаев, 

А.С. Қартбаева, 

психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 
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43 «Менің болашақ 

мамандығым» жоба 

аясында «Перспектива» 

дамытушылық үлкен ойын. 

 

В рамках проекта «Моя 

будущая профессия» 

проведение большой 

развивающей игры 

«Перспектива»  

желтоқсан 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

А.С.Картбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

44 Педагог-психологтар мен 

әлеуметтік педагогтарға 

арналған Семинар-

практикум:  

"Психогенеалогия. 

Отбасылық жараларды 

қалай емдеу және өзіңді 

табу" 

 

Семинар-практикум 

Психогенеалогия «Как 

лечить семейные раны и 

обрести себя» для 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов  

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация 

на сайт 

М.Т.Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

45 «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) 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Сайтқа 

ақпарат 

дипломдар 

 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт, 

дипломы 

А.А.Тоқсанбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

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

Реализация  областных (республиканских) планов (проектов) 

1 «Кемел адам» облыстық 

шығармашылық жоба 

 

 

жыл бойы 

 

 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

А.А.Тоқсанбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 
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Областной проект «Кемел 

адам» 

в течение 

года 

Информ.  на 

сайт 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

2 «Риясыздық театры» 

тақырыпта 

жасөсіпірімдердің 

дивиантты мінез-

құлқының алдын алуға 

арналған облыстық жоба 

 

«Театр спонтанности» 

областной проект по 

профилактике дивиантного 

поведения подростков  

жыл бойы 

 

 

 

 

 

 

в течение  

года 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

М.Т.Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

3 «Педагог-психологтың 

кәсіби өсу жолында  

«action research» әдісінің 

тиімділігі» тақырыбында 

облыстық жобаның 

орындалуы  

 

Реализация областного 

проекта «Эффективность 

метода «Аction research» в 

профессиональном 

развитии  педагога-

психолога" 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

Орындалуы 

туралы 

ақпарат 

 

 

 

 

Информация  

о выполнении 

С.Б.Байдуашова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

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 «Жасөспірімдердегі 

девиантты мінез-құлықтың 

көріну ерекшеліктері» 

педагог-психологтарға, 

класс жетекшілерге, 

әлеуметтік педагогтарға 

арналған облыстық 

семинар-практикум 

(шаруашылық есеп) 

Шалкар ауданы 

 

Областное семинар 

практикум «Особенности 

проявления девиантного 

поведения у подростков» 

для педагогов-психологов, 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Сайтқа  

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

рекомендации 

 

А.А.Тоқсанбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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классных руководителей, 

социальных педагогов. 

Шалкарский район 

(хозрасчетный) 

2 «Күйзелістік қысым. 

Күйзелісті төмендету 

тәсілдері» педагог-

психологтарға, класс 

жетекшілерге, әлеуметтік 

педагогтарға арналған 

облыстық семинар-

практикум Мұғалжар 

ауданы 

 

Областной семинар-

практикум «Стрессовое 

напряжение. Способы 

снятия стресса» для 

педагогов-психологов, 

классных руководителей, 

социальных педагогов. 

Мугалжарский район 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа  

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

 

М.Т.Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

3 «Мектеп оқушыларының 

жасөспірімдік 

психологиялық 

дағдарыстары» педагог-

психологтарға, класс 

жетекшілерге, әлеуметтік 

педагогтарға арналған 

семинар-практикум. 

Ырғыз,Қарғалы аудандар 

 

Семинар практикум 

«Возрастные 

психологические кризисы 

у школьников» для 

педагогов-психологов, 

классных руководителей, 

социальных педагогов. 

Иргизский, Каргалинский 

район 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа  

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

рекомендации 

А.А.Тоқсанбаева, 

М.Т.Жасжанова, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

4 «Балалардың вербалды 

және вербалды емес 

қарым-қатынас түрлері» 

педагог-психологтарға, 

класс жетекшілерге, 

әлеуметтік педагогтарға 

арналған облыстық 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Тоқсанбаева А.А., 

М.Т.Жасжанова, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 
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семинар-практикум. 

