
1 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ:  

ТӘЖІРИБЕ, ИННОВАЦИЯЛАР, ЕНГІЗУ  

 

Әдістемелік құрал  

 

2-ші бөлім  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана  

2015  



2 

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен 

баспаға ұсынылды (2015 жылғы 20 шілдедегі № 6 хаттамасы)  

 

 

Оқытудың педагогикалық технологиялары: тәжірибе, инновациялар, 

енгізу. Әдістемелік құрал. 2-ші бөлім. –Астана: Ы. Алтынсарин атындағы 

Ұлттық білім академиясы, 2015. – 423 б.  

 

 

Аталмыш әдістемелік нұсқаулықта білім беру жүйесінде нақтылы іс 

тәжірибелерде қолданылып жүрген заманауи педагогикалық технологиялар 

ұсынылған. Бұл технологияларды білім беру ұйымдары мен жекеленген 

ұстаздар өздерінің педагогикалық іс тәжірибелерінде қолданатын, локальды 

және жүйелі педагогикалық технологияларды зерттеп білуге бағытталған 

мониторинг негізінде ұсынылып отыр. 

Әдістемелік нұсқаулық облыстық (аудандық) әдістемелік орталықтардың 

әдіскерлері мен басшыларына, білім беру ұйымдарының басшылары мен 

мектеп мұғалімдеріне арналған.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ы. Алтынсарин атындағы  

Ұлттық білім академиясы, 2015  

 



3 

Мазмұны  

 

1-ші бөлім  
Кіріспе................................................................................................................. 4 

1 Желілік технологиялар (бір мұғалім деңгейінде қолданылған)............... 9 

Қорытынды......................................................................................................... 337 

Пайдаланылған әдебиеттер............................................................................... 348  

 

 

2-ші бөлім  

Кіріспе................................................................................................................. 4 

2 Жүйелік инновациялық педагогикалық технологиялар………………… 9 

2.1 Қазақ қыздар гимназиясы – ұлттық тәрбие жүйесінің моделі................ 9 

2.2 Диалогтік оқыту тәсілін тиімді пайдалану арқылы сөйлеу мәдениетін 

жетілдіру және басқару жүйесін оңтайландыру............................................ 

 

47 

2.3 Сатылай кешенді оқыту» технологиясы арқылы ғылымдарды тиімді 

интеграциялау................................................................................................... 

 

93 

2.4 «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы, № 4 мектеп-гимназия 

Астана қаласы.................................................................................................... 

 

97 

2.5 Үш тілде оқытуды жүргізу......................................................................... 126 

2.6 Ойлау белсенділігі жағдайының әдістемесі............................................. 178 

2.7 Оқытудың конструктивтік теориясы......................................................... 214 

2.8 «Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында беру үдерісін 

технологияландырудың педагогикалық негіздері»...................................... 

 

249 

Қорытынды......................................................................................................... 407 

Пайдаланылған әдебиеттер............................................................................... 418  

 

 

 

  



4 

Кіріспе  

 

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени өмірінің заманауи 

жағдайларда қалыптасуы, орта және жоғарғы мектептерді демократияландыру 

мен ізгілендіру, білім беру парадигмасының өзгеруіне байланысты жас ұрпақты 

оқыту мен тәрбиелеудің сапалығы мен тиімділігін арттыру, нарықтық 

экономика жағдайында оларды еңбек пен қоғамдық өмірге даярлау көкейтесті 

мәселелердің біріне айналып отыр.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында және басқа да маңызды стратегиялық 

нормативтік құжаттар мен заңға тәуелді актілерде білім беру жүйесінің 

көкейтесті міндеттері ұсынылған:  

 Білім беру бағдарламаларын меңгеруге арналған жағдайларды жасау;  

 тұлғаның табиғи және рухани, шығармашылық мүмкіншіліктерін 

дамытуға, адамгершілік қасиеттері мен салауатты өмір салтын ұстанудың берік 

негіздерін қалыптастыруға, ақыл-ойды байытуда даралықты дамытуға арналған 

жағдайларды жасау» [ҚР БтЗ, ББДМБ].  

«Қазақстанның 30 дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуы» атты 

Еуразиялық форумда Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «білім беру ғылымды қажет ететін 

экономика құрудың шешуші құралы ретінде білім беру жүйесінің барлық 

деңгейлеріндегі жаңа сапаға бағдар ұстануы тиіс. Ол – барлық балалар үшін, 

соның ішінде ата-аналарының әлеуметтік мәртебесі мен материалдық әл-

ауқатына қарамастан 3 жасқа дейінгі балалар үшін мектепке дейінгі білім беру 

мен тәрбиенің қолжетімділігі. Ол – орта және кәсіптік-техникалық және жоғары 

білім беру сапасының жоғары деңгейі. Білім беру жүйесі тек білім беріп қана 

қоймай, сонымен бірге оларды тәжірибеде қолдану үшін қажетті дағдыдлар да 

қалыптастырып, оқытудың қазірзі заманғы тәсілдерін тұрақты түрде енгізіп, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды белсенді пайдалануы тиіс» 

деген [Ұлттық баяндама 2014 ж.].  

«Қазақстан қоғамының қазіргі геосаяси, экономикалық және әлеуметтік 

жағдайы, әлемдік білім кеңістігіне кірігуі Қазакстан Республикасынын жалпы 

орта білім жүйесін жаңғыртуды, атап айтқанда, орта білім мазмұны мен 

құрылымын, мақсаттарын қайта қарауды және оқыту мерзімін кеңейтуді талап 

етеді». Қазақстанның 12 жылдық білім беруге көшуі білім беру мен 

тәрбиелеудің жаңа ұйымдастырушылық формалары мен әдістерін іздеуге 

мүмкіндік береді [1-4].  

Мектеп оқушыларының білім мен дағдының жоғары сапалы 

көрсеткіштеріне жету үшін оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруды заманауи 

тұрғысынан қарастыру қажет, яғни білім алушыны оқытуда жеке стратегияны 

таңдай білуге және сыни тұрғысынан ойлауын дамыту, озық ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды қолдануға үйрету.  

Әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру мақсатында республикамызда 

оқушылардың ақыл-ой, рухани және табиғи әлеуетін, олардың жеке қабілеттері 

мен қызығушылықтарын, мүмкіншіліктерін ашуға бағытталған білім беру 
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құрылымдарының инновациялық түрлерінің желісі құрылды және күннен-күнге 

кеңейтілуде (Назарбаев интеллектуалдық мектептері, лицейлер, гимназиялар, 

жеке меншік және көпсалалы мектептер, бірқатар оқу бағдарламаларын 

тереңдетіп оқытуға бағытталған мектептер (сыныптар) және т.б.). Білім беру 

мазмұны, оқытудың ұйымдастырушылық формалары мен әдістері адекватты 

трансформацияға ұшырап, ең бастысы оқушының оқу-танымдық қызметін 

саралау мен дараалуға бағытталды.  

Соған орай, жалпы педагогикалық іс тәжірибеде қолданатын іс 

шаралардың жеткіліксіздігі, жалпы мектепішілік жағдайда жекеленген 

даралықты жүзеге асыруда педагог қызметкерлер дайындығының төмендігі 

(әсіресе оңтайландыру саясаты жағдайында, сыныптар санын көбейту және 

педагогтар санын азайту), сабақты өткізгенде жеке оқушылармен фронтальды 

тексеру жұмыстарының жүзеге асырылмауы, қолданылып келе жатқан білім 

беру режімінде даралап және саралап оқытуды барынша жүзеге асырудың 

шектелуі немесе мүмкінсіздігі туралы куәландырады.  

Сондықтан, педагогикалық іс тәжірибеде оқу үрдісін дараландыру 

мәселесін шешуде негізгі тежеуіш ретінде педагог қызметкерлердің даралап 

оқытуды жүзеге асырудың ғылыми-теориялық және қолданбалы аспектілерін 

білмеуінің салдарынан оның жүйесіз жағы үстемдік етуде.  

Осы жағынан алып қарасақ совет өкіметі кезеңінде дамыған отандық 

педагогика мен мектептердің шетелдік іс тәжірибені ескермеуі және 

дүниежүзілік тәжірибе мен зерттеулердің жетістігін түсінбеуі, ағартушылық 

жағының болмауы өзінің кері әсерін тигізіп отыр.  

Жаппай білім беру тәжірибесінің арнайы зерттеулерін оқып, талдау 

барысында анықталғаны, біздің мектептер толық дамыған тұлғаны дамыту мен 

қалыптастыруда оқушының даралығын, оның табиғи мүмкіншіліктері мен 

жалпы және арнайы қабілеттерін ашу мен іске асыруда хабардары аз. 

Оқытудың қолданыстағы жүйесі оқушының тұлғалық және ақыл-ой әлеуетін 

толығымен дамытуда даралап оқытуды жүзеге асыруға арналған 

мүмкіншіліктерді білмейді. Басқаша айтқанда, оқушының мотивациялық-

еріктік, ұйымдастырушылық, мазмұнды-процессуалды және бақылау-бағалау 

қызметінің саласы мұғалім өзінің іс тәжірибесінде қолданып келе жатқан білім 

беру мазмұны, оқытудың ұйымдастырушылық формалары мен әдістеріне 

қарама-қайшы келеді.  

Шығыс Қазақстан облысы мектептерінің мұғалімдеріне жүргізілген 

сауалнаманың барысында алынған эмпирикалық мәліметтерді талдаудың 

нәтижесінде, олардың жартысынан көбі (52%-ы) шетел мектептерінің іс 

тәжірибесінде қолданылатын даралап оқытудың кейбір ұйымдастырушылық-

әдістемелік жүйесін туралы білсе, ал 28%-ы ештеңе де білмейтін болып шықты. 

Соған орай мектеп қызметкерлері оқыту үрдісінде даралап оқытуды кеңінен 

қолданудың қажеттілігін мойындайды [М.А. Кусаинова].  

Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасында 2015-2020 жж арналған білім 

беруді реформалаудың стратегиялық бағыттарын дамыту» атты 

диагностикалық есепке сәйкес, қазақстандағы мұғалімдер құрамының сапасы 

мен сипаттамаларына талдаудың барысында, анықталды:  
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 мұғалімдердің 50%-ының жұмыс өтілі 9-дан 20 жылға дейінгі аралықты 

құрайды, сонымен қатар көпшілігінің 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі 

барлар;  

 көпшілігі бірінші және екінші санаттағы мұғалімдер;  

 мұғалімдердің көпшілігінің жасы 30 асқандар;  

 87,9% жоғары білімді (сырттан оқығандар туралы мәліметтер жоқ);  

 көп бөлігін әйелдер құрайды (80,2%).  

Сондықтан да, іс тәжірибе қызметкерлеріне арналған әдістемелік 

нұсқаулықтар және қазіргі мектептердің оқу үрдісін жетілдірудің оңтайлы 

жолдары мен тәсілдерін анықтау қажеттілігі туындап отыр.  

Соған орай, білім берудің нақтылы іс тәжірибесіне инновациялық-

педагогикалық технологияларды енгізу және оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері мен 

жолдарын әзірлеу мәселесін кешенді зерттеп білудің қажет.  

Осы мақсатпен Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 

Қазақстанның жалпы білім беретін мектептерінде қолданылып жүрген 

педагогикалық технологиялардың мониторингін әзірледі.  

Жалпы қабылданған педагогикалық технологиялардың жіктемесіне сүйене 

отырып, жоғарыда көрсетілген мониторингіні әзірлеу барысында оның 

құрылымының 2 бөлімі анықталды: жүйелі технологиялар мен локальды 

технологиялар.  

Соған сәйкес, әзірленген мониторингінің бірінші құрылымдық бөлімінде 

жеке мұғалімдердің (ұжымдық емес, керісінше жеке субъект) оқу-тәрбие 

үрдісінде қолданатын технологияларын (әдістемелер) сипаттайтын материалдар 

жинақталған.  

Екінші бөлімде білім беру ұйымдарында кеңінен қолданылатын 

технологиялар сипатталған, яғни заманауи технологиялардың кей түрлерін 

ұжымдық (мектептің бүкіл педагогикалық ұжымы немесе мұғалімдердің 

шығармашылық ұжымы) қолдану жүзеге асырылған.  

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бірінші блок бойынша 

қорытынды мәліметтерді жинау, педагогикалық технологияларды әдістеу және 

қолдану саласындағы олардың инновациялық тәжірибесін жалпылау үшін екі –

үш жалпы білім беру мектептерін нақтылау үшін біз облыстық, Астана және 

Алматы қаласының білім басқармаларына жүгіндік. Бұл біріншіден. Ал 

екіншіден, өздерінің тәжірибелерімен алмасуға тілек білдіретін мұғалімдер 

үшін Академия сайтында сауалнама орналастырдық. (Қосымша 1).  

Сауалнаманы тиісті нұсқаулықтар бойынша алдық, оған сәйкес ұсынылған 

сауалнама мұғалімдермен жеке онлайн-режімінде толтырылады. Сауалнаманы 

толтыру үшін http://nao.kz/naomonitor сілтеме бойынша жүргізу керек. Сонымен 

қатар, олардың көрсеткен соңғы бес жолдардағы ақпаратары бойынша ең 

қызығушылық танытатын әлеуетті респонденттердің назарын аударуды атап 

өттік. Ол ақпарат эссе түрінде орындалады. Үздік эсселер Академияның 

педагогикалық альманахында жарияланатын болады (2016 жылы). Сондықтан 

сауалнама анонимді емес.  

Аталмыш сауалнама бойынша қорытынды мәліметтерді жинау және 

http://nao.kz/naomonitor
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түскен ақпараттар ағымын өңдеу үшін автоматтандырылған бағдарлама 

әдістелген болатын, ол Академия сайтында орналастырылды. Осы сауалнама 

туралы ақпарат 5000 аса Қазақстанның педагогикалық қауымдастығы 

өкілдеріне, облыстық білім басқармаларына, колледждерге, ЖОО-дарына 

жіберілген болатын.  

Материалдар берудің көрсетілген мерзімі өткен кезде сауалнамада 2906 

респондент қатысқаны (1-кесте), ол біз жоғарыда айтылған 

репрезентативтіліктің толық сәйкес келетіні анықталды.  

 

1-кесте – Қолданылып жүрген заманауи педагогикалық әдістемелер және 

технологиялар мониторингі бойынша сауалнамаға қатысушы респонденттер 

құрамы туралы мәліметтер (облыстар бойынша)  

 

Облыс атауы  
Респонденттер 

саны 
Облыс атауы  

Респонденттер 

саны 

Астана қаласы  57 Батыс Қазақстан 4 

Алматы қаласы  3 Қарағанды 208 

Акмола облысы 178 Қостанай 552 

Актөбе облысы 752 Қызылорда 340 

Алматы облысы 115 Маңғыстау 102 

Атырау облысы 138 Павлодар 373 

ШҚО 16 Солтүстік Қазақстан 16 

Жамбыл облысы 49 Оңтүстік Қазақстан 3 

 

Бұл материлдар аталмыш әдістемелік нұсқаулықтың бірінші бөлімінде 

сипатталған. Екінші бөлімде ұжымдық субъектілер жіберген материалдарда 

сипатталған (2-кесте).  

 

2-кесте – Қолданатын педагогикалық технологиялар бойынша ақпаратты 

жіберген мектептер туралы мәліметтер  

 

Облас Мектептің атауы 
Оқыту тілі 

қаз. орыс 

1 2 3 4 

Ақмола 

ММ «Бурабай ауданы білім бөлімінің 

Зеленобормектеп – гимназиясы» 
 + 

С. Сейфуллин атынд. № 5 Көпбейінді 

мектеп – лицей, Степногорск қ. 
+  

Актөбе 

«М. Құсаинов ат. Ақтөбе облыстық 

дарынды балалар үшін 

мамандандырылған мектеп – интернаты» 

+  

Есту жүйесінің бұзылыстарымен балалар 

үшін Ақтөбе облыстық арнайы (түзету) 

мектеп – интернат колледжі 

 + 
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2-кестенің жалғасы  

1 2 3 4 

Астана қаласы 
Жамбыл Жабаев атындағы № 4 мектеп-

гимназиясы  
+  

Костанай  

Коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

«№ 5 гимназиясы» Рудный қаласының 

әкімдігі  

 + 

«Озат»Дарынды балалар үшін мектеп -

интернаты 
 + 

Қостанай қаласыәкімдігінің білім 

бөлімінің А.М. Горький ат. гимназиясы  
+  

Рудный қаласы әкімдігінің «№ 15 орта 

мектебі» 
+  

ШҚО 

Үш тілде оқытумен дарынды балалар 

үшін Шәкәрім атындағы облыстық 

мамандандырылған мектебі  

+ + 

№ 34 дарынды балалар үшін 

мамандандырылған мектеп-лицейі  
 + 

«Бриг»жеке бизнес-мектебі»  + 

Жамбыл  
М. Мақатаев ат. мектебі (Ресурстық 

орталық)  
+  

Караганды  № 9 мектеп-гимназия   + 

Павлодар 

№ 3 дарынды балалар үшін гимназия  + + 

«Жас Дарын» мектебі  + + 

№ 25 Қазақ әйелдер гимназиясы 

Екібастұз қ.  
+  

«ӨРЛЕУ» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы» акционерлік қоғамының 

филиалы «Павлодар облысы бойынша 

педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институты»  

 + 

 

1-кестеден белгілі болғандай, мониторинг туралы ресми хат барлық 

облыстар мен Астана, Алматы қалаларының білім басқармаларына 

жіберілгеніне қарамастан, инновациялық педагогикалық технологияларды 

қолдануда ең белсенділік танытқандар Павлодар және Қостанай облыстары 

болды.  

