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І. 

 

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы 

Наименования  мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Жауаптылар 

Ответствен 

ные 

Бақылау 

Контроль 

 

  «Ғылыми- әдістемелік  кеңесте қаралатын сұрақтар 

Вопросы выносимые на рассмотрение  научно-методического совета 

1 Ақтөбе облыстық ғылыми-

тәжірибелік орталығының  2022 

жылғы жұмысына қорытынды 

талдауы және облыстық білім 

басқармасы берген 

тапсырмалардың орындалуы мен 

2023 жылдың міндеттері 

 

Анализ выполнения Плана 

работы 2022 года Актюбинского 

областного научно-

практического центра, 

выполнение поручений 

областного управления 

образования и задачах на 

2023 год 

1 квартал Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығының 

бөлім 

меңгерушілері 

Ж.А.Исатаева, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

2 «Педагог-психологтың кәсіби өсу 

жолында  «Аction research» 

әдісінің тиімділігі» облыстық 

жобаның жүзеге асырылуы 

 

Реализация областного проекта 

«Эффективность метода «Аction 

research» в профессиональном 

развитии  педагога-психологов» 

1 квартал М.К.Жубандыкова

,психологиялық-

әлеуметтік қолдау 

бөліміің 

меңгерішісі 

 

Д.К.Халетова, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

3 «БІЛІМ ALL» өңірлік жобасының 

жүзеге асырылуы 

 

Реализация  регионального 

проекта «БІЛІМ ALL» 

2 квартал 

 

 

 

 

 

Қ.И.Куразова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру 

бөлімінің 

меңгерушісі 

 

Ж.А.Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

4 Республикалық "Оқуға құштар 

мектеп" жобасының Ақтөбе 

облысындағы білім беру 

ұйымдарында жүзеге асырылуы 

 

Реализация республиканского 

проекта "Читающая школа" в 

организациях образования 

Актюбинской области 

2 квартал Н.Ж.Жалғас,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімінің әдіскері 

 

 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 
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5 «Ұстаз алаңы» платформа 

жобасын жүзеге асыру  туралы 

 

О реализации проекта платформы 

«Ұстаз  алаңы» 

3 квартал 

 

М.А.Бисекенов,  

IT бөлімінің 

меңгерішісі 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

6 Ақтөбе облысы бойынша PISA-

2022 халықаралық зерттеудің 

нәтижесі 

 

Итоги международного 

исследования PISA - 2022 по 

Актюбинской области 

3 квартал 

 

А.А.Аскербекова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру 

бөлімінің әдіскері 

Ж.А.Исатаева, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

7 Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарындағы білім беру 

жобаларының іске асырылуы 

 

Реализация образовательных 

проектов организаций 

технического и 

профессионального образования 

4 квартал 

 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби 

бағдар беру бөлімі 

Д.К.Халетова, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

8 Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы салалар бойынша 

кәсіби шеберліктің 

республикалық конкурсы өңірлік 

кезеңінің өткізілу сапасы және  

көрсеткіші 

 

Итоги  регионального этапа 

республиканских конкурсов 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования по 

отраслям 

4 квартал 

 

Г.А.Кулсейтова, 

техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби 

бағдар беру бөлімі 

Д.К.Халетова, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

9 2024 жылға арналған Ақтөбе 

облыстық ғылыми-тәжірибелік 

орталығының жоспарын бекіту  

 

Утверждение Плана работы 

Актюбинского областного 

научно-практического центра на 

2024 год 

 

4 квартал Ақтөбе облыстық 

оқу  – әдістемелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 
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ІІ. 

 

 

 
Облыс педагогтерінің озық педагогикалық іс-тәжірибесін зерделеу, жалпылау 

және тарату  

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов области 

1 Ақтөбе қаласы №31 ОМ қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Идирисова Орынай 

Бижанқызының озық 

педагогикалық іс-тәжірибесін 

тарату 

 «Жас ұрпақты ұлттық 

құндылықтар арқылы тәрбиелеу»  

 

Распространение передового 

педагогического опыта 

Идирисовой Орынай Бижановны, 

учителя казахского языка и 

литературы СШ №31 города 

Актобе  

 «Воспитание подрастающего 

поколения через национальные 

ценности» 

1 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

сборник 

 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

 

2 Мәртөк ауданы №1 «Тополек» 

бөбекжай-бақшасының 

тәрбиешісі Козловская Татьяна 

Александровнаның  озық 

педагогикалық іс-тәжірибесін 

тарату 

 

Распространение педагогического  

опыта Козловской Татьяны 

Александровны, воспитателя 

ясли-сада №1 «Тополек» 

Мартукского района  

2 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал 

 

 

 

 

 

Методический 

сборник 

 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер 

 

3 «Үздік педагог-2013» 

республикалық байқауының 

жеңімпазы,  Ақтөбе қаласы 

Ә.Кекілбаев атындағы № 72 IT 

лицейінің  бастауыш сынып 

мұғалімі С.С.Салиштің іс-

тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение опыта работы Салиш 

С.С.,победителя 

республиканского конкурса 

«Лучший педагог-2013», учитель 

начальных классов Новой 

средней школы-лицея г.Актобе  

2 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шығармашылы

қ есеп 

Әдістемелік 

құрал 

 

 

 

 

Творческий 

отчет   

Методическое 

пособие 

С.О.Жубаева, 

әдіскер 

  

 

4 Мұғалжар ауданы Қ.Жұбанов 

атындаға ОМ орыс тілі мен 

2 тоқсан 

 

Әдістемелік 

құрал, 

А.М.Наренова,  

бөлім меңгерушісі  
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әдебиет пәні мұғалімі 

Имаганбетова Роза 

Мусагалиевнаның озық іс-

тәжірибесі 

 

Педагогический опыт  

Имаганбетовой Розы 

Мусагалиевны, учителя русского 

языка и литературы СШ имени 

К.Жубанова Мугалжарского 

района 

 

 

 

 

 

 

шығармашылық 

есеп 

 

 

методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

 

5 Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінің директордың тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

Жиенкулова Гулбарша 

Шарапиевнаның озық іс-

тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение передового опыта 

заместителя Жиенкуловой 

Гулбарши Шарапиевны, 

директора по воспитательной 

работе Актюбинского 

гуманитарного колледжа  

2 квартал  әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

 

методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

6 Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің  оқытушысы, 

Жамекова Бибигуль  

Мустафиевнаның озық іс-

тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение передового опыта 

Жамековой Бибигуль 

Мустафиевны, преподавателя 

казахского языка и литературы 

Актюбинского гуманитарного 

колледжа  

2 квартал әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

 

методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

 

7 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  Шығармашылы

қ есеп  

 

 

 

Творческий 

отчет 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

8 Хромтау қаласы № 2 мектеп -

гимназия директорының тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары Клюмова 

3 квартал Шығармашылы

қ есеп  

 

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  
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Венера Кабидулловнаның озық 

істәжірбиесі  

 

Педагогический опыт Клюмовой 

В. К., заместителя директора по 

воспитательной работе средней 

школы гимнзии № 2 г.Хромтау  

 

 

Творческий 

отчет 

9 Әл-Фараби атындағы № 21 

мамандандырылған гимназияның 

ағылшын тілі пәні мұғалімі, 

педагог-шебер Улукпанова Жанат 

Максатовнаның озық іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт 

Улукпановой  Жанат 

Максатовны, учителя 

английского языка, «педагога-

мастера»  специализированная 

гимназия №21 имени Аль-Фараби 

 3 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

 

 

10 Шалқар ауданы №6 орта 

мектебінің тарих пәні мұғалімі 

Досмағанбетова Айым 

Шымбайқызының озық 

педагогикалық іс-тәжірибесін 

тарату 

 

Распространение педагогического  

опыта Досмаганбетовой Айым 

Шымбайкызы учителя истории 

средней школы №6 Шалкарского 

района  

3 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

 

 

11 Бруева Анна Леонтьевнаның   

педагогикалық тәжірибесі, 

Ә.Ермеков атындағы  №23 ОМЛ 

дене шынықтыру мұғалімі 

 

Педагогический опыт Бруевой 

Анны Леонтьевны,  учителя 

физической культуры,   педагога-

исследователя  СШЛ №23 им 

А.Ермекова  

3 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

  

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

 

12 Әйтеке  би ауданы М.Жұмабаев  

атындаға ОМ орыс тілі мен 

әдебиет пәні мұғалімі Аманшеева 

Агиля Жумыргожаевнаның  озық 

іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт 

Аманшеевой Агилы 

Жумыргожаевны, 

учителя русского языка и 

литературы КГУ «Средняя школа 

3 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  
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имени М.Жумабаева» 

Айтекебийского района  

13 Қобда ауданы Сарбұлақ ОМ орыс 

тілі мен әдебиет пәні мұғалімі 

Бекбаулова Айнагуль 

Касаиновнаның  озық іс-

тәжірибесі 

 

Педагогический опыт 

Бекбауловой Айнагуль 

Касаиновны, 

учителя русского языка и 

литературы Сарбулакской CШ 

Хобдинского района 

4 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

14 М.Құсайынов атындағы  дарынды 

балаларға арналған 

мамандандырылған лицей-

интернатының  физика пәні 

мұғалімі, Халықаралық 

олимпиада  жеңімпазы 

Жилгельдин Сабыржан 

Жексенгалиевичтің  озық іс-

тәжірибесін жалпылау 

 

Обобщение лучшего 

педагогического опыта 

Жилгельдина Сабыржан 

Жексенгалиевича, призера 

Международных олимпиад, 

учителя физики 

специализированного лицей-

интерната для одоренных детей 

им. М.Кусаинова   

4 тоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет  

Ғ.Ж.Байсейтова, 

әдіскер 

 

 

15 Ақтөбе Жоғары политехникалық 

колледжінің арнайы пән 

оқытушысы Есетова Мира 

Климовнаның озық іс-тәжірибесін 

жалпылау 

 

Обобщение передового опыта 

Есетовой Миры Климовны, 

преподавателя специальных 

дисциплин Актюбинского 

высшего политехнического 

колледжа  

4 квартал  әдістемелік 

құрал, 

шығармашылық 

есеп 

 

методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 
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ІІІ. 

 

1. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного и общего среднего образования 

 

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы 

Наименования мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Қорытындылау 

Форма 

завершения 

 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

1. Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

1 «Мұғалімнің кәсіби дамуы: 

дәстүрлер мен өзгерістер» 

семинар,  М.Құсайынов 

атындағы Ақтөбе облыстық 

дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған лицей-

интернаты   

 

Семинар «Профессиональное 

развитие учителя: традиции и 

перемены» Актюбинский 

областной специализированный 

лицей-интернат для одаренных 

детей им.М. Кусаинова 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

 

 

2 «Жас басшы мектебі» жобасы 

аясында «Педагогикалық 

менеджмент және заманауи 

мектепті басқару» семинар-

практикум 

 

Семинар-практикум 

«Педагогический менеджмент и 

управление современной 

школой» в рамках проекта 

«Школа молодого 

руководителя»  

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

3 Облыстық оқыту семинары 

«Деструктивті ағымдар 

қызметінің белгілері мен 

салдары»  

 

Областной обучающий семинар 

«Признаки и последствия 

деятельности деструктивных 

течений»  

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

  

 

4 «Қазақ тілі сабағында мәтінмен 

тиімді жұмыстану, оқушының 

ойын жүйелі жеткізуге 

дағдыландыру» семинар-

практикум 

қаңтар 

 

 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 
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Семинар-практикум 

«Эффективная работа учащихся  

с текстом и умение 

систематизировать свою мысль 

на уроках казахского языка» 

январь Информ.  на сайт 

Рекомендации 

5 Облыстық семинар-практикум 

«География пәнін оқыту және 

оқу идеяларын жүзеге асыру»  

ассоциация жоспарына сәйкес               

 

Областной семинар-практикум  

«Преподавание предмета 

географии и реализация  идей 

обучения» по плану ассоциации 

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Искендирова,  

әдіскер 

 

 

 

6 Облыстық семинар-практикум 

«География  сабағында зерттеу 

және талдау дағдыларын 

қалыптастыру» ассоциация 

жоспарына сәйкес               

(шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар-практикум 

«Формирование навыков 

исследования и анализа на 

уроках географии» по плану 

ассоциации 

 (хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

  

 

 

7 «Талғампаз талант, жалынды 

азамат» оқырмандар 

конференциясы, Жазушы 

Тахауи Ахтановтың туғанына 

100 жыл 

 

Читательская конференция 

«Талғампаз талант, жалынды 

азамат», 100 лет со дня 

рождения писателя Тахауи 

Ахтанова 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

 

 

8 «Білім берудің жаңа 

парадигмасы жағдайындағы  

заманауи сабағы» облыстық 

сырттай конференциясы 

(шаруашылық негізде) 

Областная заочная 

конференция «Современный 

урок  в условиях новой 

парадигмы образования» 

(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Электрондық 

орта шығару  

 

 

 

Выпуск 

электронного 

пособия 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

9 Оқыту семинары. «Бәріне 

бірдей мүмкіндік, ерекше 

білімді қажет ететін 

наурыз 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Ғ.Ж.Байсейтова, 

әдіскер 
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оқушылармен жүргізілетін 

жұмыс түрлері» облыстық 

физика пәні ассоциациясы 

бойынша  

 

Обучающий семинар. "Равные 

возможности для всех, виды 

работы с учащимися, 

нуждающимися в особых 

знаниях» по плану ассоциации 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

 

10 Облыстық оқыту семинары  

«АКТ мүмкіндіктері арқылы 

тарих сабағын жаңаша 

ұйымдастыру»  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

«Проведение современного 

урока истории путем внедрения 

информационно-

коммуникативных технологий» 

(хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

  

 

11 Облыстық оқыту семинары 

«Буддизм және Христиан 

діндері ілімдерінің негіздері»  

 

Областной обучающий семинар 

«Основы учения буддизма и 

христианства» 

наурыз 

 

 

 

март 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

 

 

12 «Цифрлы сабақ . Орыс тілі мен 

әдебиеті сабақтарындағы 

бейнетехнологиялар» атты 

onlain оқыту семинары 

 

Обучающий семинар  

«Урок цифры. 

Видеотехнологии на уроках 

русского языка и литературы» в 

onlain режиме 

наурыз 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

13 «Эссені дұрыс жазамыз» орыс 

тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне 

арналған семинар-практикум 

 

Семинар-практикум "Пишем 

эссе правильно" для учителей 

русского языка и литературы  

сәуір 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

әдістемелік  

 

рекомендации 

информация 

на сайт 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 

 

14 Облыстық семинар-практикум  

«Тарих сабағында зерттеу және 

талдау дағдыларын 

қалыптастыру»  

 (шаруашылық есеп) 

 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

әдістемелік  

 

рекомендации 

информация 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 
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Областной семинар-практикум 

«Формирование навыков 

исследования и анализа на 

уроках истории» 

(хозрасчетный) 

на сайт 

15 Облыстық оқыту семинары 

«Теріс пиғылды діни ағымдар, 

олардың белгілері мен зардабы» 

 

Областной обучающий семинар 

«Негативные религиозные 

течения, их симптомы и 

последствия» 

мамыр 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

әдістемелік  

 

рекомендации 

информация 

на сайт 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

 

16 «Бастауыш білім беру: әдістеме 

және тәжірибе» республикалық 

онлайн семинар 

(Қостанай, Атырау, Түркістан 

облыстық әдістемелік 

орталықтармен біріккен) 

 

Республиканский семинар  

«Начальное образование: 

методика и практика» 

(совместно с методическими 

центрами Костанайской, 

Атырауской, Туркестанской 

областей) онлайн режиме 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май  

Ұсыныс 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

рекомендации 

материал на сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

 

17  Балалардың біліктері мен 

дағдыларын дамытудың 

бастапқы, аралық және 

қорытынды мониторингі 

 

 Стартовый, промежуточный  и 

итоговый  мониторинг развития 

умений и навыков детей по 

усвоению содержания Типовой 

Программы 

қыркүйек 

қаңтар 

мамыр 

 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

      талдау 

 

 

 

 

 

анализ 

 

Мурзагулова М.Т. 

әдіскер 

 

 

18 «Педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау» 3-күндік практикум, 

педагог-зерттеуші, педагог-

шебер біліктілік санатына 

үміткер пән мұғалімдері мен 

МДҰ педагогтері үшін 

(шаруашылық есеп) 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического 

опыта» для учителей 

предметников и педагогов 

ДДО, претендующих на 

квалификационную категорию  

«педагог-исследователь», 

сәуір, қазан   

 

 

 

апрель, 

октябрь   

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Әдіскерлер 
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«педагог-мастер» 

(хозрасчетный)  

19 Облыстық семинар-практикум 

«Тарих сабағын  құндылықтарға 

бағыттай оқыту: тәжірибе 

тұрғысынан талдау» 

 

Областной семинар-практикум 

«Преподавание истории, 

ориентированное на ценности: 

анализ опыта» 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  

 

20 Өңірлік ғылыми  практикалық 

конференция 

«Есет пен Махамбеттің саяси 

көшбасшылық келбеті»  Есет 

батыр Көтібарұлы мен 

Махамбет Өтемісұлының 

туғанына 220 жыл толуына орай  

 

Региональная научно -

практическая конференция 

«Образ политического 

лидерства Есета и Махамбета», 

посвященная 220-летию со дня 

рождения Есета батыра 

Котибарұлы и Махамбета 

Утемисұлы 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Конференция 

жинағы, 

сертификат 

 

 

 

 

 

Сборник 

материалов 

конференций, 

сертификат 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  

 

 

21  «Ерте жастағы балалардың 

дамуы мен әлеуметтенуінің 

ерекшеліктері» бөбекжай-

бақшасы тәрбиешілеріне  

арналған облыстық семинар 

 

Областной семинар 

«Особенности развития  и 

социализации детей раннего 

возраста» для воспитателей 

ясли-садов 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

декабрь 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

әдістемелік  

 

 

 

рекомендации 

информация 

на сайт 

М.Т.Мурзагулова,  

әдіскер  

 

 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 

ақпарат 

 

 

 

информация 

әдіскерлер 

 

2 «БІЛІМ ALL» өңірлік 

жобасынын жүзеге асырылуы 

 

жыл бойы 

 

в течение 

года 

ақпарат 

 

 

 

         әдіскерлер 

 



13 
 

Реализация  регионального 

проекта «БІЛІМ ALL» 

информация 

3 Жетекші мектептердің жас 

мұғалімдеріне арналған өңірлік  

«Жас қанат» макрожобасы  

 

Региональный макропроект «Жас 

канат» для молодых учителей 

ведущих школ 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

ақпарат 

 

 

 

информация 

         әдіскерлер 

 

4 «Каникулдық мектеп» облыстық 

білім беру жобасы 

 

Областной образовательный 

проект «Каникулярная школа» 

жыл бойы 

 

в течение 

года 

ақпарат 

 

 

 

информация 

әдіскерлер 

 

5 «Жеті ойыншық» жобасы 

 

 

Областной проект «Жеті 

ойыншық» 

 

жыл бойы 

 

в течение 

года 

ақпарат 

 

 

 

информация 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер  

 

6 Ақтөбе облысы бойынша PISA-

2022 халықаралық зерттеудің 

нәтижесі 

 

Итоги международного 

исследования PISA - 2022 по 

Актюбинской области 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

ақпарат 

 

 

 

информация 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

7  «Педагогтерге мобильдік көмек» 

жобасы  

Областной проект «Мобильная 

помощь педагогам» 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

ақпарат 

 

 

информация 

Б.С. Туржанова, 

әдіскер 

 

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

организации образования 

Аудандарға және білім беру ұйымдарына шығып өткізілетін педагогикалық өзекті 

мәселелерге арналған облыстық шаралар 

1 Облыстық семинар-практикум 

«Бастауыш класс 

оқушыларының оқу жетістігін 

бағалаудың әдістері» Ақтөбе қ. 

Ғ.Ақтаев атындағы  №6 МГ  

 

 Областной семинар-практикум 

«Методы оценки учебных 

достижений младших 

школьников», ШГ №6 им. 

Г.Актаева г.Актобе 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

әдістемелік  

ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

рекомендации 

информация 

на сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

2 Облыстық семинар-практикум 

«Бастауыш сыныптарда 

функционалдық сауаттылықты 

қаңтар 

 

 

әдістемелік  

ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  
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қалыптастырудың заманауи 

әдістері»  

Ақтөбе қ. №11 ЖББОМГ  

 

Областной семинар-практикум  

«Современные приемы 

формирования функциональной 

грамотности в начальных 

классах»  

СОШГ №11 г.Актобе 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

рекомендации 

информация 

на сайт 

3 Семинар-тренинг «Цифрлы 

Ұстаз» математика 

сабақтарының цифрлы ортасын 

құру, «Сымбат» дарынды 

балаларға арналған мектеп-

интернаты 

 

«Цифровой учитель» семинар-

тренинг по созданию цифровой 

образовательной среды на 

уроках математики  

Школа-интернат для одаренных 

детей «Сымбат» 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

Ғ.Ж.Байсейтова, 

әдіскер 

4  Семинар «Химия және 

биология пәндерін оқытуда 

оқушының функционалдық 

сауаттылығын арттыруға 

бағытталған иновациялық 

әдістерді тиімді қолдану»  

Ақтөбе қаласы №61 ОМ 

 

Семинар «Эффективное 

использование инновационных 

методов обучения в целях 

повышения функциональной 

грамотности учащихся на 

уроках  химии и биологии»  

СШ №61 города Актобе 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер  

 

5 Семинар-практикум 

«Педагогикалық шеберлік  

оқыту мен тәрбие процесінде»   

мектеп директорларының оқу 

орынбасарларына, Темір 

ауданы 

Семинар-практикум 

"Педагогическое мастерство  в 

процессе обучения и 

воспитания» для заместителей 

директоров школ Темирского 

района 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

информация на 

сайт 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

6  Семинар-практикум «Дене 

шынықтыру сабақтарында 

  қаңтар 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер  
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спорттық ойындарды оқыту 

әдістемесі» Темір ауданы, 

Шұбарқұдық гимназиясы 

(шаруашылық есеп)   

 

 Семинар-практикум 

«Методика преподавания 

спортивных игр на уроках 

физической культуры»  

Темирский район, 

Шубаркудукская гимназия 

(хозрасчетный) 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

 

7 Семинар-практикум «Бастауыш 

сыныптарда ақпараттық 

коммуникативтік 

технологияларды қолдану 

арқылы оқушылардың 

танымдық құзыреттілігін 

дамыту» Ақтөбе қ. №35 орта 

мектебі  

 

Семинар-практикум 

«Использование ИКТ на уроках 

начальных классов как средство 

активизации учебной 

деятельности младших 

школьников»,  СШ№35 

г.Актобе 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

С.О.Жубаева,  

әдіскер  

 

8 Облыстық семинар «Орыс тілі 

мен әдебиеті сабақтарында 

оқытудың белсенді әдістері мен 

формалары» (Ырғыз ауданы 

орыс тілі мен әдебиет 

мұғалімдерінің жұмыс 

тәжірибесінен) 

Областной семинар «Активные 

методы и формы обучения на 

уроках русского языка и 

литератуы»  

 (из опыта работы учителя 

русского языка и литературы 

Иргизского  района) 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

9 Семинар « Жаратылыстану 

пәндерін оқытуда 

инновациялық тәсілдерді 

қолдану ерекешеліктері»  

Ақтөбе қаласы №16 орта 

мектеп 

Семинар «Особенности 

использования инновационных 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

Методические 

рекомендации 

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер 
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подходов в преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин» 

СШ№16 г.Актобе 

Сертификат 

Информация  на 

сайт 

10 Семинар «Химия, биология 

пәндері бойынша оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыруға бағытталған 

тапсырмаларды орындау 

ерекшеліктері» Ә.Ермеков 

атындағы №23 мектеп-лицейі 

 

Семинар «Особенности 

выполнения заданий, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

учащихся на уроках химии и 

биологии» школа-лицей №23 

имени А. Ермекова 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

методические 

рекомендации 

информация  на 

сайт  

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер 

 

11 Семинар «Эстетикалық 

циклдағы сапалы білім мен 

тәлім-тәрбие берудің тиімді 

жолдары»,  Ұ.Құлымбетов 

атындағы №64 ЖОББМ  

 

Семинар «Эффективные методы  

обучения  и воспитания в 

преподавании эстетических 

дисциплин» СОШ №64 им.У. 