(Қобда, Мұғалжар 

аудандар) 

 

Областной семинар-  

практикум «Вербальная и 

невербальная формы 

общения детей» для 

педагогов-психологов, 

классных руководителей, 

социальных педагогов. 

(Кобдинский, 

Мугалжарский районы) 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

подержки 

5 «Эмоционалды өшу 

синдромы. Күресу 

жолдары» педагог-

психологтарға, класс 

жетекшілерге, әлеуметтік 

педагогтарға арналған 

облыстық семинар-

практикум. (Алға ауданы) 

 

Областной семинар 

практикум «Синдром 

эмоционального 

выгорания. Методы 

преодоления»  для 

педагогов-психологов, 

классных руководителей, 

социальных 

педагогов.(Алгинский 

район). 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайт 

материалы 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

рекомендации 

Н.Ж.Айтжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

6 Оқушының өміріндегі 

қауіпті индикаторларды 

анықтауға арналған 

бақылау әдісі (Ойыл 

ауданы) 

 

 

Метод наблюдения  как 

инструмент определения 

кризисно-ситуационных 

индикаторов в жизни 

школьника.Уилский район 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

Информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

рекомендации 

С.Б.Байдуашова, 

Б.Т.Қолқабаев 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

7 Мектеп педагог-

психологының алғашқы 

қадамдары, (Шалқар 

ауданы) 

қазан 

 

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

Д.С.Архаров 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 
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Первые шаги школьного 

педагога-психолога 

(Шалкарский район) 

 

 

октябрь 

ұсыныстар 

 

Информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

рекомендации 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

8 Өмір үшін күрес рөлдері: 

ата-аналық директ (Қобда 

ауданы) 

 

 

 

Роль выживания: 

родительский директ 

(Кобдинский район) 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

Информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

рекомендации 

С.Б.Байдуашова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

9 Педагог-психологтың 

көшбасшылық келбеті. 

(Хромтау ауданы) 

 

 

 

Лидерский имидж 

педагога-психолога 

(Хромтауский район) 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

Информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

рекомендации 

С.Б.Байдуашова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

10 «Цифрлы педагог-

психолог» педагог-

психологтарға, класс 

жетекшілерге, әлеуметтік 

педагогтарға арналған 

облыстық семинар-

практикум (Әйтеке би 

ауданы) 

 

Областной семинар- 

практикум «Цифровой 

педагог-психолог» для 

педагогов-психологов, 

классных руководителей, 

социальных педагогов. 

(Айтекебийский район) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация  

на сайт, 

социальную 

сеть 

рекомендации 

Н.Ж.Айтжанова, 

Б.Т.Қолқабаев, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 
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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 

«Үздік әлеуметтік педагог 

– 2022» облыстық 

қашықтан өтетін байқауы  

(шаруашылық есеп) 

 

 

Областной дистанционный 

конкурс  «Лучший 

социальный педагог – 

2022» (хозрасчетный) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

2 

«Педагог психолог 

имиджі: ораторлық 

шеберлік» тақырыбындағы 

дөнгелек үстел 

 

  

Круглый стол «Имидж 

педагога-психолога: 

ораторское мастерство»  

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайт 

материалы 

ұсыныстар 

 

Сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

рекомендации 

М.Т.Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

   3 «Жылы жүздесу» 

инстаграмм парақшасында 

тікелей эфир.  

 

Прямой эфир «Жылы 

жүздесу» через 

инстарграмм страницу 

ақпан 

 

 

 

февраль 

сайт 

материалы 

 

 

материал на 

сайт 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

   4 Педагог-психологтарға 

арналған марафон «Өзіңе 

не қажет ететініңді түсін, 

сонда өз міндетініңді 

түсінесің» 

 

Марафон для педагогов-

психологов «Пойми, что 

ты хочешь, и ты узнаешь, 

что ты должен»  

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа  

ақпарат 

 

 

 

 

Информация 

на сайт 

 

М.Т.Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

5 Шебер класс «Жеке 

тұлғаның ішкі ресурсы 

және Мен бейнесі» 

(Метафоралық 

наурыз 

 

 

 

 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа 

ақпарат 

 

Б.Т.Қолқабаев, 

А.С.Қартбаева, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 
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ассоциативті картамен 