Сонымен, әдістемелік нұсқаулық 2 бөлімнен тұрады:  

- бірінші бөлімінде жеке мұғалімдердің оқу-тәрбие үрдісінде 

қолданатын технологиялары (әдістемелер) сипатталған;  

- екінші бөлімде білім беру ұйымдарында кеңінен қолданылатын 

технологиялар сипатталған (ұжымдық субъект).  
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2 Жүйелік инновациялық педагогикалық технологиялар  

 

2.1 Қазақ қыздар гимназиясы – ұлттық тәрбие жүйесінің моделі  

 

Мектептің толық атауы: «Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің 

№ 25 қазақ қыздар гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.  

Мектептің заңды мекен-жайы: Екібастұз қаласы, Сәтпаев көшесі, 4а.  

Оқыту тілі: қазақ.  

Эксперименталдық жұмыс тақырыбы: Қазақ қыздар гимназиясы – 

ұлттық тәрбие жүйесінің моделі  

Гимназияның миссиясы: Руыңды қорғаймын десең, ұлыңды тәрбиеле, 

ұлтыңды қорғаймын десең, қызыңды тәрбиеле. 

 

Қазіргі Қазақстан білім берудің өзіндік ұлттық моделінің үлгісін құру 

үстінде. Ертеңгі күннің бүгінгіден гөрі жарқынырақ болуына ықпал етіп, 

адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек сапалы білім мен саналы 

тәрбиеге ғана тән. Мектептегі білім мен тәрбие оқушыларды халқымыздың бай 

мәдениеті негізінде тәрбиелеп, ғылым негіздерін игертіп, ой-өрісі кең, 

шығармашыл, іске әрқашан әзір, салауатты азамат қалыптастыруды қажет 

етеді. Қай қоғамның болсын жедел жаңаруы сол қоғамның талап-тілегіне, 

арман-мүддесіне байланысты. Жедел жаңару немесе халықаралық тілмен 

айтқанда, модернизация – мемлекеттің жаңа жағдайға сай дамуы мен 

өркендеуіне себепші кешенді іс-шаралардың жүйесі.  

 

 
 

Ж. Аймауытов: «Мектеп бітіріп шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің 

және өзінің өміріне білім жүзімен, ашылған саналы ақыл көзімен қарай білсе, 

міне, білімділердің көздейтін түпкі мақсаты – осы. Мектеп осы бағытта 

баланың келешекте жетілуіне мықты негіз салуы керек»,- дегеніндей, бүгінгі 

таңдағы гимназияның алдында тұрған өзекті мәселе – нәтижеге бағытталған 

білім мен тәрбиені қоса бере отырып, жалпы азаматтық құндылықтарға сәйкес 
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мінез-құлқы, құзіреттілігі қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелеу.  

Этнопедагогика мен этнопсихология негізін қалаған идеялардың бірі – ер 

адам мен әйел адамның әлеуметтік қызметтерінің сұрыпталу факторын ескеру. 

Бұл идеяның ұмытылуы қоғамда бірқатар жағымсыз әлеуметтік құбылыстар 

туғызды. Олар: ажырасу, толық емес отбасылардың, жалғыз басты әйелдердің, 

әкесіз балалардың, жетімдер мен қарттар үйінің көбеюі, жыныстық ауытқулар, 

есірткіге құмарлық т.б.  

 

 
 

Халықтық педагогикалық идеяларды зерттей келіп, әрбір ұлттың рухани 

байлығы – Әйел – Ананың білімділігімен, әлеуметтік позициясымен, қоғамдағы 

ролімен анықталатынын көруге болатыны дәлелденді. М. Шаханов әрбір 
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қазаққа ең қажеттісі «туған жер, туған тіл, туған дәстүр, салт – сана, туған 

тарихты» білу, құрметтеу, меңгеру, ұрпақтан-ұрпаққа көздің қарашығындай 

жеткізу деп ескертеді.  

 

 
 

Яғни, ұлттық мектепте ана тілімен қатар сол халықтың рухы, оның тарихы, 

географиясы, экологиясы, әдет – ғұрпы, тұрмыс – салты, елдік дәстүрі жайында 

жүйелі түрде білім берілуі қажет. Осы бағытты басшылыққа алған қазақ қыздар 

гимназиясы 1993 жылы Павлодар облысының Екібастұз қаласында ашылды.  

 

Білім мекемесінің ерекшелігі:  

 қоғамдық-гуманитарлық бағыт, тарихи- филологиялық бейін;  

 қыз балаларға ғана білім мен тәрбие беріледі, 20 сынып- комплектісінде 

383 оқушы;  

 әр буын оқушыларынан жеке үлгідегі мектеп формасы талап етіледі 

және жүзеге асуда;  

 «Ғаламтор әлемінде» клубы жұмысының жүйелілігі;  

 республикалық 12 жылдық білім берудің эксперименттік алаңы;  

 қамқоршылық кеңес жұмысының қанат жаюы;  

 мұғалімдер мен оқушылардың жұлдызды сәттері.  

Мектеп тақырыбы: Құзыреттілікті дамыту – жеке тұлғаны 

қалыптастырудың тиімді жолы.  

Тәрбие жұмысының тақырыбы: Тәрбие жүйесін құзіреттілік тұрғыда 

қалыптастыру-тәрбиенің жетекші бағыттарының бірі.  

Тәрбие жұмысының мақсаты:  

Теориялық тұрғыда: мектеп тәрбие жүйелерінің теориясы мен 

этнопедагогика теориясын зерттеу негізінде халық тәжірибесі мен қазіргі 

замандағы жаңашыл педагогикалық практиканы ұштастыру;  

Ғылыми-әдістемелік тұрғыда: қазіргі заман талабына сай қазақ қыздарын 

тәрбиелеу бағдарламасы негізінде дидактикалық жүйе мен тәрбие жүйесін 

мазмұнды деңгейде кіріктіру;  
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Практикалық тұрғыда: этнос тұлғасын қалыптастыру нәтижесін бақылау 

және осы үрдісті әдістемелік сүйемелдеу үшін педагогикалық-психологиялық 

мониторингті іске асыру.  

 

Міндеттері:  

 Тәрбие жұмысын тартымды да ұтымды ұйымдастыру.  

 Салауатты өмір сүруге дағдыландыру.  

 Оқушы бойына білім мен тәрбиені еркін ұялата білу.  

 Азаматтық борыш пен жауапкершілікке тәрбиелеу.  

 Оқушылардың бос уақыттарын тиімді пайдалануға машықтандыру.  

 Ұжымда жайлы психологиялық ахуал туғызу.  

 Жан-жақты интеллектуалды дамуына жағдай жасау.  

 Өзін-өзі дамыта әрі басқара білу қабілеттерін арттыру.  

 Ата-аналардың педагогикалық мәдениетін көтеру.  

 Жеке тұлға бойына рухани құндылықтарды дарыту және нығайту.  

Тәрбие жұмысының мақсат, міндеттерімен қоса ұстанымдары мен іске 

асыру әдістерінің реті жасалған.  

Ұстанымдары:  

 Тәрбие жұмысын жоспарлауда барлық сыныптарда оқушылардың жас 

ерекшеліктері ескеріле отырып, кешенді жұмыс жүргізіледі.  

 Тәрбие жұмысының түрі мен мазмұнының өзгеріп отыруы, кезең 

құбылыстарын ескеріле есепке алынады.  

 Мақсат, міндеттер іске асу үшін қолайлы социум қалыптастырылады.  

 Тәрбие жұмыстары дамытушылық бағытта жүргізіледі.  

Қазақ қыздар гимназиясы түлегінің моделін құруда ұлы ойшыл Ж. 

Баласағұнның «Адамда жақсы қасиет болмаса, оған бақ та, бақыт та қонбайды» 

деген тұлға мәні туралы ой-пікірі негізге алынды.  
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Гимназия түлегінің моделі «Төрт құбыласы - Парасаты, Қанағаты, Әділет, 

Дәулеті тең, ұлтының тарихын, салт – дәстүрін, тілін, туған жерін жақсы 

білетін, құрметтейтін қыз бала» деген ұғымға тең. Әр сатының жас 

ерекшеліктеріне сай бастауыш мектеп түлегі, негізгі мектеп түлегі, гимназия 

түлегі модельдерінің сипаттамалары жасалған.  

Бастауыш мектеп түлегінің моделі.  

 Қанағат құбыласы:  

Жанұя, мектеп, мұғалім, Отан, табиғат, үлкенді сыйлау, достық деген 

құндылықтарды қабылдап, түсінеді. Өз іс – әрекетіне сыныптастарының 

әрекетіне дұрыс баға бере алады. Гимназияда және басқа қоғамдық орындарда 

тазалық пен тәртіп сақтайды.  

 Парасат құбыласы:  

Оқу еңбегінде байқағыш, белсенді, танып білуге деген тұрақты 

қызығушылығы, жеке тұлғалық оқу-әрекетіне деген стилі қалыптаса бастаған, 

негізгі мектепте оқуға дайын, барлық пәндер бойынша білім, іскерлік, дағды 

қалыптасқан.  

 Әділет құбыласы:  

Сөйлей және тыңдай біледі, сезіне біледі, басқаларға көңіл бөледі, өзін-өзі 

реттеу дағдысы қалыптаса бастаған.  

 Дәулет құбыласы:  

Әлеуметтік және табиғи ортадағы заттар мен құбылыстарды эстетикалық 

қабылдай алады, өнер туындыларына өзіндік ой-пікірі қалыптаса бастаған. Күн 

тәртібі мен жеке бас ережесін сақтайды, шыққан, ептілігі бар, сымбатты болуға 

ұмтылады, дене шынықтырумен, спортпен шұғылдануға талпынады.  

 

   
 

Негізгі мектеп түлегінің моделі.  

 Қанағат қыры:  

Адам, жеке тұлға, даралық, еңбек, қарым– қатынас, ұжым, сенім, таңдау 

сияқты құндылықтарды түсінеді, қабылдайды. Гимназия дәстүрлерін біледі, 

сақтайды. Өзінің мүмкіндігі мен кемшіліктерін сезініп, өзін-өзі дамытудың, 

тәрбиелеудің, өздігінен білім алудың әдіс–тәсілдерін меңгерген.  

 Парасат қыры:  

Жеке оқу іс-әрекетінің стилі, оқуға деген тұрақты қызығушылығы, 

бейімділігі қалыптасқан. Жеке тұлға ретінде танымдық үрдісті басқару, дамыту 

іскерлігі қалыптасқан. Оқу үрдісінде ситуациялардан шығудың тиімді жолын 

таңдай алады.  
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 Әділет қыры:  

Жеке тұлғаның коммуникативті мәдениетінің негіздерін меңгерген, өзінің 

көзқарасын айтып, қорғай білу іскерлігі қалыптасқан. Кез–келген ортада тіл 

табысып, үлкенді сыйлай біліп, кішіге қамқор бола алады.  

 Дәулет қыры:  

Өз ұлтының тілі мен туған жер табиғатының сұлулығын сезіне біледі. 

Өнер мен әдебиет туындыларын біледі, би өнерінде әдеби рөлге енуде, сурет 

өнерінде өз мүмкіндігін қолдана алады. Өз бойында негізгі физикалық 

қасиеттерін дамыта алады, көзқарасы салауатты өмір сүруге бағытталған.  

 

  

 
 

Гимназия түлегінің моделі.  

 Қанағат қыры:  

Өз өмірінің мәні мен мақсатын түсінеді Отан, мәдениет, шығармашылық, 

өзінің белсенділігі, субъектілік құндылытарын меңгерген. Өз ұлтына, Отанына, 

мектебіне деген сүйіспеншілігі бар. Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Заңдарын біледі. Рәміздерін құрметтейді. Адал, мейірімді, 

тәртіпті, сыпайы, үлкен өмірде өзін - өзі көрсете алады, мамандық таңдауға 

дайын, белгілі бір іс-әрекет бойынша жоғары нәтижелері бар.  

 Парасат қыры:  

Таңдаған білім аумағын терең меңгеруге деген қажеттілігі бар, өздігінен 

білім алуға, мектепті бітіргеннен кейін оқуды жалғастыруға деген талабы 

жоғары.  

 Әділет қыры:  

Қарым – қатынас стилі қалыптасқан әр түрлі коммуникативті іскерлік пен 

дағдылары қалыптасқан, өмірге кездескен қиын жағдайларда өзін-өзі 

эмоционалдық тұрғыда ұстай алады, қыздар әліппесін толық меңгерген.  

 Дәулет қыры:  

Театр, көрме, концерттерді көру қажеттігі бар, өзінің өмірлік іс - 

әрекетінде сұлулық заңына сүйенеді, жан дүниесі сұлу. Қимыл және спорттық 

ойындарды, би сайыстарын өздігінен жоспарлап өткізе алады. Күнделікті дене 

жаттығуымен айналысады.  

Гимназия тәрбие жүйесінің ерекшеліктеріне сай қыздар ережесі, 

эмблемасы, гимназия ұстаздарының тоқтамы жасалып, әнұраны жазылған.  
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Эмблема сипаттамасы  

 

Қазақ қыздар ұясы – кең ордасы білімнің,  

Әрбір қырын ашайық, эмблема сырының.  

Төрт құбыла теңдігін білдіреді төрт қыры -  

Парасат, Қанағат, Дәулет, Әділет деп ұқ мұны.  

Таза бұлтсыз көк аспан ашылады жадырап,  

Биіктігін орданың білдіреді шаңырақ.  

Ашылады кітабым белгісі боп білімнің,  

Асыл мұра домбыра – кілті өнер нұрының.  

Қос парақта қос гүлім – бүгіні мен ертеңі,  

Бірі болса – бүлдіршін, бірі – мектеп түлегі.  

  
 

Қыздар ережесі  

- Жақсы оқып сабақты,  

Мақсатыңа жете біл.  

Әр істі ойлап жан-жақты  

Ізден, оқы, қорыта біл.  

- Отан деп соқсын жүрегің,  

Туған жерден түледің.  

Рәміздерді құрметте,  

Қазақстан – Ұлы елің!  

- Салтыңды сақта әр істе,  

Насихаттап, дәріпте.  

- Босқа өткізбе уақытыңды бағала,  

Берік ұста осы сөзді санаңда.  

Оқу, еңбек, демалысты тиімді  

Ұштастырсаң боласың ғалым, дана да!  

- Таза сөйле, тілің балдай шешен бол,  

Шала қазақ атанба,  

елің сүйер көсем бол!  

- Үлкенді сыйла, сәлемдес,  

Жол бер әр кез әдеппен.  

Кішіге қамқор бола біл,  

Жақсы іске әдеттен!  

- Қатты сөз айтып жылатпа,  

Артық сөзге құмартпа.  

Ілтипатпен жауап бер,  

Өзіңе қойған сұраққа.  

- Жеке бастың тазалығын сақтай біл,  

Ол - өзіңді сыйлағанның белгісі. 

Әр күніңді шынығудан бастай біл,  

Ал шынығу – жан мен тәннің емшісі.  

- Адам сенің есімің!  
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Табиғат – тал бесігің.  

Қамқоршысы бола біл,  

Тимесін еш кесірің.  

- Ала жібін өзгенің,  

Ешқашанда аттама.  

Адалдық – ардың белгісі,  

Осы сөзді жаттап ал.  

- Жолда жүру ережесін  

Жатқа біліп, орында!  

Үлгеріп сонда бәріне,  

Болар әр сәт жолың да.  

- Алғашқы дәрігерлік көмекті,  

Үйрене біл, ол да саған керекті.  

Қоғам мүлкін өз мүлкіңдей күте біл,  

Аялай біл, ардақтай біл мектепті.  

- Сыйлы бол, жинақы бол, ұқыпты бол,  

Ұқыптылық – сұлулықтың айнасы.  

Әрбір істе белсенділік таныта біл,  

Көп білгеннің тиер саған пайдасы.  

- Талабыңа сүйсінсін әр азамат,  

Лайық бол, ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ – ғажап ат!  

Жеріміздің гүліндей боп жайнай біл,  

Ұлтымыздың тағылымын жалғай біл!  

 

Гимназия мұғалімдерінің тоқтамы:  
1. Жалғаймын деп үзіп алма, түзеймін деп бұзып алма.  

2. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға.  

3. 40 жыл ұстаз болсаң да, 45 минуттық сабағыңа дайын бол.  

4. Әр баланың өмір-тіршілігі - өзінше бір тағдыр.  

Баланың тағдырына ойланып қара. Сабаққа қарамаса, себебіне үңіл,  

Сабағыңа қызықпаса, себебіне үңіл. Тентек болса, себебіне үңіл,  

Себебін өзіңнен ізде, мұғалім.  

5. Оқушының кемшілігін көргіш болсаң, ықыласын өлтіресің. Жемісін ізде.  

6. Баға құнды емес,бала құнды.  

7. Сабақ дегеніміз – мұғалім мен шәкірттің адамгершілік қарым-

қатынасы.  