Кулымбетова 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

сайтқа  ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

 

Б.С.Туржанова, 

әдіскер 

 

12 Семинар-практикум «Дене 

шынықтыру сабағындағы 

волейбол ойынын қолданудың 

тәрбиелiк мәнi»  

Хромтау ауданы, №7 ХМГ 

  

 Семинар-практикум 

«Воспитательное значение игры  

волейбол на уроках физической 

культуры»  

Хромтауский район, ХМГ №7 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

әдістемелік 

ұсыныстар 

сайтқа  ақпарат 

 

 

 

методические 

рекомендации 

информация  на 

сайт 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

13 Семинар-практикум «Бастауыш 

сынып оқушыларының оқу 

сауаттылығын қалыптастыруда 

мазмұнды бай орта құру»  

Ақтөбе қ. Ә.Ермеков ат.№23 

ОМЛ  

 

 

 

Семинар-практикум   

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

әдістемелік 

ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 методические 

рекомендации 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  
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«Создание развивающей  среды 

по формированию читательской 

грамотности младших 

школьников» СШЛ№23 

им.А.Ермекова г.Актобе 

материал на сайт  

14 Семинар «Орыс тілі мен 

әдебиеті бойынша 

оқушылардың білім сапасын 

арттыру жолдары, тәсілдері, 

әдістері» («№ 61 орта жалпы 

білім беретін мектебі» КММ) 

 

Семинар «Пути, способы, 

формы повышения качества 

знаний учащихся по русскому 

языку и литературе» («СШ № 

61» г.Актобе)  

ақпан 

 

 

 

февраль 

сайтқа ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация на 

сайтметодически

е рекомендации 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 

 

15 Семинар «Орыс тілі мен 

әдебиеті сабақтарында 

инновациялық стратегиялар 

мен әдістерді тиімді қолдану»  

М.Құрманғалиева атындағы № 

32 мектеп -гимназиясы 

 

 Семинар «Эффективное 

применение инновационных 

стратегий и приемов на уроках 

русского языка и литературы»   

Гимназия № 32 имени М. 

Курмангалиевой 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

методические 

рекомендации 

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушіс 

16 Семинар «Ұлттық құндылықтар 

негізінде жаратылыстану 

пәндерін оқыту: теория мен 

тәжірибе» Ақтөбе қ.№51 

гимназия  

 

Семинар «Преподавание 

предметов естественных наук на 

основе национальных 

ценностей: теория и практика» 

Гимназия № 51 г.Актобе 

март 

 

 

 

   

наурыз 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер 

 

17 Семинар-практикум 

«Жаратылыстану-математика 

пәндерін оқытуды құндылыққа 

бағыттау арқылы жүзеге асыру» 

М.Құрманғалиева атындағы 

№32 мектеп-гимназиясы 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Семинар-практикум 

«Формирование нравственных   

ценностей на уроках  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март 

әдістемелік 

ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

Ғ.Ж.Байсейтова, 

әдіскер 
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естественно-математического 

цикла» школа-гимназия № 32 

имени М. Курмангалиевой 

(хозрасчетный) 

18 Семинар-практикум «Дене 

шынықтыру сабағында ұлттық 

ойындарды оқыту әдістемесі»   

(Мұғалжар ауданы, Қандыағаш 

қалалық №1 ЖББОМ) 

(шаруашылық есеп) 

   

Семинар-практикум «Методика 

преподавания национальных 

игр на уроках физической 

культуры» 

 (Мугалжарский район,  ОСШ 

№ 1  г. Кандыагаш) 

(хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

әдістемелік 

ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

методические 

рекомендации 

информация на 

сайт 

 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

19 Семинар «Оқуға құштар 

мектеп» жобасы бойынша 

оқушылардың кітап оқуға 

қызығушылығын ояту» №2 

Бадамша ОМ Қарғалы ауданы 

 

Семинар «Активизация 

интереса учащихся к чтению по 

проекту «Читающая школа»  

Батамшинская СШ№2 

Каргалинского района 

наурыз 

 

 

 

 

март 

әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

методические 

рекомендации 

информация  на 

сайт 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

20 Семинар «Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәндерін ұлттық 

құндылықтар арқылы оқыту: 

тәжірибе тұрғысынан талдау» 

№10 ЖББОМ  

 

Семинар «Преподавание 

казахского языка и литературы 

через национальные ценности: 

анализ опыта»  СОШ № 10  

наурыз 

 

 

 

 

март  

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

Информация  на 

сайт 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

 

21 Семинар-көрме «Мектеп 

жасына дейінгі балалардың 

дамуында заттық-дамытушы 

ортаны тиімді пайдалану» 

облыстық Қобда, Ойыл, Алға 

аудандарының тәрбиешілеріне 

арналған 

 

Семинар-выставка  

«Эффективное использование  

предметно-развивающей среды 

в развитии детей дошкольного 

возраста» для воспитателей 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер  
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Кобдинского, Уилского и 

Алгинского районов 

22 Семинар-практикум «Бастауыш 

сынып математикасын оқытуда 

базалық құндылықтарды  

қалыптастыру» Ақтөбе қ. №61 

ЖББОМ  

 

Семинар-практикум  

«Формирование базовых 

ценностей в обучении 

математике учащихся 

начальных классов»  СОШ №61 

г. Актобе 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер 

23 Семинар-парктикум «Бастауыш 

сыныпты  оқытуда белсенді 

әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы 

оқушылардың қызығушылығын 

арттыру» Байғанин ауданы   

 

Семинар-практикум 

«Использование активных 

методов и приемов обучения в 

целях повышения интереса 

учащихся начальных классов» 

 Байганинский район 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

 

24 Семинар-парктикум «Бастауыш 

сынып оқушыларының оқу 

құзыреттілегін дамыту арқылы 

функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру» Қарғалы ауданы   

(шаруашылық есеп) 

 

Семинар-практикум 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников через 

развитие учебных 

компетенций» Каргалинский 

район (хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель  

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

 

25 Семинар  

«Тарих және география 

сабақтарында инновациялық 

технологияларды қолдану» 

Шалқар ауданы мұғалімдеріне 

арналған (шаруашылық есеп) 

 

Семинар  

«Использование 

инновационных технологий на 

уроках истории и географии» 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

ат 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

 

 



20 
 

для учителей Шалкарского 

района   

(хозрасчетный) 

26 Семинар «Орыс тілі мен әдебиет 

сабақтарында функционалдық 

сауаттылықты дамыту» атты 

облыстық (Қарғалы ауданы, 

«В.Пацаев атындағы орта 

мектеп» КММ мұғалімдерінің 

жұмыс тәжірибесінен) 

 

Семинар «Развитие 

функциональной грамотности 

на уроках русского языка и 

литературы»  (из опыта работы 

учителя русского языка и 

литературы КГУ «Средняя 

школа имени В.Пацаева » 

Каргалинского района) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 

 

27 Семинар-коучинг 

«Игропрактика на уроках 

русского языка и литературы» 

(«Сымбат» дарынды баларға 

арналған мектеп-интернаты») 

 

Областной семинар-коучинг 

«Игропрактика на уроках 

русского языка и литературы»  

( Школа – интернат для 

одаренных детей «Сымбат») 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Информация 

на сайт, 

методические 

рекомендации 

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

28 «Мектеп жұмысын жүйелі 

жоспарлау - мектепті 

басқарудың маңызды элементі»   

мектеп директорларының оқу 

орынбасарларына арналған   

семинар-практикум  

(Ақтөбе қаласы, «Шаңырақ» 

жеке мектебі) 

 

Семинар-практикум 

«Планирование -важнейший 

элемент управления школой» 

для заместителей директоров 

школ (г.Актобе, ЧШ 

«Шанырак») 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

29 Вебинар «Білім берудің барлық 

деңгейінде ағылшын тілі 

сабақтарында отбасылық 

құндылықтарды қалыптастыру»  

(Әл-Фараби атындағы № 21 

мамандандырылған гимназия) 

 

сәуір 

 

 

 

Іс-тәжірибені 

тарату,  сайтқа 

ақпарат 

 

 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 
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Вебинар «Формирование 

семейных ценностей на уроках 

английского языка на всех 

ступеней обучения»  

(Специализированная гимназия 

№21 имени Аль-Фараби) 

 

апрель 

 

 Обобщение 

опыта 

информация на 

сайт 

30 Семинар «Жаратылыстану 

пәндерін оқытуда «4К» білім 

беру моделінің маңызы»  

Ақтөбе қаласы №50 ОМ 

 

Семинар «Значение 

образовательной модели «4К» в 

преподавании 

естественнонаучных 

предметов»  

Актюбинская СШ№50 

сәуір  

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Рекомендации 

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер 

 

31 Семинар «Технология және 

өнер пәндерін оқытудағы 

құндылыққа бағытталған білім 

беру: «Көкжар өрнектері»,  

көркем еңбек пәні 

мұғалімдерінің ассоциациясы 

Семинар  «Ценностно-

ориентированное образование в 

преподавании технологий и 

искусства Кокжарские узоры» 

ассоциация учителей 

художественного труда  

сәуір 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт  

Б.С. Туржанова,  

 әдіскер  

 

32 Семинар «Дене шынықтыру 

және АӘТД пәндерін 

патриоттық рухта оқытудың 

ерекшеліктері» 

( шаруашылық есеп) 

(Қарғалы ауданы, Петропавл 

ОМ) 

 

Семинар «Преподавание 

предметов физическая культура 

и НВТП в духе казахстанского 

патриотизма» (хозрасчетный) 

(Каргалинский район, 

Петропавловская СШ) 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

33 Семинар «Орыс тілі мен әдебиет 

сабақтарында функционалдық 

сауаттылықты дамыту» атты 

облыстық (Қарғалы ауданы, 

«В.Пацаев атындағы орта 

мектеп» КММ мұғалімдерінің 

жұмыс тәжірибесінен) 

 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 
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Семинар «Развитие 

функциональной грамотности 

на уроках русского языка и 

литературы»  (из опыта работы 

учителя русского языка и 

литературы КГУ «Средняя 

школа имени В.Пацаева » 

Каргалинского района) 

апрель Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

34 Дөнгелек үстел   «АӘТД пен  

дене шынықтыру  сабақтарын  

рухани құндылықтар арқылы   

оқыту»   

Круглый стол  «Преподавание    

уроков НВТП и физической 

культуры через духовные 

ценности»       

мамыр 

 

 

 

май 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

35 Семинар  

«Тарих, география пәндерін 

оқытудағы өзекті мәселелер 

және оны шешу жолдары» Ойыл 

ауданы (шаруашылық есеп) 

 

Семинар  

«Актуальные проблемы в 

преподавании истории, 

географии  и пути их решения» 

для учителей Уилского района   

(хозрасчетный) 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

 

36 Оқыту семинары «Мектеп 

жасына дейінгі балалардың 

ойын түрінде ұйымдастырылған 

іс-әрекеті: жана әдіс-тәсілдер» 

Қарғалы, Хромтау, Мартук, 

Алға аудандарының 

тәрбиешілеріне арналған  

 

Обучающий семинар 

«Организованная деятельность  

дошкольников в игровой форме: 

новые подходы» для 

воспитателей Каргалинского, 

Хромтауского, Мартукского и 

Алгинского районов 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер  

 

37 Оқыту семинары  «Орыс тілі 

мен әдебиеті сабақтарында 

оқушылардың білімдерін 

жүйелі қалыптастыру және 

танымдық қызметтерін 

ұйымдастырудағы 

құзыреттілік» (Әйтеке би 

ауданы) (шаруашылық есеп) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 
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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) 

октябрь информация  на 

сайт 

рекомендации 

38 Семинар-практикум 

 «Алғашқы әскери техникалық 

дайындық  және дене 

шынықтыру пәндерінде 

қолданылатын практикалық 

тәсілдердің түрлері» 

(шаруашылық есеп) 

Әйтеке би ауданы 

 

 Семинар-практикум «Виды 

практических приемов 

применяемых в преподавании 

начальной военно-технической 

подготовки и физической 

культуры» (хозрасчетный) 

Айтекебийский район 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

39 Семинар «Орыс тілі сабағында 

критериалды бағалау жүйесін 

қолдану» тақырыбында  

 (шаруашылық есеп) 

 

«Использование критериальной 

системы оценивания на уроке 

русского языка и литературы  

языка» областной 

семинар  (хозрасчетный) 

қазан 

 

 

октябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

40 Семинар «Математика 

сабағында геймификация 

формасын  енгізу нәтижеге 

бағытталған білім беруге ықпал 

ету» Ақтөбе қаласы Ғ.Ақтаев 

атындағы №6 мектеп-

гимназиясы 

 

Семинар «Повышение качества 

образования путем внедрения 

геймификации в 

образовательный процесс 

школы» №6 школа- гимназия 

г.Актобе им. Г.Актаева 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

Ғ.Ж.Байсейтова, 

әдіскер 
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41 Семинар-практикум «Бастауыш 

сынып оқушыларының ойлау, 

сөйлеу қабілетін үйлесімді 

дамыту арқылы 

шығармашылық ізденістерін 

қалыптастыру» Алға ауданы  

 

Семинар-практикум 

«Формирование творческих 

навыков младших школьников 

через гармоничное развитие 

мышления и  речи» Алгинский 

район 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

 

42 Оқыту семинары «Рефлексия - 

орыс тілі мен әдебиеті 

сабағындағы заманауи талап» 

Темір ауданы (шаруашылық 

есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

«Рефлексия - этап современного 

урока  русского языка и 

литературы» (Темирский 

район) (хозрасчетный)  

қараша 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 

 

43 Облыстық семинар-практикум 

«Жаңартылған Үлгілік оқу 

бағдарлама мазмұны аясында 

мектепке дейінгі балалардың 

шығармашылық дағдыларын 

дамыту» музыка жетекшілеріне 

арналған 

 Ақтөбе қаласы №32 «Қуаныш» 

бөбекжай-балабақшасының 

сұранысы бойынша 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной семинар-практикум 

"Развитие творческих навыков 

детей дошкольного возраста в 

рамках обновленного 

содержания  Типовой учебной 

программы» для музыкальных 

руководителей детских садов по 

заявке ясли-сада №32 

«Қуаныш» г.Актобе 

(хозрасчетный) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер 

 

44 Семинар «Бастауыш 

сыныптарда Мағжан 

шығармаларын оқытудың 

маңыздылығы» Ақтөбе қ. №45 

ЖББОМ  

желтоқсан 

 

 

 

 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  
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Семинар-практикум «Важность 

изучения  произведений 

Магжана  Жумабаева в 

начальных классах» СОШ№45 

г.Актобе 

декабрь Методические 

рекомендации 

Информация  на 

сайт 

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 

 «Геометриялық есептерді 

шығаруда geogebra 

қосымшасын қолдану» 

 

Мастер-класс «Использование 

приложения geogebra для 

решения геометрических задач» 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Ғ.Ж.Байсейтова, 

әдіскер 

 

2 Ақтөбе қаласы Ә.Кекілбаев 

атындағы № 72 IT лицейінің  

бастауыш сынып мұғалімі 

С.С.Салиштің жетекшілігімен 

«Шеберлік шыңы» облыстық 

педагог-шеберлер лигасының 

кезекті отырыстары 

 

Очередные заседания 

областной лиги «педагогов-

мастеров» «Педагогическое 

мастерство –путь к 

совершенству педагога» 

руководитель  Салиш С. С. , 

учитель начальных классов IT 

лицея № 72 имени 

А.Кекилбаева г. Актобе 

ақпан 

наурыз 

сәуір 

желтоқсан 

 

 

 

 

февраль 

март 

апрель 

декабрь 

 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

С.О.Жубаева, 

әдіскер 

3   ШЖМ арналған 

шығармашылық шеберхана: 

«Оқушылардың мектептегі 

жобалық іс-әрекеті» Ақтөбе 

қаласы, №22 ЖОМ 

 

Творческая лаборатория для 

МКШ: «Проектная 

деятельность учащихся в 

школе» г.Актөбе, СОШ№22 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Б.С.Туржанова, 

әдіскер  

 

4 Шебер-класс №31 ЖОББМ 

мұғалімі Ж.Қасқырбаева,  

Көркем еңбек пәні 

мұғалімдеріне арналған 

облыстық «Бейнелеу өнерінде 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Б.С.Туржанова, 

әдіскер  
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ұлттық құндылықтардың 

маңыздылығы»  

 

Мастер - класс Каскырбаевой 

Ж.,  учителя СОШ №31 г.Актобе 

«Значимость национальных 

ценностей в изобразительном 

искусстве» для учителей 

художественного труда 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации  

5 Шебер-класс М.Құрманғалиева 

ат. №32МГ мұғалімі 

Г.О.Бралова,  «Көркем еңбек 

пәнінде оқушыларды 

кәсіпкерлікке баулудағы 

әдістеме мен тәжірибе»  

Мастер-класс Браловой Г.О.,  

ШГ №32 г.Актобе 

им.М.Курмангалиевой 

«Методика и практика 

приобщения учащихся к 

предпринимательству на уроках 

художественного труда», для 

учителей художественного 

труда 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Б.С.Туржанова, 

әдіскер 

 

6 Шебер-класс №51 гимназия 

мұғалімі А.В.Коштакова 

«Қолөнер бұйымдарының 

заманауи келбеті-бренд 

қалыптастыру: теория және 

практика»  

 

Мастер-класс Коштаковой А.В., 

учителя гимназии №51 г.Актобе 

«Современный облик  и 

формирование бренда ремесла: 

теория и практика» для 

учителей художественного 

труда 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Б.С.Туржанова, 

әдіскер 

 

7  Шебер-класс № 40 ЖББОМ  

көркем еңбек пәні мұғалімі Г. 

М.Мурзалинова  

 «Тренд: этностильдегі 

аксессуарлардың жасалу 

әдістері»   

 

Мастер-класс Мурзалиновой Г. 

М., учителя художественного 

труда  

СОШ № 40 г.Актобе «Тренд: 

приемы изготовления 

аксессуаров в этностиле»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Б.С.Туржанова, 

әдіскер 
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8 Шебер-класс Ырғыз ауданы  

М.Төлегенов атындағы  

ЖББОМ  көркем еңбек пәні 

мұғалімі Ш. Р. Дүйсенқұлова 

«Көркем еңбек пәнінде 

оқушыларды ұлттық қолөнер 

арқылы ғылыми жобаларға 

дайындау жолдары»  

 

Мастер-класс Дуйсенкуловой 

Ш. Р., учителя художественного 

труда СОШ им. М. Тулегенова 

Иргизского района «Пути 

подготовки  учащихся к 

научным проектам по 

национальным ремеслам на 

уроках  художественного труда»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Б.С.Туржанова, 

әдіскер 

 

9 «Қазақ тілі пәнінде оқу 

сауаттылығын арттырудың 

маңызды рөлі» шебер-класс 

Сатаева Динара Таубаевна, №61 

ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

Мастер-класс «Повышение 

грамотности чтения -важная 

роль обучению казахскому 

языку » Сатаева Динара 

Таубаевна, учитель казахского 

языка и литературы СОШ № 61 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

 

10 «Абай шығармаларын 

жаһандану жағдайында жаңаша 

оқыту» облыстық шеберхана, 

Бактыгулов Аманжол 

Идиресович - №69 ЖББОМ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі 

Творческая мастерская 

«Современный подход 

изучения произведений Абая в 

условиях глобализации», 

Бактыгулов Аманжол 

Идиресович, учитель 

казахского языка и литературы 

СОШ №69 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

 

 

11 «Оқушылардың ойлау қабілетін 

дамыта отырып, сыни ойлауын 

қалыптастыру» шебер-класс, 

Турекешова Венера 

Нағашыбайқызы М.Арын 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 
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атындағы Қарғалы қазақ орта 

мектебінің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі  

 

Мастер-класс Турекешовой 

Венеры Нагашыбаевны, учителя 

казахского языка и литературы 

Каргалинской казахской 

средней школы имени М. Арына 

«Формирование критического 

мышления учащихся через 

развитие мыслительной 

деятельности»  

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

12 «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін 

оқыту барысында табысқа 

жетуге жағдай туғызудың тиімді 

тәсілдері» шығармашылық 

шеберхана, Кәлендір Әзірхан 

Нұрмағанбетұлы №5 Хромтау 

гимназиясының қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Творческая мастерская 

«Эффективные способы 

создания условий для 

успешного преподавании 

казахского языка и 

литературы», Календир Азирхан 

Нурмаганбетович, учитель 

казахского языка и литературы 

Хромтауской гимназии № 5 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

 

13 Шебер-класс «Оқу үрдісінде 

оқушылардың ішкі уәжін 

оятудың тиімді әдіс тәсілдерін 

қолдану арқылы білімге 

қызығушылықтарын арттыру», 

Айжан Тажиевна  Шатенова  

Ақтөбе қаласы №8 орта 

мектебінің қазақ тілі мен 

әдебиетінің мұғалімі 

 

Мастер-класс «Повышение 

интереса к знаниям путем 

применения активных методов 

внутренней мотивации 

учащихся в учебном процессе», 

Шатенова Айжан Тажиевна, 

учитель казахского языка и 

литературы средней школы №8 

г. Актобе 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 
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14 Облыстық шебер-класс 

«Оқушылардың ғылыми, 

шығармашылық ізденісін 

қалыптастырудағы сын 

тұрғысынан ойлау тәсілдерінің  

тиімділігі» Ж.Н.Таласова, 

Ақтөбе қаласындағы №61 

ЖББОМ тарих пәні мұғалімі 

 

Областной мастер-класс 

Таласовой Ж.Н., учителя 

истории ООСШ №61 г.Актобе. 