жұмыс)  

 

Мастер-класс 

«Внутренний ресурс и 

образ-Я " (работа с 

метафорической 

ассоциативной картой) 

 

 

 

март 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

6 Облыс психологтарына 

әдістемелік көмек көрсету 

«Супервизия» 

 

Оказание методической 

помощи психологам 

области «Супервизия»   

наурыз 

 

 

 

март 

сайт 

материалы 

ұсыныстар 

 

материал на 

сайт 

рекомендации 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

  7 Педагог-психологтың 

шебер-класы «Риясыздық 

театры »  

 

Мастер-класс «Театр 

спонтанности» педагога-

психолога  

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

М.Т.Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

   8 «Педагог-психолог 

портфолиосы» жас 

психологтардың кәсіби 

шеберлігінің облыстық 

байқауы (шаруашылық 

есеп) 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Портфолио 

молодого педагога-

психолога» (хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

9 

 «Жыл педагог-

психологы»  қашықтан 

өтетін байқауы  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной дистанционный 

конкурс «Педагог-

психолог года» 

 

мамыр 

 

 

 

май 

 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Информация 

на сайт 

Н.Ж.Айтжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

    

10 

Меморандум аясында   

фестиваль «ХХІ ғасыр 

қаңтар 

 

 

Диплом, 

сертификат, 

С.Б.Байдуашова 
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психологиясы: теория, 

тәжірибе, перспектива»  

 

 

Региональный научно-

практический фестиваль 

«Психология XXI века: 

теория, практика, 

перспективы» 

 

 

 

 

январь 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

11 «Шеберлікке жету түйсігі» 

шеберлік- класс 

 

 

 

Мастер-класс «Интуиция 

достижения мастерства» 

 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

М.Т.Жасжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

12 «Менің болашақ 

мамандығым» облыстық 

жоба аясында «Ховард 

Гарднердің Бірнеше 

Интеллект Моделі» 

облыстық шебер -класс 

 

Областной мастер-класс 

«Несколько моделей 

интеллекта Говарда 

Гарднера» в рамках 

областного проекта «Моя 

будущая профессия» 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

А.С.Картбаева 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

   

13 

Әлеуметтік педагогтарға 

арналған «Қайырымды 

істер марафоны» облыстық 

акциясы 

Областная акция 

«Марафон добрых дел» для 

социальных педагогов 

 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге 

ақпарат 

 

Информация  

на сайт, 

социальные 

сети 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

службы 

 

 14 «Жас психолог-2022» 

облыстық байқауы   

 

 

 

 

қараша 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

А.А.Тоқсанбаева, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной конкурс 

«Молодой психолог – 

2022» 

 

 

 

ноябрь 

газетіне 

мақала 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Информация 

в газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

 

 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

15 «Үздік флаер» білім беру 

ұйымдарындағы 

психологиялық қызмет 

бойынша облыстық 

сырттай байқауы 

(шаруашылық есеп) 

 

Дистанционный конкурс 

«Лучший флаер» среди 

психологических служб в 

образовательных 

учереждениях 

«хозрасчетный» 

желтоқсан 

 

 

 

декабрь 

Сайтқа 

ақпарат 

Акция 

ережесі 

 

 

Информация 

на сайт 

Правила 

акции 

Н.Ж.Айтжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

5. Тақырыптық және кешенді зерделеу,  әдістемелік көмек беру 

5.Тематические и комплексные изучения, оказание методической помощи 

1 Алға ауданы бойынша 

техникалық және кәсіптік, 

жалпы орта білім беру 

ұйымдарының әлеуметтік 

педагогтарының жұмысын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния 

работы социальных 

педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

общего среднего 

образования Алгинского 

района, оказание 

методической помощи. 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.К.Жұбандықова 

С.Ж.Марат, 

Н.Ж.Айтжанова 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки  

 

2 Қарғалы ауданы бойынша 

білім беру ұйымдарының 

(Бадамша агротехникалық 

колледжі) 

ақпан 

 