8. Баланы таң қалдыруды ұмытпа.  

«Даналыққа ұмтылу – таң қалудан басталады».  

 

Гимназия әнұраны  

Сөзін жазған К. К. Даутова, №25 ҚҚГ-ның мұғалімі  

1. Шуақ шашып гүл бағы құлпырады,  

Тамсандырып қаланы тұр ғой сәні.  

Сан жыл міне, білім ап ару қыздар,  

Жақсы атымен жер жерге танымалы.  
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Қайырмасы:  

Мектебім - әнім, гүл бағым,  

Өзіңді ән ғып жырладым.  

Әр ұстаз, әр шәкірт,  

Біліммен әр уақыт,  

Әр күнін қарсы алған.  

Мейрімді шуаққа,  

Өнерлі бұлаққа,  

Әрбір жан тамсанған.  

2. Қазақ қыздар ұясы - білім бағы,  

Мақтанышы ұлтымның болар әлі.  

Инабатты, әдепті әрбір гүлдер,  

Нәзік жандар биімен парасатты.  

3. Баян менен Жібектің сіңлілері,  

Домбырасы сыр шертіп күмбірледі.  

Өнер менен білімді қатар қойып,  

Әр жыл сайын биіктен көрінеді.  

 

Гимназияда тәрбие жұмысының жүйесін негізгі төрт қыр құрайды: 

Мұғалім – Оқушы – Ата-ана – Қоғамдық орындар.  

 

 
Оқу-тәрбие жүйесінің негізі – К.Ж. Кожахметова, Л.С. Сырымбетова, 

Қ.Ы. Адамованың құрастырған авторлық 1-11-сыныптарға арналған «Қыздар 

әліппесі» бағдарламасы және гимназия ұстаздары құрастырған «Қыздар 
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әліппесі» хрестоматиясы. «Қыздар әліппесінің» ғаламтордағы нұсқасын 

www.kyzdar-alippesy.kz. сайтынан табуға болады. Ұлттық тәрбие мәселелерін 

шешу үшін жасалған арнайы «Қыздар әліппесі» бағдарламасының мазмұны 

негізгі 6 бөлімнен тұрады.  

 Бағыну заңы.  

 Тек тәрбиесі.  

 Қара шаңырақ.  

 Келін тәрбиесі.  

 Құрсақ тәрбиесі.  

 Неке тәрбиесі.  

 

 

 

1-11-сыныптарға арналған  

«Қыздар әліппесі» тәрбие бағдарламасы  

 

«Қыздар әліппесі» бағдарламасының  

т ұ ж ы р ы м д а м а с ы  

 

Бұл бағдарлама қазақ қыздар гимназиясының Кіші тұжырымдамасына, 

Қазақстан Республикасының мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы 

балаларды тәрбиелеу тұжырымдамасына, Қазақстан Республикасының орта 

мектептерде жалпы білім беру тұжырымдамасына, Қазақстан Республикасының 

білім беру туралы Заңына, Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңына 

сүйене отырылып жасалды. Бағдарламаның әдіснамалық негіздері:  

 философиялық таным теориясы;  

 тәрбие жүйесінің теориясы;  

 этнопедагогика және этнопсихологияның негізгі қағидалары.  

«Қыздар әліппесі» аталған бағдарлама қазақ қыздар гимназиясының 

қыздарын оқытып, тәрбиелеуге арналған. Гимназияның оқу жоспарына жеке 

пән ретінде енгізілген. Бұл бағдарлама бойынша арнайы дайындықтан өткен 

Класс Айымдары сабақ жүргізеді. Осы бағдарлама негізінде ата-аналардың 

педагогикалық білім жетілдіру, толықтыру үшін арнайы Ата–аналар 

Университетінің бағдарламасы жасалынған.  

Қазақ қыздар гимназиясында оқушылар 28 пәннен білім алады, оның 21-і 

мемлекеттік стандартты орындауды қамтамасыз ететін міндетті пәндер, ал 

қалғаны гимназияның ізгілік-әсемдік бағытына сай тандалып алынған. «Қыздар 

әліппесі» бұл жүйенің вариативті бөлімінде бола тұра, оқу пәндерінің 

жүйесінде басты орын алып, гимназия тәрбие жүйесінің негізгі өзегі ретінде 

гимназияның өзіндік ерекшеліктерін айқындайды.  

Бұл бағдарламаның кіріктірушілік сапасы төменгі қағидаларды сақтау 

арқылы қамтамасыз етіледі:  

 тұжырымдамалы-жүйелілік;  

 педагогикалық үрдісті оның субъектісінің ментальдігіне ыңғайлау;  
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 этнопедагогика және этнопсихология әдіснамалық негіздерін ескеру;  

 «білімнің қосақталып (жұптасып) кіру» қағидасы.  

 

Бағдарламаның негізгі мақсаты: ұлттық рухани байлықты жалпы 

адамзаттың мәдениетімен байланыстыру негізінде ұштастыру арқылы қазақ 

қыздарын тәрбиелеу және оқыту. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін бағдарлама 

төмендегі міндеттерді орындайды:  

 қоғамдық құбылыстарға тарихи және салыстырмалы талдау жасау 

қабілетін қалыптастыру;  

 адам, қоғам, табиғат жайындағы ұғымдарды игеру арқылы өзін-өзі 

тәрбиелеу, өз тағдырын өзі шешу, өз ойын жүзеге асыру қабілеттерін дамыту;  

 ата-бабаларымыздан сан ғасырлар бойы ұрпағына озық болған ақыл-

кеңес, өсиеттерді, асыл мұрасы арқылы ұлттық рух, ұлттық мақтаныш, ұлттық 

намыс, ана тілі мен ұлттық мәдениетін құрметтеу сезімін жетілдіру;  

 өз халқымыздың мәдени мұрасын таныту арқылы әлемдік мәдениетке 

жетелеу.  

Қазақ қыздар гимназиясының педагогикалық үрдісіне «Қыздар әліппесі» 

бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Ұстаздар Тоқтамы мен Қыздар 

Ережесі енгізілген.  

Осы ережелер басшылыққа алынып ресми құжат болып табылады. Бұл 

бағдарлама бойынша оқытудың соңғы нәтижесі ретінде гимназия түлегінің 

моделі алынады.  

 

 

 

Т ү с і н і к х а т  

 

 

Көп жылдардан бері жүргізілген мектептердегі саясаттандыру тәлім-

тәрбиеден шеттеуіне әкеліп соқты. Қазақ жастарының арасындағы 

адамгершілік қасиеттерінің жоғала бастауы, басқа ұлттарға еліктеуі, өз 

тарихына, әдет-ғұрпына деген немқұрайлықтың тууына негіз болды. 

Сондықтан бұл бағдарламаның қазіргі кезенде өте қажеттілігі сөзсіз. 

Бағдарламаның мазмұны негізгі 6 бөлімнен тұрады:  

 «Бағыну Заңы»;  

 «Тек тәрбиесі»;  

 «Қара шаңырақ»;  

 «Келін тәрбиесі»;  

 «Неке тәрбиесі»;  

 «Құрсақ тәрбиесі».  

Бөлімдердің тақырыптары сыныптағы оқушылардың жас ерекшеліктеріне 

қарай аптасына 1 сағаттан берілген.  
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Жоспар торы:  

 
Бөлімдердің атаулары  Сыныптар  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Бағыну Заңы»  8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 

«Тек тәрбиесі»  26 26 26 26 20 12 8 6 6 - - 

«Қара шаңырақ»  - -  - - 6 6 5 7 - - - 

«Келін тәрбиесі»  - - - - - 8 5 8 6 8 8 

«Неке тәрбиесі»  - - - - - - 8 7 8 8 - 

«Құрсақ тәрбиесі»  - - - - - - - - 8 8 8 

Барлығы  34 34 34 34 34 34 34 34 34 30 22 

 

 

«Бағыну заңы»  

 

«Мұратыңа жетпесең,  

Жамандыққа беттесең.  

Ақыл айтқан адамға,  

«Өзім білем , кет десең»  

Бұл өмірден не пайда,  

Халқыңа қызмет етпесең».  

 

Бұл бөлім 1-11 сынып аралығындағы оқушыларға арналған. «Бағыну 

Заңы» терминін психология ғылымының кандидаты Ф.С. Ташимова енгізген. 

«Бағыну Заңы» – қазақ халқының ежелден қыздарына тәлім-тәрбие беріп келе 

жатқан жазылмаған дала заңы. Бұл феноменді философиялық негізінде қараған 

жөн, тек сонда ғана біржақты немесе теріс түсінуден аулақ болуға мүмкіндік 

туады, себебі карама-қайшылықтың бірлік және күрес диалектикалық заңы осы 

заңның мазмұнын «құқ» және «міндет», «еркіндік» және «қажеттілік» деген 

категориялармен толық анықтайды. Қазақ халқының бұл көне заңы өзіндік 

ерекшеліктерін айқын көрсетіп тек әйел затына ғана қолданылған және 

қолданылуға тиіс. Сондықтан қазақтар «біреудің еркіндігі басқа біреудің 

еркіндігі басталған жерде аяқталады» деген басқа этикалық заңға сүйене 

отырып, өз қыздарына ерекше жылылықпен қарап, құрметтеп, еркелетіп 

өсірген. Расында, өзіңе біреудің(қызын, апасын, әйелін, анасын) бағынышты 

қылатын адам қандай болу керек. Және біреуді өзіне бағынышты ете алатын 

құқы бар адам(баласы, ағасы, әкесі, күйеуі) бойында қандай жауапкершілік 

болуға тиіс?  

Бөлімнің мақсаты: «Бағыну Заңын» адамдардың өзара және табиғи 

ортамен қарым –қатынастарын реттейтін фактор жөнінде ұғыну.  

Бөлімнің міндеттері:  

 бұл заңның қоғамдағы және табиғи ортадағы адамдар қарым-

қатынасының өлшемі екені туралы түсінік беру;  

 адамдар бірлестіктері туралы, сол бірлестіктердің әлеуметтік 

заңдарының пайда болуы және қалыптасуы туралы түсінік беру;  
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 «Бағыну заңы» туралы түсінік қалыптастыру;  

 «Бағыну заңына» сәйкес тәртіп машықтарын қалыптастыру;  

 заңға бағыну талпынысын дамыту.  

 

«Тек тәрбиесі»  
 

«Байлықтан жиған не пайда  

Артыңда ұрпақ қалмаса ...»  

 

Күні бүгінге дейін сақталып келе жатқан дала тұрғындарының ежелгі 

заңдарының бірі – «Жеті ата» заңы. Генетикалық заң бола тұра бұл заңның 

өзіндік терең тамырлы адамгершілік маңызы бар, себебі бұл заңның орындалуы 

ұрпақтың жан және тән тазалығының сақталуына, ақыл-есінің дамуында 

кінәрәттік жағдайлар болмауына мүмкіндік туғызады. Жеті атаға дейін қан 

араластырмауға, яғни некелесуге тыйым салынудың әлеуметтік маңызы –

некесіз баланың тууына, жетім-жесірге қатыгездік, мейірімсіздік қатынастарға 

жол бермеуге негіз болды. Қазіргі қазақ халқы үшін індет болып бара жатқан 

мәңгүрттіліктің бір себебі: некесіз туған бала өзінің өткен тарихын, ата тегін, 

тамырын білмегендігі. Олай болса, туған халқының тарихын танып білуіне 

және дүниеде өз орнын табуына жол ашады. Бұны қыз бала, болашақ ана 

сезініп, түсінуге міндетті. Себебі, ана- ұрпақты ұрпаққа үзбей жалғап тұратын 

күре тамыр. Жоғарыда айтылғандардың барлығы «Тек тәрбиесі» бөлімінің 

мазмұны ашады.  

Бөлімнің мақсаты: Болашақ ұрпақтың толық қанды текті болып дамуы 

үшін және генетикалық фонды құру үшін «жеті ата» заңының мағынасын қыз 

баланың жетесіне жеткізу.  

Бөлімнің міндеттері:  

 жанұя, ру, жүз, мемлекет және олардың тарихи пайда болу үдерістерін 

түсіндіру;  

 адамның таным әрекетінің әдісі ретінде дін туралы мағлұмат беру;  

 қазақтың шығуы туралы түсінік беру;  

 генетика, адам, тұлға, менталитет туралы ұғымдарды қалыптастыру;  

 адамның, жанұяның даму жолдарына тарихи талдау беру, өз 

жанұясының шежіресін зерттеу қабілетін дамыту;  

 әр тұлға өзін-өзі танып білуге ұмтылу ынтасын дамыту;  

 әр кімнің өзін жеке, дара тұлға ретінде сезінуіне, ұғынуына жағдай 

туғызу.  

 

«Қара шаңырақ»  

 

«Кәріліктен не пайда  

Қартайып қызық көрмесең,  

Асырап баққан ұл – қызың  

Парызыңды өтеп бермесе».  
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Бағдарламада «Қара шаңырақ» бөлімінің ерекше аталып отырған себебі, 

қазіргі қазақтар ұлттық болмысын жоғалтқандай кезеңде бала санын шектеу, 

жаппай қалаға көшу(урбанизация) әлеуметтік құбылыстарының пайда болуы. 

Қара шаңырақты құт көру, кие тұту – бабалардан келе жатқан бұлжымас 

дәстүр. Бұл – ата-баба аруағын құрметтеу белгісі. Қазақ дәстүрінде әке-шешесі 

үлкендерін үйлендіріп, жасауын беріп, бөлек отау етіп шығарып, ал кенже 

баласын ата мұрасына, сол шаңыраққа ие қылып қалдырады. Кенже баланың 

әулет алдындағы жауапкершілігі өте зор. Кәрі әке-шешені бағып-қағу, өзінен 

кейінгі қарындастарының болашағына, тағдырына, жай-күйіне ол жауапты 

болады. Қайтыс болған әке-шешесін өзі бас болып мұсылманшылықтың 

жолымен, артын жоқтатпай дұрыстап жөнелту, бастарына белгі тұрғызып, 

жаназа, ас-суын беру де тікелей кенже ұлдың борышы. «Қара» – әлемнің 

алғашқы қалпы, ежелгі байырғы, негізі деген ұғымды береді. Демек, «қара 

шаңырақ» деген ұғым сол әулеттің негізі деп саналады.  

Адамның туып-өскен үйі, «әке шаңырағы» ер жетіп бөлек отауға шыққан 

кезде «қара шаңырақ», «үлкен үй» деп аталады. Ағайынды жігіттердің әке-

шешелері қайтыс болса, қара шаңыраққа кенже бала ие болады. Кенже балаға 

ауысқан бұл ата-анасының түтін түтеткен орны, киелі шаңырақ, барлық ұрпақ 

үшін қадірлі, қасиетті орда есебінде қалады. Оған барлық отаулар, ұзатылған 

қыздар, құда-жекжаттар ырым қылып әр түрлі кит, сыйлықтар, соғым 

сыбағаларын әкеліп тұрады. Қара шаңырақты қадірлеу – ата–баба аруағын 

қадірлеу. Кенже баласын әке-шеше «шаңырағымның, барлық жиған- 

тергенімнің иесі, анық мұрагері» деп те еркелетіп, ерекше жақсы көрген. 

Қазақтың ұлды құрметтейтіні де осыдан шығар. Егер ұл бала болмаса шаңырақ 

құлайды, тек үзіледі. Ұлы жоқ ата-ананың қайғысының себебі орынды. Кенже 

баласы әке-шешесінің «біздің көзіміздей көр» деп қалдырған естеліктері, 

сонымен бірге осы жанұяға тән салт-дәстүрді, мұраны өз кенже ұлына 

бұлжытпай тапсыруға міндетті. Ал ендеше, сол қара шаңыраққа келін болып 

түскен қыз бала өзінің мойнына түскен жауапкершілікті түсінуі керек.  

 

Бөлімнің мақсаты:  

 

Әулет орталығы қара шаңырақты қасиетті орда ретінде сақтауда кенже 

ұлдың (кенже келіннің) орны туралы ұғымдарын қалыптастыру.  

 

Бөлімнің міндеттері:  

 

 бұрынғы қазақ ауылы мен қазіргі ауыл туралы мағлұмат беру;  

 ата тек, ата мұра, мұрагерлік, ата кәсіп туралы түсінік беру;  

 қара шаңырақ, жас отау, кенже ұл, жалғыз ұл түсініктерін 

қалыптастыру;  

 отбасында ата дәстүрге қайшы келмейтіндей міндеттерді бөлісіп, оған 

қала өрениеті әсерінің нәтижесін көре білетіндей қабілеттерін қалыптастыру;  

 өзін-өзі ұйымдастыру қабілетін дамыту.  
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«Келін тәрбиесі»  

 

«Шалқытып шаңырағын тамашаның,  

Бақытын отбасының жар ашады».  