«Эффективность методов 

критического мышления в 

формировании научного, 

творческого поиска учащихся»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  

 

 

 

15 Шығармашылық шеберхана 

«Жаратылыстану пәндеріндегі 

интеграцияланған жобалық 

жұмыстар: зерттеу және 

нәтиже» 

Л.Б.Аубакирова, Ақтөбе қаласы  

№18 ОМ география пәнінің 

мұғалімі 

 

Творческая мастерская 

Аубакировой Л. Б., учителя 

географии СШ № 18 г. Актобе 

«Интегрированные проектные 

работы по естественным 

дисциплинам: исследование и 

результат» 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

16 

 

 

Шығармашылық шеберхана 

«Жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылық деңгейді 

дамытудағы PISA  

тапсырмаларының тиімділігі» 

Н.Ө.Қорғанбаева, Ақтөбе 

қаласы  

№31 ҚОМ география пәнінің 

мұғалімі 

 

Творческая мастерская 

Курганбаевой Н.У., учителя 

географии КСШ №31 г. Актобе 

«Эффективность выполнения 

заданий PISA для  развития 

уровня функциональной 

грамотности» 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

 

17 Шығармашылық шеберхана тоқсанына 1 

рет 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  
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«География сабақтарындағы 

логикалық тапсырмалармен 

жұмыс» 

К.А.Молдашева, Ақтөбе қаласы 

№39 ҚОМ география пәнінің 

мұғалімі 

 

Творческая мастерская 

Молдашевой К. А., учителя 

географии КСШ №39 г. Актобе 

«Методика решения сложных  

логических заданий на уроках 

географии» 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

18 Шығармашылық шеберхана 

«Географияны басқа пәндермен 

кіріктіре оқыту арқылы 

ғылыми-жаратылыстану 

сауаттылығын дамыту»  

А.А.Бахрадинова, Ақтөбе 

қаласы М.Арын ат. Қарғалы 

ҚОМ география пәнінің 

мұғалімі 

 

Творческая мастерская 

Бахрадиновой А.А., учителя 

географии Каргалинский КСШ 

им.  М. Арына г.Актобе 

«Развитие естественно-научной 

грамотности посредством 

интегрированного изучения 

географии с другими 

предметами» 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  

 

19 Облыстық шебер-класс 

«Географиялық есептерді тиімді 

шығару жолдары» 

Ж.Ж.Исагалиев, Ақтөбе қаласы 

Қаныш Сәтбаев атындағы орта 

мектеп-лицейінің география 

пәні мұғалімі 

 

Областной мастер-класс 

Исагалиевой Ж.Ж., учителя 

географии средней школы-

лицея имени Каныша Сатпаева 

г. Актобе 

«Эффективные способы 

решения географических задач» 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  

20 Шығармашылық шеберхана 

«Білім беру сапасын арттыру 

құралы ретінде заманауи білім 

беру платформалары мен 

онлайн-сервистер» 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  
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Г.К. Утепбергенова, Ақтөбе 

қаласы Мұзафар Әлімбаев 

атындағы ЖББОМ тарих пәні 

мұғалімі 

 

Творческая мастерская 

«Современные образовательные 

платформы и онлайн-сервисы 

как инструмент повышения 

качества образования» 

Утепбергенова Г.К., учитель 

истории ООСШ № 25 имени 

Музафара Алимбаева г.Актобе 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

21 Шығармашылық шеберхана 

«Дене шынықтыру пәнін 

өткізуде спорттық ойындардың 

жүйелі ұйымдастырылуы» 

Ақтөбе қаласы №61 ЖББОМ 

дене шынықтыру пәні мұғалімі 

А.С. Прмагамбетов 

 

Творческая мастерская 

«Системная работа по  

внедрению спортивных игр на 

уроках физической культуры»  

Прмагамбетов Айбек 

Сериккалиевич, учитель 

физической культуры СОШ 

№61 г. Актобе 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

22 Мектеп  директорлардың 

әдістемелік жөніндегі 

орынбасарларына арналған   

шебер-класс «Әдіскердің 

әдіснамалық қызметінің басты 

ұстанымы - мұғалімнің 

құзіреттілігін арттыру»    

А.Ж.Жұмакешова №42 ОМ  

 

Мастер-класс Жумакешовой 

Ажар Шакатаевны, заместителя 

директора по методической 

работе школы (СШ №42 г. 

Актобе) «Основной принцип 

методологической деятельности 

методиста - повышение 

компетентности учителя»  

для заместителей директора   по 

методической работе,  .  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 

 

23 Балаларды ерте дамыту 

институтының 

ұйымдастыруымен өтетін 

жыл бойы 

 

 

 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

М.Т. 

Мурзагулова, 

әдіскер 
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республикалық байқаулардың 

облыстық кезеңдері 

 

Областные этапы 

республиканских конкурсов, 

организуемых Институтом 

раннего развития детей 

 

в течение 

года 

 

Дипломы 

информация на 

сайт 

24 Шебер-класс «Балабақшадағы 

өзге ұлт өкілдерінің балаларына 

қазақ тілін белсенді әдістері 

арқылы меңгерту» Ақтөбе 

қаласындағы №17 «Шұғыла» 

бөбекжай-балабақшасының 

қазақ тілі мұғалімі 

Ж.А.Курамысова 

 

Мастер-класс Курамысовой 

Ж.А.- учителя казахского языка 

ясли-сада № 17 «Шұғыла» 

г.Актобе «Использование 

активных методов обучения 

казахскому  языку детей других 

национальностей»  

тоқсан 

сайын 

 

 

 

 

 

 

в квартал 

один раз  

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

М.Т. 

Мурзагулова, 

әдіскер 

 

25 Шебер-класс  

«Үздік тәжірибе - нәтижелі 

жұмыс» Жұбанышев Әли 

Тыныштықұлы, «Үздік педагог-

2022» республикалық 

байқауының жеңімпазы, Ақтөбе 

қаласы Ақтөбе орта мектебінің 

тарих пәнінің мұғалімі  

  

Мастер-класс Жубанышева Али 

Тыныштыкулы, победителя 

республиканского конкурса 

«Лучший педагог-2022», 

учителя истории средней школы 

Актобе города Актобе «Лучшая 

практика-продуктивная работа»  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  

 

26  «Мектепке  дейінгі ұйымның 

үздік педагогі» республикалық 

байқау жеңімпазы 

Т.А.Козловскаяның «Ойын 

арқылы оқыту тәрбиелеу-білім 

беру  процесінің негізгі 

қағидасы» облыстық шебер-

класы   

Мастер-класс Козловской Т.А.- 

победителя республиканского 

конкурса «Лучший педагог 

дошкольной организации-2022»  

қантар  

 

 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

М.Т. 

Мурзагулова, 

әдіскер  
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«Обучение через игру - 

основной принцип 

воспитательно-

образовательного процесса»  

для воспитателей  детских садов 

27 «Zhas Рroject» облыстық 

педагогикалық байқауы  

 

Областной педагогический 

конкурс 

«Zhas Рroject» 

ақпан 

 

 

февраль 

 

Сайтқа ақпарат 

Хаттама 

 

Информация  на 

сайт 

Протокол 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  

 

28 «Педагогтердің кәсіби 

шеберлігі мен құзіреттілігін 

арттыруда әдістемелік 

жұмысты ұйымдастыру» жас 

әдіскерлерге  арналған 

«Мектепке дейінгі  ұйымның 

үздік әдіскері» республикалық 

байқау жеңімпазы 

А.Т.Қазмұханбеттің  облыстық 

шебер-класы  

Мастер-класс Казмуханбет А.Т. 

, призер республиканского 

конкурса «Лучший методист 

дошкольной организации» 

«Организация методической 

работы по повышению 

профессионального мастерства 

и компетентности педагогов»  

для молодых методистов  

детских садов  

ақпан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

М.Т. 

Мурзагулова, 

әдіскер   

 

29 «Үздік АӘТД және дене 

шынықтыру  пәндерінің 

мұғалімі-2023» облыстық 

байқауы (облыстық салалық 

білім және ғылым 

қызметкерлері кәсіптік 

одағының демеушілігімен) 

 

 Областной конкурс «Лучший  

учитель физической и НВТП 

культуры-2023» (при 

спонсорской поддержке 

областного отраслевого 

профессионального союза 

работников образования и 

науки) 

ақпан 

 

 

 

февраль 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на сайт 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер  

 

30  АӘТД және дене шынықтыру 

пәні мұғалімдері арасында 

наурыз 

 

 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскер 
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«Үздік бейнесабақ»  байқауы  

(шаруашылық есеп) 

Конкурс «Лучший  видеоурок» 

среди учителей НВТП и 

физической культуры    

(хозрасчетный) 

 

 

март 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на сайт 

31 Үлгілік  оқу бағдарламасының 

мазмұнын игеру бойынша 

мониторингі 

 

Мониторинг развития умений и 

навыков детей по усвоению 

содержания Типовой 

Программы 

қаңтар 

мамыр 

кыркүйек 

 

январь 

май 

сентябрь 

 

талдау 

 

 

 

анализ 

М.Т. 

Мурзагулова, 

әдіскер   

 

32 «Бастауыш сынып 

мұғалімдерінің  шығармашылық 

әлеуетін қалыптастыру» 

тақырыбындағы пәндік 

ассоциация отырыстары 

Заседания предметной 

ассоциации по теме 

«Формирование творческого 

потенциала учителей начальных 

классов» 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

33 «Үздік педагог-2021» 

республикалық байқауының 

жеңімпазы,  Ақтөбе қ. Қаныш 

Сәтбаев атындағы орта мектеп-

лицейінің бастауыш сынып 

мұғалімі Д.Қыстаубаеваның 

«Сабақты жоспарлау мен оған 

дайындалу кезеңдері» 

шығармашылық шеберханасы 

 

 Творческая  мастерская 

Кыстаубаевой Д. М. победителя 

республиканского конкурса 

«Лучший  педагог-2021», 

учителя начальных классов 

средней школы-лицея им. 

Каныша Сатпаева г.Актобе  

«Этапы планирования и 

подготовки к уроку»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

34 Ақтөбе қ. Қаныш Сәтбаев 

атындағы орта мектеп-

лицейінің бастауыш сынып 

мұғалімі Г.У.Есубаеваның 

«Бастауыш сынып 

оқушыларының 

шығармашылық-креативті  

қабілеттерін дамытудағы жаңа 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  
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амалдар» шығармашылық 

шеберханасы 

Творческая мастерская 

Есубаевой Г.У., учителя 

начальных классов средней 

школы-лицея им. Каныша 

Сатпаева г.Актобе   

 «Новые подходы в развитии 

творчески-креативных 

способностей младших 

школьников»  

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

35 Ақтөбе қ. М.Құрманғалиева 

атындағы №32 мектеп-

гимназиясының бастауыш 

сынып мұғалімі А.Ж.Раеваның 

«Құндылыққа негізделген 

математикалық білім» 

шығармашылық  шеберханасы 

Творческая мастерская Раевой 

А.Ж., учителя начальных 

классов школы-гимназии №32 

имени М.Курмангалиевой 

г.Актобе   

 «Математические знания 

ориентированные на ценности»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

 

36 Ақтөбе қ. №39 қазақ орта жалпы 

білім беру мектебінің бастауыш 

сынып мұғалімі  

Ж.И.Нотанованың «Оқу 

сауаттылығын арттырудың 

белсенді әдіс-тәсілдері» 

шығармашылық шеберханасы 

 Творческая мастерская 

Нотановой Ж.И., учителя 

начальных классов казахской 

средней общеобразовательной 

школы №39 г.Актобе 

«Активные методы и приемы 

повышения грамотности 

чтения»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

37 Ақтөбе қ. №51 гимназиясының 

бастауыш сынып мұғалімі 

А.Е.Кошаманованың 

«Бастауыш сыныптарда зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастырудың 

ерекшеліктері» шығармашылық 

шеберханасы 

Творческая мастерская 

Кошамановой А. Е., учителя 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  
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начальных классов гимназии 

№51 г. Актобе 

«Особенности организации 

исследовательской работы в 

начальных классах»  

 

  38 Ақтөбе қаласы №69 орта 

мектебінің бастауыш сынып 

мұғалімі С.С.Иманиязованың 

«Бастауыш сынып 

оқушыларының жылдам оқу 

дағдыларын қалыптастыруда 

ұлттық құндылықтарды 

дарыту» шығармашылық 

шеберханасы 

Творческая мастерская 

Иманиязовой С. С., учителя 

начальных классов средней 

школы №69 г. Актобе 

«Привитие национальных 

ценностей в формировании 

навыков скорочтения младших 

школьников»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

39 Ақтөбе қ. №18 орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 

Ж.О.Бақованың  

«Комбинаторика-

жаратылыстану әлемімен» 

шебер-класы 

 

Мастер - класс Баковой Ж. О., 

учителя начальных классов 

средней школы №18 г. Актобе 

«Комбинаторика – в  мире 

естествознания»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

 С.О.Жубаева, 

әдіскер 

40 Ақтөбе қ. №8 жалпы білім 

беретін орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 

Үшкемпірова Сәуле 

Бекболатқызының «Жылдам  

оқу  мен  түсініп  оқудың 

тиімділігін   арттыратын  

белсенді  оқыту  іс- әрекеттері»  

шебер-класы 

Мастер - класс Ушкемпировой 

С.Б., учителя начальных классов 

средней общеобразовательной 

школы №8 г. Актобе «Активные 

учебные действия повышающие 

эффективность скорочтения и 

понимания прочитанного»  

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

 С.О.Жубаева, 

әдіскер 
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41 Бастауыш класс мұғалімдері 

арасында «Үздік 

жаратылыстану сабағы»  

облыстық сырттай байқауы  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной заочный конкурс  

«Лучший урок 

«Естествознания» среди 

учителей начальных классов 

(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

42 «Бастауыш сыныпта күрделі 

есептерді шығару жолдары» 

халықаралық, республикалық 

байқаулардың жеңімпазы 

Б.Ж.Жылгелдиннің шебер-

класы 

 

Мастер-класс Жылгельдина 

Б.Ж, победителя 

международных, 

республиканских конкурсов 

«Способы решения сложных 

задач в начальных классах» 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль  

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

43 Бастауыш класс мұғалімдері 

арасында «Үздік 

жаратылыстану сабағы»  

облыстық сырттай байқауы  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной заочный конкурс  

«Лучший урок 

«Естествознания» среди 

учителей начальных классов 

(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

  44 «Bookwidgets» 

конструкторының интерактивті 

оқу құралдарын құру 

мүмкіндіктері» шебер-класс 

(Ақтөбе қаласы, № 31 ҚОМ) 

 

Мастер-класс «Возможности 

конструктора «Bookwidgets» 

для создания интерактивных 

образовательных 

инструментов»  

(г.Актобе, КСШ №31) 

ақпан 

 

 

февраль 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

 

45  Балабақша, шағын-орталықтар  

тәрбиешілеріне арналған 

«Біздің топтың қызықты 

сәттері» облыстық  қашықтан  

бейнероликтер байқауы 

   наурыз 

 

 

 

 

Диплом, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

М.Т. 

Мурзагулова, 

әдіскер  
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Областной  дистанционный   

конкурс видеороликов 

«Интересные моменты  нашей 

группы» для  воспитателей 

детских садов и мини-центров 

 

март 

 

Дипломы, 

информация  на 

сайт 

46 «Үздік цифрлық сабақ» 

ағылшын тілі пәні 

мұғалімдерінің  сырттай 

байқауы 

 

«Лучший цифровой урок» 

дистанционный конкурс среди 

учителей английского языка 

наурыз 

 

 

 

март 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на сайт 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

 

47 «Ағылшын тілі пәнін оқытуда 

белсенді әдіс-тәсілдерді 

қолдану арқылы оқушылардың 

қызығушылығын арттыру» 

шебер-класс (Ақтөбе қаласы, № 

39 ОМ) 

Матер-класс «Повышение 

интереса учащихся с помощью 

активных методов обучения 

английскому языку»  (г.Актобе, 

СШ № 39) 

наурыз 

 

 

 

март 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

 

48 «Шәкәрімнің рухани мұрасы» 

ұстаздар арасында Шәкәрім 

оқулары,  Шәкәрім 

Құдайбердіұлының 160 

жылдығы (шаруашылық есеп) 

«Шәкәрімнің рухани мұрасы» 

Шакаримские чтения среди 

учителей, на 160-летие 

Шакарима Кудайбердиулы 

(хозрасчет) 

наурыз 

 

 

 

 

 

      март 

Дипломдар,қаты

сушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

дипломы, 

сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт  

Қ.И.Куразова, 

бөлім меңгерушісі 

 

49  «Үздік педагог» облыстық 

байқауының жеңімпазы, Ойыл 

ауданы Ш.Бекмұхамбетова 

атындағы мектеп-

гимназиясының бастауыш класс 

мұғалімі  Б.Е.Амангалиеваның 

«Қалыптастырушы бағалау-

оқытудың тиімділігін арттыру 

құралы» шебер-класы  

 

Мастер-класс Амангалиевой 

Б.Е. победителя областного 

конкурса «Лучший педагог-

2021», учителя начальных 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендации 

материал на сайт  

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  



39 
 

классов школы-гимназии имени 

Ш. Бекмухамбетовой Уилского 

района «Формативная оценка-

инструмент повышения 

эффективности обучения» 

50 Орыс тілі мен әдебиеті 

мұғалімдеріне арналған «Менің 

үздік сабағым» облыстық 

бейнесабақтар байқауы 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной конкурс 

видеоуроков «Мой лучший 

урок» для учителей русского 

языка и 

литературы(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

Сертификат, 

информация  на 

сайт 

рекомендации 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 

 

  51 «Ақтөбе облысының құрметті 

ұстазы-2021» атағының иегері, 

Ойыл ауданы Көсембай негізгі 

мектебінің бастауыш сынып 

мұғалімі Е.Қ.Аққошқаровтың 

«Бастауыш сынып сабақтарын 

түрлендіріп өткізуде цифрлық 

платформа тапсырмаларын 

дайындау жолдары»  шебер-

класы 

 

Мастер-класс Аккошкаровой Е. 

К., обладателя звания 

«Почетный учитель 

Актюбинской области-2021», 

учителя начальных классов 

Косембайской основной школы 

Уилского района «Пути 

подготовки заданий цифровой 

платформы в преобразовании 

уроков начальных классов» 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

сертификат 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 сертификаты  

участникам 

материал на сайт  

рекомендации 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

52 Шығармашылық шеберхана 

Ырғыз ауданы №1 қазақ 

ЖББОМ биология пәні мұғалімі 

Ш.О.Ерғуатова «Оқушылардың    

жаратылыстану сауаттылығын 

арттыруға бағытталған 

тапсырмаларды  тиімді 

қолдану»  

 

Областная мастерская  

«Эффективное использование 

заданий, направленных на 

повышение  грамотности 

учащихся на уроках биологии» 

Ергуатова Ш.О., 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

 

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер 
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 Учитель казахской СШ №1 

Иргизского района 

53 Шығармашылық  шеберхана 

«Биология сабақтарында 

оқушыларды ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына бағыттау» 

Ж.К.Тоқтасынова, М.Арын 

атындағы Қарғалы қазақ орта 

мектебінің биология пәні 

мұғалімі 

 

Творческая  мастерская 

«Направление учащихся на 

научно-исследовательскую 

работу на уроках биологии» 

Токтасынова Ж.К., Учитель 

биологии Каргалинской 

казахской средней школы 

имени М. Арына 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

 

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер 

 

54 Шығармашылық шеберхана 

«Облыстық арнаулы 

санаториялық мектеп – 

интернаты»  Абдраимова Г.А 

«Жаратылыстану бағытындағы 

пәндерді интеграциялаудығы 

интербелсенді әдістер» 

шеберхана 

 

Творческая  мастерская 

«Интерактивные методы 

интеграции предметов 

естествознания»  

Абдраимова Г.А, учитель 

областная специальная 

санаторная школа-интернат 

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер 

 

55 Ақтөбе қ. жалпы білім беретін 

«Білім» мектеп-гимназиясының 

бастауыш сынып мұғалімі 

М.Алмагамбетованың  

«Сабақтың тиімділігі-мұғалім 

мен оқушының жетістікке 

ынталануы» облыстық 

шығармашылық шеберханасы 

Заседания творческой 

мастерской 

 «Эффективность урока-стимул 

к успеху учителя и ученика» 

Алмагамбетовой М., учителя 

начальных классов СООШГ 

«Білім» г.Актобе   

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 
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56 Ақтөбе қ. №61 орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі Н.К. 

Қожалепесованың «Бастауыш 

сыныпта мәтінді  есептерді 

талдау» шығармашылық 

шеберхана отырыстары 

Заседания творческой 

мастерской 

 «Анализ текстовых задач в 

начальных классах» 

Кожалепесовой Н.К., учителя 

начальных классов средней 

школы №61 г. Актобе   

тоқсанына 1 

рет 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт  

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

57 Воркшоп  

«Креативті ойлардың 

генераторы»  тарих пәнінен 

үздік педагогтер, педагог-

шеберлердің іс-тәжірибелерінен 

Воркшоп  

«Генератор творческих мыслей» 

из опыта лучших педагогов, 

педагогов-мастеров по истории 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.А.Искендирова, 

әдіскер  

 

58 Ағылшын тілі пәні мұғалімдері 

арасында "Best English video 

lesson" бейнесабақ байқауы  

Конкурс видеоуроков"Best 

English video lesson"  среди 

учителей английского языка  

сәуір 

 

апрель 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на сайт 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

 

59 Шығармашылық шеберхана 

 «Мектеп жасына дейінгі 

балаларды  ұлттық құндылықтар 

арқылы жан-жақты дамыту» 

(«Жеті ойыншық» жобасы) 

Хромтау ауданы № 5 «Ақбота» 

балабақшасы 

 

Творческая мастерская  

«Всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста через 

национальные ценности» 

(проект «Жеті ойыншық») 

детский сад № 5 «Акбота» 

Хромтауского района 

    мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер  

 

60 «Алтын асық» көркем еңбек 

пәні мұғалімдерінің ассоциация 

отырысы 

«Алтын асык» заседание 

ассоциации учителей 

художественного труда  

мамыр 

 

май 

Сайтқа ақпарат 

Хаттама 

 

Информация на 

сайт 

протокол 

Б.С. Туржанова, 

әдіскер  
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61 Дөңгелек үстел  

«Ұлтын ұлы биіктерге көтерген 

ұлы тұлға» Темірбек 

Жүргеновтың туғанына 125 жыл 

толуына орай   

 

Круглый стол 

«Великая личность, поднявшая 

нацию к великим высотам» в 

честь 125-летия со дня 

рождения Темирбека Жургенова  

мамыр 

 

 

 

 

май 

 

Ұсыныстар 

Сайтқа, ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация  на 

сайт  

А.А.Искендирова, 

әдіскер 

 

62 Шығармашылық 

шеберхана.«Оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын 

және креативті ойлауын 

дамыту»  

З.Тилешова,  Ақтөбе қаласы 

№30 орта мектебі 

Творческая мастерская  

"Развитие функциональной 

грамотности и креативного 

мышления учащихся» 

З.Тилешова, учитель 

математики  СШ № 30  

г.Актобе 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

Ғ.Ж.Байсейтова, 

әдіскер 

 

63 Пән мұғалімдеріне арналған 

"Digital ұстаз" байқауының 

қорытындысы 

 

Итоги конкурса "Digital ұстаз" 

среди учителей-предметников 

до 30 лет 

мамыр 

 

 

 

май 

Сайтқа ақпарат 

Хаттама 

 

Информация  на 

сайт 

Протокол 

әдіскерлер 

64 Ақтөбе қаласы №56 ЖББОМ 

бастауыш сынып мұғалімі 

Ж.К.Гатауованың шебер-класы 

«Бастауыш сынып 

оқушыларының бойына ұлттық 

құндылықты дарытуда Абай 

шығармаларының рөлі»  

 

Мастер-класс Гатауовой Ж. 

К.,учителя начальных классов 

СОШ №56 г. Актобе  «Роль 

произведений Абая в 

воспитании национальным 

ценностям  учащихся начальных 

классов» 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

материал на сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

 

65 Аттестатталушы  пән 

мұғалімдері мен МДҰ 

педагогтерінің портфолиосына 

сараптама жүргізу 

 

жылына екі 

рет 

 

 

Сараптама 

қорытындысы 

 

 

 

әдіскерлер 
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Проведение экспертизы 

портфолио аттестуемых  

учителей предметников 

педагогов дошкольных  

организаций  

два раза в 

год 

Заключение 

экспертизы 

66 «Үздік ағылшын тілі пәні 

мұғалімі-2023» облыстық 

байқауы (облыстық салалық 

білім және ғылым 

қызметкерлері кәсіптік 

одағының демеушілігімен) 

 

Областной конкурс «Лучший 

учитель английского языка - 

2023» (при поддержке 

областного комитета 

профсоюзов работников 

образования и науки) 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на сайт 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

 

67 «Үздік сандық жас химия пәні 

мұғалімі» жас мамандар 

арасында байқау 

 

Конкурс «Лучший цифровой 

молодой учитель химии» среди 

молодых педагогов  

қазан  

 

 

 

октябрь 

Диплом, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат  

 

Диплом 

Информация в 

соцсети 

А.А.Ақылбаева, 

әдіскер 

 

68 Ш.Перроның 95 жылдығына 

арналған "Сказочный мир 

Шарля Перро" атты облыстық  

байқау 

Областной  конкурс  

«Сказочный мир Шарля Перро», 

посвященный 95-летию со дня 

рождения Ш.Перро 

қазан 

 

 

 

октябрь 

Диплом, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат  

 

Диплом 

Информация в 

соцсети 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

69 Үздік практикалық сабақтар 

байқауы. «Шағын жинақты 

мектептерде жаратылыстану 

пәндерін оқытудың 

интербелсенді әдістері» 

(шаруашылық есеп) 

 

Конкурс «Лучшее практическое 

занятие». "Интерактивные 

методы преподавания 

естественных наук в 

малокомплектных школах» 

(хозрасчетный) 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа  ақпарат 

Хаттама 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Протокол 

 

Г.Байсейтова, 

әдіскер 

 

70 «Үздік бастауыш сынып  

мұғалімі-2023»  облыстық 

байқауы  

 

қазан 

 

 

октябрь 

Хаттама 

сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

материал на сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  
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Областной конкурс «Лучший  

учитель начальных классов-

2023»  среди учителей 

начальных классов  

71 Пән мұғалімдері мен МДҰ 

педагогтеріне арналған пәндік 

олимпиада (шаруашылық есеп) 

 

Предметная олимпиада среди 

учителей предметников и 

педагогов ДО (хозрасчётный)  

сәуір 

қазан 

 

 

апрель 

октябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на сайт 

Әдіскерлер  

72 «Тілдік дағдыларды (тыңдалым, 

айтылым, оқылым, жазылым) 

қалыптастыруда қолданылатын 

әдіс-тәсілдер» шебер-класс 

(Ақтөбе қаласы, «Білім» ЖОББ 

мектеп-гимназия) 

 

Мастер-класс «Методы 

используемые при 

формировании языковых 

навыков» (г.Актобе, ООСШГ 

«Білім») 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.А.Аскербекова, 

әдіскер 

 

73 «Алтын Тұғыр» республикалық 

олимпиадасыны өңірлік кезеңі 

 

Региональный этап 

республиканской олимпиады 

«Алтын Тұғыр» 

қараша 

 

 

ноябрь 

 

Хаттама 

сайтқа ақпарат 

 

 

Протокол 

материал на сайт 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

74  Шебер-класс «Кәсіби 

құзыреттілік – нәтижелі білім 

берудің негізі» Укибаева Сауле 

Тенельовна Ақтөбе қ. 