 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

М.К.Жұбандықова 

М.Т.Жасжанова 

С.Ж.Марат 
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әлеуметтік 

педагогтарының жұмысын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния  

психологической службы в 

организациях образования 

Каргалинского района 

(Бадамшинский 

агротехнический колледж), 

оказание методической 

помощи 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

3 Мәртөк ауданының білім 

беру ұйымдарында 

(Жайсан көпсалалы 

колледжі) 

 психологиялық қызмет 

және әлеуметтік 

педагогтардың 

жұмыстарын зерделеу 

және әдістемелік көмек 

беру 

 

Изучение состояния 

психологической службы и 

работы социального 

педагога в организациях 

образования Мартукского 

района (Жайсанский 

многопрофильный 

колледж), оказание 

методической помощи 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

М.К.Жұбандықова, 

С.Ж.Марат, 

Д.С.Архаров 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

4 Шалқар ауданының  

білім беру ұйымдарында 

(Шалқар аграрлық – 

техникалық колледжі) 

психологиялық қызмет 

және әлеуметтік 

педагогтардың 

жұмыстарын зерделеу 

және әдістемелік көмек 

беру 

 

Изучение состояния 

психологической службы и 

работы социальных 

педагогов организаций 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.К.Жұбандықова 

А.А.Тоқсанбаева, 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 
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образования Шалкарского 

района (Шалкарский 

аграрно-технический 

колледж) и оказание 

методической помощи  

 

5 Әйтеке би ауданы (Әйтеке 

би көпсалалы колледжі) 

бойынша орта білім беру 

ұйымдарының әлеуметтік 

педагогтарының жұмысын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния 

работы социальных 

педагогов организаций 

образования 

Айтекебийского района 

(Айтекебийского 

многопрофильного 

колледжа) и оказание 

методической помощи  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.К.Жұбандықова 

Н.Ж.Айтжанова 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

6 Ойыл ауданының білім 

беру ұйымдарында 

психологиялық қызмет 

және әлеуметтік 

педагогтардың 

жұмыстарын зерделеу 

және әдістемелік көмек 

беру 

 

Изучение состояния  

психологической службы и 

работы социального 

педагога в организациях 

образования Уилского 

района, оказание 

методической помощи 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.Б.Байдуашова 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

7 Ақтөбе гуманитарлық 

колледжі, КазГЗУ мектеп-

интернат колледжі, Ақтөбе 

көлік коммуникация және 

жаңа технологиялар 

колледждерінің 

психологиялық қызмет 

және әлеуметтік 

педагогтардың 

жұмыстарын зерделеу 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

М.К.Жұбандықова, 

Б.Т.Қолқабаев, 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 
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және әдістемелік көмек 

беру 

 

Изучение состояния 

психологической службы и 

работы социального 

педагога в организациях 

ТиПо, оказание 

методической помощи 

(Актюбинский 

гуманитарный колледж, 

школа-интернат колледж 

КазГСУ, Актюбинский 

колледж транспорта, 

коммуникаций и новых 

технологий) 

 

 

 

апрель 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

8 Ырғыз ауданының білім 

беру ұйымдарында 

психологиялық қызметті 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния 

психологической службы в 

организациях образования 

Иргизского района, 

оказание методической 

помощи 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.К.Жұбандықова 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

9 Мұғалжар ауданы 

бойынша (Ембі қызмет 

көрсету саласы колледжі) 

білім беру ұйымдарының 

әлеуметтік 

педагогтарының жұмысын 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния 

работы социальных 

педагогов организаций 

образования 

Мугалжарского района 

(Эмбинский колледж 

сферы услуг) и оказание 

методической помощи  

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Жасжанова 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

10 Қобда ауданының білім 

беру ұйымдарының және 

Қобда көпсалалы 

қазан 

 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

А.А.Тоқсанбаева, 

С.Ж.Марат 

Психологиялық-
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колледжінің  

психологиялық қызметті 

зерделеу және әдістемелік 

көмек беру 

 

Изучение состояния 

психологической службы в 

организациях образования 

Кобдинского района и 

Кобдинского 

многопрофильного 

колледжа и  оказание 

методической помощи 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

әлеуметтік қолдау 

бөлімі 

 

 

 

Отдел психолого-

социальной 

поддержки 

 

 