 

«Тек тәрбиесі» мен «Қара шаңырақ» бөлімдерінің мазмұны ата- 

бабамыздың өткен тарихын танып білу арқылы оқушылардың өзін-өзі түсінуін 

қарастырса, «Келін тәрбиесі» бөлімінің мазмұны оқушылардың өз тағдырын өзі 

шеше білетіндей дәрежеге жеткізу жолдарын көздейді. Егер бастауыш 

сыныптарда қыздардың болашаққа деген ойлары, армандары мен қиялдарында 

айқындалатын болса, ал жоғарғы сыныптарда болашақ өмірі жайында нақты 

ойлары тоғысып өзінің келешегін жоспарлай алатын, болашақ оқуын, 

мамандығын, жұмысын таңдауы, тұрмыс құрып, үй шаруашылығын 

ұйымдастыруы, балаларына тәрбие беруі жайында түсініктері қалыптасуы 

қажет. Бұл бөлімнің негізгі мағынасы – қазақ халқы қызына, келініне қандай 

көзқараспен қарағандығын көрсету.  

Бөлімнің мақсаты:  

Келін тәрбиесі жалпы ұлт тәрбиесінің пәрменділігін арттыруда басты шарт 

болғандықтан оның ерекшеліктерін қыз бала бойына сіңіру.  

Бөлімнің міндеттері:  

 қазақ келінінің қайын жұртымен қарым-қатынасының ерекшеліктері, 

қыздың тұрмыс құруына байланысты қарым-қатынастары туралы 

мағлұмат беру;  

 сырласа білу, жақындарына деген жылулық, үлкендер мен кішілерді 

құрметтеу, үй шаруашылығын ұйымдастыру және үй ішінің тазалығын сақтау 

әдеттерін қалыптастыру;  

 өзіндік сезінуін, өзін-өзі тәрбиелеуге ынтасын дамыту.  

 

 

«Неке тәрбиесі»  

 

«Көргенде қайран ғап күю үшін,  

Бұл қыздар жаралған тек сүю үшін ...»  

 

Жоғары сынып оқушыларына неке тәрбиесін беруде қазіргі мектептің 

әжептәуір тәжірибесі бар, бұл мәселе ұстаздардың назарынан тыс қалған емес, 

бірақ осы уақытқа дейін бұл мәселені шешу жолдары жеке халықтың өзіндік 

ерекшелігімен байланыспай жүйесіз болған. Сондықтан бұл бөлімнің мазмұны 

қазақ некесінің ерекшеліктерін аша отырып, қазақ қызының жыныстық 

тәрбиесін рухани, адамгершілік және дене тәрбиесімен ұштастырып халықтың 

ілгерінді салт-дәстүріне сүйенеді. Бірақта, бұрынғы салт-дәстүрді дәл 

көшіруден аулақ болып, қазіргі өмірге лайықтысын(қажеттісін) ескереді.  

Бөлімнің мақсаты: Қазақ халқының отбасы мен неке қатынастары 

жөнінде қалыптасқан озық дәстүрлерін бүгінгі күн биігінен көрсете отырып, 

күнделікті өмірде пайдалануға үйрету.  
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Бөлімнің міндеттері:  

 

 неке қатынасы және ерлі-зайыптылар міндеттерінің әлеуметтік, 

психологиялық, физиологиялық және рухани негізгі салаларынан түсінік беру;  

 ер адаммен қарым–қатынасты қалыптастыру барысында қыздың өзін-өзі 

ұстай білуі маңызды орын алатыны туралы түсінік беру;  

 қыз абыройы, төсектегі жарастық этикасы, «бойжеткен», «бозбала» 

деген түсініктерге анықтама беру;  

 өз істеріне баға беру және жауапкершілікпен қарауға үйрету;  

 өзіне өзі баға беру, өзін -өзі көрсете білу, өз орнын табу 

қабілеттерін дамыту.  

 

 

«Құрсақ тәрбиесі»  

 

«Теңеген ұрпағын күн мен айға,  

Аруға ана болу жарасады ...»  

Қазақ халқы есі кіріп, бұғанасы қата бастағаннан қыз баланы ана болуға 

дайындаған. Болашақ ананың өмірі мен денсаулығы үшін өздеріне үлкен 

жауапкершілік арта отырп сол кезеңде әйелдің талаптары мен сұраныстарын 

орындауға және оның болашақ перзентінің тағдырына негіздеген. Әр халықтың 

қыздарды болашақ ана ретінде тәрбиелеу жөнінде ғасырлар бойы жинақтаған 

өзіндік тәжірибесі бар. Осы бөлімнің мазмұны қазіргі заман ғылымының 

жетістіктерін есепке ала отырып қазақ халқының тарихи тәжірибесін 

жариялауды көздейді.  

 

Бөлімнің мақсаты:  

 

Табиғаттың көбею және даму заңдылықтарын оқыту арқылы ана болуға 

психологиялық дайындық.  

 

Бөлімнің міндеттері:  

 

 ана болудың әлеуметтік, физиологиялық, рухани негіздері жөнінде 

түсінік беру;  

 тірі табиғаттың көбею және даму заңдылықтары туралы түсінік беру;  

 ұрпақтың рухани және тән денсаулығына, ананың жауапкершілігі 

жөнінде түсінік қалыптастыру;  

 жеке басының тазалығы, денсаулығын сақтау және тәні мен жан 

жүйесін шынықтыруға үйрету;  

 өзін-өзі бақылау, ішкі сезімдерін шектей білу қабілеттерін дамытуға 

талпындыру.  
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«Қыздар әліппесі»  

бағдарламасының мазмұнын сыныптар бойынша іріктеу  

 

1-сынып  

 
Бөлімдер № Мазмұны Сағат 

саны 

Мерзімі 

І. Бағыну 

Заңы 

(8 сағат) 

1 Жақсы деген не? Жаман деген не? 1  

2 Әдет, әдеп.  1  

3 Жақсы әдет, жаман әдет. 1  

4 Әдеп әліппесі 1  

5 «Бес жақсы, бес жаман» Абай.  2  

6 Сөз басы –сәлем 1  

7 Қорытынды сабақ 1  

ІІ. Тек 

тәрбиесі 

(26 сағат)  

1 Мен кіммін? 2  

2 Менің есімім 2  

3 Менің туыстарым 2  

4 Туыстық атаулар 3  

5 Жеті ата(ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, 

немене) 

2  

6 Ата тек ( баба, ата, әке, аруана, әже, ана) 2  

7 Менің жеті атам 2  

8 Жанұя шежіресін құрастыруға дайындық 2  

9 Қазақтың мейрамдары(төрт мейрам) 3  

10 Үлкен айт(құрбан айт), ораза айты, рамазан айы 2  

11 Қыдыр түні 2  

12 Қорытынды сабақ 2  

 

Оқушылар нені меңгерген (нәтиже):  

 бағынуды әдет пен әдеп рет, текті туысқан ретінде ұғымы қалыптасқан;  

 қазақтың төрт ұлттық мейрамы туралы түсінігі бар;  

 жақсы мен жаманды айыруға дағдыланған.  

 

2-сынып  

 
Бөлімдер № Мазмұны Сағат 

саны 

Мерзімі 

І. Бағыну 

Заңы 

(8 сағат)  

1 Қазақ қыздар гимназиясының ережелері 3  

2 Бағыну деген не? Қорқу ма, сыйлау ма, мойындап 

орындау ма? 
2  

3 Бес жаман, бес жақсы 2  

4 Қорытынды сабақ 1  

ІІ. Тек 

тәрбиесі 

(26 сағат) 

1 Менің руым 2  

2 Ру, жүз. Таңба, ұран, жер 2  

3 Қазақ билері 2  

4 Батырлар 2  

5 Жыраулар, хандар 2  

6 Менің руымның тарихы 2  
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7 Менің мекен –жайым 2  

8 Менің Отаным-Қазақстан 2  

9 Дос. Достық дегеніміз не? 2  

10 Көрші , жерлес. 2  

11 Дұшпан деп кімді айтамыз? 2  

12 Мешіт, имам, жұма, жұмалық, құран, 2  

13 Қорытынды сабақ 2  

 

Оқушылар нені меңгерген (нәтиже):  

 бағынуды қорқу және сыйлау ретінде ұғымы қалыптасқан;  

 ру мен Отан туралы түсінігі бар;  

 қазақ қыздар ережесін сақтау қабілеттері дамыған.  

 

3-сынып  

 
Бөлімдер № Мазмұны Сағат 

саны 

Мерзімі 

І. Бағыну 

Заңы 

(8 сағат) 

1 Тыйым сөздер 2  

2 Ырымдар 1  

3 Обал, сауап, ысырап 2  

4 Ортаға бағыну деген не? 1  

5 Қоғамға бағыну деген не? 1  

6 Қорытынды сабақ 1  

ІІ. Тек 

тәрбиесі 

(26 сағат) 

1 Үш жұрт 1  

2 «Жігіттің үш жұрты»  1  

3 Менің туып өскен жерім 2  

4 Баянауыл өлкесі 1  

5 Екібастұз қаласы 1  

6 Баянауыл өлкесінің сөнбес жұлдыздары 2  

7 Баянауыл өлкесінің ақын, жазушылары 2  

8 Баянауыл өлкесінің ғалымдары, өнер 

қайраткерлері 
2  

9 Ислам негіздері 2  

10 Мұсылмандықтың белгілері 2  

11 Қандастар. Диаспора 2  

12 Асыл сөздер, киелі сандар 3  

13 Дүниенің төрт негізі (от, су, жер, ауа) 

Жер-Ана, Көк –Тәңірі 
3  

14 Қорытынды сабақ  2  

 

 

Оқушылар нені меңгерген (нәтиже):  

 «үш жұрт», ислам негіздері туралы ұғымы қалыптасқан;  

 туған жер, туған аймақ туралы түсінігі бар;  

 ортаға бағынуға дағдыланған.  
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4-сынып  

 
Бөлімдер № Мазмұны Сағат 

саны 
Мерзімі 

І. Бағыну 

Заңы 

(8 сағат) 

1 Қыз деген кім? 1  

2 «Қызға қырық үйден тыйым» 1  

3 «Ұжымың екінші үйің» 1  

4 «Адам әдебімен көрікті» 1  

5 Бағыну Заңы және қыз бала 2  

6 Ақылды қыз деген кім? Пікірталас 1  

7 Қорытынды сабақ 1  

ІІ. Тек 

тәрбиесі 

(26 сағат)  

1 Менің туысқандарым 1  

2 Жанұя мерекелері 1  

3 Руымның тарихы 1  

4 Жанұя шежіресі 1  

5 Абайдың қара сөздері 2  

6 Ұлы адамдардың нақыл сөздері 2  

7 Бабалар ұлағаты-ұрпақ аманаты 2  

8 Достық парызы дегеніміз не? 2  

9 «Әдеп пен инабат рәсімдері» 2  

10 «Егер ісім өнсін десең, ретін тап» 2  

11 Көшеде, саяхатта жүру 2  

12 Киіну, өзін өзі ұстау 2  

13 Екібастұз қаласының көше атауларының 

шығу тарихы 

2  

14 Қасиетті кітаптар 1  

15 Адамгершілікке байланысты хадистер 2  

16 Қорытынды сабақ 1  

 

Оқушылар нені меңгерген (нәтиже):  

 «Бағыну Заңы» туралы түсінігі қалыптасқан;  

 діннің адамгершілік маңызы туралы түсінігі бар;  

 жанұя шежіресін құрастыруға дағдыланған.  

 

5-сынып  
Бөлімдер № Мазмұны Сағат 

саны 
Мерзімі 

І. Бағыну 

Заңы 

(8 сағат) 

1 Ер адам. Ер адамның отбасындағы рөлі 1  

2 Ер адамды сыйлау(атаны, әкені, ағаны, 

бауырды) 
1  

3 Әке мұрасы және мұрагерлік құқық, 

жанұядағы баланың орны. 
2  

4 Әйел адамның отбасындағы рөлі 1  

5 Әйел адамды сыйлау(әжені, ананы, әпкені, 

қарындасты, сіңіліні) 
  

6 Бағыну заңы және қыз бала. Бағыну 

заңының үш сатысы(ата-анаға бағыну, ерге 

бағыну, балаға бағыну) 

2  

7 Қорытынды сабақ. 1  
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ІІ. Тек 

тәрбиесі 

(8 сағат) 

1 Менің өмірдегі орным мен атқаратын 

рөлім. 

1  

2 Ұлт, жүз, ру туралы түсінік.  1  

3 Туыстық қатынастар 1  

4 Туыстар арасындағы әдептілік қатынас 1  

5 Жұлдызнама, олардың түрлері.  2  

6 Қорытынды сабақ.  2  

ІІІ. Қара 

шаңырақ 

(14 сағат) 

1 «Қара шаңырақ» түсініктеме. 2  

2 Қара шаңырақты аттамау деген не? 2  

3 «Отау», «жас отау» түсініктеме. 2  

4 Тұңғыш бала, кенже бала, кенже ұл, жалғыз ұл. 2  

5 Неге кенжені еркелетеді? 2  

6 Кенже келін. 2  

7 Қорытынды сабақ.  2  

 

Оқушылар нені меңгерген (нәтиже):  

 «Қара шаңырақ», туыстық қатынастар туралы ұғымы қалыптасқан;  

 ұлт, жүз, ру туралы түсінік қалыптасқан.  

 

6-сынып  
Бөлімдер № Мазмұны Сағат 

саны 
Мерзімі 

І. Бағыну Заңы 

(7 сағат) 

1 Бата, ақ бата, теріс бата, батагөйлік 1  

2 Тілек, алғыс, өсиет. 1  

3 Ана алдындағы парыз 1  

4 Бағынудың пайдасы.  1  

5 Сырласу: ана–қыз, жеңге-қайынсіңлі, апалы-

сіңлі, ене-келін, дос қыз.  
2  

6 Қорытынды сабақ (шығарма)  1  

ІІ. Тек тәрбиесі 

(8 сағат) 

 

 

1 Атамекен.  1  

2 Қазақтың дүниетанымы(«Бес саусақ» кітабын 

талдау, зерттеу)  
1  

3 Қорытынды сабақ.  1  

ІІІ. Келін 

тәрбиесі 

(24 сағат) 

1 Келін деген сөзге түсінік.  2  

2 Қазақтың келіндері.  2  

3 Тазалық – денсаулық кепілі.  2  

4 Дастархан ажары.  2  

5 Ұлттық тағамдар, ұлттық ыдыс – аяқтар. 2  

6 Киіз үй және оның жабдықтары.  2  

7 Қонақ түрлері. 2  

8 Қонақ күту – ата дәстүріміз. 2  

9 Қонақ күту әдебі 2  

10 Қонақ түрлері.  2  

11 Сыбаға, қонақ кәдесі. 2  

12 Қорытынды сабақ.  2  

 

Оқушылар нені меңгерген (нәтиже):  

 қазақтың дүниетанымы, Атамекен туралы ұғымдары қалыптасқан;  

 бағынудың пайдасы туралы түсінігі бар;  

 «ақ бата» мен « теріс бата» түрлерін айыра білуге дағдыланған.  
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7-сынып  
Бөлімдер № Мазмұны Сағат 

саны 

Мерзімі 

І. Бағыну 

Заңы 

(6 сағат) 

1 Бозбала, бойжеткен. 1  

2 Қыз бейнесі, жігіт бейнесі.  1  

3 Қыз бен жігіттің танысуы.  1  

4 Өз - өзін қорғау шаралары.  1  

5 «Парасатты Әйгерім» (кеш түрінде өтетін 

қорытынды сабақ)  
2  

ІІ. Тек 

тәрбиесі 

(7 сағат)  

1 Қан тазалығы. 1  

2 Ұрпақ ұлағаты.  1  

3 Аралас неке.  1  

4 Инцеста.  1  

5 Радиация.  1  

6 Семей ядролық полигоны, оның әсері. 1  

7 Қорытынды сабақ. 1  

ІІІ. Қара 

шаңырақ 

(4 сағат) 

1 Қарыз бен парыз.  2  

2 Қорытынды сабақ. 2  

ІV. Келін 

тәрбиесі. 

(8сағат) 

1 Қайын жұрт.  2  

2 Жеңгетайлық.  2  

3 Төркін, төркіндету.  2  

4 Қорытынды сабақ.  2  

V. Неке 

тәрбиесі. 

(14 сағат)  

1 Бой жету. 2  

2 Әйел жынысының жаратылысы.  2  

3 Етеккірдің келуі. 2  

4 Дене дамуы және жыныстың жетілуі. 2  

5 Дене гигиенасы, жыныс мүшелерінің 

гигиенасы.  

2  

6 Қимыл – қозғалыс және сымбат.  2  

7 «Жұбайлық өмірге дайындық дегенді 

қалай түсінем?» (шығарма жазып талдау 

түрінде өтетін қорытынды сабақ)  

2  

 

Оқушылар нені меңгерген (нәтиже):  

 келінге деген қазақтың қарым - қатынасы туралы ұғымы қалыптасқан;  

 өз ағзасының биологиялық туралы түсінігі бар;  

 жеке басының тазалығына, өзіне өзі баға беруге, жолдастарына баға 

беруге дағдыланған.  