Ә.Ермеков атындағы   №23 

мектеп-лицейінің математика 

пәні мұғалімі  

   

Мастер-класс Укибаевой Сауле 

Тенельовны, учителя 

математики №23 школы-лицея 

имени А.Ермекова г.Актобе    

«Профессиональная 

компетентность - основа 

успешного образования»   

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

Ғ.Байсейтова, 

әдіскер 

 

75  «Дене шынықтыру 

сабақтарында спорттық 

ойындарды оқыту әдістемесі» 

семинар-практикум 

(Темір ауданы, Шұбарқұдық 

гимназиясы) 

 

 желтоқсан  

 

 

 

 

 

декабрь 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Ж.Т.Жумабаева,  

әдіскер 
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 Семинар-практикум 

«Методика преподавания 

спортивных игр на уроках 

физической культуры»  

(Темирский район, 

Шубаркудукская гимназия) 

Информация на 

сайт 

5. Тақырыптық және кешенді зерделеу,  әдістемелік көмек беру 

Тематические и комплексные изучения, оказание методической помощи 

1 Қарғалы ауданы мектептерінде 

жаратылыстану-математика 

бағытындағы пәндердің 

берілуін зерттеу және 

әдістемелік көмек көрсету  

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

естественно-математического 

цикла с оказанием 

методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Каргалинского района 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Ғ.Байсейтова, 

А.А.Акылбаева,  

әдіскерлер  

 

 

2 Темір ауданы мектептерінде 

АӘТД және дене шынықтыру  

пәндерінің берілуін зерттеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов НВТП 

и физической культуры с 

оказанием методической 

помощи в общеобразовательных 

школах  Темирского района  

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Ж.Т. Жумабаева, 

әдіскер 

 

3 Қобда ауданының 

балабақшаларында  тәрбиелеу-

білім беру процесі  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік көмек  

көрсету 

 

Изучение  состояния  

воспитательно-

образовательного  процесса в 

детских садах Кобдинского 

района   

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер  

 

4 Шалқар ауданы мектептерінде 

АӘТД және дене шынықтыру,  

тарих, құқық, география  

пәндерінің берілуін зерттеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов НВТП 

и физической культуры, 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Ж.Т. Жумабаева, 

А.А. 

Искендирова, 

,әдіскерлер  
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истории, основ права и 

географии с оказанием 

методической помощи в 

общеобразовательных школах  

Шалкарского   района 

5 Ырғыз, Әйтеке би аудан 

мектептерінде қазақ, орыс, 

ағылшын тілі пәндерінің 

берілуін зерттеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания казахского, 

русского, английского языков с 

оказанием методической 

помощи в общеобразовательных 

школах Иргизского, 

Айтекебиского районов 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Қ.И.Куразова 

А.А.Аскербекова 

А.М.Наренова 

6 Мұғалжар ауданындағы 

мектепалды даярлық 

кластарында  тәрбиелеу-білім 

беру процесі  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік көмек  

көрсету  

 

Изучение  состояния  

воспитательно-

образовательного  процесса в 

предшкольных классах  

Мугалжарского района 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер  

 

7 Байғанин, Қарғалы  

аудандарындағы  бастауыш 

мектептерінің әдістемелік 

бірлестіктерінің жұмысын 

зерделеу, әдістемелік көмек 

беру. 

 

Изучение состояния 

методических объединений 

учителей  начального звена  

Байганинского,Каргалинского 

районов  и оказание 

методической помощи. 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  

8 Мұғалжар ауданындағы шағын 

жинақты мектептерде оқу-

тәрбие ерекшеліктері мен 

нәтижелерін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение эффективности и 

результативности организации 

учебно-воспитательной работы 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Б.С.Туржанова, 

әдіскер 
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в МКШ и оказание 

методической помощи учителям 

Мугалжарского района 

9 Ойыл ауданы мектептерінде 

тарих, құқық негіздері және 

география пәндердің берілуін 

зерттеу және әдістемелік көмек 

көрсету   

Изучение состояния 

преподавания предметов по 

истории, основ права и 

географии с оказанием 

методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Уилского района 

қазан 

 

 

 

октябрь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

А.А. 

Искендирова, 

әдіскер  

 

10 Ойыл ауданының 

балабақшаларында  тәрбиелеу-

білім беру процесі  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік көмек  

көрсету 

Изучение  состояния  

воспитательно-

образовательного  процесса в 

детских садах  Уилского района   

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова, 

әдіскер  

  

 

11 Байғанин, Қарғалы аудандары 

мектептерінде АӘТД және дене 

шынықтыру,  тарих, құқық, 

география  пәндердің берілуін 

зерттеу және әдістемелік көмек 

көрсету  

 

Изучение состояния 

преподавания предметов НВТП 

и физической культуры, 

истории, основ права и 

географии с оказанием 

методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Байганинского, Каргалинского 

районов 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

А.А. 

Искендирова, 

Ж.Т.Жумабаева, 

әдіскерлер  

 

12 Алға ауданындағы  бастауыш 

мектептерінің әдістемелік 

бірлестіктерінің жұмысын 

зерделеу, әдістемелік көмек 

беру. 

 

Изучение работы методических 

объединений учителей  

начального звена  Алгинского  

района и оказание 

методической помощи. 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации  

С.О.Жубаева, 

әдіскер  

  



48 
 

13 Қобда ауданы мектептерінде 

жаратылыстану-математика 

бағытындағы пәндердің 

берілуін зерттеу және 

әдістемелік көмек көрсету  

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

естественно-математического 

цикла с оказанием 

методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Кобдинского  района 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Ғ.Байсейтова 

А.А.Ақылбаева  

  

14 Темір ауданы мектептерінде 

қазақ, орыс, ағылшын тілі 

пәндерінің берілуін зерттеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания казахского, 

русского, английского языков с 

оказанием методической 

помощи в общеобразовательных 

школах Темирского района  

қараша  

 

 

 

 

 

     ноябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Қ.И.Куразова 

А.А.Аскербекова 

А.М.Наренова 

 

ІІ. Инклюзивтік білім беру және тәрбие бөлімі 

Отдел инклюзивного образования и воспитания 

 Өтілетін шаралар атауы 

Наименования  мероприятия 

 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Қорытындылау 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

1. Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

1 Тәрбие жұмысына жетекшілік 

ететін әдіскерлер үшін "Толық 

адам" жеке тұлғаны 

тәрбиелеудің Тұжырымдамалық 

негіздерінің ерекшеліктері"  

атты облыстық семинар-кеңесі 

 

Семинар – совещание 

«Особенности Концептуальных 

основ воспитания личности 

«Толық адам» для методистов, 

курирующих воспитательную 

работу 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар  

 

 

 

 

 

Информ. на сайт 

Рекомендации. 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  
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2 «Класс жетекші - тәрбие 

жұмысының заманауи моделі»  

облыстық семинар 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

«Современная модель классного 

руководителя в воспитательной 

работе» областной семинар  

 (на хозрасчетной основе) 

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

Н.Жалғас, әдіскер 

 

3 «Жалпы білім беретін мектеп 

жағдайында балаларды 

психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу» семинар-кеңес №1 

(Қалалық ПМПК 

тәжірибесінен) 

 

Семинар – совещание 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в 

условиях общеобразовательной 

школы» из опыта работы 

специалистов ПМПК №1 

г.Актобе 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

4 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 

директора по воспитательной 

работе (хозрасчетный)  

қаңтар 

қыркүйек 

 

 

 

 

январь 

сентябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

 

5 Педагог-ассистенттердің 

жұмысын ұйымдастыру үшін 

бағытталған әдістемелік 

семинарлар 

 

Методические семинары по  

организации деятельности 

педагогов-ассистентов  

тоқсан 

сайын 

 

 

 

ежекварталь

но 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

М.А.Раисова, 

әдіскер  

6  «Балаларға қосымша білім 

беру ұйымының қызметін 

басқару ерекшеліктері» атты 

облыстық оқыту семинар 

 

ақпан 

 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 
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Областной обучающий 

семинар «Особенность  

управления деятельностью 

организаций дополнительного 

образования» 

 

февраль 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

7 Мектеп директорларына 

арналған облыстық «Жеті 

қырлы бір сырлы» атты 2 күндік 

семинар 

 

Областной 2-дневный семинар 

«Жеті қырлы бір сырлы» для 

директоров школ 

Ақпан 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

8 "Кәмелетке толмағандар 

арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу: 

тәжірибе, проблемалар және 

шешу жолдары" облыстық 

семинар – кеңесі 

 

Областной семинар – совещание 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: опыт, 

проблемы и пути решения»  

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

А.М.Наренова,  

бөлім меңгерушісі  

 

9 «Арнайы педагогтің жұмыс 

құжаттамасын рәсімдеу және 

жүргізу тәртібі» арнайы 

мамандарға арналған 

әдістемелік семинар 

Методический семинар 

«Оформление и ведение 

рабочей документации 

специального педагога» для 

специальных  педагогов 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

10 «Ер азамат атына лайық бол!» 

Ер балалар клубының 

мүшелеріне әдептілік, 

салмақтылық және 

жауапкершілік қасиеттерін 

дәріптеу мақсатында тәрбие 

сағаттарын ұйымдастыру 

 

"Будьте достойными  

мужчинами!" организация 

воспитательных часов для 

членов Клуба мальчиков  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

11 8 наурыз Халықаралық әйелдер 

күніне арналған іс-шараны 

дайындау және өткізу  

 

наурыз 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

әдіскерлер 
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Подготовка и проведение 

мероприятия, посвященного 

Международному женскому 

дню 8 марта 

март Информ.  на сайт 

12 «Инклюзивті білім: 

педагогтердің кәсіби 

құзыреттілігі»  ғылыми-

практикалық конференция 

(сырттай) (шаруашылық есеп) 

«Инклюзивное образование: 

профессиональная 

компетентность педагогов» 

научно-практическая (заочная)  

конференция  (хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

13 «Қыз балалалар клубы: 

тәжірибе, жоспарлау, жұмыстың 

тиімді формалары» қыздар 

клубы жетекшілеріне арналған 

облыстық оқыту семинар 

 

Областной обучающий семинар 

"Клуб девочек: практика, 

планирование, эффективные 

формы работы» для 

руководителей  клубов 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

14 «Қосымша білім беру 

ұйымдарының тәрбие 

жұмыстары барысында 

оқушылардың кәсіби 

 қызығушылықтарын 

қалыптастырудың әдістері» 

атты облыстық семинар-

практикум 

 

Областной семинар-

практикум 

«Методы формирования 

профессиональных интересов 

учащихся  в процессе 

воспитательной работы в 

организациях  

дополнительного 

образования» 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

 

15 Облыстық конференция 

А. Байтұрсыновтың туғанына 

150 жыл толуына орай " А. 

Байтұрсыновтың 

педагогикалық мұрасы: білім 

алушылардың рухани-

адамгершілік тәрбиесі, 

мұғалімнің шеберлігін 

Наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Конференция 

материалдарының 

электрондық 

жинағын шығару 

 

 

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  
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жетілдіру 

шарты"(шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

Областная конференция  

«Педагогическое наследие 

А.Байтурсынова: мастерство  

учителя в духовно-

нравственном воспитании 

обучающихся», посвященная 

150-летию со дня рождения 

А.Байтурсынова 

(на хозрасчетной основе) 

 

март 

 

Информация на 

сайт 

Выпуск 

электронного 

сборника 

материалов 

конференции 

16 «Ерекше  білімді қажет ететін 

балалардың күрделі сөйлеу тілі 

бұзылыстарын түзетуге дәстүрлі  

және инновациялық көзқарас» 

семинар-практикумы 

(Ақтөбе қаласы,  «АЛМА» 

сөйлеу тілінде күрделі 

бұзылыстары бар балаларға 

арналған арнайы балабақша 

КММ-нің  тәжірибесінен) 

Семинар-практикум 

«Традиционные и 

инновационные подходы к 

коррекции тяжелых нарушений 

речи у детей с особыми 

образовательными 

потребностями» (из опыта 

работы   Специального детского 

сада «АЛМА» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи»  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

17 «Жалпы білім беру мектеп 

жағдайында ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларды 

оқытуды ұйымдастырудың 

өзекті мәселелері» облыстық 

семинар 

(Облыстық ПМПК 

тәжірибесінен) 

 

Областной семинар  

«Актуальные вопросы в 

организации обучения детей с  

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы» 

(Из опыта работы Областного 

ПМПК) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

 М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

18 «Тәрбие жұмысын тиімді 

ұйымдастырудағы  формалар 

сәуір 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 
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мен әдістер» облыстық семинар 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

«Эффективные  формы и 

методы организации 

воспитательной работы» 

областной семинар (на 

хозрасчетной основе) 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

19 Дебат клубтарының 

жетекшілеріне арналған 

«Мектепте дебат клубтарының 

жұмысын дамыту жолдары» 

облыстық 3 күндік оқыту 

семинары  

 

Областной 3-дневный 

обучающий семинар для 

руководителей дебатных клубов 

на тему «Пути развития работы 

дебатных клубов в школе» 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

Ф.Ғ.Наротов,  

әдіскер 

20 «Аутизм-мүмкіндіктер әлемі» 

семинар-практикумы 

(«Асыл-Мирас» аутизм-

орталығының тәжірибесінен 

 

Семинар-практикум «Аутизм-

мир возможностей» (из опыта 

работы «Центра поддержки 

аутизма «Асыл Мирас») 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

21 «Жас педагогті кәсіби 

қолдаудың тиімді формасы» 

әдістемелік десант 

 

Методический десант 

 «Эффективная форма 

профессиональной поддержки 

молодого педагога» 

тоқсан 

сайын 

 

 

ежекварталь

но 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

М.А.Раисова,  

әдіскер 

 

22 «Тәрбиенің заманауи 

технологиялары: 

классификациясы, мінездемесі 

және нақты қолданылып жүрген 

технологиялар талдауы» оқыту 

семинары 

  

Обучающий семинар 

«Современные технологии 

воспитания:  классификация, 

характеристика и  анализ 

применяемых технологии»  

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

рекомендации 

Информ.  на сайт 

 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 
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23  "Ер балалар клубы жұмысының 

ерекшеліктері: мәселелері және 

шешу жолдары" облыстық 

онлайн семинары  

 

Областной онлайн семинар 

«Особенности работы Клуба 

мальчиков: проблемы и  пути 

решения» 

сәуір 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

рекомендации 

Информ.  на сайт 

 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

24 Шалқар ауданы, Қазанғап 

Тілепбергенұлы атындағы 

Шалқар аудандық Саз 

мектебінің                        50 

жылдық мерейтойына орай  

«Қазанғап мұрасын насихаттау 

жолдары: музыкалық 

сауаттылық пен аспаптарда 

орындау ерекшелік- тері» 

облыстық конференция 

  

Областная конференция: 

«Наследия Казангапа: 

особенности музыкальной 

грамотности и  исполнения  на 

инструментах», посвященная 

50- летию Шалкарской 

районной музыкальной школы 

имени Казангапа . 

  мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Сайтқа ақпарат 

Конференция 

материалдарының 

электрондық 

жинағын шығару 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Выпуск 

электронного 

сборника 

материалов 

конференции 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

25 «Ата-аналармен педагогикалық 

байланыстың әдіс –тәсілдері» 

семинары (Облыстық 

психологиялық-медициналық-

педагогикалық консультация 

тәжірибесінен) 

 

Семинар «Методы и приемы 

педагогического общения с 

родителями» (из опыта работы 

Областного психолого-медико –

педагогической консультации) 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

рекомендации 

Информ.  на сайт 

 

М.А.Раисова, 

әдіскер  

 

26 «Жазғы сауықтыру және мектеп 

жанындағы лагерьлерде 

балалардың демалысын және 

сауықтырылуын ұйымдастыру» 

облыстық оқыту семинары 

 

Областной обущающий 

семинар 

«Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей в школьных 

лагерях» 

 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

рекомендации 

Информ.  на сайт 

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 
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27 Тамыз педагогикалық  кенесіне 

дайындық жұмыстары,  

секциялар ұйымдастыру 

 

Подготовка и проведение 

августовского педагогического 

совещания и  секций 

тамыз 

 

 

 

 

август 

Бағдарлама, 

ұсыныстар 

 

 

Программа, 

рекомендации 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

28 «Азамат – патриоттың егемен 

тұлғасын қалыптастыру 

жолдары» класс жетекшілер 

мен аға тәлімгерлерге арналған 

семинар-практикум 

 

Семинар-практикум «Путь 

формирования свободной 

личности - патриота» для 

класных руководителей и 

старших вожатых 

тамыз 

 

 

 

 

 

август 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт 

Рекомендации 

  

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 

 

29 «Дәстүрлі халықтық ән айту: 

игеру технологиясы және 

орындау ерекшеліктері» 

облыстық семинар 

 

Областной семинар: 

«Традиционное народное 

пение: технология освоения и 

особенности исполнения» 

қыркүйек 

 

 

 

сентябрь 

 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

30 «Балабақша жағдайында 

бейімделген білім беру 

бағдарламасын іске асыру» 

әдістемелік семинары 

 

Методический семинар  

«Реализация адаптированной 

образовательной программы в 

условиях детского сада»  

қазан 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Информация  на 

сайт 

Рекомендации 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

31 «Түзету сабағын әзірлеудің 

заманауи тәсілдері:құрылымы 

мен мазмұны» семинар-

практикум  (Ақтөбе қаласының 

«№2 Психологиялық-

педагогикалық түзеу 

кабинетінің тәжірибесінен) 

 

Семинар-практикум 

«Современные подходы к 

разработке коррекционного 

занятия: структура и 

содержание» ( из опыта ППК № 

2 г.Актобе) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт 

Рекомендации 

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 
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32 Арнайы (коррекциялық) 

мекемелерінің  аттестатталушы 

педагог қызметкерлеріне 

арналған облыстық әдістемелік 

практикумы (шаруашылық есеп 

негізінде)  

 

Областной методический  

практикум   аттестуемых 

педагогических работников   

специальных                       

(коррекционных) организаций 

образования 

(на хозрасчетной основе) 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт 

Рекомендации 

  

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

33 «Дебат жүргізудің негізгі 

ережелері, элементтері және 

техникасы» Дебат 

жетекшілеріне арналған 3 

күндік семинар-практикумы 

 

3-дневный семинар-практикум " 

Основные правила, элементы и 

техника проведения дебатов» 

для руководителей дебатов  

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер  

 

34 «Ішекті-ысқылы аспаптарда 

ойнауға балаларды оқыту 

әдістемесі» атты облыстық 

оқыту семинары 

 

Областной обучающий 

семинар «Методика обучения 

детей игре на струнно-

смычковых инструментах» 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Сертификат. 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат. 

Информация 

на сайт 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

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, 

бөлім меңгерушісі  

36  «Әуе, кеме, авто үлгілердің жай 

түрлерін дайындаудағы 

технологиялық және 

конструктивті ерекшеліктер» 

облыстық семинар 

қазан 

 

 

 

 

 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 
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(Ақтөбе қаласының  Қалалық 

техникалық     шығармашылық 

 орталығының тәжірибесінен) 

 

Областной семинар 

«Особенности конструкции и 

технологии изготовления 

простых типов моделей 

самолетов, кораблей, 

автомобилей» опыт Городского  

центра технического творчества  

г. Актобе 

 

октябрь 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

37 «Музыка пәні мұғалімінің 

кәсіби құзыретілігін дамыту» 

облыстық  семинар 

 

Областной семинар 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

музыки» 

қазан 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Информация  на 

сайт 

Рекомендации 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

38 Арнайы (түзету)  білім беру 

ұйымдарының педагогтарына 

арналған «Педагогикалық 

идеялар панорамасы» 

фестивалі 

 

Фестиваль 

«Панорама педагогических 

идей» для педагогов 

специальных (коррекционных) 

учреждений 

қараша 

 

 

 

 

ноябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на сайт 

  

 

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

39 «Қазақ ұлттық музыка 

аспаптарын оқыту»  балаларға 

қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогтеріне 

арналған  облыстық семинар 

 (шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар 

«Технологии обучения 

казахским национальным 

музыкальным инструментам» 

для педагогов организаций 

дополнительного образования 

детей 

(хозяйственный расчет) 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Дипломдар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М Нарегеева., 

әдіскер 

 

40 «НЕЙРО-ДЭИ: дене, эмоция 

және интеллект» ерекше 

балалармен жұмыс жасайтын 

мамандарға және ата-аналарға 

онлайн семинар- кеңес  

 

желтоқсан 

 

 

 

 

декабрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

М.А.Раисова, 

әдіскер 
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Семинар-консультация  

«НЕЙРО-ТЭИ: тело, эмоции и 

интеллект» для педагогов, 

работающих с детьми ООП и 

родителям, воспитывающим 

детей с ООП в онлайн режиме 

Информ.  на сайт 

  

 

 

2. Облыстық жоспарлардың (жобалар) жүзеге асырылуы 

Реализация  областных планов (проектов) 

1  Аға тәлімгерлер  мектебі (АТМ) 

 

 

 

Школа старших вожатых (ШСВ) 

жарты жыл 

сайын 

 

по 

полугодиям  

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Н.Ж.Жалғас,  

әдіскер 

 

2  «Оқуға құштар мектеп» жобасы 

 

 

 

Проект «Читающая школа» 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.  на сайт 

Н. Ж. Жалғас, 

әдіскер 

 

3  «Мен болашағымды таңдаймын» 

кәсіби бағдар беру жобасы 

 

 Профориентационный проект «Я 

выбираю свое будущее» 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Информ.  на сайт 

Н. Ж. Жалғас, 

әдіскер 

 

4 «Туған өлке» облыстық 

тарихи –туристік-өлкетану» 

жобасы 

 

Областной историко-

туристический- краеведческий 

проект «Родной край» 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Инорма.на сайт 

А.М Нарегеева., 

әдіскер 

 

5 «Ұлт өнері- ұлы мұра» 

облыстық жоба 

 

Областной проект «Искусство 

нации-великое наследие» 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Инорма.на сайт 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

6 «Педагог зерттеуші», «Педагог-

эксперт» біліктілік санаттарына 

аттестатталушы педагогтердің 

оқу-әдістемелік құралдары мен 

авторлық бағдарламаларына 

сараптама жүргізу  

 

Экспертиза авторских 

программ, учебно-

методических пособий, 

претендентов на 

квалификационные категории 

«Педагог-исследователь», 

«Педагог-эскперт»  

кесте 

бойынша по  

 

 

 

отдельном у 

графику 

Сараптамалық 

отырыстың 

хаттамасы  

 

 

 

Протокол 

заседания 

экспертной 

группы 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі  

7 «Жас дефектолог мектебі»   

 

жыл бойы 

 

Сайтқа ақпарат 

 

М.А. Раисова, 

әдіскер 
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«Школа молодого дефектолога»   в течение 

года 

Информ.  на сайт  

 

8 «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 

     

 

 

 

ежекварталь

но 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

Информ.  на сайт 

М.А. Раисова, 

әдіскер 

 

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 «Білім беру жағдайында тәрбие 

жұмысын жүргізу әдістемесі» 

тақырыбында Шалқар 

ауданында класс жетекшілер, 

тәрбиешілер мен аға 

тәлімгерлерге арналған   

семинар (шаруашылық есеп) 

Семинар «Методика проведения 

воспитательной работы в 

условиях образования"  

для классных руководителей, 

воспитателей и старших 

вожатых Шалкарского района 

на тему (хозрасчетный) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

Н.Ж.,Жалғас 

әдіскер 

 

 

 

2  «Балаларға қосымша білім 

беру ұйымдары педагогтары  

мен жалпы білім беретін 

мектептердің музыка пәні 

мұғалімдерінің 

шығармашылы- ғын 

дамытудағы заманауи әдіс-

тәсілдер»атты облыстық 

оқыту семинар (Шалқар 

ауданы) (шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

«Современные методы и 

приемы развития творчества 

педагогов организаций 

дополнительного образования 

детей и учителей музыки 

общеобразовательных школ»       

   (Шалкарский 

район)(хозрасчетный) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 
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3 «Арнайы мектепте ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар 

балаларды оқыту әдіс- тәсілдері 

мен технологиялары» арнайы 

мектеп педагогтеріне арналған 

семинар-практикум 

(Мәртөк ауданы, Жайсаң 

арнайы білім беру ұйымы 

негізінде) 

 

Семинар –практикум «Методы, 

приемы, технологии обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в специальной 

школе» для педагогов 

специальных школ (на базе 

Яйсанской специальной 

организации образования 

Мартукского района) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

 

4 «Білім беру жағдайында тәрбие 

жұмысын жүргізу әдістемесі» 

тақырыбында Байғанин 

ауданында класс жетекшілері, 

интернат тәрбиешілері мен  

балалар ұйымының аға 

тәлімгерлеріне арналған 

семинар  

(шаруашылық есеп) 

 

Семинар «Методика проведения 

воспитательной работы в 

условиях учебного процесса»  

для классных руководителей, 

воспитателей интернатов и 

старших вожатых детских 

организаций Байганинского 

района (хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 

 

5  «Балалар және жасөспірімдер 

туризмі мен өлкетану 

жұмыстарының қазіргі таңдағы 

маңызды ролі» атты облыстық 

семинар-практикум 

(«Қалалық жас туристер 

стансасы» МКҚК 

тәжірибесінен) 

 

Областной семинар-практикум 

«Роль детско-юношеского 

туризма и краеведческой работы 

в настоящее время» 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 
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(из опыта ГККП "Городской 

юношеской туристической 

станции") 

 

6 Қарғалы  ауданында ТЖО және  

класс жетекшілерімен 

өткізілетін семинар практикумы 

«Отбасына бала тәрбиесіне 

көмек ретінде ата-аналарға 

психологиялық-педагогикалық 

көмек және қолдау көрсету 

жолдары» (шаруашылық есеп)  

 

Семинар-практикум 

«Организация образовательного 

родительского всеобуча на базе 

образовательных организаций 

по оказанию помощи семье в 

воспитании детей»  для 

заместителей ВР и  классных 

руководителей в Каргалинском 

районе (хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

  

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

7 Оқыту семинары: Ерекше білім 

беру  қажеттіліктері бар 

балаларды инклюзивті оқытуды 

ұйымдастыру» (Әйтеке би 

ауданы, шаруашылық есеп 

негізінде)  

 

Обучающий семинар 

«Особенности обучения  детей с 

особыми образовательными 

потребностями в 

общеобразовательных 

организациях, реализующих 

инклюзивное образование» 

(Айтекебийский  район, на 

хозрасчетной основе) 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

  

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

8 «Қазіргі заман жағдайында 

жасөспірімдерге ұлттық тәрбие 

беру: дәстүр және 

жаңашылдық» атты облыстық 

оқу семинары (Мұғалжар 

ауданы) (шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

«Национальное воспитание 

подростков в современных 

условиях: традиции и 

инновации» (Мугалжарский 

район) (хозрасчетный) 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация  на 

сайт 

  

 

А.М.Наренова, 

әдіскер  
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9 Облыстық оқыту семинар 

«Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдары педагогтары  мен 

жалпы білім беретін 

мектептердің музыка пәні 

мұғалімдерінің шығарма -

шылығын дамытудағы заманауи 

әдіс-тәсілдер» (Ырғыз ауданы)  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

«Современные методы и 

приемы развития творчества 

педагогов организаций 

дополнительного образования 

детей и учителей музыки 

общеобразовательных школ» 

(Иргизский район) 

(хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Рекомендации 

Информация  на 

сайт 

  

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

10  «Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдары педагогтары  мен 

жалпы білім беретін 

мектептердің музыка пәні 

мұғалімдерінің шығармашы-

лығын дамытудағы заманауи 

әдіс-тәсілдер» облыстық оқыту 

семинары (Темір ауданы)   

 (шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

«Современные методы и 

приемы развития творчества 

педагогов организаций 

дополнительного образования 

детей и учителей музыки 

общеобразовательных школ» 

(Темирского района) 

(хозрасчетный) 

 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Сайтқа ақпарат  

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация  на 

сайт 

  

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

11 Мәртөк ауданында класс 

жетекшілері, интернат 

тәрбиешілері мен  балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

арналған семинар «Тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру 

формалары тәрбие беруде 

мақсатқа жету жолы ретінде» 

 

Семинар «Формы организации 

воспитательной работы как 

средство достижения 

воспитательной цели», 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Н.Ж. Жалғас, 

әдіскер 
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для классных руководителей, 

воспитателей интернатов и 

старших вожатых детских 

организаций Мартукского 

района  

12 Облыстық оқыту семинар 

Қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогтарына 

және жалпы білім беретін 

мектептердің музыка пәні 

мұғалімдеріне арналған 

«Балалардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда тиімді 

әдіс-тәсілдерді қолдану» атты 

облыстық оқыту семинар 

(Байғанин ауданы) 

 

Областной обучающий семинар 

«Использование эффективных 

методов и приемов в развитии 

творческих способностей 

детей» 

для педагогов организаций 

дополнительного образования и 

учителей музыки 

общеобразовательных школ 

 (Байганинский район) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

 

13 Оқыту семинары: Ерекше білім 

беру  қажеттіліктері бар 

балаларды инклюзивті оқытуды 

ұйымдастыру» (Шалқар 

ауданы)  

 

Обучающий семинар 

«Особенности обучения  детей с 

особыми образовательными 

потребностями в 

общеобразовательных 

организациях, реализующих 

инклюзивное образование» 

(Шалкарский  район) 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

 

14 Шалқар ауданында класс 

жетекшілерімен  ТІЖО-ға 

өткізілетін семинар-практикумы 

«Отбасына бала тәрбиесіне 

көмек ретінде ата-аналарға 

психологиялық-педагогикалық 

көмек және қолдау көрсету 

жолдары» (шаруашылық есеп) 

 

Семинар-практикум 

«Организация образовательного 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 
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родительского всеобуча на базе 

образовательных организаций 

по оказанию помощи семье в 

воспитании детей» для 

заместителей директоров по ВР 

и классных руководителей   

Шалкарского  района 

(хозрасчетный) 

 

15  ТІЖО-мен, тәлімгерлер, класс 

жетекшілерге  өткізілетін «Білім 

беру ұйымдарындағы 

патриоттық тәрбие: әдіс-

тәсілдері, даму болашағы» 

тақырыбында оқыту семинары 

(Ойыл ауданы) (шаруашылық 

есеп) 

 

Обучающий семинар 

«Патриотическое воспитание в 

организациях образования: 

формы, методы, перспективы» 

для заместителей директоров по 

ВР, вожатых, классных 

руководителей (Уилский район) 

(хозрасчетный) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

А.М. Наренова, 

бөлім меңгерушісі 

 

 

16 Облыстық оқыту семинар 

Қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогтарына 

және жалпы білім беретін 

мектептердің музыка пәні 

мұғалімдеріне арналған  

«Балалардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда тиімді 

әдіс-тәсілдерді қолдану» атты 

облыстық оқыту 

семинар.(Ойыл ауданы) 

 

Областной обучающий 

семинар 

«Современные методы и 

приемы развития творчества 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей и 

учителей музыки 

общеобразовательных школ» 

(Уилский район) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

17 Оқыту семинары: Ерекше білім 

беру  қажеттіліктері бар 

балаларды инклюзивті оқытуды 

ұйымдастыру» (Хромтау  

қараша 

 

 

 

 

Кеңес беру 

 

 

 

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 
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ауданы, шаруашылық есеп 

негізінде)   

 

Обучающий семинар 

«Особенности обучения  детей с 

особыми образовательными 

потребностями в 

общеобразовательных 

организациях, реализующих 

инклюзивное образование» 

(Хромтауский  район, на 

хозрасчетной основе) 

 

ноябрь 

 

Оказание 

консультативно

й помощи  

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 Шебер класс: «Балаларға 

қосымша білім беру 

ұйымдарының 

педагогтарының 

шығармашылығын 

дамытудағы заманауи әдіс-

тәсілдер» 

 

Мастер-класс 

«Современные методы и 

приемы творческого 

развития педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей» 

қаңтар-желтоқсан 

 

 

 

 

январь- 

декабрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

2 Тәрбие мәселелеріне жетекшілік 

ететін әдіскерлерге арналған 

әдістемелік жедел жады 

 

Методические оперативки для 

методистов, курирующих 

вопросы воспитания 

ай сайын 

 

 

 

ежемесячно 

Сайтқа ақпарат 

ұсынылымдар 

 

 

Информ.  на 

сайт 

рекомендации 

А.М Наренова., 

бөлім меңгерушісі 

 

3 Шебер класс: 

1.«Вокал өнеріне оқытудың 

заманауи әдістері» 

2.«Сольфеджио және 

музыкалық әдебиет 

сабақтарында инновация-

лық технологияларды 

қолдану» 

3.«Педагог – хореографтың 

заманауи кәсіби құзыреті» 

 

Мастер-класс: 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 
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1.«Современные методики 

обучения вокальному 

искусству» 

2. «Использование 

инновационных технологий 

на уроках сольфеджио и 

музыкальной литературы» 

2. Современные 

профессиональные 

компетенции педагога - 

хореографа 

4 Дебат жетекшілеріне арналған 

«Облыс әкімінің кубогі» 

облыстық турнирі 

 

 

Областной турнир «Кубок 

акима области» среди 

руководителей дебатного 

движения   

қаңтар 

 

 

 

январь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

5  Класс сағаты сценарийлерінің 

сырттай байқауы:  

«Адамгершілік сабақтары: 

мөлдір бастау» (шаруашылық 

есеп негізінде) 

 

Заочный конкурс на лучший 

сценарий класного часа: «Уроки 

нравственности:  из чистого 

истока» (на хозрасчетной 

основе) 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 

 

6 Облыстық байқауы 

Жалпы білім беретін 

мектептердің музыка пәні 

педагогтарына арналған 

«Үздік музыка пәні мұғалімі -

2023» 

 

Областной конкурс "Лучший 

учитель музыки-2023" среди 

педагогов музыки 

общеобразовательных  школ 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

7 «Ұлттық дәстүрлер арқылы оқу 

– тәрбие процесінде адамның 

рухани мәдениетін 

қалыптастыру», облыстық 

дөңгелек үстел отырысы  

 

Круглый стол  «Формирование 

духовно-нравственной 

культуры учащихся через 

национальные традиции» 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт   

 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 
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8 «Қосымша білім беруде 

әдістемелік қызметті 

ұйымдастыру: жаңа бағыт, 

ізденіс, нәтиже» атты мақала, 

баяндамалар,педагогикалық 

тәжірибелік іс-шара  

материалдар жинағы. 

Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдары директорының оқу-

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарлары, әдіскерлеріне, 

педагогтеріне.  (шаруашылық 

есеп) 

 

Выпуск сборника статей, 

докладов, материалов  

педагогического опыта 

"Организация методической 

деятельности в 

дополнительном образовании: 

новое направление, поиск, 

результат»для заместителей 

директоров, методистов, 

педагогов дополнительного 

образования детей. 

(хозрасчетный) 

ақпан наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

март 

Конференция 

жинағы, 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник 

материалов 

конференций, 

сертификат 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

9 «Директордың тәрбие жұмысы 

бойынша үздік орынбасары - 

2022» атты облыстық байқау  

Областной конкурс «Лучший 

заместитель директора школы 

по воспитательной работе -

2022»  

 

наурыз 

 

 

март 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Протокол 

Информ.  на 

сайт 

 

А.М.Наренова, 

бөлім 

меңгерушісі 

10 «Жыл логопеді- 2023» облыстық 

байқауы 

 

Областной конкурс «Логопед 

года -2023»    

 

наурыз 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

 

Диплом, 

сертификат  

участника 

М.А. Раисова, 

әдіскер 

11 Арнайы білім беру 

педагогтарына, тәрбиешілеріне  

арналған облыстық пәндік 

олимпиада (ақылы) 

Областная предметная 

олимпиада для педагогов, 

воспитателей специального 

образования (платная) 

наурыз 

март 

 

 

қазан 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Диплом, 

сертификат 

участника 

М.А. Раисова, 

әдіскер  

12  «Ерекше білім беруді қажет 

ететін  балаларды қосымша 

білім беру ұйымдарында  жан-

наурыз 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 
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жақты дамыту»   облыстық 

дөңгелек үстел 

 

Областной круглый стол 

"Всестороннее развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями в организациях 

дополнительного образования» 

 

март 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

 

 

 

13 "Отбасы мен мектептің өзара іс-

қимылы: тәжірибе, мәселелер 

және даму перспективалары" 

тақырыбындағы облыстық 

конференция (шаруашылық 

есеп) 

 

Областная конференция на 

тему: «Взаимодействие семьи и 

школы: опыт, проблемы и 

перспективы развития» (на 

хозрасчетной основе) 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар  

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Рекомендации. 

А.М. Наренова, 

бөлім 

меңгерушісі  

14 Шебер-класс 

«Балық қабыршақтары мен 

сүйегінен жасалынатын 

бұйымдардын ерекшеліктері». 

Ақтөбе қаласы, «Қалалық 

оқушылар Сарайы» МКҚК 

қосымша білім беру педагогы 

Төребекова  Р. К. озық іс-

тәжірбиесі 

Мастер-класс Торебековой Р.К., 

педагога дополнительного 

образования ГККП "Городской 

дворец школьников" города 

Актобе «Особенности изделий 

сделанных из рыбных чешуек и 

костей» 

      сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

15 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 

детей и учителей музыки 

общеобразовательных школ 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Протокол 

Информ.  на 

сайт 

 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

16 «Мектептегі 

құқықбұзушылықтың алдын алу 

сәуір 

 

Сайтқа ақпарат  

 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  
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Кеңесі құқықбұзушылықтың 

алдын алу үдерісінің 

пәрменділігін қамтамасыз етуші 

орган ретінде. Іс-тәжірибе. 

Мәселелер, шешу жолдары» 

атты диалогтік алаңы 

 

Диалоговая площадка 

«Школьный Совет 

профилактики как орган 

обеспечения эффективности 

процесса профилактики 

правонарушений. Из опыта 

работы. Проблемы, пути 

решения»  

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

17 «Егемен ел әуені» облыстық 

эстрадалық ән байқауы 

 

Областной конкурс эстрадной 

песни 

«Егемен ел әуені» 

сәуір 

 

 

 

апрель 

 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер  

 

 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 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на 

сайт 

  

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

18 «Ұл бала мен қыз бала 

тәрбиесінің физиологиялық, 

психологиялық және 

педагогикалық негіздері»  

облыстық дөңгелек үстел 

 

Областной круглый стол « 

Физиологические, 

психологические и 

педагогические основы 

воспитания мальчиков и 

девочек "   

 

мамыр 

 

 

 

 

май 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на 

сайт 

  

 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

19 «Ұлттық құндылықтар – ұлы 

мұра» облыстық байқау 

(шаруашылық есеп) 

 

 

мамыр 

 

 

май 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 

 



70 
 

«Ұлттық құндылықтар – ұлы 

мұра» областной конкурс 

(хозрасчетный) 

 

Информация  на 

сайт 

 

20 «Күмбірлеген күміс 

күй» облыстық күйшілер 

байқауы.  

 

Областной конкурс 

«Күмбірлеген күміс күй» среди 

исполнителей кюев  

мамыр 

 

 

май 

 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

21  «Мемлекеттік рәміздер – киелі 

құндылығымыз» облыстық 

үздік музейлік сабақ байқауы. 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной дистанционный 

конкурс 

на лучший областной урок  

«Мемлекеттік рәміздер - киелі 

құндылығымыз» 

(хозрасчетный) 

мамыр 

маусым 

 

 

май 

июнь 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер  

 

22 «Үзді класс жетекші - 2022» 

облыстық байқау  

 

Областной конкурс «Үзді класс 

жетекші - 2022»  

мамыр 

 

 

май 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 

 

23 Мектеп оқушылары мен дебат 

клубтарының жетекшілерінен 

құралған командалар арасында 

«Ұстаздан шәкірт озар» ІІ 

облыстық турнир 

 

ІІ областной турнир «Ұстаздан 

шәкірт озар» среди команд 

учащихся школ и 

руководителей дебатных клубов  

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат. 

Информация 

на сайт 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

24 "Үздік тәлімгер портфолиосы" 

сырттай облыстық байқауы 

(«Жас ұлан» балалар ұйымының 

тәлімгерлері  үшін ) 

(шаруашылық есеп) 

 

Заочный конкурс 

профессионального мастерства 

"Лучший портфолио вожатого"  

(для вожатых детской 

организации «Жас ұлан») 

(хозрасчетный) 

 

маусым 

 

 

 

 

 

июнь 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Протокол 

Информ.  на 

сайт 

 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 
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25 «Білім беру ұйымдарында оқу-

тәрбие процесін 

ұйымдастырудың 2023-2024 оқу 

жылындағы ерекшеліктері 

туралы» білім бөлімінің 

әдіскерлері, директордың 

орынбасарлары, жалпы білім 

беретін мектептердің 

мұғалімдеріне арналған онлайн  

әдістемелік кеңес 

 

Методическая консультациия 

«Об особенностях учебно-

воспитательного процесса в 

организациях среднего 

образования в 2023-2024 

учебном году» в режиме онлайн   

для специалистов, методистов 

отделов  образования, 

заместителей директоров, 

учителей общеобразовательных 

школ   

тамыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

  

 

 

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

26 Мұғалімдер күніне арналған іс-

шараны ұйымдастыру  

 

Организация проведения 

мероприятия, посвященного 

Дню учителя  

 

қыркүйек 

қазан 

 

сентябрь 

октябрь 

Сайтқа ақпарат  

 

 

Информ. на 

сайт 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі  

27 «Аутистік спектрі бар 

балалармен түзету 

жұмыстарының мазмұны мен 

әдістері»  атты шебер- класс  

 

Мастер-класс «Содержание и 

методы коррекционной работы с 

детьми РАС (Расстройства 

аутистического спектра)»  

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Информ.  на 

сайт 

 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

28 «Қыз тәрбиесі – ұлт тәрбиесі!» 

облыс мектептерінде тәрбие 

сағаттары 

 

Воспитательный час 

"Воспитание девочек - 

воспитание нации!" в школах 

области 

қыркүйек 

 

 

сентябрь 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информ.  на 

сайт 

 

Ф.Ғ.Наротов,  

әдіскер 

29 Облыстық байқау  «Шеберлер 

қаласы: ата-бабамыздың 

мұрасын сақтаймыз және 

дамытамыз» атты өлкетану 

сәндік-қолданбалы өнер 

көрмесінің облыстық байқау 

қазан 

 

 

 

 

 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 
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Областная выставка - конкурс  

«Город мастерства: наследие 

предков сохраним и 

приумножим» краеведческого 

декаративно-прикладного 

творчества 

 

октябрь 

 

Протокол 

Информ.  на 

сайт 

 

30 «Жыл тәрбиешісі- 2023»  

арнайы  мектеп-интернат 

тәрбиешілеріне арналған 

облыстық байқау 

 

Областной конкурс 

«Воспитатель года -2023» среди  

воспитателей специальных 

школ-интернатов 

қазан 

 

 

 

октябрь 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

М.А.Раисова, 

әдіскер 

31 "Қызым,  сен тында!" облыс 

мектептерінде 100 сұрақ 

форматындағы кездесу  

 

Организация встреч «Қызым 

сен тыңда!» в школах области в 

формате 100 вопросов   

қазан 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информация 

на сайт 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

32 «Жобалау шеберханасы: 

кластағы тәрбие жүйесін 

модельдеу» (шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

«Проектная мастерская: модель 

воспитательной работы в  

классе» (на хозрасчетной 

основе) 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер  

 

33 «Үздік қосымша білім беру 

педагогы -2023» облыстық 

байқауы 

 

Областной конкус «Лучший 

педагог дополнительного 

образования-2023» среди  

педагогов организаций 

дополнительного образования  

қараша 

 

 

ноябрь 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

34 «Қазақ қызы осындай!» 

облыстық байқау  

 

 

Областной конкурс «Қазақ 

қызы осындай!»  