 

8-сынып  

 
Бөлімдер  № Мазмұны Сағат 

саны 

Мерзімі 

І. Бағыну Заңы 

(4 сағат) 

1 Ерге бағыну деген не? 1  

2 Шығыс әйелдердің табиғаты.  1  

3 Бағыну Заңы және демократия.  1  

4 Эмансипация.  1  
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ІІ. Тек тәрбиесі 

(3 сағат)  

1 Тұқым қуалаушылық (қасиеті, иесі, ауруы, 

дарын) 

2  

2 Қорытынды сабақ. 1  

ІІІ. Қара 

шаңырақ 

(17 сағат)  

1 Ата кәсіп түрлері.  2  

2 Мал шаруашылығы(төрт түлік, мал иесі, 

жайылым түрлері, пайдасы) 

2  

3 «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі». 2  

4 Бабаның еккені, балаға сая. 2  

5 Жақсы көршің-тынысың. 2  

6 Қанағат-ол да бір дәулет. 2  

7 Әділдіктен асқан ізгілік жоқ 2  

8 Көргендінің қылығы көңіл марқайтады. 2  

9 Қорытынды сабақ. 1  

ІV. Келін 

тәрбиесі. 

(8сағат)  

1 Соғым, соғым басы, тойы. 2  

2 Табақ тарту, түрлері. 2  

3 Мүшелеу. 2  

4 Қазақтың төрт тойы. 2  

V. Неке тәрбиесі. 

(14 сағат)  

1 Тәні саудын – жаны сау (жіңішке аурулар, 

соз, мерез, ЖҚТБ (СПИД), трихомонад 

және олардың алдын алу)  

2  

2 Жынысқа тән аурулар.  2  

3 Жыныстың психологиялық ауытқулары 

(сексуальные меньшинства)  

2  

4 Нашаның, ішімдіктің, темекінің 

зияндылығы.  

2  

5 Сайыс кеш түрінде өтетін қорытынды 

сабақ.  

2  

 

Оқушылар нені меңгерген (нәтиже):  

 «ерге бағыну» заңының мәні туралы ұғымы қалыптасқан;  

 қан тазалығы, тән тазалғы, жан тазалығы туралы түсінігі бар;  

 ата кәсіп, қанағат, әділдік туралы түсінігі бар.  

 

9-сынып  
Бөлімдер  № Мазмұны Сағат 

саны 

Мерзімі 

І. Бағыну Заңы 

(4 сағат)  

1 Балаға бағыну заңы деген не? 1  

2 «Беске келгенше балаңды хандай ұста, 

он беске дейін құлдай жұмса, он бестен 

кейін досыңдай көр».  

1  

3 Жеті жасқа дейінгі балаға байланысты 

дәстүрлер. 

1  

4 Қорытынды сабақ.  1  

ІІ. Келін 

тәрбиесі. 

(8сағат)  

1 Қыз абыройы.  2  

2 Неке түні.  2  

3 Қыз қылығымен.  2  

4 Қорытынды сабақ.  2  

ІІІ. Неке 

тәрбиесі. 

1 Қазақ некесінің ерекшеліктері, 

ережелері. 

2  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%96%D2%9A%D0%A2%D0%91/
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(10 сағат)  2 Әмеңгерлік. 2  

3 Бәйбіше, тоқал. 2  

4 Неке туралы мемлекеттік заңдар.  2  

5 Қорытынды сабақ.  2  

V. Құрсақ 

тәрбиесі. 

(8 сағат)  

1 Құрсақ тәрбиесі, оның мәні мен маңызы.  2  

2 Құрсақ тойы, жеріктік, жарыс қазан 2  

3 Кіндік кесу, кіндік шеше. 2  

4 Қорытынды сабақ.  

 

2  

 

Оқушылар нені меңгерген(нәтиже):  

 «құрсақ тәрбиесі» туралы ұғымы қалыптасқан;  

 «Бағыну Заңының» үшінші сатысы туралы түсінігі бар;  

 ортада өзін - өзі ұстауға, өз абыройын төкпеуге, өзін - өзі қадірлеуге 

дағдыланған.  

 

10-сынып  

 
Бөлімдер  № Мазмұны  Сағат 

саны 

Мерзімі 

І. Бағыну 

Заңы 

(5 сағат)  

1 Балаға бағыну. 1  

2 Ұл бала және қыз бала, әйел адам мен ер 

адам ережелері.  

1  

3 Жерлеу рәсімі, жоқтау түрлері.  1  

4 Естірту, көңіл айту, көңіл сұрау. 1  

5 Қорытынды сабақ. 1  

ІІ. Келін 

тәрбиесі.  

(6 сағат)  

1 «Атасына қарап қызын ал, анасына қарап 

қызыңды бер».  

2  

2 Махаббат және жұлдызнама.  2  

3 Қорытынды сабақ  2  

ІІІ. Неке 

тәрбиесі.  

(10 сағат)  

1 Бел құда, бесік құда, қарсы құда(сары 

сүйек), жаңаша құда, құрсақ құда.  

2  

2 Құдаласу, жаушы жіберу.  2  

3 Қыз ұзату, «сыңсу», қыз жасауы, қалың 

мал. 

2  

4 Келін түсіру  2  

5 Қорытынды сабақ.  2  

V. Құрсақ 

тәрбиесі. 

(6 сағат)  

 

1 Жүкті әйел, күн режимі, тамағы, киімі.  2  

2 Экологияның құрсаққа әсері.  2  

3 Қорытынды сабақ. 2  

 

Оқушылар нені меңгерген(нәтиже):  

 неке, қазақи неке туралы ұғымы қалыптасқан;  

 жар, жар таңдау туралы түсінігі бар;  

 «менің бостандығым басқаның бостандығы басталған жерде шектеледі» 

деген этикалық заңды орындауға дағдыланған.  
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11-сынып  

 
Бөлімдер  № Мазмұны  Сағат 

саны 

Мерзімі 

І. Бағыну 

Заңы 

(11 сағат)  

1 Ана және бала туралы мемлекеттік заңы  1  

2 Балалар құқын қорғау Конвенциясы.  1  

3 Адамның құқы мен бостандық 

декларациясы. 

1  

4 Ана ережесі.  1  

5 Анаға табыну, ана рухы. 1  

6 Дәнекер. 1  

7 «Қара шал», «Қара кемпір», «қара пима», 

кәрілер үйі, жетім бала, жетімдер үйі. 

1  

8 Көкек әйелдер.  1  

9 Мәңгүрт. 2  

10 Қорытынды сабақ.  1  

ІІ. Келін 

тәрбиесі. 

(6 сағат) 

1 Ұқсатымдылық. 2  

2 Жанұя бюджетін жоспарлау.  2  

3 Отбасындағы тең хұқылық қазақ 

шаңырағына қажет пе?  

2  

4 Жанұядағы жайлы ахуал.  1  

5 Өз мақсат – мұратына жету үшін әйел не 

істеу керек? 

1  

6 Қорытынды сабақ.  1  

ІІІ. Құрсақ 

тәрбиесі. 

(14 сағат) 

1 Жүкті әйелге мемлекеттік қамқор.  2  

2 Жүкті әйелге ерінің, жанұя мүшелерінің 

қарым – қатынасы. 

2  

3 «Бір аяғы көрде, бір аяғы жерде», «Алпыс 

екі тамырын иітіп, он екі мүшесін жарып 

шыққан...» 

2  

4 Ене тәрбиесі  2  

5 Баланы жоспарлау. 2  

6 Некесіз туған бала.  2  

7 Қорытынды сабақ.  2  

 

Оқушылар нені меңгерген(нәтиже):  

 дүниенің біртұтас жүйе екендігі туралы ұғымы қалыптасқан;  

 мәңгүрттікті жоятын да, мәңгүртікке жол беретін де біріншіден ана 

екендігі туралы түсінігі бар;  

 қазақтың салт – дәстүрлерін, рәсімдерін сақтауға дағдыланған.  
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«Қыздар әліппесі» бағдарламасына  

пікір  

 

Бағдарламаның міндеттері мен принциптері айқын көрсетілген, 

мақсаттары өте құнды тәрбие көздеріне бағытталған. Тақырыптары әрбір қазақ 

қызының тал бойына жарасқан әдемілігі мен болмысына, әдептілігіне, ертеңгі 

болашақ қазақ отбасының ұйтқысы бола алуына ықпалын тигізері сөзсіз. Қыз 

баланың табиғаты мен ана болу табиғатының үндестігі, сыйластық қырлары, 

тек және неке тәрбиесі, келін және құрсақ тәрбиесі, бағыну заңы, қара шаңырақ 

түсініктері бағдарламада басымдылықпен көрсетілген. Білім беру жүйесінде 

қыз бала тәрбиесін дұрыс қалыптастыру арқылы өмір сүру дербестігінің 

тұғырын бекіту ескеріліп, осы бағдарламада көрініс тапқан.  

Бағдарламаның әдіснамалық бөлімінде әлемдік мәдени білім берудің озық 

тәжірибесін алу және оны пәнаралық байланыс арқылы жүзеге асыру тиімді 

қарастырылған.  

Гимназияда оқу-тәрбие үдерісінің негізгі өзегі болып табылатын ізгілік 

қағидасы «Қыздар әліппесі» бағдарламасында жүйелі түрде көрсетілген.  

Бағдарламаның негізгі мақсатында көрсетілген ұлттық мәдениет арқылы 

әлемдік мәдениет деңгейіне көтерілу - игі істердің бірі болмақ.  

Қорытындылай келгенде, бағдарлама жан-жақты ойластырылып, 

мемлекеттік стандартқа сәйкес, білім беру жүйесінің алшақ принциптерін 

ұстанған негізде жасалған, ғылымилығы басым, өмір талабына сай үндестіріле 

жасалған. Осы негізде жүргізілген жұмыстың барлығы да оқушылардың жеке 

тұлғалық қасиеттерін ашуға және дамытуға бағытталған. Этнопедагогика, 

этнопсихология әдіснамалық негіздеріне сүйене отырып және «Білімнің 

жұптасып кіруі» біртұтас жүйелі принциптерін негізге ала отырып, «Қыздар 

әліппесі» бағдарламасы басқа пәндермен байланыстырылды.  
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Cайт: kyzdar-alippesy.kz  

 
«Қыздар әліппесінің ғаламтордағы нұсқасы» сайтындағы материалдар 

республикамызда үлкен сұранысқа ие және отбасылық тәрбиеге берер 

тәлімі мол.  
«Қыздар әліппесі» бағдарламасының маңыздылығы  

(ата-аналар сауалнамасының қорытындысы бойынша)  

 
Жеке тұлғаға бағытталған тәрбие үрдісін ұйымдастыруды жаңа 

педагогикалық технологиялар негізінде жүргізу тәрбиеге қатысушы 

субъектілер арасында жаңа 

байланыстар мен қатынастар 

туғызды. Кафедра, шығарма-

шылық топ, класс айымдары 

институты секілді жаңа 

құрылымдар тәрбиенің 

мазмұны мен түрінің, әдіс-

тәсілдерінің тереңдеп түрле-

нуіне мүмкіндік береді. 

Тәрбие жұмысын ұйымдас-

тыруда класс жетекшілердің 

әдістемелік бірлестігі- класс 

айымдары институтының 

жұмысы маңызды роль атқарады.  

0

50

100

Құндылығы  Танымдық 

көрсеткіші  

Коммуникативтік 

қасиеті  

Ұлттық тәрбие 

берудегі тиімділігі  

Отбасындағы 

маңызы  
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Класс айымдары институтының міндеттері:  

 тәрбие жұмысының құндылыққа бағытталған формаларын насихаттау 

арқылы класс айымдарының кәсіби деңгейін арттыру;  

 арнайы «Қыздар әліппесі» бағдарламасының жүйесінде жұмыс істеу;  

 озық тәжірибелерді практикада қолдануға әдістемелік көмек көрсету;  

 класс айымының өз білімін көтеруге ерекше көңіл бөлу;  

 оқу – тәрбие жүйесін педагогикалық технологиялар мен әдістемелерді 

түрлендіре отырып ұйымдастыру;  

 озық тәжірибе жинақтап, тәжірибе алмасу;  

 класс айымдары ұжымын қалыптастыру;  

 класс айымдарының іскерлік, шеберлік, шығармашылық қабілеттерін 

дамыту;  

 класс айымдарына жайлы психологиялық ахуал туғызу.  

 

 
 

Класс айымдары институтының «Класс айымы туралы ережесі», арнайы 

бағдарламасы бар.  

 

«Ең үздік класс айымы» сайысының ережесі  

Сайыс мақсаты:  

1. Класс айымдарының кәсіби деңгейін арттыру.  

2. Тәрбие жұмысының құндылыққа бағытталған формаларын насихаттау.  

3. «Қыздар әліппесі» бағдарламасының мақсатқа бағыттаушылық 

функцияларын жүзеге асыру.  

4. Шығармашыл да талантты класс айымдарын анықтау.  

5. Тәжірибелі класс айымдарының озық іс-тәжірибесін тарату.  
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Сайыс кезеңдері:  

І кезең  
Бұл кезеңде класс айымдары «Қыздар әліппесі» сайтына материалдар 

жинап, тапсырады. Сайтқа салған материалдардың баспа түрін эстетикалық 

талапқа сай безендіріп, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарға тапсырады. 

Материалардың сапалылығы, мазмұндылығы, саны бағаланады.  

ІІ кезең  

«Қыздар әліппесі» бойынша ашық тәрбие сағаты.  

ІІІ кезең  

ІІІ.1. «Менің тәрбие кешенім» (Тәрбие жұмысы бойынша портфолио 

тексеріледі).  

ІІІ.2. Презентация. (Мультимедиялық түрі, көрме жасау және 

оқушылардың қатысуымен 5-7 минут).  

Ескерту: Тәжірибесі мол класс айымдарына сұраныс бойынша шеберлік 

кластарын, класс айымдарына арналған тақырыптық семинар 

ұйымдастыруға болады.  

Бағалау критерийлері:  

1. Класс айымы жұмысының жүйелілігі.  

2. «Қыздар әліппесі» бағдарламасының талапқа сай деңгейде жүргізілуі.  

3. «Әдістемелік қоржынның» көлемі, мазмұндылығы, эстетикалық 

көрінісі.  

4. Тәрбие жұмысындағы жаңашылдық.  

5. Озық іс-тәжірибе тарата білу шеберлігі.  

 

Қазақ қыздар гимназиясының психологиялық қызмет жүйесінің атқарар 

істерінің ауқымы мол.  
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Тұлғаның құндылығы, рухани дүниесінің байлығы тәрбие үрдісінде 

ізгіліктік көріністің нақты формасы болып табылады. Гимназияда тәрбие 

жүйесінің барлық тармақталған компоненттері өзара тығыз байланыста ортақ 

мақсатқа жұмылдырылған. Құндылықтар, білім-ілім, интеллект және 

шығармашылық, ынтымақ, денсаулық, әуестену әлемі, болашақ кәсіби маман - 

жүйенің мазмұндық сипатын ашады. Тәрбие жүйесі педагогикалық жүйенің 

негізі болғандықтан, жеке тұлғаның дамуына тиімді және мақсатты бағыттағы 

рухани-адамгершілік, дүниетанымдық-мәдени, азаматтық-саналылық 

құзіреттіліктерін қамтиды Тәрбие жұмысын ұйымдастыруда оқушылардың 

өзін-өзі басқару ұйымының алатын орны ерекше.  
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Өзін-өзі басқаруды жүйелі ұйымдастыру – оқушыларды басқару ісіне 

тарту арқылы белсенді субъект ретінде өзін-өзі ынталандыруға, дамытуға, 

тәрбиелеуге жағдай жасау.  

 
 

Оқушылардың өзін-өзі басқару белсенділігі  
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Гимназияда бірнеше жылдан бері рейтинг-рангілік жүйе жүргізіліп келеді. 

Рейтинг-рангілік жүйенің оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысын жүйелі 

ұйымдастыруда маңызы өте зор. Бұл жүйені оқу-тәрбие көрсеткіштері 

қамтылған әр түрлі параметрлер бойынша оқушылар жүргізеді де, сынып 

айымдары бақылап отырады.  

 

 
 

Нәтижесінде «Таңдаулы ай оқушысы», «Таңдаулы класс», «Таңдаулы жыл 

оқушысы», «Ең таңдаулы сынып» номинациялары шығарылады.  

Сонымен қатар оқушылармен тәрбие жұмысы пәндік және эстетикалық 

үйірмелер мен клубтар, дәстүрлі іс-шаралар («Анаға қарап қыз өсер», 

«Парасатты Әйгерім», «Анам, айым және мен», «Жүзден жүйрік», «Қасиетті 

жетілік», «Әнші де биші балапан», «Үкілі домбыра», «Толағай» т.б.), құқықтық 

білім беру мектебінің жұмысы, тақырыптық тәрбие сағаттары қоғамдық 

мекемелермен үздіксіз байланыс арқылы жүзеге асады.  
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№ 25 қазақ қыздар гимназиясы – бәсекеге  

қабілетті білім ордасы  

 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Еліміздің ертеңі бүгінгі жастардың қолында, 

ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында» деген сөз білім сапасын арттыру 

үшін әрбір мұғалім жауапты дегенді білдіреді. Осы жауапкершілікті жан-

тәнімен сезініп, жаңа заманның ауыр жүгінен қалыспай, жұмыла көтерген 

жүктің жеңіл екенін сезіне білген ізгілікті ұяның бірі – № 25 қазақ қыздар 

гимназиясы 1993 жылы ашылды. Гимназия – Қазақстан Республикасының 

педагогикалық іс-тәжірибесінде қазақ қыздарына арналған алғашқы оқу орны. 