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

35 Дебат жетекшілері арасындағы 

«Ең үздік көшбасшы» 

тақырыбындағы ІІ облыстық 

турнирі 

 

қазан 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 
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ІІ областной турнир «Лучший 

лидер» среди лидеров дебатных 

клубов 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

36 «Кедергісіз білім беру: білім 

беру мекемелеріндегі ортаны 

ұйымдастыру» барлық білім 

беру ұйымдарына арналған 

жоба байқауы 

 

Конкурс проекта «Образование 

без барьеров: организация 

доступной среды в 

образовательных учреждениях» 

для всех типов   организаций 

образования  

қараша 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

  

М.А.Раисова, 

әдіскер 

 

37  «Үздік қосымша білім беру 

ұйымы - 2023» облыстық байқау 

 

 «Лучшая организация 

дополнительного образования - 

2023» 

қараша 

 

 

ноябрь 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

38 «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 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

Информация  на 

сайт 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 

 

39 Мектеп директорлары арасында 

«Ең үздік басшы!» облыстық 

дебат турнирі 

 

 

Областной дебатный турнир 

среди директоров школ «Ең 

үздік басшы!» 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 

 

40 "Әдістемелік фестиваль: 

тәжірибе алмасу, жаңа 

педагогикалық идеялар, 

әдістемелік қазыналар" 

 

«Методический фестиваль: 

обмен опытом, новые 

педагогические идеи, 

методические находки» 

желтоқсан 

 

 

 

декабрь 

Сайтқа ақпарат 

Әдістемелі 

ұсыныстар 

 

Информ.  на 

сайт 

Методические 

рекомендации 

 

А.М. Наренова, 

бөлім меңгерушісі 
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5.Тақырыптық және кешенді зерделеу,  әдістемелік көмек беру 

Тематические и комплексные изучения, оказание методической помощи 

1 Шалқар ауданының білім беру 

ұйымдарындағы класс 

жетекшілер, интернат 

тәрбиешілері мен балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне,  

қосымша білім беру 

ұйымдарындағы және музыка 

пәні мұғалімдерінің  оқу-тәрбие 

үдерісінің жағдайын зерттеу, 

зерделеу, әдістемелік көмек 

көрсету  

 

Изучение состояния 

организации учебно-

воспитательного процесса   

оказание методической помощи 

классным руководителям,  

воспитателям пришкольных 

интернатов и вожатым детских 

организаций образования, 

учителей музыки в 

организациях дополнительного 

образования  Шалкарского 

района 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

2 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 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 

 

3 Мұғалжар ауданының білім 

беру ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысының жағдайын зерделеу 

және әдістемелік көмек беру  

 

Изучение состояния 

воспитательной работы и 

оказание методической помощи 

организациям образования 

Мугалжарского района  

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар  

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі  

4 Әйтеке би,  Мұғалжар 

аудандары білім беру 

ұйымдарындағы дебат клубтары 

наурыз 

 

 

Анықтама,  

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Ф.Ғ.Наротов, 

әдіскер 
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жұмыс  жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния работы 

дебатных клубов в организациях 

образования Айтекбийского, 

Мугалжарского районов и 

оказание методической помощи 

 

 

март 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

5 Ырғыз 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   

Иргизского района 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Аналитикалық 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Нарегеева, 

әдіскер 

 

6 Мәртөк ауданының білім беру 

ұйымдарындағы класс 

жетекшілер, интернат 

тәрбиешілері мен балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Оказание методической помощи 

классным руководителям, 

воспитателям интернатов и 

старшим вожатым детских 

организаций образования 

Мартукского района 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер  

 

7 Қарғалы ауданының білім беру 

ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысының жағдайын зерделеу 

және әдістемелік көмек беру  

 

Изучение состояния 

воспитательной работы и 

оказание методической помощи 

организациям образования 

Каргалинского района  

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар  

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 

8 Әйтеке би ауданы жалпы білім 

беретін мектептердегі ерекше 

білімді қажет ететін балаларды  

оқыту мен тәрбиелеуді 

ұйымдастыру процесін зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету  

 

мамыр 

май 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Аналитическая 

справка, 

методические 

М.А. Раисова, 

әдіскер 
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Изучение организации учебно-

воспитательного процесса  

учащихся  с особыми 

образовательными 

потребностями  и оказание 

методической помощи  

организациям образования     

Айтекебийского района 

рекомендации

  

9 Байғанин, Ойыл аудандары 

қосымша білім беру 

ұйымдарындағы және музыка 

пәні мұғалімдерінің  оқу-

тәрбие үдерісінің жағдайын 

зерттеу, зерделеу, әдістемелік 

көмек көрсету 

 

Изучение  состояния 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

организациях 

дополнительного образования,  

состояния преподавания 

предмета музыка в 

организациях образования 

Байганинского , Уилского 

районов 

 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Аналитикалық 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М. Нарегеева, 

әдіскер 

 

10 Шалқар, Ойыл  аудандары білім 

беру ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысының жағдайын зерделеу 

және әдістемелік көмек беру  

 

Изучение состояния 

воспитательной работы и 

оказание методической помощи 

организациям образования 

Шалкарского, Уилского  

районов  

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар  

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

А.М.Наренова, 

бөлім меңгерушісі 

11 Шалқар ауданы жалпы білім 

беретін мектептердегі және 

облыстық арнайы білім беру 

ұйымдарындағы ерекше білімді 

қажет ететін балаларды  оқыту 

мен тәрбиелеуді ұйымдастыру 

процесін зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету  

 

Изучение состояния 

организации учебно-

воспитательного процесса  

учащихся  с особыми 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации

  

М.А. Раисова, 

әдіскер 
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образовательными 

потребностями  и оказание 

методической помощи  

организациям образования    

Шалкарского района и 

областным специальным 

организациям  

12 Хромтау ауданы жалпы білім 

беретін мектептердегі ерекше 

білімді қажет ететін балаларды  

оқыту мен тәрбиелеуді 

ұйымдастыру процесін зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету  

 

Изучение состояния 

организации учебно-

воспитательного процесса  

учащихся  с особыми 

образовательными 

потребностями  и оказание 

методической помощи  

организациям образования     

Хромтауского района 

 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар  

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации

  

М.А.Раисова , 

әдіскер 

 

13 Облыстық білім беру 

ұйымдарындағы интернат 

тәрбиешілері мен балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Оказание методической помощи 

воспитателям интернатов и 

старшим вожатым детских 

организаций образования 

областным организациям 

образования 

желтоқсан 

 

 

 

 

декабрь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Ж.Жалғас, 

әдіскер 
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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 Республикалық семинар-

практикум: «Education. Science. 

Innovation» жобасы аясында 

«WorldSkills талаптары бойынша 

демонстрациялық емтихан өткізу 

тәртібі»  

 

Республиканский семинар-

практикум в рамках проекта 

«Education. Science. Innovation»  

«Порядок проведения 

демонстрационного экзамена по 

требованиям WorldSkills "  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

информация   

на сайт 

рекомендации 

 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 

 

2 Өңірлік семинар: «Жас ұрпаққа 

тәрбие беруде колледждің 

әлеуметтік педагогтері мен 

педагог-психологтарының рөлі» 

(ынтымақтастық туралы 

меморандум аясында) 

 

Региональный семинар:  «Роль 

социальных педагогов и 

педагогов-психологов колледжа в 

воспитании подрастающего 

поколения»  

(в рамках меморандума о 

сотрудничестве) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

информ.  на 

сайт 

рекомендации 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

 

3 Облыстық семинар-практикум: 

«Жаңартылған білім мазмұны  - 

іс тәжірибеде"  

 

Областной семинар-практикум: 

"Обновленное содержание 

образования-на практике" 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

 

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

информ.  на 

сайт 

рекомендации  

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

4 Облыстық әдістемелік 

практикум: 

«Орыс тілінде оқытатын 

топтарда қазақ тілі мен әдебиетін 

оқытудың заманауи 

ерекшеліктері» Ақтөбе 

гуманитарлық колледжінің 

базасында  

ақпан      

 

 

 

 

 

 

 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 
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Областной методический 

практикум: 

«Современные особенности 

преподавания казахского языка и 

литературы в группах с русским 

языком обучения» на базе 

Актюбинского гуманитарного 

колледжа 

февраль информация   

на сайт 

рекомендации 

5 Облыстық семинар-практикум: 

«Білім беру үрдісін цифрландыру 

жағдайында педагогтің цифрлық 

мәдениетін қалыптастыру»  

Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінің базасында  

 

Областной семинар-практикум: 

«Формирование цифровой 

культуры педагога в условиях 

цифровизации образовательного 

процесса»  

на базе Актюбинского 

гуманитарного колледжа 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

информация   

на сайт 

Рекомендации 

 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 

 

6 Облыстық семинар-практикум: 

«Education. Science. Innovation» 

жобасы аясында «WorldSkills 

шеберлікке қадам: Дағды - 

тәжірибе - нәтиже»  

 

Областной семинар-практикум: 

«WorldSkills шаг к мастерству: 

Навык-практика-результат» в 

рамках проекта «Education. 

Science. Innovation» 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

информация   

на сайт 

рекомендации 

 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 

 

7 Облыстық әдістемелік семинар: 

«Creative teacher» орталығы 

жобасы аясында «Техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдары педагогтерінің кәсіби 

құзыреттерін дамыту»  

(облыстың үздік педагог 

атағының иегерлері, педагог-

шеберлерінің, штаттан тыс 

тренерлердің қатысуымен) 

 

Областной методический 

семинар: 

В рамках проекта центра 

«Creative teacher» "Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов организаций 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

әдістемелік 

ұсыныстар, 

қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

методические  

рекомендации, 

сертификат 

участника 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 
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технического и 

профессионального образования» 

(с участием обладателей звания 

лучшего педагога области, 

педагогов-мастеров, 

внештатных тренеров) 

8 Семинар – практикум:  

«Қолайлы білім беру ортасын 

құруда кураторлық қызметтің 

рөлі»  

(топ кураторларымен), 

(шаруашылық есеп) 

 

Семинар – практикум:  

«Роль куратора группы в 

создании благоприятной 

образовательной среды для 

студентов» (с кураторами), 

(хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

рекомендации 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

9 Облыстық ғылыми-тәжірибелік 

конференция: 

«Ғылым және инновация: 

мәселелер және жетістіктер» 

 

Областная научно-практическая 

конференция: 

«Наука и инновации: проблемы и 

достижения» 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт  

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 

 

10 Облыстық әдістемелік семинар: 

«Education. Science. Innovation» 

жобасы аясында «Техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында әдістемелік 

қызметті жетілдіру» 

 

Областной методический 

семинар: 

"Совершенствование 

методической работы в 

организациях технического и 

профессионального образования» 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

әдістемелік 

ұсыныстар, 

қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

методические  

рекомендации, 

сертификат 

участника 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 

 

11 Облыстық әдістемелік семинар:  

«Тәрбие беруде ТжКББ 

ұйымдарының педагогикалық 

құзыреттілігін дамыту және іске 

асыру» (тәрбие орынбасарлары, 

топ кураторлары, жатақхана 

тәрбиешілеріне арналған) 

 

Областной методический 

семинар:  

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

информ.  на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 
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«Развитие и реализация 

педагогической компетентности 

педагогов организаций ТиПО в 

воспитании стундентов» (для 

заместителей воспитателей, 

руководителей групп, 

воспитателей общежитий) 

рекомендации 

12 Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция: 

 «Жалпы ұлттық құндылықтар 

негізінде білім беру және 

тәрбиелеу» (шаруашылық есеп) 

 

Республиканская научно-

практическая конференция: 

"Образование и воспитание на 

основе общегосударственных 

ценностей" (хозрасчет) 

 

қыркүйек-

қазан 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

информ.  на 

сайт 

рекомендации 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 

 

13 Облыстық семинар-практикум: 

 «Цифрлық білім: жаңа уақыт-

жаңа шешімдер»  

Ақтөбе өнеркәсіптік 

технологиялар және басқару 

колледжінің базасында 

 

Областной семинар-практикум: 

"Цифровое образование: новое 

время-новые решения» на базе 

Актюбинский колледж 

промышленных технологий и 

управления 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

информ.  на 

сайт 

рекомендации 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 

 

14 Облыстық әдістемелік 

практикум: 

«2023 жылғы аттестаттаудан 

өтетін педагогтардің озық 

тәжірибелерін жинақтау» 

(шаруашылық негізде) 

 

Областной методический 

практикум: 

«2023 жылғы аттестаттаудан 

өтетін педагогтардің озық 

тәжірибелерін жинақтау» (на 

хозрасчетный основе) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

информ.  на 

сайт 

рекомендации 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 

 

15 Айлық іс-шара: «Студенттердің 

құқықтық санасы мен мәдениетін 

дамыту»  

 

Месячное мероприятие: 

«Развитие культуры и правовой 

грамотности студентов» 

қараша  

 

 

 

ноябрь  

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

информация на 

сайт 

Рекомендации 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 
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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 

ақпарат 

 

 

информация 

 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 

 

2 «Creative teacher» орталығы 

жобасын іске асыру 

 

Реализация проекта Центра 

«Creative teacher» 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

ақпарат 

 

 

информация 

 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 

 

3 «Жарқын болашақ» жобасын іске 

асыру 

 

Реализация проекта «Жарқын 

болашақ» 

 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

ақпарат 

 

 

информация 

 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

4 ТжКББ бойынша әдістемелік 

құралдар мен ұсыныстар әзірлеу  

Разработка методических 

пособий и рекомендации ТиПО 

жыл бойы 

 

в течение 

года 

Әдістемелік 

құралдар 

Методические 

пособия 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

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 – 2022» 

республикалық конкурс иегері 

С.Ескалиеваның іс-тәжірибесімен 

бөлісуі 

 

Мастер – класс Ескалиевой С.Б., 

победителя республиканского 

конкурса «Лучший педагог – 

2022»  

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

сайтқа ақпарат 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

информ.на 

сайт 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 
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2 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі 

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы білім беру саласы 

бойынша кәсіби шеберліктің 

республикалық конкурсы;  

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования.  

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

3 Өңірлік 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  

(меморандум аясында) 

 

Мастер – класс в рамках проекта 

центра «Creative teacher» для 

педагогов общеобразовательных, 

социально-общественных и 

специальных дисциплин (в 

рамках меморандума) 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 

 

4  Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі 

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы мұнай-газ саласы 

бойынша кәсіби шеберліктің 

республикалық конкурсы  

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

ақпан  

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 
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послесреднего образования по 

нефтегазовой отрасли 

5  Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі 

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы көлік және байланыс 

саласы бойынша кәсіби 

шеберліктің республикалық 

конкурсы;  

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования в 

области транспорта и связи 

ақпан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

6 Облыстық байқау:  

«Оқуға құштар колледж» 

тұжырымдамасы аясында: «Үздік 

кітапханашы-2023»  

 

Областной конкурс в рамках 

концепции «Читающий 

колледж»: «Лучший 

библиотекарь-2023»  

ақпан  

 

 

 

 

февраль 

 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Протокол 

информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

7 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы инженерлік сала 

бойынша кәсіби шеберліктің 

республикалық конкурсы 

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования по 

инженерной сфере 

наурыз  

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

8 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы құрылыс саласы 

наурыз  

 

 

 

 

 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 
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бойынша кәсіби шеберліктің 

республикалық конкурсы; 

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования в 

сфере строительства 

 

 

 

март 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

9 Республикалық дөңгелек үстел:  

«Ерте жүктіліктің алдын алу және 

репродуктивті денсаулық 

туралы»  

(топ кураторларымен) 

 

Республиканский круглый стол:  

«Профилактика ранней 

беременности и репродуктивном 

здоровье студентов» (с 

кураторами) 

       наурыз 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

информ.на 

сайт 

рекомендации 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

10 Республикалық сырттай эссе 

байқауы:  

Шәкәрім Құдайбердіұлының 160 

жылдығына орай  «Шәкәрім 

неліктен Абайды үлгі еткен?» 

(топ кураторлар мен 

оқытушыларға арналған)   

 

Республиканский дистанционный 

конкурс эссе:  

«Шәкәрім неліктен Абайды үлгі 

еткен?», посвященный 160-летию 

Шәкәрім Құдайбердіұлы (для 

кураторов и преподавателей)  

наурыз  

 

 

 

 

 

 

 

март  

 

  

Хаттама 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

информ.на 

сайт 

рекомендации 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

11 Педагогтердің шығармашылық 

шеберлігіне арналған 

республикалық кәсіби 

конкурсының өңірлік кезеңі 

"Дарынды балаларға - талантты 

ұстаз"  

Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінің 100 жылдық 

мерейтойына орай 

 

Региональный этап 

республиканского 

профессионального конкурса 

среди творческих педагогов 

"Одаренным детям-талантливый 

учитель", посвященный вчесть 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март  

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информация на 

сайт 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 
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100-летия актюбинского 

гуманитарного колледжа 

12 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы ауыл шаруашылығы 

саласы бойынша кәсіби 

шеберліктің республикалық 

конкурсы 

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования в 

области сельского хозяйства  

сәуір  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

13 Өңірлік байқау:  

«WorldSkills Ақтөбе -2023»  

 

 

 

 

 

Региональный конкурс:  

«WorldSkills Ақтөбе-2023» 

 

 

 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Хаттама 

сайтқа 

материал 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

Протокол 

информ.на 

сайт 

информация в 

газету «Ақтөбе 

ұстазы» 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

14 Техникалық және кәсіптік білім 

беру  оқытушылары арасында 

пәндік олимпиада (шаруашылық 

есеп)  

 

Предметная олимпиада среди 

преподавателей ТиПО  

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

сертификат 

участника 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

15 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы энергетика саласы 

бойынша кәсіби шеберліктің 

республикалық конкурсы;  

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

сәуір  

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

направление 

на 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 
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профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования в 

области  энергетики  

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

16 Облыстық байқау:  

Гранд турнирі «Жас турист» 

(спорттық секция 

жетекшілерімен) 

 

Областной конкурс: Гранд 

турнир «Жас турист» (с 

руководителями спортивных 

секций) 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель  

  

Хаттама 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Протокол 

информ.на 

сайт 

 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

17 Облыстық пікірсайыс турнирі:  

«Ең үздік көшбасшы»  

(дебат жетекшілерімен)   

 

Областной дебатный турнир:  

«Лучший лидер» (среди дебатных 

лидеров) 

сәуір 

 

 

 

апрель 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

18 «Мен болашағымды таңдаймын» 

жобасы аясында кәсіби бағдар 

беру: экскурсия  

«Өндірістегі бір күн»  

(ТжКББ ұйымдарына оқуға 

түсетін түлектерді өндіріске 

апару) 

 

Профориентация в рамках 

проекта «Мен таңдаған 

мамандық»: экскурсия  

"Один день на производстве»  

(привлечение выпускников школ 

на производство) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 

 

19 «Мен болашағымды таңдаймын» 

жобасы аясында кәсіби бағдар 

беру: «Мамандықтың бәрі 

жақсы...» (оқушыларға «Жаңа 

мамандықтар Атласын» дәріптеу) 

 

Профориентация в рамках 

проекта «Мен таңдаған 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 
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мамандық»: «Все 

профессиихороши...." 

(популяризация «Атласа новых 

специальностей» для учащихся 

школ) 

рекомендации 

информ.на 

сайт 

20 Облыстық туристік-өлкетану-

экологиялық зерттеу 

жұмыстарының байқауы: 

«Гүлденебер, Қазақстан!» 

(колледж студенттерімен) 

 

Областной конкурс туристско-

краеведческо-экологических 

исследовательских работ 

«Процветай, Казахстан!» (со 

студентами колледжа) 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

21 Республикалық инновациялық 

конкурсының өңірлік кезеңі  

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары педагогтерінің 

инновациялық жұмыстарының 

республикалық конкурсы;  

 

Региональный этап 

Республиканского конкурса 

инновационных работ среди 

педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

22 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  

Хаттама 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Протокол 

информ.на 

сайт 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

23 «Арнайы пән және өндірістік 

оқыту  шеберлерінің ең үздік 

портфолиосы» ТжКББ 

ұйымдарының арнайы пән 

оқытушылары және өндірістік 

оқыту шеберлеріне арналған 

кәсіби шеберлігінің сырттай 

облыстық байқауы (шаруашылық 

есеп) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне 

мақала, сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 
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Конкурс профессионального 

мастерства «Лучшее портфолио 

преподавателей специальных 

дисциплин и  мастеров 

производственного обучения» 

среди преподавателей 

спецдисциплин и  мастеров 

производственного обучения  

системы ТиПО (заочный) 

(хозрасчетный) 

 

май  

 

Протокол 

информация в 

газету «Ақтөбе 

ұстазы» 

24 Ашық  есік күні «Мен таңдаған 

мамандық» жобасы аясында 

кәсіби бағдар беру ТжКББ 

ұйымдары арасында 

 

Дни открытых дверей в рамках 

проекта «Мен таңдаған 

мамандық», 

Профориентационная работа  

среди организаций ТиПО 

мамыр 

 

 

 

 

май 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

информ.на 

сайт 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 

 

25 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

«Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында қазақ тілін 

оқытудың үздік авторлық 

әдістемесі» республикалық 

конкурсы 

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

"Лучшая авторская методика 

преподавания казахского языка» 

в организациях технического и 

профессионального, 

послесреднего образования 

қыркүйек  

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

26 ТжКББ ұйымдарының 

студенттері арасындағы әр түрлі 

салаларда ІТ-шешімдерді дамыту 

жөніндегі республикалық 

идеялар конкурсының өңірлік 

кезеңі «Hackathon»  

 

Региональный этап «Hackathon» 

республиканского конкурса 

«Идеи по развитию IT-

технологий» среди студентов 

организаций ТиПО по всем 

специальностям   

 

қазан  

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Республикалы

қ кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информация на 

сайт 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 
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27 Облыстық байқау:  

«Қазақстан Республикасы 

колледждерінің ТОП 100 

студенті»  

 

Областной этап конкурс: «ТОП 

100 студентов колледжей 

Республики Казахстан»  

қыркүйек-

қараша 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 

 

28 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы сервис және қызмет 

көрсету саласы бойынша кәсіби 

шеберліктің республикалық 

конкурсы 

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования в 

области сервиса и обслуживания 

қазан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

29 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы ІТ саласы бойынша 

кәсіби шеберліктің 

республикалық конкурсы; 

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования в 

области ІТ технологий 

қазан  

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

30 Дөңгелек үстел «Жастар 

арасында  діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу» (топ 

кураторларымен) 

 

қазан  

 

 

 

 

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 
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Круглый стол «Профилактика 

религиозного экстремизма и 

терроризма среди молодежи» (с 

кураторами групп) 

октябрь информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

31 Кәсіби байқау 

«Мен-кәсіпкермін» техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының студенттеріне 

арналған облыстық кәсіби байқау 

Еуропалық экономика, бизнес 

және құқық жоғары колледжі 

базасында 

 

Профессиональный конкурс 

Областной профессиональный 

конкурс для студентов 

организаций технического и 

профессионального образования 

"Я-предприниматель" на базе 

Европейского высшего колледжа 

экономики, бизнеса и права 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

рекомендации 

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

Отдел технического 

и профессионального 

образования и 

профориентации 

32 Кәсіби байқау 

«Өнертабысқа алғашқы қадам» 

техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының студенттеріне 

арналған халықаралық кәсіби 

байқау Еуропалық экономика, 

бизнес және құқық жоғары 

колледжі базасында 

 

Профессиональный конкурс 

Международный 

профессиональный конкурс для 

студентов организаций 

технического и 

профессионального образования 

"Первый шаг к великому 

изобретению" на базе 

Европейского высшего колледжа 

экономики, бизнеса и права    

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

рекомендации  

Техникалық және 

кәсіптік білім  және 

кәсіби бағдар беру 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел технического 

и профессионального 

образования и 

профориентации 

 

33 Дөңгелек үстел «Кәмелетке 

толмаған білім алушыларды 

тәрбиелеуде ата-ана мен 

педагогтердің құқықтары мен 

міндеттері»  (топ 

кураторларымен) 

 

Круглый стол «Права и 

обязанности родителей и 

педагогов в воспитании 

несовершеннолетних детей» (с 

кураторами групп) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

информ.на 

сайт 

рекомендации 

Б.Ж.Нурмолдина, 

әдіскер 
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34 Облыстық кәсіби байқау:  

«FUTURE masters -2023» ТжКББ 

ұйымдары студенттеріне 

арналған 

 

Областной профессиональный 

конкурс " FUTURE masters -2023» 

среди  студентов организаций 

ТиПО 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Протокол 

Информ.на 

сайт 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 

 

35 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы денсаулық сақтау 

саласы бойынша кәсіби 

шеберліктің республикалық 

конкурсы 

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования в 

области здравоохранения 

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

36 Республикалық кәсіби шеберлік 

конкурсының өңірлік кезеңі  

Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

арасындағы спорт саласы 

бойынша кәсіби шеберліктің 

республикалық конкурсы 

 

Региональный этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов организаций 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования в 

области физического воспитания 

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

республикалық 

кезеңге 

жолдама, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

направление 

на 

республиканск

ий этап, 

информ.на 

сайт 

 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

37 Кәсіби байқау «Creative teacher» 

орталығы жобасы аясында 

техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымындағы жас 

мамандарға арналған «Жаңашыл 

жас маман - 2023» (шаруашылық 

есеп) 

 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама 

 Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 
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Профессиональный конкурс в 

рамках проекта центра «Creative 

teacher» «Молодой педагог 2023» 

для молодых специалистов 

организаций технического и 

профессионального образования. 