Алғашқы директоры Л.С. Сырымбетова. Одан кейінгі жылдары осы мекемеде 

басшылық жасап, дамуына зор үлес қосқан директорлар – Г.К. Сванкулова, 

Қ.Ы. Адамова, М.М. Айткенова, З.Ә. Мұхаметжанова және гимназияның қазіргі 

таңдағы директоры С.Д. Избастина.  

Еліміздің ертеңгі тізгінін ұстар, Отанын ғаламдық дамудың көшінен 

қалдырмай өрге шығарар азамат тәрбиелеу саласында ұстаздарға аса жауапты 

қоғамдық міндет жүктеліп отыр. Білім ордасында бүгінде қаншама ұрпаққа 

білім беріп, тәрбиелеп, сара жолға салған 42 ұстаз еңбек етеді, олардың 38 

жоғары білімді, жоғары және бірінші санатты ұстаздар 62% құрайды. 8 ұстаз 
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жаңа форматтағы курсты аяқтап, оқушыларға өз білімдерін беруде. 

Гимназияның бүгінгі келбетін мектеп басшыларынан бастап әрбір ұжым 

мүшелерінің қайраткерлік келбетімен байланыстыруға болады. Оқушылардың 

білім сапасын жоғары деңгейге көтерудің басты шарттарының бірі – 

бақылаудың дұрыс жолға қойылуы және нәтжелі жұмыс істеуге қатаң талап 

етілуі. Екінші, білімді де білікті мамандар. Үшінші, материалдық-техникалық 

базаның нығайтылуы.  

Білім саласын жаңартудағы басты мақсат Қазақстан Республикасында 

білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік 

бағдарламасында белгіленгендей, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін бүкіл 

әлемде қамтамасыз ету болып табылады. Жоғары дамыған елдің бәсекеге 

қабілеттілігі адам мүмкіншілігінің дамуымен байланысты. Ол білім жүйесінің 

жағдайымен анықталады. Елдің экономикалық өсуінің тұрақтылығы негізінен 

осы салада қамтамасыз етіледі. Аталған мақсатқа білім жүйесіне жаңа 

ұйымдастырушылық экономикалық механизмді енгізу, білім саласының өсуін 

қамтамасыз ету, білім құрылымын, оқытудың мазмұны мен технологиясын 

жаңарту, білім беру саласына білікті мамандарды жұмылдыру, орта мектептің 

жаңашыл әлеуетін көтеру арқылы жетуге болады. Жақсы білім мекемесіне 

әрқашанда қалыптасу мен даму үрдістері тән.  

Қазіргі заман мектебіне кеңінен және жаңаша ойлайтын менеджер қажет. 

Жаңашыл менеджердің негізгі міндеті тиімді іс-әрекет болып табылады. 

Менеджердің шеберлігі – кез келген жұмысты өзі жасамай, басқа адамдарды 

жұмылдыру арқылы жұмыс жасау. Қызметкерлердің мақсаттарына жету үшін 

жасаған іс-әрекеттеріне қолдау көрсеткенде ғана жалпы құндылықтары мен 

мақсаттары біріккен біртұтас ұжым қалыптастыруға болады. Басқару бұл - 

белгілі бір жүйеге керекті мақсат, нәтижеге жетуге әсер ету. Бүгінгі күні 

гимназия жаңашыл тәртіпте жұмыс атқаруда. Жаңаша көзқараспен, заман 

талабына сай өз жұмыстарына жауапкершілікпен қарап, әріптестерінен де соны 

талап етіп, оқушының бойындағы талант пен дарындылықты ұштай білген, 

гимназия директорының орынбасарлары болып қызмет атқарған ұстаздар – 

Г. Хамитова, Қ. Сұлтанбекова, Г. Сейіловалар болса, қазіргі күні осы жұмысты 

абыроймен атқарып келе жатқан Б. Сағындықова, Қ. Жұмаділова, 

Ж. Рамазанова, О. Аушакимова, А. Жангуровалардың гимназияның жаңаша 

биіктерден көрінуіне қосар үлестері әлі де мол. Ұстаздар еңбегінің нәтижесінде 

гимназия оқушылары әр жыл сайын республикалық «Тарих ата» 

олимпиадасында, облыстық пән олимпиадаларында, халықаралық, 

республикалық, облыстық оқушылардың ғылыми жобалар сайысы мен «Зерде» 

ғылыми жобалар жарысында, KATEV ұйымдастырған қазақ тілінен «Жарқын 

болашақ» олимпиадасында, облыстық жастардың жергілікті қауымдастығының 

қоғамдық маңызды проблемаларын шешу мақсатындағы ұйымдастырылған 

әлеуметтік жобалар сайысында, инновациялық идеялар, шығармалар сайысы 

мен оқуларда, ақындар мүшайрасында, халықаралық ғылыми практикалық 

конференциялар мен оқуларда, «Табиғат және адам», «Су-тіршілік көзі» 

интеллектуалдық сайыстарда үнемі жүлделі орындарға ие болып, облыстық 

және республикалық жоғары оқу орындарының грант иегерлері атануда. 
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Осының бір айғағы ретінде 2013-2014 оқу жылындағы облыстық ғылыми 

жобалар сайысында гимназия оқушыларының командасы «Ең үздік білім 

мекемесі» номинациясына, КИО интернет олимпиадасында ІІІ орынға ие болса, 

2 оқушы Халықаралық Л. Толстой оқуларының дипломанттары атанды.  

Гимназияны басқару іс-әрекетінің ең басты міндеті – қабылданған 

шешімдерді іске асырудағы кері байланысты қамтамасыз ету.  

Басқару іс-әрекетінің үдерісі гимназияда жүйе ретінде қарастырылады, 

оның негізгі элементтері – жоспарлау, жүзеге асыру, тексеру және түзету. 

Мектептің тұжырымдамасына, даму бағдарламасына сәйкес басқару кезеңінде, 

біріншіден, жан-жақтан ақпарат жиналып, талдау жүргізіледі. Негізгі мәселелер 

анықталып, тақырыбы және мақсаты белгіленеді. Мақсат – іс-әрекеттің бағыты, 

ал басқару мақсаты - бұл күтілген нәтиже бейнесі. Осы нәтижеге жету үшін 

жоспар әзірленіп, керекті іс-шаралар ұйымдастырылып, жүзеге асырылады. Қол 

жеткізген нәтижелерге талдау жүргізіледі. Күтілген нәтижеге қол жеткізілмесе, 

жоспар мен мақсаты қайта қаралады және оларға түзетулер енгізіледі. 

Стратегиялық міндетті шешу және құзіреттілік үйлесімін қолдану гимназияны 

басқаруда бағдарламалық іс-шараларды іске асыру есебінен қамтамасыз етіледі. 

Бұның негізгі бағыты болып білім үрдісін басқарудың әбден жетілуі, 

педагогикалық технологияларды тиімді түрде қолдану, қоғамдық және 

оқушының өзін-өзі басқару формаларын, мектептің қамқорлық кеңесін әр түрлі 

бағдарламалар мен жобалау қызметтеріне енгізу болып табылады.  

Гимназиядағы оқу-тәрбие үрдісін басқару жүйесінің тағы бір ерекшелігі 

мектепті басқаруда ата-аналар да қатысады. Мектепте ата – аналардың 

қамқоршылық кеңесі жұмыс жасайды.  
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Кеңес жұмысының мазмұны мен қызметі мемлекеттік нормативтік 

құжаттармен және мектептің жарғысымен айқындалады. 2009 жылы 

қамқоршылық кеңестің қолдауымен «№ 25 қазақ қыздар гимназиясының даму 

қоры» қоғамдық қоры ашылды. Бұл қоғамдық қор кеңес білім ұйымдарын 

алқалық басқарудың бір түрі болып табылады. Материалдық-техникалық 

базаны нығайту мақсатында «Қамқоршылық кеңестің» қолдауымен компьютер, 

оргтехника алынды, жиһаздар жаңартылды, үздік нәтиже көрсеткен оқушылар 

мен мұғалімдерге, сыныптарға материалдық қолдау көрсетілді.  
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Гимназия «ашық мектеп» аясында жұмыс жүргізуде. Мектептің газеті мен 

сайты бар, ол бір неше бөлімнен құрылған, сонын ішінде виртуалдық 

қабылдауы жұмыс жасауда және E-сabak.kz онлайн журналы бар.  

Мектептің ғаламтордағы мекен-жайы:  

 ekbschool25@mail.kz (пошта);  

 куzdar_qimnazyasy.kz;  

 куzdar aliррesi.kz;  

 E-сabak.kz – онлайн журнал.  

Жыл бойы мектеп туралы ақпарат, мақалалар газет-журналдарда үнемі 

басылады.  

Оқу жылы аяқталғанда, ата-аналарға оқу-тәрбие жұмыс жүйесінің 

нәтижесі бойынша баяндама жазылып, слайд-шоу, шығармашылық кеш түрінде 

есеп беріледі. Осы жұмыстардың арқасында кері байланыс орнатылып, бар 

кемшіліктер мен проблемаларды тез жоюға коррекция жұмысы жүргізіледі.  

Қазақстандағы білім беру жүйесін жаңалау үрдісінде, әлемдік білім беру 

тенденциясын дамытуда бағалау жүйесін заманға сай реформалау қажеттілігі 

анықталды. Қазақ қыздар гимназиясы оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау 

жүйесін енгізуде эксперимент жүргізіп келеді. Аталған мәселе бойынша үнемі 

жүргізілетін семинарлар ұйымдастырылып, сонымен қатар технологиялық 

картаға, күнтізбелік және сабақ жоспарларына жаңа бағалау критерийлері 

енгізілген. Сабақта және сабақтан тыс әрекеттерде 4 критерий бойынша бағалау 

кеңінен қолданылып, білім, білік, дағдылары, мәселені шеше алу, ақпараттық 

және коммуникативтік құзыреттіліктері іске асырылады. 1-деңгей – минималды 

(1-3 ұпай), 2-деңгей – қанағаттанарлық (4-6 ұпай), 3-деңгей – жеткілікті (7-9 

ұпай), 4-деңгей – жоғары (10-12 ұпай). Гимназия мұғалімдері ашық, жабық 

түрдегі тесттер, практикалық-эксперименталды жұмыстар, зерттеу және 

шығармашылық, логикалық-құзіреттілік тапсырмалар жасауда. Бұл 

жасалымдар білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін анықтайтын 

өлшеуіштері болып табылады. Білім нәтижесін анықтауда әр оқушыға жеке 

білім маршруты жасалады. Жеке білім траекториясын іске асыру дәрежесі, 

оқудағы ілгерілеуінің айқындалуы, зерттеу-жобалау әрекетінің барысы, әрекет 

тәсілдерінің қалыптасуы, құзіреттілік негіздері, тұлғаның дамуы, рефлексия 

жасау қабілеті білім алушылар портфолиосында жинақталады. Портфолио оқу 

нәтижелерін жүйелі де үзіліссіз бағалау және өзін-өзі бағалау мақсатына 

бағытталған форма ретінде қаралып, портфолионың: жеке нәтиже 

портфолиосы, жобалау әрекеттерінің портфолиосы, пәндер бойынша 

портфолио сияқты түрлері практикада қолданылады. Жүргізіліп жатқан 

шаралар білім беру саласын басқаруда және бақылау үдерісіне жаңашылдық 

енгізуге мүмкіндік береді. Бұл мектептің әрекетін барлық деңгейде уақытылы 

және дәлелденген басқару шешімдерін қабылдауға жетелейді.  

Құзіреттілік үйлесімінде басқарушының зейіні білім кеңістігінің 

субъектілерінің біріккен әрекеттерінің диагностикасына, педагогтың кәсіптік 

қызметін орындауына, теориялық және практикалық дайындығына назар 

аударылады. Құзіреттілік мұғалім әрекетін бейнелейді, сондықтан кәсіби 
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құзіреттілігінің деңгейін көрсететін критерийлерін жасау қажет. Мысалы: 

пәндік құзіреттілік, психологиялық құзіреттілік, жаңашылдыққа дайындық 

және басқалар. Мұғалім – білім беру үрдісінде негізгі субъект, оның кәсіби 

шеберлігі мен пәнін терең білуі - оқушы бойындағы құзіреттіліктің даму көзі. 

Оқушы бойында негізгі құзіреттіліктерді дамыту мақсатында гимназия 

ұстаздары қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, биология, география, физика, 

тарих, математика пәндері бойынша тапсырмалар жинағын құрастырып, 

рецензиялады.  

Қазақ қыздар гимназиясында білім сапасын арттыруда оқушыларға 

арналған бейіндік және бейіналды модель жасалған. Бейіндік оқыту жекелеген 

пәндерді тереңдетіп оқытудың синонимі емес, ол ең алдымен, жоғары сынып 

оқушыларының сапалы түрде болашақта өмірлік траекториясын таңдауы болып 

табылады. Бұл модель белгілі бір оқушы мен ата-аналардың әлеуметтік білім 

тапсырысына бағытталған. Оқушылардың білімге деген қажеттілігін және жеке 

ерекшеліктері мен мүмкіншіліктерін ескеретін жеке оқу жоспары бар. Оқу 

жоспарының вариативтік бөлімінен арнайы курс, факультативтер және 

элективті курстар енгізілген: «Риторика», «Психология», «Ырғақ», «Таным 

мәдениеті», «Зерттеу және жобалау», «Елтану» және т.б. Бейіндік оқытуды 

қамтамасыз ету үшін гимназия ұстаздары оқу-әдістемелік кешенмен 

жинақталған 30 авторлық бағдарламалар жасады. Гимназия іс-әрекеті қазақ 

қыздар тәрбиесінің ерекшеліктерін ескере отырып, жеке тұлғаның 

шығармашылығын, танымдық белсенділігін дамытуға бағытталған. Оның 

дәлелі ретінде жыл сайын ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша қала 

деңгейінде бірнеше жылдар бойы І орынға ие болып, облыс көлемінде «50 үздік 

мектеп» қатарына енді. ҰБТ қорытындысы бір жылдық еңбектің нәтижесі ғана 

емес, бала мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап берілген жүйелі 

білімнің нәтижесі. Оқушыларға мектеп бағдарламасы деңгейінде ғана білім 

беріп қоймай, оларды білім әлемінің тереңіне жетектеп, тұнығынан 

сусындатқан мұғалімдер А. Абдрахманова, Қ. Жаудина, Ә. Скокова, 

М. Көбешова, Қ. Жұмаділова, К. Даутова, Т. Қаржасбаев, Б. Сағындықова, 

О. Байшуақова, Г. Хамитова, Ә. Жаңбырбаева, Ж. Рамазанова, О. Аушакимова, 

А. Қуандықұлы, А. Жангурова, мектеп психологы Г. Ақшолақованың еңбектері 

ерекше. Бұл ұстаздардың шәкірттері тек ҰБТ-де ғана емес, түрлі облыстық, 

республикалық, халықаралық білім сайыстарында жүлдегерлер атанып келеді. 

Мұғалімдер өмір ағымына ілесе алатын, заман талабына сай ұрпақты 

тәрбиелеумен қатар өз білімін үнемі толықтырып отырады және білікті 

мамандарымыз – облыстық, республикалық, халықаралық «Дарынды балаға – 

талантты ұстаз», «Ең үздік шығармашыл ұстаз», мұғалімдер арасындағы пән 

олимпиадалары тәрізді түрлі сайыстардың жүлдегерлері. Соңғы жылдары 

мұғалімдер құрастырған «Білім берудегі жаңа көзқарас: әдістеме мен жаңашыл 

әдістер» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары, «Математика 

пәнінен ҰБТ дайындаудың оқу әдістемелік құралы», «Жас дарын әлеміне 

саяхат», гимназияның 20 жылдық мерейтойына арналған «Тағылымы мол білім 

ордасы» атты кітаптар және «Мектебім – әнім, гүл бағым ...» атты журнал 

баспадан шығарылды. «Гимназия ұстаздарымен оқушылары Республикалық 
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«Дарынды балалар – Қазақстанның болашағы», «Қазақстанның үміт 

артарлары» атты энциклопедияларына енді.  

 

Биология пәні мұғалімі О. Аушакимова 2014 жылы Астана қаласында 

өткен Халықаралық «ХХІ ғасыр білім беру саласындағы жаңа технологиялар 

ғасыры» атты ғылыми-практикалық конференциясына қатысып, «Ыбырай 

Алтынсарин» атындағы алтын медальмен марапатталды және халықаралық 

ұстаздар Одағының мүшелігіне қабылданды. Орыс тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімі О. Байшуакова халықаралық әлем халықтарының ғылыми 

конференциясына шығармашылық жұмыстарымен сырттай қатысып, 

ЮНЕСКО-ның дипломаты атанды. Ә. Скокова, Г. Ақшолақова, Ж. Рамазанова, 

Қ. Жұмаділова, Б. Сағындықова сынды мұғалімдер Халықаралық деңгейдегі 

«Лучшие люди: Лучшие в образовании» атты энциклопедияға енді.  

 
 

Гимназия оқушыларын ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулу мақсатында 

мектеп әкімшілігі мен жоғары оқу орындары арасында келісім шарттар 

жасалған. Павлодар қаласының жоғары оқу орындарының профессорлары 

А. Бейсембаев, Қ. Ергалиев гимназия мұғалімдерімен бірлесе отырып, 

оқушыларды пәндік олимпиада, ғылыми жоба жарыстарына дайындауға ақыл-

кеңестерін беріп, өз бойындағы білімдерімен сусындатуда. Осы жұмыстың 

нәтижесі оқушылардың интеллектуалдық сайыстардан облыс, республика, 

халықаралық деңгейде алған жүлделі орындары және оқушылардың сапалы 

білім алумен қатар рухани байлығын молайту мен жетілдіруге бағытталған 
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гимназиядағы жүргізілетін үйірме жұмыстары, авторлық бағдарламалар өз 

нәтижелілігін көрсетуде. Атап айтсақ, «Бозторғай» хоры, «Еркетай», «Назерке» 

домбырашылар оркестрі, «Наз» би тобы, «Дебат», «Жас дарын» үйірмелері 

қала, облыс, республика, халықаралық деңгейлерде үнемі жетістіктерге ие 

болуда.  
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Білім мен тәрбие беруде гимназияның миссиясына сай ең басты ерекшелігі 

– түлектердің бүгінгі күні өмірден өз орындарын тауып отырғаны. Біздің 

анықтауымыз бойынша түлектеріміздің 85%-ы – отбасылық өмір құрып, 

барлығы да бір-бір отбасының берекесі, жанұясының қаймағын бұзбай, 

болашақ ұрпақтың бойына ең құнды рухани-адамгершілік қалыптастыратын 

қоғамның басты тірек-арқауы – АНА деген абыройлы атқа ие болып отырған 

жандар. Бұл – көңілге қуаныш ұялататын мәселе.  

Қорыта келгенде, мектептегі сапаны жаппай басқара отырып, әрбір оқушы 

мен мұғалімнің одан әрі қарай дамуы үшін жеке тұлғаға бағытталған тәсілдерге 

сүйену қажет. Заманауи мектеп – бұл үнемі өзгере отырып дамитын 

педагогикалық үрдіс, жаңару үстінде болатын мектеп екендігін жадымызда 

ұстау керек. Үнемі жаңару принципі оқу-тәрбие үрдісін, сапаны жаппай 

басқарудың негізгі ережесі болып табылады.  

Жүргізілген тәрбие жұмысының беріп жатқан нәтижесі төмендегідей:  

 Оқушылар өздерінің қоғамдағы орнын табуға талпыныс жасайды.  

 Өз міндеттеріне жауапкершілікпен қарайды.  

 Салауатты өмір сүруге дағдыланады.  

 Демократиялық бағытты ұстанған құқықтық мемлекетте қалай өмір 

сүрудің жағдайын сезінеді.  
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Тәрбие – тұлғаны қалыптастыруға мақсатты бағытталған үрдіс. Тәрбие – 

бұл өмірлік шығармашылық. Сондықтан мұнда бала бейнесі, яғни, жеке тұлға 

бейнесі маңызды. Бүгінгі оқушылар – еліміздің ертеңгі болашағы халықаралық, 

республикалық, облыстық, қалалық білім мен өнер сайыстарында, зияткерлік 

марафондарда шәкірттеріміз биік белестерден көрінуде. Дарынды, өнерлі, 

талантты қыздар шығармашылығы білікті ұстаздар жетекшілігімен шыңдала 

түсуде. Білім мен тәрбиенің бұтақ жайған бәйтерегіндей болған 

республикамыздағы тұңғыш қыздар гимназиясы жеке тұлғаның қалыптасуына, 

оның жан-жақты үйлесімді дамуына, ізгілендіру, демократияландыру, 

толеранттық, ынтымақтастық, құзіреттілік деген адами құндылықтарды оқушы 

бойына сіңіруге мол үлес қосуда.  
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2.2 Диалогтік оқыту тәсілін тиімді пайдалану арқылы сөйлеу мәдениетін 

жетілдіру және басқару жүйесін оңтайландыру  

 

Мектептің толық атауы: М. Кұсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 

дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп – интернат.  

Мектептің заңды мекен-жайы: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 

Кобландин көшесі, 2.  

Оқыту тілі: қазақ.  

Эксперименталдық жұмыс тақырыбы: Диалогтік оқыту тәсілін тиімді 

пайдалану арқылы сөйлеу мәдениетін жетілдіру және басқару жүйесін 

оңтайландыру.  

Педагогикалық технология (инновация) атауы: Мектеп қоғамдастығы.  

Инновацияның негізгі идеясы: Мұғалімнің кәсіби беделін көтеру 

мақсатында қоғамда педагогтің оң имиджін қалыптастыру.  

Технология (инновация) мақсаты: Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін 

дамыту арқылы оқушының сапалы білім алуын қамтамасыз ету.  

Жүзеге асыру жылдары: 2014-2017 ж.ж.  

Жүзеге асыру жолдары: Мектеп қоғамдастығы аясында үздіксіз кәсіби 

дамуға жетекшілік ету; Мектептегі кәсіби қоғамдастық қызмет етуі 

педагогтардың ішкі қабілеттерін тиімді құра біліп, сыртқы білім мен тәжірибені 

қабылдауға дайындау; ынтымақтастықта жұмыс істеп, проблемаларды шешуде 

ықпал ету арқылы әрекет ету; кәсіби қоғамдастықтың, өзгерістің мұғалім – 

оқушы- ата-ана қарым-қатынасындағы байланысын нығайту.  

Күтілетін нәтиже: Мұғалімдер оқу мен оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдердің 

жеті модулін өзара сабақтастыра отырып, диалогтік оқытудың 

тиімділігін көрсетеді.  

Қорытындылар: Командалық жұмысты және бірлескен оқуды 

ұйымдастыру арқылы мұғалімдердің көшбасшылықтағы белсенділігін 

жетілдіру.  

Ұсыныстар: Педагогикалық ұжыммен бірге ынтымақтастықта жүргізген 

мұғалімдердің тәжірибелік қызметін қолдау мақсатында желілік 

байланыс орнату.  

 

М. Кұсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған мектеп-интернатының оқу мен оқытудағы 

инновациялық-педагогикалық технологияларды пайдалану және ендіру 

бойынша тәжірибесіне сипаттама  

 

Педагог қызметкерлердің кәсіби құзыреттілігін дамытудағы мектеп 

қоғамдастығының тиімділігі  

 

Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде мектептер үшін де, мұғалімдер үшін де 

ең басты, маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» 

және екіншісі – ол да маңызы жағынан біріншіден еш кем емес: «Мұғалімдер 

оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындайды?» деген сұрақ туындайды. 
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Сондықтан қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бастысы – білім жүйесіне өзгеріс 

енгізу. Білім бар жерде даму, жетілу, кемелдену үдерісі бір сәтке толастамайды. 

Осындай өзгерістердің ортасында болу үшін, өз тәжірибесін үнемі жетілдіріп 

отыру үшін мектеп директоры жалпы білім беру ұйымдары басшыларының 

біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша оқыту курсының 

тыңдаушысы болды.  

Адам баласының тәрбиесін қалыптастыратын үш ортасы бар. Соның бірі-

мектеп. Әлем жаһандану деп жар салып жатқанда ұрпақтың бойында ұлттық 

мәдениетті қалыптастыру мақсаты тұрғандығы айтпаса да түсінікті. Мектептің 

мақсаты - қазақы қаймағы бұзылмаған ауылдан келген жас жеткіншектің 

бойында ұлттық құндылықтары негізі саналатын тілін, ділін, дінін, ұлттық 

мәдениетін дамыту.  

Мектеп-интернат педагогтерінің санаттары бойынша сапалық құрамы 

жоғары – 32, бірінші – 18, екінші – 17, үшінші – 14 мұғалім бар. Ақпараттық-

әдістемелік кеңістікті ұтымды пайдалану нәтижесінде мектептегі 55 мұғалімнің 

37-і деңгейлік курстан дәріс алып, сертификатқа ие болған. Мұғалімдердің 

сапалық құрамы – 83%, мектептің статусына сай, жоғары көрсеткіш және 

деңгейлік курстан өткен мұғалімдердің үлесі – 67,2%. Педагогтардың кәсіптік 

және жеке өзін-өзі көтеруі үшін бар мүмкіншілік пайдаланылып, ақпараттық-

коммуникативтік технологиялармен сабақтар жүргізу кеңінен енгізілген.  

 

 
Озық педагогикалық тәжірибе енгізу  

 

Осы бағытта мектепішілік желілік кәсіби қоғамдастық құрылып, пән 

мұғалімдері, тәрбиешілері, ата-ана мен жас мамандар арасында педагогикалық 

ынтымақтастық орнаған. Ұжымдағы мұғалімдердің кәсіби дамуына ықпал етіп, 

оқыту мен оқудағы инновациялық үрдістің енгізілуіне қолдау көрсетіліп, 

мұғалімдердің әдістемелік кеңесі мен кәсіби қоғамдастығы тығыз байланыста 

жұмыс жасауда. Өзара байланыс нәтижесінде дамыту тобының іс-тәжірибесіне 

ықпал ету, жаңа әдіс-тәсілдерді іс тәжірибесінде қолдану, қорытындысында 
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жаңа іс-тәжірибені өзге мектеп мұғалімдеріне тарату іске асады. Мектеп-

интернаттың әдістемелік құрылымы 6 пән бірлестігі мен 7 қоғамдастықтан 

тұрады.  

 

Мақсаты: Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту арқылы оқушының 

сапалы білім алуын қамтамасыз ету.  

Кәсіби білім қоғамдастығы дегеніміз – оқуға деген көзқарастары ортақ, 

бір-біріне қолдау көрсетуші, өз тәжірибелерін жетілдіруге, оқушыларды оқыту 

үдерісін жақсартуға қабілетті жаңа әдістерді іздестіру жолында бірге жұмыс 

істейтін адамдар тобы.  

 

Пән бірлестіктерінің қызметі:  

 Нормативтік құжаттар, бірлестік шешімдері мен нұсқауларын орындау;  

 Пәндік апталықтарды дайындау және өткізу;  

 Пәндік семинарлар, дөңгелек үстел, конференция дайындау, өткізу;  

 Оқушыларды пәндік олимпиада, интеллектуалдық марафон, байқау, 

жарысқа дайындау;  

 Пәндер бойынша сыныптан тыс шаралар өткізу;  

 Сабақтарға, факультатив сабақтарға, үйірме жұмыстарына қатысып, 

талдау.  

 

Кәсіби қоғамдастықтың қызметі:  

 бірлескен зерттеуді іске асыратын топтар;  

 біліктілікті арттыру жөніндегі бірлескен іс-шаралар (мысалы, біріккен 

топтар күндері);  

 бір мектеп мұғалімдерінің басқа мектепке құрылымдалып баруы 

(қоғамдастық аясында танысуға бару);  

 бірлескен коучинг және тәлімгерлік (мысалы, Lesson study тобы);  

 бірлескен жұмыс топтары (мысалы, жоба бойынша жұмыс тобы, 

жоспарлау тобы).  

Мектеп қоғамдастығы аясында үздіксіз кәсіби дамуға жетекшілік ету, 

тиімділікті арттыру, ықпалын күшейту мақсатында:  

 Қоғамдастықтың қызметіне қатысу оған жұмсалған қосымша күш-

жігерге тұрарлық екеніне мектептердің көзін жеткізу қажет.  

 Мұғалімдердің өзгеріс енгізуді қолдап, қоғамдастыққа мүше болуға 

ұмтылысы олардың қоғамдастықтың игі ықпалын, әсіресе балаларға тигізіп 

жатқан оң әсерінің дәлелдерін көре алуына байланысты болады.  

 Қоғамдастыққа ынтымақтастықта жұмыс істеп, проблемаларды шеше 

алатын, бақылау арқылы емес, ықпал ету арқылы әрекет ете алатын 

адамдар керек.  

 Қоғамдастық ұзақ уақыт қызмет етуі үшін ішкі қабілеттерін тиімді құра 

біліп, сыртқы білім мен тәжірибені қабылдауға дайын болулары керек.  
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Мектептегі қоғамдастықтар  

 

Сыныптар бойынша құрылған мектеп-интернатта кәсіби 

қоғамдастықтардың атауы, жұмыс жоспары, стендтері, мөрі бар. Оқушылардың 

жас ерекшеліктеріне қарай әрбір қоғамдастық түстер бойынша ажыратылады. 

9-кластар бойынша ұйымдастырылған «Зерек» кәсіби қоғамдастығында өткен 

жұмыстардың дәлелдемелері:  

 

Мектептегі кәсіби қоғамдастықтар   

«Шабыт» 

5 кл 

«Даму» 

6 кл 

«Сенім» 

7 кл 

«Ақниет» 

8 кл 

«Зерек» 

 9 кл 

«Рауан» 

10 кл 

«Қыран» 

11 кл 
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Мектеп-интернаттағы кәсіби қоғамдастықтар мен пән бірлестіктері 

арасындағы байланыс  

 

Аудит. Сауалнамаладың тапсырмаларын орындау кезінде жинақталған 

деректерді талдау  

 

Мектептің ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру, команда құру, 

оқыту мен оқу тәжірибесіне өзгеріс енгізуде жұмыс жасау үшін мұғалімдердің 

мектепішілік 7 кәсіби қоғамдастығы құрылып, жұмыс жоспары жасалды. Ең 

әуелі бағдарламаның оңтайлылығына іс-тәжірибеде көз жеткізу үшін, 

оқушылардан сауалнама алынып, «оқушы үні» тыңдалды. «Даму 

басымдылықтары» модулімен танысқанда, бұл мектепке енгізілетін өзгеріске 

тікелей байланысты екенін, ол сауалнамадан шыққан мәселег тікелей қатысты. 

«Мектепішілік бақылауда оқушылардың интелект деңгейін анықтау» тақырыбы 

талданғанда көп нәрсені ұғынуға, көп жағдайға жаңаша қарауға мүмкіндік 

ашылды. Мектепішілік бақылауда бұл тақырыпта деректер жинап, зерттеу 

жұмысын жүргізілмеген екен, енді осы бағытта болашақта жұмыс жүргізуді 

жоспарлап және бұл тақырыптағы деректер жинау мектеп үшін қажет 

екеніндігін, нәтижесі көп ұзамай өз жемісін беретіндігіне көз жетті. Деректер 

жинаудың қағидаттарына сүйенсек, жүйелілік, дәйектілік болатыны анықталды. 

Бұрын деректерді жинағанда түпкі нәтижесі мен тұжырымдамасына жете 

талданбайтындығы, енді мектептегі проблемаларды анықтау мен оны шешу 

жолдарын тауып, тұжырымдама жасауда көмегі бар.  

Орындау үшін берілген тапсырмалардың мазмұнымен, мектеп 

оқушыларына, ата-аналарға және мектеп қызметкерлеріне арналған 

сауалнаманың сұрақтары талданды. Сауалнама нәтижелері алдағы жұмыс 

бағыттарына өз ықпалын тигізді. Әлем өзгеруде... М.Ганди «Болашақтың 

өзгеруін қаласаң, сол өзгерістің алғашқысы өзің бол» дейді. Сондықтан, жаңа 

форматтағы мектеп үлгісі болу үшін «Өз мектебімде қандай өзгеріс жасауым 

керек?», «Нені өзгертемін?», «Неге өзгертемін?» және «Қалай өзгертемін?» 

деген сұрақтар басшылыққа алынды.  

Сауалнама - үдеріс, ол арқылы көзге көрінбейтін көп мәселелер жарыққа 

шығады. Аудитқа қатысушылармен зерттеудің маңыздылығы жөнінде ақпарат 

беріп, сұхбаттар алынды. Берілген сұрақтарға нақты жауап алу үшін, аты-

жөндерін көрсетпей-ақ жауап берулерін ескертілді. Сауалнама алу кезінде 

барлық талаптардың орындалуына ерекше мән берілді: этикалық талаптар, ата-

ананың келісімі және құпиялылық. Атқарылатын жұмыс күрделі емес, бірақ 

ауқымдылығы мен уақыттың қажеттілігін ескеріп, жұмыс жоспарын құрылып, 

бекітілді.  

 

1. Деректерді жинау, өңдеу:  

 Мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар арасында сауалнама жүргізу (оқыту 

мен оқу тәжірибесіне өзгеріс енгізу үшін).  

 Алынған мәліметтерді сараптау, қорытындысын шығару.  

 Диаграммалар құру, салыстырмалы нәтижені байқау.  
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 Анықталған қажетті өзгерісті анықтау.  

 Алдағы атқарылатын жұмыстарды жүйелеу.  

Аталған мақсатқа қол жеткізу барысында 5-10 сынып оқушыларына 

(барлық оқушылардың 30%), ата-аналарына(30%) және мектеп қызметкерлеріне 

(30%) аудит өткізілді.  

 

Қорытынды. Мұғалімдердің «Мектепте жазбаша құжатталған жоспарға 

қарағанда, жоспарлау үдерісі аса маңызды деп саналады», «Біз өз 

жоспарларымызды бірлесіп таңдаймыз және өзгертеміз» деген сұрақтарға 

«кейде» деп берген жауаптардың себебін анықтау қажет. Болашақта өзгеріс 

енгізіп, жоспар құрған кезде не үшін, қандай мақсатта деп ақылды мақсаттар 

мен жоспарлар құру керектігі туындайды.  

 

Ата-аналарға арналған сауалнама көрсеткіштері: Сауалнамаға 

барлығы 140 ата-ана қатысты, яғни жалпы санының 31,2%. Олар берілген 12 

сұраққа «толық келісемін», «келісемін», «келіспеймін» және «үзілді-кесілді 

келіспеймін» деген жауап нұсқаларының біреуін таңдап жауап берген болатын.  