ноябрь Протокол 

Информ.на 

сайт 

38 Облыстық байқау «Үздік кәсіби 

бағдар беруші-2023» ТжКББ 

ұйымдары арасында 

 

Областной конкурс "Лучший 

Профориентатор-2023» среди 

организаций ТиПО 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Хаттама 

 Сайтқа 

ақпарат 

 

Протокол  

Информ.на 

сайт 

Б.А.Машимбаева, 

әдіскер 

 

39 Облыстық байқау  

«Үздік жас арнайы пән 

оқытушысы - 2023» техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының оқытушылары 

арасында (шаруашылық есеп) 

 

Областной конкурс 

«Лучший преподаватель 

специальных дисциплин - 2023» 

среди преподавателей учебных 

заведений ТиПО (хозрасчетный) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Хаттама 

 Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

Протокол  

Информ.на 

сайт 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 

 

40 Өңірлік ғылыми-тәжірибелік 

конференция: 

«Education. Science. Innovation» 

жобасы аясындағы «Жас ғалым-

2023» студенттердің  өңірлік 

ғылыми-тәжірибелік  

конференциясы  

(шаруашылық есеп)  

 

Региональная научно- 

практическая конференция "Жас 

ғалым-2023" в рамках проекта 

«Education.Science. Innovation» 

(хозрасчетный) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

қатысушы 

дипломдары, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі 

 

41 Облыстық байқау  

«Үздік әдіскер-2023» техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының әдіскерлері 

арасында 

 

 

 

Областной конкурс 

"Лучший методист-2023" среди 

методистов ТиПО 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Хаттама 

 Сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

Протокол  

Информ.на 

сайт 

Ш.Б.Түменбаев, 

әдіскер 
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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:  

«ТжКББ ұйымдары 

педагогтерінің кәсіби 

құзыреттілігін дамыту және 

жетілдіру»  

(Бадамша агротехникалық 

колледжі базасында) 

 

Областной  семинар-практикум: " 

«Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов организаций ТиПО» на 

базе Бадамшинского 

агротехнического колледжа 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

   апрель 

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

Рекомендации 

Г.А.Кулсейтова, 

бөлім меңгерушісі, 

Нурмолдина 

Б.Ж.,әдіскер 

 

2 Облыстық семинар-практикум: 

«ТжКББ ұйымдары 

педагогтерінің кәсіби 

құзыреттілігін дамыту және 

жетілдіру» Әйтеке би көпсалалы 

колледжі базасында 

 

Областной  семинар-практикум: 

«Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов организаций ТиПО» на 

базе Айтекебийского 

многопрофильного колледжа  

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

 

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

Рекомендации  

Б.А.Машимбаева  

Б.Ж.Нурмолдина  

 

 5.Тақырыптық және кешенді зерделеу, әдістемелік көмек беру 

Тематические  и комплексныве  изучения,  оказание  методической  помощи 

1 Бадамша агротехникалық 

колледжінің оқу, тәрбие 

жұмыстарын зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния  учебной, 

воспитательной работы и 

оказание методической помощи 

Бадамшинскому 

агротехническому колледжу 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

справка, 

методические 

рекомендации 

Г.А.Кулсейтова  

Б.Ж.Нурмолдина  

 

2 Әйтеке би көпсалалы колледжінің 

оқу, тәрбие жұмыстарын зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния учебной, 

воспитательной работы и 

оказание методической помощи 

многопрофильному колледжу 

Айтекебийского района 

мамыр 

 

 

 

май 

 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

справка, 

методические 

рекомендации 

Б.А.Машимбаева  

Б.Ж.Нурмолдина  
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3 Ақтөбе техника-технологиялық 

колледжінің оқу, тәрбие 

жұмыстарын зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательной работы и 

оказание методической помощи 

Актюбинскому технико-

технологическому колледжу 

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

справка 

методические 

рекомендации 

Ш.Б.Түменбаев  

Б.Ж.Нурмолдина  

 

4 Еуропалық экономика, бизнес 

және құқық жоғары колледжінің 

оқу, тәрбие жұмыстарын зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательной работы и 

оказание методической помощь 

Европейскому высшему 

колледжу экономики, бизнеса и 

права 

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

справка, 

методические 

рекомендации 

Г.А.Кулсейтова  

Б.Ж.Нурмолдина  

 

5 А.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

музыкалық колледжінің оқу, 

тәрбие жұмыстарын зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния учебно- 

воспитательной работы и 

оказание методической помощи 

Актюбинскому музыкальному 

колледжу имени А.Жубанова 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

справка, 

методические 

рекомендации 

Б.А.Машимбаева  

Б.Ж.Нурмолдина  

 

6 Баишев жоғары медициналық 

колледжінің оқу, тәрбие 

жұмыстарын зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение учебно-воспитательной 

работы и оказание методической 

помощи Баишевскому высшему 

медицинскому колледжу 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

справка, 

методические 

рекомендации 

Ш.Б.Түменбаев  

Б.Ж.Нурмолдина  

 

7 Қ.Жұбанов атындағы Жоғары 

колледжінің оқу, тәрбие 

жұмыстарын зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение учебно-воспитательной 

работы и оказание методической 

помощи Высшему колледжу 

имени К. Жубанова 

қараша 

 

 

 

 

ноябрь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

справка, 

методические 

рекомендации 

Г.А.Кулсейтова  

Б.Ж.Нурмолдина  

 

8 Ақтөбе құрылыс және бизнес 

колледжінің оқу, тәрбие 

қараша 

 

 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

Б.А.Машимбаева  

Б.Ж.Нурмолдина  
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жұмыстарын зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение учебно- 

воспитательной работы и 

оказание методической помощи 

Актюбинскому колледжу 

строительства и бизнеса 

 

 

ноябрь 

 

 

справка, 

методические 

рекомендации 

  

 

ІY. Психологиялық-әлеуметтік қолдау бөлімі 

 

1. Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

1 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

«Зорлық - зомбылық.   

Зорлық - зомбылыққа түскен 

құрбандарымен психологиялық 

жұмыс ерекшеліктері» педагог-

психологтарға                             

семинар-практикум. 

Семинар-практикум «Насилие. 

Особенности психологической 

работы с жертвами насилия» в 

рамках проекта «Гармония» для 

педагогов- психологов 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

әдіскер-психолог 

 

2 «Психологиялық қызметтегі 

action research» жобасы аясында:   

 «Білім беру ұйымдарындағы 

психологиялық салауаттылық:  

Буллинг,  кибербуллингтің алдын 

алу мүмкіндігі» атты педагог-

психологтарға  семинар-

практикум. 

 

Семинар-практикум 

«Психологическое 

благополучие в организациях 

образования: профилактические 

возможности буллинга и  

кибербуллинга» 

в рамках проекта «Action research 

в психологической службе» для 

педагогов-психологов 

қаңтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь  

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  

на сайт 

рекомендации 

С.Б.Байдуашова, 

әдіскер-психолог  
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3 «Сенім телефоны форматындағы 

консультация алгоритмі» 

атты педагог-психологтарға 

 оқыту-семинары 

 

Обучающий семинар «Алгоритм 

консультации в формате горячей 

линии» для педагогов-

психологов 

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.Т.Жасжанова, 

әдіскер-психолог  

 

4 «Заманауи талап - 

психологиялық сауат» семинар-

практикум педагог-

психологтарға   

 

Семинар-практикум 

«Современный спрос -

психологическая грамотность» 

для психологов 

 

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.К.Жұбандықова, 

бөлім меңгерушісі 

 

5 «Психология апталығы білім 

беру ортасы субъектілерінің 

психологиялық мәдениетін 

арттыру құралы ретінде» атты 

педагог- психологтарға  семинар- 

практикум: 

 

Семинар- практикум 

«Неделя психологии как 

средство повышения 

психологической культуры 

субъектов образовательной 

среды»  для  

педагогов-психологов 

Ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

 

6 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

 «Жасөспірімдік  шақтағы 

дағдарысты өткеру жолдары» 

педагог-психологтарға семинар-

тренинг. 

 

Семинар-тренинг «Пути выхода 

из кризиса в подростковом 

возрасте»             в рамках проекта 

«Гармония» для педагогов- 

психологов 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

Б.Т.Қолқабаев, 

әдіскер-психолог 

 

7 Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА 

«Орта білім беру ұйымдарының 

білім алушылары арасында 

аутодеструктивті мінез-

құлықтың алдын алу» 

бағдарламасы бойынша: 

«Аутодеструктивті мінез-

ақпан 

 

 

 

 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

А.С.Картбаева, 

әдіскер-психолог 
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құлықтың алдын алуда 

психокоррекциялық сабақтар» 

семинар-тренинг  

(педагог-психологтар) 

 

Семинар-тренинг 

«Психокоррекционные занятия в 

профилактике 

аутодеструктивного поведения» 

по программе НАО имени 

И.Алтынсарина «Профилактика 

аутодеструктивного поведения 

среди обучающихся организаций 

среднего образования» для 

педагогов-психологов 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

8 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

 «Жасөспірімдер арасында talk-

like әдісінің тиімділігі» педагог-

психологтарға  оқыту семинары 

 

Обучающий семинар  

«Эффективность методики talk-

like среди подростков» в рамках 

проекта «Гармония» для 

педагогов- психологов 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог 

 

9 «Жетістікке жетудегі 

эмоционалды интеллекттің 

маңыздылығы және дамыту 

жолдары» воркшоп форматында 

педагог-психологтарға семинар-

практикум                       

 

Семинар –практикум             в 

формате воркшопа: «Значение 

эмоционального интеллекта в 

достижении успеха и пути его 

развития» для педагогов-

психологов         

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.К.Жұбандықова, 

бөлім меңгерушісі 

 

10 «Ерекше білімді қажет ететін 

балаларды әлеуметтік-

педагогикалық қолдау»  

әлеуметтік педагогтарға 

облыстық семинар-практикум 

 

Областной семинар-практикум 

«Социально-педагогическая 

поддержка детей с 

ограниченными возможностями 

в развитии» для социальных 

педагогов 

наурыз 

 

 

 

 

 

март  

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог 
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11  «Жасөспірімдер арасындағы 

құқықбұзушылықтың алдын алу 

бағдарламасы» атты педагог-

психологтарға  

семинар- практикум 

 

Семинар-практикум «Программа 

профилактики правонарушений 

среди подростков» для педагог-

психологов 

 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

С.Б.Байдуашова, 

әдіскер-психолог 

 

12 Жасөспірімдер арасындағы 

суицидтің, ерте жүктіліктің және 

кәмелетке толмағандарға 

қатысты құқықбұзушылықтың 

алдын алу бағытында ата-

аналармен онлайн форматта 

түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

 

Разьяснительная работа  по 

профилактике суицида среди 

подростков, ранней 

беременности и правонарушений 

среди  несовершеннолетних в 

онлайн-формате для родителей 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март  

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайте 

М.К.Жұбандықова, 

бөлім меңгерушісі 

 

13 "Жыныстық тәрбие және 

балалар мен жасөспірімдер 

арасындағы ерте жүктіліктің 

алдын алу" педагог-психологтар 

мен әлеуметтік педагогтарға  

семинар-практикум 

 

Семинар-практикум «Половое 

воспитание и профилактика 

ранней беременности среди 

детей и подростков» для 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.Т.Жасжанова, 

әдіскер-психолог 

 

14 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

 «Мектепке дейінгі 

тәрбиеленушілерге арналған арт-

терапиялық техникалар» 

семинар-практикум балабақша 

педагог-психологтарына  

 

Семинар-практикум 

«Арт-терапевтические техники 

для дошкольников» в рамках 

проекта «Гармония» для 

педагогов – психологов детского 

сада 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

әдіскер-психолог 
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15 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

 «Өзіме махаббатпен» семинары 

әдіскерлер мен педагог- 

психологтарға, әлеуметтік 

педагогтерге оқыту  

 

Обучающий семинар                     "С 

любовью к себе" в рамках 

проекта «Гармония» для 

методистов, социальных 

педагогов и педагогов- 

психологов 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.С.Картбаева, 

әдіскер-психолог 

 

16 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

 «Бала психологиясының 

қалыптасуындағы әке рөлі» 

тақырыбында әдіскерлер, 

әлеуметтік педагогтар,   педагог- 

психологтарға семинар-

практикум. 

 

Семинар-практикум «Роль отца в 

формировании детской 

психологии» в рамках проекта 

«Гармония» для методистов, 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов. 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

Б.Т. Колкабаев, 

әдіскер-психолог  

17 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

 «Жасөспірімдік шақтағы 

психологиялық және жыныстық 

ерекшелік» оқыту семинары  

педагог-психологтарға  

 

Обучающий семинар 

«Психологические и половые 

особенности в подростковом 

возрасте» в рамках проекта 

«Гармония» для педагогов-

психологов. 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог 

 

18 «Психологиялық практикадағы 

тәмсіл әңгімелер мен 

аңыздардың рөлі» тақырыбында 

педагог-психологтар мен  

әлеуметтік педагогтерге оқыту 

семинары 

 

Обучающий семинар  

«Роль притчи и легенды в 

психологической практике» для 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

 

http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2507-rol-pritch-i-istorij-v-psixologicheskoj-praktike
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2507-rol-pritch-i-istorij-v-psixologicheskoj-praktike
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педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

19  «Диагностикалық және 

арттерапиялық әдістемелер мен 

техникалар» семинар-практикум 

педагог-психологтарға   

 

Семинар-практикум 

«Диагностические и 

арттерапевтические методики и 

техники» для педагогов-

психологов 

мамыр 

 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

әдіскер-психолог 

 

 

 

 

 

 

20 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

 «Өзіңнен баста» тақырыбында 

әдіскерлерге, педагог- 

психологтар мен әлеуметтік 

педагогтерге  

семинар-практикум. 

 

Семинар- практикум «Начни с 

себя» в рамках проекта 

«Гармония» для методистов, 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов 

маусым 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.Т. Жасжанова, 

әдіскер-психолог 

 

21 «Зорлық-зомбылықтың 

индикаторлары және 

психологиялық алғашқы көмек» 

педагог-психологтарға  семинар-

практикум 

 

Семинар-практикум 

«Индикаторы насилия и 

психологическая первая 

помощь» для педагогов- 

психологов 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

әдіскер-психолог 

 

22 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

 «Жаңадан келген білім 

алушылардың әлеуметтік 

бейімделуі» семинар-практикум 

педагог-психологтарға  

 

Семинар-практикум 

«Социальная адаптация 

обучающихся» в рамках проекта 

«Гармония» для педагогов-

психологов. 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог 

 

23  «Педагогтердің эмоционалды 

күйреуінің алдын алу» педагог-

психологтарға семинар - тренинг 

 

   

қыркүйек 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 
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Семинар – тренинг  

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» для 

педагогов-психологов 

 

сентябрь 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

24 "Танымдық процестерді 

дамытудағы психокоррекциялық 

әдістері" семинар-практикум 

педагог-психологтарға   

 

Семинар-практикум 

«Психокоррекционные методы 

развития познавательных 

процессов» для педагогов -

психологов 

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

әдіскер-психолог 

 

25 «Кибербуллингтің салдары және 

онымен қалай күресуге болады?» 

педагог-психологтарға, 

әлеуметтік педагогтарға, класс 

жетекшілерге арналған семинар-

тренинг 

Семинар –тренинг «Последствия 

кибербуллинга и как с ним 

бороться?» для педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, классных 

руководителей 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

информация на 

сайте 

 

М.Т.Жасжанова, 

әдіскер-психолог 

26  «Қиын өмірлік жағдайға тап 

болған жасөспірімдерге 

консультация жүргізудің тиімді 

тәсілдері» семинар-практикум 

педагог-психологтарға  

 

Семинар-практикум 

«Эффективные способы 

консультирования подростков, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» для 

педагогов-психологов   

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.С.Картбаева, 

әдіскер-психолог 

 

27 «Педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау» атты «педагог-

зерттеуші», «педагог-шебер» 

біліктілік санатына үміткер 

педагог-психологтар мен 

әлеуметтік педагогтарға 

3-күндік практикум 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического  

опыта»  для педагогов-

психологов, социальных 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

М.К.Жұбандықова, 

бөлім меңгерушісі 
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педагогов, претендующих на 

квалификационную категорию  

«педагог-исследователь», 

«педагог-мастер» (хозрасчетный) 

28 «Девиантты мінез құлықты білім 

алушылармен психологиялық 

жұмыс» тақырыбында тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарларына, 

класс жетекшілерге, әлеуметтік 

педагогтер, педагог-

психологтарға оқыту семинары. 

 

Обучающий семинар 

«Психологическая работа с 

обучающимися с девиантным 

поведением» для зам директоров 

ВР, классных руководителей, 

социальных педагогов и 

педагогов-психологов 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

Б.Т. Колкабаев, 

әдіскер-психолог  

 

29  «Психопатология. Тұлға 

дамуының 4 стадиясы» 

терапиялық сағат 

 педагог-психологтарға 

 

Терапевтический час 

«Патопсихология. 4 стадии 

развития личности» для 

педагогов- психологов 

қазан  

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.на 

сайт 

М.Т.Жасжанова, 

әдіскер-психолог 

 

30 «Жетім және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған 

балалардың құқықтарының 

қорғалуы» атты әлеуметтік 

педагогтерге семинар-практикум 

 

Областной семинар-практикум 

«Защита прав детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения 

родителей» для социальных 

педагогов 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайте 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог 

 

31 «Ерекше білім беруді қажет 

ететін оқушылардың ата-

аналарына әлеуметтік-

психологиялық қолдау» семинар-

практикум 

педагог-психологтарға   

 

Семинар-практикум 

«Социально-психологическая 

поддержка родителей учащихся с 

особыми образовательными 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

информ.на сайт 

М. Жасжанова, 

әдіскер-психолог   
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потребностями» для педагогов-

психологов 

32 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: «Мектеп 

жасына дейінгі балалардың 

әлеуметтік-эмоционалды дамуы» 

педагог-психологтарға семинар-

практикум 

 

Семинар-практикум 

«Социально-эмоциональное 

развитие детей дошкольного 

возраста» в рамках проекта 

«Гармония» для педагогов-

психологов 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

М.Т. Жасжанова, 

әдіскер-психолог 

 

33 «Медиапсихология STEP.2» 

атты педагог-психологтарға  

семинар-практикум 

 

Семинар-практикум  

«Медиапсихология STEP.2» для 

педагогов-психологов 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог 

 

34 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: 

«Сүйіспеншіліктің бес тәсілі» 

семинар-практикум педагог-

психологтарға  

 

Семинар-практикум «Пять 

языков любви» в рамках проекта 

«Гармония» для педагогов-

психологов 

желтоқсан 

 

 

 

 

декабрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.С.Картбаева, 

әдіскер-психолог 

 

35 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жобасы аясында: «Отбасылық 

тәрбие стилі» әдіскерлерге, 

педагог-психологтар мен 

әлеуметтік педагогтерге 

семинар-практикум 

 

Семинар-практикум 

«Социально-эмоциональное 

развитие детей дошкольного 

возраста» в рамках проекта 

«Гармония» для методистов, 

педагогов-психологов и 

социадьных педагогов 

желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

 

36  «Жыныстық тәрбие: қаупі, 

себептері және салдары» 

педагог-психологтар мен 

әлеуметтік педагогтарға 

семинар-практикум 

желтоқсан 

 

 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

М.Т.Жасжанова, 

әдіскер-психолог 
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Семинар-практикум "Половое 

воспитание: риски, причины и 

последствия» для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов 

декабрь Рекомендации 

Информация на 

сайт 

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

Реализация  областных (республиканских) планов (проектов) 

1 «Психологиялық шеңбер» 

атты педагог-психологтарға 

супервизия 

 

Супервизия  

«Психологический круг» для 

психологов 

жыл бойы 

 

 

 

в течение  

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информация  

на сайт 

М.К.Жубандыкова, 

бөлім меңгерушісі 

2 «Үйлесімділік» ағартушылық 

жоба 

 

Просветительский проект 

«Гармония». 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Информ.  на 

сайт 

М.К.Жубандыкова, 

бөлім меңгерушісі 

 

3 «Педагог-психологтың кәсіби 

өсу жолында  «Аction research» 

әдісінің тиімділігі» тақырыбында 

облыстық жоба 

 

Областной проект 

«Эффективность метода «Аction 

research» в профессиональном 

развитии  педагога-психологов» 

наурыз-

мамыр 

 

 

 

март-май 

Орындалуы 

туралы ақпарат 

 

 

 

Информация  о 

выполнении 

М.К.Жубандыкова, 

бөлім меңгерушісі 

4 «Жылы жүздесу» instagram 

әлеуметтік желісінде ата-

аналарға, білім алушыларға, 

мамандарға арналған 

педагогикалық-психологиялық-

ағартушылық тікелей эфирлер 

 

Педагогико-психолого-

образовательные прямые эфиры 

в социальной сети Instagram 

«Теплые встречи» для родителей, 

учащихся и  специалистов 

жыл бойы 

 

 

 

 

 

 

в течение  

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Информация  

на сайт 

М.К.Жубандыкова, 

бөлім меңгерушісі 

 

 

 

 

 

3. Аудандарға және білім беру ұйымдарына шығып өткізілетін педагогикалық өзекті 

мәселелерге арналған облыстық шаралар 

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

организации образования 

1 «Тәрбиелеу құралы – 

«психологиялық  наным»» 

Темір,  Хромтау  аудандарының 

педагог-психологтарына 

семинар-практикум 

 

Семинар-практикум  

ақпан, 

сәуір 

 

 

 

 

февраль, 

апрель 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

С.Б.Байдуашова, 

әдіскер-психолог 
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«Инструмен воспитания– 

«психологические установки»» 

для педагогов-психологов 

Темирского, Хромтауского  

районов 

Информация 

на сайт 

2 «Менің отбасым – қуанышым» 

Хромтау тау-кен техникалық 

жоғары колледжінің  

педагогтері мен кураторларға 

арналған коуч-сессия 

 

Коуч-сессия «Моя семья- моя 

радость» для  педагогов и 

кураторов  Хромтауского горно-

технического высшего колледжа 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация 

на сайт 

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

 

3  «Бала өміріндегі  қауіпті 

индикаторлар» оқыту семинары 

Байғанин ауданының педагог-

психологтарына Обучающий 

семинар «Опасные индикаторы в 

жизни ребенка» для педагогов-

психологов Байганинского 

района 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация 

на сайт 

Б.Т. Колкабаев, 

әдіскер-психолог  

 

4 «Психологиялық қызметті тиімді 

ұйымдастыру тетіктері» Алға 

ауданының педагог-

психологтарына  коуч-сессия  

 

Коуч-сессия «Механизмы 

эффективной организации 

психологической службы»  для 

педагогов -психологов 

Алгинского района  

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

Информация 

на сайт 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог 

 

5  «Психологиялық қызметтің 

тиімді жұмыс істеу құралдары» 

Қарғалы ауданының педагог-

психологтарына семинар-

практикум 

 

Семинар- практикум 

«Инструменты эффективного 

функционирования 

психологической службы» для 

педагогов-психологов 

Каргалинского района 

мамыр 

 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация 

на сайт  

А.С.Картбаева, 

әдіскер-психолог 

 

6  «Мобильді педагог-психолог» 

Әйтеке би ауданының педагог-

психологтарына коуч-сессия 

 

Коуч-сессия «Мобильный 

педагог-психолог»  для 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

Рекомендации 

Информация 

на сайт 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог 
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педагогов-психологов 

Айтекебийского района 

 

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

көрмелер, дөңгелек үстелдер, форумдар, слеттер, байқаулар. 

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

областного, республиканского, международного уровней. 

1 Әлеуметтік педагогтерге 

шығармашылық топ отырысын 

өткізу 

 

Заседания творческой группы 

социальных педагогов  

қаңтар 

 

 

 

январь 

Бұйрық, 

хаттама 

 

 

Приказ, 

протокол 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог  

 

2 «Кәмелетке толмағандар 

арасында аутодеструктивтік 

мінез-құлықтың алдын алу 

жөніндегі ведомствоаралық іс-

қимылдар алгоритмі» мобильді 

топ құрамымен дөңгелек үстел 

 

Круглый стол «Алгоритм 

межведомственных действий по 

предупреждению 

аутодеструктивного поведения 

среди несовершеннолетних» с 

членами мобильной группы  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

 

А.С.Картбаева, 

әдіскер-психолог 

 

3  «Психопрофилактикалық 

қызмет: Білім алушы. 

Әке-ана. Педагог» атты педагог-

психологтарға шебер-класс 

(Хромтау ауданы) 

 

Мастер-класс 

«Психопрофилактическая 

служба: обучающиися. Родитель. 

Педагог»для педагогов-

психологов  

(Хромтауский район) 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Рекомендации 

информ.на сайт 

С.Б.Байдуашова, 

әдіскер-психолог 

 

4 Әлеуметтік педагогтерге 

арналған онлайн сауалнама 

(қызметіндегі ұтымды және осал 

тұстарын зерттеу) 

 

Онлайн анкетирования для 

социальных педагогов 

(изучение сильных и слабых     

сторон в деятельности  

педагога) 

Ақпан 

 

 

 

 

   февраль 

 

Зерттеу 

 

 

 

 

Изучение  

 

 

 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог 

 

5 «Педагог-психологтарды үздіксіз 

әдістемелік қолдау» You-tube 

арнасында педагог-

психологтарға 

ақпан 

 

 

 

Әлеуметтік 

желіге 

жарияланым 

 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог 
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психодиагностикалық әдістерді 

түсіндіру бойынша 

бейнесабақтар 

 

Видеоуроки «Постоянная 

методическая поддержка 

педагогов-психологов» по 

разъяснению 

психодиагностических  методик 

на YouTube-канале 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайте, соцсети 

 

6 «Үздік психологиялық апталық - 

2023жыл»  облыстық байқауы. 

 

 

Областной конкурс  «Лучшая  

неделя психологии в 

организации образования  – 2023 

год» 

сәуір 

 

 

 

апрель 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

С.Б.Байдуашова, 

әдіскер-психолог 

 

 

7 «Бала дамуына әсер ететін 

әлеуметтік факторлар» 

әлеуметтік педагогтерге шебер-

класс 

 

Мастер-класс «Социальные 

факторы, влияющие на развитие 

ребенка» для социальных 

педагогов  

сәуір 

 

 

 

 

апрель  

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог 

 

 

8 «Ата- ана мен бала: 

 қарым - қатынас әлемі» 

атты педагог-психологтарға  

шебер-класс (Қобда ауданы) 

 

Мастер – класс «Родители и 

ребенок: мир отношений» 

для педагог-психологов: 

 (Хобдинский район) 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Рекомендации 

информ.на сайт 

С.Б.Байдуашова, 

әдіскер-психолог 

 

 

 

9 «Қайырымды істер» атты  

әлеуметтік педагогтерге марафон 

 

Марафон «Добрых дел»  для 

социальных педагогов  

мамыр 

 

 

май 

ақпарат 

 

 

Информация 

С.Ж.Мажитова, 

әлеуметік -педагог 

 

10 Меморандум аясында   фестиваль 

«ХХІ ғасыр психологиясы: 

теория, тәжірибе, перспектива» 

 

Региональный научно-

практический фестиваль 

«Психология XXI века: теория, 

практика, перспективы» 

мамыр 

 

 

 

май 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

Рекомендации 

информ.на сайт 

М.К.Жубандыкова, 

бөлім меңгерушісі 
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11 «Білім алушылардың 

бейімделуінің психологиялық 

ерекшеліктері.  

Бейімделу дегеніміз не?» 

педагог- психологтарға дөңгелек 

үстел 

 

Круглый стол "Психологические 

особенности адаптации 

обучающихся. Что такое 

адаптация?" для педагогов-

психологов 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт  

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

 

12 «Үздік психолог кабинеті» 

облыстық байқау 

 

Областной конкурс «Лучший 

кабинет психолога » 

қараша 

 

 

ноябрь 

Хаттама 

сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

информация на 

сайт 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог  

 

13  «Мектеп-отбасы-бала» 

әлеуметтік педагогтерге 

дөңгелек үстел 

 

Круглый стол для социальных 

педагогов: «Школа-семья-

ребенок» 

 

     Қараша 

 

 

 

ноябрь  

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог 

14 «Музыкатерапия техникалары» 

атты педагог-психологтарға  

шебер-класс 

 

Мастер-класс «Техника 

музыкатерапии» для педагогов-

психологов 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Ұсыныстар 

сайтқа ақпарат 

 

 

Рекомендации 

информ.на сайт 

М. Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

 

15  «Үздік әлеуметтік  

педагог – 2023»  

облыстық байқау 

 

Областной конкурс  

«Лучший социальный педагог – 

2023» 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Хаттама 

сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

публикация на 

сайт 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог   

 

16 МДҰ педагог-психологтарына 

арналған шебер-класс: «Өз 

кәсібімнің қызықты парақтары» 

 

Мастер-класс «Интересные 

страницы своей профессии» для 

педагогов-психологов  

дошкольных организаций  

желтоқсан 

 

 

 

декабрь 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

 

А.А.Тоқсанбаева, 

әдіскер-психолог 

 

17 Педагог-психологтар мен  

әлеуметтік педагогтерге 

мобильді көмек  

 

жыл бойы  

 

 

 

Әдістемелік 

күн 

 

 

М. Жұбандықова, 

бөлім меңгерушісі  

 



110 
 

Мобильная помощь педагогам- 

психологам и социальным 

педагогам 

в течение 

года 

 

Методический 

день 

18 Психологиялық-әлеуметтік 

қызметтің аналитикалық  есебі 

 

Аналитический  отчет 

психологической и социальной 

службы  

желтоқсан 

 

 

декабрь 

Анықтама 

 

 

 

 

Справка 

М.К.Жубандыкова, 

бөлім меңгерушісі 

 

 

 

5. Тақырыптық және кешенді зерделеу,  әдістемелік көмек беру 

5.Тематические и комплексные изучения, оказание методической помощи 

1 Шалқар ауданының 

білім беру ұйымдарындағы 

психологиялық - әлеуметтік 

консультация қызметін зерделеу 

және әдістемелік көмек беру 

 

Изучение психолого-социальной 

консультативной деятельности и 

оказание методической помощи                   

в организациях образования 

Шалкарского района  

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

А.А.Тоқсанбаева, 

әдіскер-психолог 

 

 

 

 

2 Темір ауданының 

білім беру ұйымдарындағы 

психологиялық - әлеуметтік 

консультация қызметін зерделеу 

және әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния психолого-

социальной консультативной 

деятельности и оказание 

методической помощи                   

организациям образования 

Темирского района  

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.Б.Байдуашова, 

әдіскер-психолог, 

С.Ж.Мажитова,  

әдіскер-психолог 

 

3 Байғанин аудандық білім беру 

ұйымдарындағы және  Байғанин 

техникалық колледжіндегі 

аутодеструктивті мінез-құлық 

әрекетінің  алдын алу 

бағытындағы психологиялық –

әлеуметтік қызмет  жұмысын 

зерделеу және әдістемелік көмек 

көрсету 

 

Изучение состояния  и оказание 

методической помощи по 

вопросам профилактики 

аутодеструктивной 

поведенческой деятельности 

учащихся организациям 

образования Байганинского 

района и  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Б.Т. Колкабаев, 

әдіскер-психолог 

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог 
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Байганинскому техническому  

колледжу 

4 Хромтау аудандық білім беру 

ұйымдарындағы және  Хромтау 

тау-кен техникалық жоғары 

колледжіндегі 

психологиялық-әлеуметтік 

консультация қызметін зерделеу 

және әдістемелік көмек беру. 

 

Изучение психолого-социальной 

консультативной деятельности и 

оказание методической помощи                     

организациях образования 

Хромтауского района и 

Хромтауского горно-

технического колледжа 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.Б.Байдуашова, 

әдіскер-психолог, 

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

С.Ж.Мажитова , 

әдіскер-психолог 

5 Алға  ауданының білім беру 

ұйымдарындағы 

психологиялық-әлеуметтік  

қызметтегі мобильді топтың 

жұмысын зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение и оказание 

методической помощи 

мобильной группе психолого-

социальной службы в 

организациях образования 

Алгинского района 

      сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

 

 

Н.Ж.Айтжанова, 

әдіскер-психолог 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог 

 

6 Ақтөбе Сервис колледжінің 

психологиялық-әлеуметтік  

қызметіне зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния   и оказание 

методической помощи  

психолого-социальной службе  

Актюбинкого Сервис колледжа 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

 

М.Т.Сарсенгалиева, 

әдіскер-психолог 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог 

 

 

7 Қарғалы  ауданының білім беру 

ұйымдарындағы 

аутодеструктивті мінез-құлық 

әрекетінің  алдын алу 

бағытындағы психологиялық-

әлеуметтік жұмысын зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния и оказание 

методической помощи 

психолого-социальной службе 

организации образования 

самыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

 

А.С.Картбаева, 

әдіскер-психолог 

С.Ж.Мажитова, 

әдіскер-психолог  
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Каргалинского района   по 

вопросам профилактики 

аутодеструктивной 

поведенческой деятельности 

учащихся. 

 

 

 

V. ІТ бөлімі 

   Отдел ІТ  

№ 
Өткізілетін шаралар атауы 

Название мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Қорытындылау 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответсвенные 

1. Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

1 «Web жобалау» тақырыбындағы 

облыстық вебинар (Ақтөбе 

қаласы, ЖОББ «Білім» мектеп-

гимназиясы) 

 

Областной вебинар на тему   

«Web проектирование» 

(ШГ «Білім» СОШ г. Актобе) 

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  

 

 

 

 

  

2 Информатика пәні 

мұғалімдеріне арналған  

«Педагогтердің цифрлық 

 құзіреттілігін дамыту» 

тақырыбындағы облыстық  

семинар-практикум  

 

Областной семинар-практикум 

«Развитие IT-компетенций 

педагогов» для учителей 

информатики  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

Э.С.Нуржанова, 

әдіскер  

 

 

3 «Информатика пәні бойынша 

ҰБТ -ға дайындық жұмыстары» 

облыстық вебинар 

 

Областной вебинар на тему 

«Подготовка учащихся к ЕНТ по 

информатике» 

ақпан 

 

 

 

февраль 

 сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  

 

 

 

4 «Оқыту үрдісіндегі 

инновациялық технологиялар» 

тақырыбында педагогтерге 

арналған облыстық семинар  

 

Областной семинар 

«Инновационные технологии в 

процессе обучения» для 

педагогов области 

наурыз  

 

 

 

 

март 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

Э.С.Нуржанова,  

әдіскер  
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5 «Python бағдарламалау тілі 

бойынша оқыту» оқыту 

семинары  

(каникул кезінде)  

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Обучающий семинар 

«Программирование  

на языке Python»  

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

сайтқа ақпарат, 

қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

информация на 

сайт,  

сертификат 

участника 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы 

 

 

   

6 Онлайн/оффлайн режимінде 

облыстық семинарлардың 

өткізілуін қолдау   

 

Сопровождение проводимых 

семинаров в режиме 

онлайн/оффлайн  

ай сайын 

 

 

 

ежемесячно 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

аналитическая 

справка 

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы  

 

7 Облыстық дөңгелек үстел  

«Жас мамандардың  кәсіби 

құзыреттілігін арттыру»  

Областной круглый стол:  

«Повышение профессиональной 

компетенции молодых 

педагогов» 

қыркүйек 

 

 

      сентябрь 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  

 

  

8 «Онлайн-мектеп» білім беру 

ресурсын оқу үрдесінде 

пайдаланудың тиімділігі» 

тақырыбында педагогтерге 

арналған облыстық вебинар  

 

Областной вебинар на тему 

«Эффективность использования 

ресурсов  онлайн-мектеп в 

учебном процессе» для 

педагогов области 

ай сайын  

 

 

 

 

 

ежемесячно 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Э.С.Нуржанова, 

әдіскер  

 

 

9 «Педагог-сарапшы»,  

«педагог-зерттеуші» біліктілік 

санатына үміткер информатика 

пәні мұғалімдеріне арналған 

«педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау»   

3-күндік практикум 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

3-х дневный практикум   

«Обобщение педагогического 

опыта» для учителей 

информатики, претендующих на 

квалификационную категорию 

«педагог-эксперт», «педагог-

исследователь» (хозрасчетный) 

қазан  

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

сайтқа ақпарат, 

қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт,  

сертификат 

участника 

Ж.Т.Габбасова, 

Э.С.Нуржанова,  

әдіскер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 «Web сайт құру жолдары»  қараша  сайтқа ақпарат Д.Г.Урынбасаров, 
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семинар-практикум  

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Семинар-практикум  

«Способы создания Web 

сайтов»   (хозрасчетный) 

 

 

 

ноябрь  

ұсыныстар 

 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

бағдарламашы 

11 «Педагогтерге мобильдік 

көмек» жобасы аясында   

«Оқытудың озық 

технологиялары мен 

инновациялық әдістерді тиімді 

қолдану»  облыстық семинар-

практикум  

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной семинар-практикум 

в рамках проекта «Мобильная 

помощь педагогу»   

«Эффективное использование 

передовых технологий обучения 

и инновационных методов» 

(хозрасчетный) 

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Облыстық жоспарлардың (жобалардың) жүзеге асырылуы 

Реализация областных планов (проектов) 

1 «Цифрлық Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасын 

жүзеге асырудың жол картасы 

 

Дорожная карта реализации 

государственной программы 

«Цифровой Казахстан» 

жыл бойы 

 

 

 

 

в течение 

года 

ақпарат ББ  

 

 

 

 

информация в 

УО 

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

 

2 «Ұстаз алаңы» платформа 

жобасын жүзеге асыру  

 

Реализация проекта платформы 

«Ұстаз алаңы» 

тамыз- 

қыркүйек 

 

август- 

сентябрь 

ақпарат ББ  

 

 

информация в 

УО 

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы 

3 «Күнделік» электронды 

журналының жүргізілуі 

бойынша  қолдау 

 

Сопровождение электронного 

журнала «Күнделік» 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

консультации 

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

Ж.Т.Габбасова, 

Э.Нуржанова, 

әдіскер  

 

4 Білім беру саласындағы 

өткізілетін іс-шараларды фото-

видео түсірілімін сүйемелдеу   

 

Фото и видео сопровождение 

мероприятий, проводимых  в 

системе образования 

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

 

 

консультации 

А.Аманғалиев 

 педагог 

ұйымдастырушы 

 

 

    

5 E-портфолио форматындағы 

аттестаттау құжаттарын 

сәуір/ 

желтоқсан 

Хаттама 

 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  
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сараптау (сарапшылық 

комиссия) 

 

Экспертиза аттестационных 

документов в формате Е-

портфолио  

(эспертная комиссия) 

 

 

 

апрель/ 

декабрь 

 

 

 

протокол 

 

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 платформы 

размещения государственного 

образовательного заказа для 

детей дополнительного 

образования  

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

ұсынымдар 

 

 

 

 

рекомендации  

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

 

 

   

2 Ақтөбе облыстық ғылыми-

тәжірибелік орталықтың 

психологиялық-социалды 

қолдау бөлімінің 

автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесін қолдау 

 

Сопровождение 

автоматизированной 

информационной системы 

отдела 

психологическо-социальной 

поддержки Актюбинского 

областного научно-

практического центра  

маусым     

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

рекомендации, 

информация на 

сайт 

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы 

3 «Бастауыш сынып 

оқушыларының Scratch 

ортасында жобалар құрастыру 

кезеңдері» Ақтөбе қаласы, 

Ә.Кекілбайұлы атындағы №72 

ІТ мектеп-лицейі мұғалімі 

Н.Жумагулованың шебер 

сыныбы 

(ассоциация жоспарына сәйкес) 

Мастер класс Жумагуловой Н., 

учителя ІТ школы-лицея №72 

им. А. Кекилбаевича «Этапы 

создания проектов в среде 

Scratch учащихся начальных 

классов»  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

ақпарат ББ  

 

 

 

 

 

 

 

информация в 

УО 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  
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(по плану ассоциации) 

4 «Scratch және Lego  mindstorms 

ev3» байланысын сабақта 

пайдалану мүмкіндіктері» 

Ақтөбе облысы, Хромтау 

ауданы, Дөң  

мектеп-гимназиясының 

мұғалімі                   Д. 

Бижанованың шебер сыныбы 

(ассоциация жоспарына сәйкес) 

 

Мастер класс Бижановой Д., 

учителя Донской школы-

гимназии Хромтауского района 

«Возможности использования 

соединения Scratch и Lego 

mindstorms ev3» (по плану 

ассоциации) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

ақпарат ББ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация в 

УО 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  

 

 

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 «Roboland Aqtobe»  

облыстық фестивалі  

 

Областной фестиваль  

«Roboland Aqtobe» 

наурыз 

 

 

март  

сайтқа ақпарат, 

хаттама 

 

информация на 

сайт, протокол 

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

Ж.Т.Габбасова, 

Э.С.Нуржанова, 

әдіскер  

2 Информатика пәні мұғалімдері 

арасында облыстық олимпиада  

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областная олимпиада среди 

учителей информатики 

(хозрасчетный) 

сәуір  

 

 

 

апрель 

 

сайтқа ақпарат, 

хаттама 

 

 

информация на 

сайт,  протокол 

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

3 «Үздік информатика пәні 

оқытушысы» облыстық байқау  

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной конкурс    

«Лучший преподаватель 

информатики»  

(хозрасчетный) 

сәуір  

 

 

 

апрель 

 

сайтқа ақпарат, 

хаттама, 

 

 

информация на 

сайт, протокол,  

Ж.Т. Габбасова, 

әдіскер  

 

 

 

    

4  «3D-модельдеу және виртуалды 

әлем» облыстық жобалар 

байқауы  

  

Областной конкурс проектов  

«3D-моделирование и 

виртуальный мир»  

  

мамыр  

 

 

май 

сайтқа ақпарат, 

хаттама, 

 

информация на 

сайт, протокол,  

М.А.Бисекенов,  

бөлім меңгерушісі 

Ж.Т.Габбасова, 

Э.С.Нуржанова, 

әдіскер  
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5 «Stem оқыту: Пәнаралық 

интеграцияның жүзеге 

асырылуы» облыстық форум  

 

Областной форум  

«Обучение Stem: реализация 

междисциплинарной 

интеграции» 

мамыр  

 

 

 

май  

 сайтқа ақпарат 

 

 

  

 информация на 

сайт 

М.А.Бисекенов,  

бөлім меңгерушісі 

Ж.Т.Габбасова, 

Э.С.Нуржанова, 

әдіскер  

6 «Әдістемелік лайфхак»  

семинар-тренинг 

 

Семинар-тренинг 

«Методический лайфхак» 

маусым     

 

 

июнь 

сайтқа ақпарат,  

 

 

информация на 

сайт,   

Ж.Т.Габбасова, 

          әдіскер  

  

 

7 «Сапалы видеоны жасаудың 

құпиясы» жобалар байқауы  

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Конкурс проектов  

«Секрет создания качественного 

видео» (хозрасчетный) 

қыркүйек  

 

 

сентябрь 

сайтқа ақпарат, 

хаттама 

 

информация на 

сайт, протокол 

Э.С.Нуржанова,  

          әдіскер  

  

 

 

 

 

8 «Үздік web-сайт» облыстық 

байқауы  

 

 

Областной конкурс  

«Лучший web-сайт»  

қыркүйек  

 

 

 

сентябрь   

сайтқа ақпарат, 

хаттама, 

 

 

информация на 

сайт, протокол,  

 Д.Ғ.Урынбасаров, 

бағдарламашы 

9 Облыстық JUNIOR SKILLS 

чемпионаты 

 

Областной чемпионат JUNIOR 

SKILLS 

Қазан 

 

 

октябрь 

 

сайтқа ақпарат, 

хаттама 

 

информация на 

сайт, протокол 

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

Ж.Т.Габбасова, 

Э.С.Нуржанова, 

әдіскер  

10 «Шынайы жобаны қорғау»   

облыстық байқау  

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной конкурс  

«Защита реального проекта»  

(хозрасчетный) 

қазан 

 

 

  

октябрь 

 

сайтқа ақпарат, 

хаттама, 

 

 

информация на 

сайт, протокол,  

Ж. Т.Габбасова, 

әдіскер  

  

 

 11 Информатика пәні мұғалімдері 

арасында облыстық олимпиада  

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областная олимпиада среди 

учителей информатики 

(хозрасчетный) 

қараша  

 

 

 

ноябрь 

 

сайтқа ақпарат,  

 

 

 

информация на 

сайт,   

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

 

 

 

5. Тақырыптық және кешенді зерделеу, әдістемелік көмек беру 

Тематические и комплексные изучения, оказания методической помощи 

1 Алға, Мұғалжар, Темір, 

Байғанин  аудан мектептерінің 

ай сайын 

 

кеңес беру 

аңықтама 

Ж.Т.Габбасова, 

әдіскер  
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«Күнделік.kz» ақпараттық 

жүйесіне қосылған жағдайын 

зерделеу және әдістемелік көмек 

көрсету 

 

Изучение состояния 

использования 

информационной системы 

«Күнделік.kz» в школах 

Алгинского,Мугалжарского, 

Темирского и Байганинского 

районов  и оказание 

методической помощи 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

консультации 

справка 

 

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, 

әдіскер  

 

   

3 Мәртөк, Қарғалы, Қобда, Ойыл  

аудан мектептеріндегі 

компьютерлік парк жағдайын 

зерделеу  

 

Изучение состояния 

компьютерного парка в  школах 

Мартукского, Каргалинского, 

Кобдинского и Уилского  

районов. 

сәуір-мамыр   

 

 

 

апрель-май  

 

 

 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

аналитическая 

справка  

Э.С.Нуржанова, 

әдіскер  

  

 

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, 

видеоматериал, 

техническое 

сопровождение 

ІТ бөлімі  

 

 

 

 

 

    

5 Әйтеке би, Ырғыз, Хромтау, 

Шалқар  аудан мектептеріндегі 

компьютерлік парк жағдайын 

зерделеу  

 

Изучение состояния 

компьютерного парка в  школах 

Айтекебийского, Иргизского, 

Хромтауского и Шалкарского  

районов. 

қыркүйек-

қазан 

 

 

 

сентябрь-

октябрь  

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

аналитическая 

справка  

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы 
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6 Электронды журналдар мен 

күнделіктер жүйесін енгізу 

бойынша техникалық 

мүмкіндіктердің мониторингі 

  

Проведение мониторинга 

технической возможности 

системы электронных журналов 

и дневников 

ай сайын 

 

 

 

 

ежемесячно 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

аналитическая 

справка  

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы 

7 Компьютерлік және 

мультимедиялық 

жабдықтардың  деректер 

базасын жаңартылуын 

мониторинг жүргізу  

 

Проведение мониторинга 

обновления базы данных  

компьтерного парка, оснащения 

компьютерной и 

мультимединой техникой  

ай сайын 

 

 

 

 

ежемесячно 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

 

аналитическая 

справка  

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы  

 

 

   

8 Облыс мектептерінің кең 

жолақты интернет, Wi-Fi 

желісіне қосылуын мониторинг 

өткізу  

 

Мониторинг оснащения школ 

области Wi-Fi сетью и 

подключения к 

широкополосному  доступу 

интернет   

ай сайын 

 

 

 

ежемесячно 

аналитикалық 

анықтама 

 

 

аналитическая 

справка  

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы 

9 Кәсіптік және техникалық білім 

беру ұйымдарының оқу 

процесін автоматтандыру  

(техникалық қолдау) 

 

Внедрение системы 

автоматизации процесса 

обучения в ТИПО (техническое 

сопровождение) 

жыл бойы 

 

 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

 

 

консультации 

М.А.Бисекенов  

бөлім меңгерушісі 

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 

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы  

11 bilimaktobe.kz сайты және 

әлеуметтік желіде  

материалдарды орналастыру 

және мониторинг жасау 

 

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

ұсынымдар, 

сайтқа ақпарат 

 

 

рекомендации, 

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы 

А.Аманғалиев 

 педагог 

ұйымдастырушы 
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Проведение мониторинга и 

размещение материалов на 

сайте bilimaktobe.kz и в 

социальных сетях 

информация на 

сайт 

12 Компьютерлік- техникалық 

қызмет көрсету  

 

Техническое обслуживание 

компьютеров  

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

консультации 

Д.Г.Урынбасаров, 

бағдарламашы 

 

  

 