Төмендегі кестеде көрсетілген сұрақтарға ата-аналардың 80-90% «толық 

келісемін» деп жауап берген.  

 
1 Менің балам бұл мектепте өзін жайлы сезінеді  

2 Менің балам бұл мектепте жақсы жетістіктерге жетіп жүр  

3 Менің баламды бұл мектепте жақсы оқытады  

4 Бұл мектеп менің балама жақсы қамқорлық көрсетеді  

 

Төмендегі кестеде көрсетілген сұрақтарға 6, 8, 9, 10 сынып оқушыларының 

жекелеген ата-аналары «келіспеймін» деп жауап берген.  

 
 Менің балама үй тапсырмасы қабілеттеріне сәйкес беріледі 

2 Мектеп маған баламның оқуына қолдау көрсетеді 

3 Мектеп менің сұрақтарым мен проблемаларыма тиісті түрде жауап 

береді 

4 Мектеп маған барлық қажетті ақпаратты ұсынып отырады 

 

Қорытынды:  
 

 Оқыту сапасын жақсарту үшін мектепте жүргізіліп жатқан жұмыстарға 

ата-аналардың оң нәтижелі жауап бергені қатты қуантты.  

 Сауалнама алынған барлық ата-аналар «Сабақтағы тәртіпсіздік 

баламның білім алуына кедергі келтірмейді» деген сұраққа «үзілді-кесілді 

келіспеймін» деп жауап берген, яғни ата-аналар балаларының алаңсыз терең 

білім алуына сыныпта тәртіп болуын қалайды.  

 «Келіспеймін» деп жауап берген 4 сұрақ бойынша проблемалар терең 

зерттеуді, шешу жолдарын табуды қажет етеді.  

Оқушыларға арналған сауалнама көрсеткіштері: Мектеп-интернатта 



60 

қазіргі таңад 436 оқушы білім алуда. Сауалнамаға әр сынып оқушысының 30%-

ы қатысты. Төмендегі кестеде оқушылардың сауалнамада берген 

жауаптарының ішіндегі ең өзекті, тез арада шешімін табу қажет деп тапқан 

сұрақтар көрсетілген:  

 

1 Сабақтың өту қарқыны лайықты (сіз жаңа материал бойынша 

қаншалықты тез немесе баяу жұмыс істейсіз) 

2 Мұғалім сіз орындап жатқан немесе орындаған жұмысқа байланысты 

жақсы кері байланыс ұсынады 

3 Сіздің кім екеніңізді біледі және сыныпта атыңызбен атайды 

4 Кері байланыс/ баға қою жиілігі (сіздің жұмысыңыз қаншалықты жиі 

бағаланады) 

5 Сізді жеке тұлға ретінде құрметтейді 

6 Идеяларды нақты түсіндіре алады 

 

Сауалнамада берілген 12 (он екі) сұрақты мағынасына қарап, қолжетімді 

мақсаттармен салыстыра отырып, талдау жасалды. Сонымен қатар 

оқушылардың білімі, өмірлік ұстанымы, өзін-өзі реттеу деңгейі, креативтілік 

қасиетін, мұғалімнің сабақ беру жүйесін қолданатын әдіс-тәсілдерін бағалауға 

мүмкіндік беретін – оқушының дәптерлері, күнделіктерін жинау арқылы да 

қосымша мәлімет алынды. Мектеп үшін ата-аналардың пікір де маңызды. 

Сондықтан олардан сауалнамалармен қатар, сұхбаттар алу арқылы еркін 

диалогқа түсуге мүмкіндік туды. Қандай да болмасын мәселені талқылау және 

өзіндік пікірін білу мақсатында сұхбат мұғалімдер мен оқушылардан да 

алынды. Алынған сұхбаттар көбіне еркін немесе бағытталмаған сипатта болды. 

Сұхбаттың мұндай түрі – сұхбат берушінің ойын еркін жеткізуіне, қисынды 

ойлауы мен сөйлеу сауаттылығын пайымдауға, нақты жауаптар арқылы дерек 

алудың тиімді әрі қысқа жолы болды. Олардың жауаптары оқу мен оқыту 

үдерісінің деңгейін анықтап, енгізіліп отырған өзгрістердің тиімді немесе 

тиімсіз жақтарын көруге мүмкіндік берді.  

 

Қорытынды: Жекелеген сұрақтардың құрылымы тереңірек нақтылауды 

қажет етеді. Сондықтан, оқу-тәрбие ісіндегі кейбір мәселенің шығу себебін 

анықтап, шынайы жауап алу үшін қосымша сұрақтар берілді. Мысалы: «Қандай 

пәндер ұнайды?», «Сабақтың қалай ұйымдастырылғанын қалайсың?» (топпен, 

жұппен жұмыс және дәстүрлі сабақ) және т.б. Мұндай сұрақтардың жауабы 

нақты қандай пәнге және қай пән мұғаліміне көмек ұйымдастыру қажет 

екендігін анықтауға көмектеседі.  

Қорытынды:  

 Ұнамайды деп белгілеген пәндерден lesson study сабақтар топтамасын 

ұйымдастыру.  

 Аудит қорытындысын терең зерттеу арқылы мектептің басым бағыттары 

анықталды.  

 Педагог кадрларға 7 модуль бойынша коучинг ұйымдастыру арқылы 
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кәсіби дамуын жетілдіру.  

 Кембридж бағдарламасының жаңа әдіс-тәсілдерін енгізу.  

 Кәсіби желілік қоғамдастық жұмысын жетілдіру.  

Сауалнаманың сәтті жағы:  

 қамту аумағы кең;  

 нақты, шынайы нәтиже;  

 мәселені терең зерттеу мүмкіншілігі;  

 сұхбат жүргізу;  

 қолдау табу;  

 сауалнама қорытындысы мектептің дамытуды және жақсартуды қажет 

ететін бағытын анықтауға көмектесті.  

Сауалнаманың сәтсіз жағы:  

 сауалнама алу мәдениетіндегі кемшіліктер;  

 жекелеген сұрақтардың құрылымын шынайы жауап алу үшін өңдеу.  

Алынған сауалнамаларды талдай келе топтық жұмысты жетілдіру, жаңа 

әдіс-тәсілдер арқылы ынтымақтастық ахуал орната отырып, жаңаша оқыту мен 

оқуға көшу қажеттілігі туындады. Мақсатты нәтижеге қол жеткізу үшін 

мынадай мәселелерге айрықша назар аудару:  

 жаңа үлгідегі мектепті дамыту жоспарын жасау;  

 даму басымдылықтарын анықтау;  

 мұғалімдердің нәтижелілігін бақылау мен бағалау;  

 мұғалімдердің кәсіби желілік қоғамдастығының дамуын жетілдіру;  

 бөлінген көшбасшылықты жүзеге асыру;  

 командалық жұмысты және бірлескен оқуды ұйымдастыру арқылы 

мұғалімдердің көшбасшылықтағы белсенділігін жетілдіру;  

 коучинг пен тәлімгерлікті басқару мен жүргізу;  

 «Lesson study» үрдісін жүзеге асыру.  

Оқу-тәрбие үрдісінде жүргізілген зерттеу жұмыстарын сараптай келе, 

мектеп-инттернаттың басым бағытын анықтауға мүмкіндік туындады. Мектеп-

интернаттың басым бағыты: «Диалогтік оқыту тәсілін тиімді пайдалану 

арқылы сөйлеу мәдениетін жетілдіру және басқару жүйесін оңтайландыру». 

Өзекті мәселесі бойынша оқушылардың жеке-тұлғалық қабілетін дамыту және 

зерттеу жұмыстарын жүйелеу негізге алынды.  

 

Мектептің даму жоспары  

 

Мектепті дамыту жоспары – білім беру ісіндегі мектептің өзіне тән 

мазмұнын және оқу-тәрбие үдерісінің ұйымдастырылу ерекшеліктерін 

сипаттайтын нормативтік басқару құжаты. Мектептің даму жоспары – 

мектептің моральдық мақсатын, мәдениетін және мүдделерін растауды, 

мектептің қазіргі қалпын, күшті және әлсіз жақтарын, оқыту мен оқу сапасын 

арттыруға, мектепті басқару мен дамуына әсер ететін басқа да факторларды 

бағалауға септігін тигізеді. Жоспарлаудың нәтижелілігі – әрбір табысты 

ұйымның маңызды элементі.  
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Мектепті дамыту жоспары  

 
Мектепті дамыту жоспарының 

мақсаты  

Нәтиже мен табыс критерийлері  

1. Педагог қызметкерлердің 

кәсіби дамуына қолдау көрсетіп, 

көмектесу. 

2. Оқу-тәрбие үрдісінде оқыту 

мен оқудағы жаңа әдіс-

тәсілдердің тиімділігін түсіндіру, 

тәжірибеде қолдануды жетілдіру. 

3. Мектепте мұғалімдердің 

қоғамдастығын құру, желілік 

қоғамдастықтықты дамыту.  

4. Оқушылардың 

шығармашылық, зерттеушілік 

ізденістер дағдыларын 

қалыптастыру.  

5. Ата-ана және жұртшылықпен 

жұмыс түрлерін түрлендіру.  

 

1. Мұғалімдер өз әдістемелерін жетілдіруге 

талпыныс жасайды,оқыту тәжірибелерін үнемі 

дамытып отырады. 

2. Жеке қажеттіліктерге байланысты жұмыстағы 

қиындықтарды анықтау үшін бағалауды тиімді 

қолданады. 

3. Өз бетінше жұмыс жасау барысында 

оқушылардың сенімділіктері артып, сөйлеу 

мәдениеті жетіледі. 

4. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы 

артады, класта ынтымақтастық жағдай қалыптасады. 

5. Мұғалімдер «Lesson study» тәсілі бойынша сабақ 

беруді үйренеді, оқушыларды зерттеп, бір-біріне 

қолдау көрсете алады.  

6. Мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігі артады.  

 
№ Іс-шара Мақсат Ресурс тар Жауапты Монитор

инг 

Мерзімі Нәтиже 

1. Мектеп 

көшбасшылары 

мен, әдіскер 

мұғалімдермен 

әңгімелесу, жұмыс 

бағытын анықтау 

Мектептің даму 

бағытына сай 

жұмыстарды 

жүйелеу, кәсіби 

қоғамдастық 

құру 

Сұхбат, 

пікірлесу  

І 
д

ең
ге

й
 м

ұ
ға

л
ім

д
ер

і 2-3 күн Даму 

жоспары 

бойынша 

іс-әрекет 

тің 

басталу 

кезеңі  

 

Дайын 

ақпарат  

2. Мектеп 

мұғалімдерімен 

коучинг жүргізу, 

тәлімгерлік ету 

Жаңа бағдарлама 

және  

7 модульмен 

таныстыру 

Бағдарлама, 

нұсқаулық, 

презентация 

М
ек

те
п

 

м
ұ

ға
л
ім

д
ер

і,
 п

ән
 

б
ір

л
ес

ті
к
 

ж
ет

ек
ш

іл
ер

і 

 

әңгімелес

у 

 

Жыл бойы 

Мұғалімдер 

жобаның 

негізгі 

идеясын 

түсінеді. 

3. Сабақты зерттеуді 

үйрету 

Мұғалімдерді 

«Lesson study» 

тәсілімен 

таныстыру, 

маңыздылығын 

таныту  

 

Таныстырыл

ым,сабақ 

жоспары 

П
ән

 б
ір

л
ес

ті
к
 т

ер
ін

ің
 

ж
ет

ек
- 

ш
іл

ер
і,

 І
І 

д
ең

ге
й

 

к
у

р
сы

 н
ан

 ө
тк

е
н

 

м
ұ

ға
л
ім

д
ер

 

баяндау, 

әңгімелеу

, 

түсіндіру 

Кесте 

бойынша 

Мұғалімдер

де жаңа 

идея туын- 

дайды, 

бірлесе 

жұмыс 

жасауға 

қадам 

жасайды. 

4. Оқушылардың өз 

бетінше білім 

алуына 

бағытталған  

баға лау жүйесі  

Мектептің 

бағалау жүйесі 

туралы 

мұғалімдер мен 

оқушылардың 

ой-пікірлерін 

білу  

 

 

 

сауалнама 

 

К
ө

ш
б

ас
ш

ы
-

м
ұ

ға
л
ім

д
ер

 

 

 

1-2 күн 

Кесте 

бойынша  

Сауалнама 

нәтижесі 

бойынша 

жұмыс 

түрлерін 

саралау  
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5.  Коучинг және 

тәлімгерлік 

жұмысын жүргізу 

Мұғалімдерге 

әдістемелік, 

кәсіби көмек 

көрсету 

Сабақ 

жоспарлары,

үлестірмелі 

материалдар 

Т
әл

ім
ге

р
, 

тә
л
ім

 а
л
у

ш
ы

, 
та

л
ан

тт
ы

 м
ұ

ға
л
ім

д
ер

 

Жаңа 

бағдарла

ма және 

жеті 

модульме

н 

таныстыр

у 

Жоспарлы 

түрде 

Тәлім 

алушы өзі- 

нің білімін, 

тәжірибелік 

іс-

амалдарын 

жетілдіре 

алады, 

проблемала

рды шешу 

жолдарын 

іздейді, 

кәсіби 

білімін 

жетілдіреді.  

 

6. Мектеп 

мұғалімдері мен 

оқушылардан 

білім сапасы 

туралы сауалнама 

алу  

Мұғалімдерге  

тәжірибесін 

жетілдіруге, 

оқушылардың 

өздігінен ізде- 

нуге ынталы 

болуына ықпал 

ету, жеке ой-

пікірлерін білу  

 

сауалнама 

М
ұ

ға
л
ім

д
ер

, 
о

қ
у

ш
ы

л
ар

, 

к
ө

ш
б

ас
ш

ы
- 

м
ұ

ға
л
ім

д
ер

 

1-2 күн Жоспарлы Дайын 

ақпарат 

7. Желілік 

қоғамдастық 

Өзара сенімге 

негізделген 

қарым-қатынас 

арқылы пікір 

алмасу, 

әріптестік көмек, 

қолдау көрсету 

Таныстырыл

ым, коучинг 

жоспарлары 

«
S

m
a

rt
 t

ea
ch

er
s 

kz
»

 ж
ел

іл
ік

 

қ
о

ға
м

д
ас

ты
ғы

 

Мәселеле

рді 

бірлесе 

шешу, 

қиындық

тан шығу 

жолдар 

ын 

қарастыр

у, талдау, 

ой бөлісу  

 

Жоспарлы Қоғамдаст

ық 

мүшелері 

бірлесе 

жоспар 

құрады, 

алдағы 

мақсатты 

айқындайд

ы. 

8. Коучинг жүргізу 

 

 

Өзара бірлескен 

әрекеттер 

арқылы 

баламалы 

шешім- дерді 

қабылдауға 

үйрету,өз 

біліктілі- гін 

арттырудың 

қажеттілігін 

ұғындыру  

 

Бағдарлама,н

ұсқаулық, 

үлестірмелі 

материалдар 

ІІ
,І

ІІ
 д

ең
ге

й
 м

ұ
ға

л
ім

д
ер

і 

Баяндау, 

ой салу, 

саралау 

Қоғамдаст

ық 

жоспары 

бойынша 

Мұғалімдер 

мәселені 

талқы лай 

алады, 

тәжірибені 

ой елегінен 

өткізеді. 

9. «Lesson study» 

тәсілімен зерттеу 

сабағын 

ұйымдастыру  

Мұғалімдерге 

ынтымақтастық 

та жұмыс 

жасаудың 

тиімділігін 

таныту  

Сабақ 

жоспары, 

талдау, 

талқылау, 

бақылау 

жазбалары 

«
С

ен
ім

»
 к

әс
іб

и
 қ

о
ға

м
д

ас
ты

ғы
 

 

Жаңа 

мақсат 

тар, кері 

байланыс 

Қоғамдас 

тық 

жоспары 

бойынша 

Пән 

мұғалімдері 

нің кәсіби 

тұрғыдан 

дамуы 

жетіледі, 

өзара 

ынтымақ 

тастықта 

жұмыс 

жасайды.  
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10 Кері байланыс Жүргізілген іс-

шараларды ой 

елегінен өткізу, 

кедергілер мен 

кемшіліктердің 

себеп-салдарын 

анықтау, алдағы 

күндерге жоспар 

құру 

Жүргізілген 

іс-шаралар 

дың 

жоспары, 

фотосуреттер

, бейне жазба 

материалдар

ы 

К
ө

ш
б

ас
щ

ы
- 

м
ұ

ға
л
ім

д
ер

 

Ой 

қорыту, 

жаңа 

мақсат 

тар мен 

ізденіс 

Қоғамдаст

ық 

жоспары 

бойынша 

Мұғалімдер 

болашақта 

не істеу 

керектігін, 

қандай 

тәсілдің 

тиімді 

екендігін 

ойланады, 

қажеттілікт

ерді 

анықтайды.  

 

11 Оқушылардың 

дамуын 

диагностикалау 

негізінде диалог 

тік оқыту 

мәселелер 

бойынша 

жұмысты 

жалғастыру 

Келешектегі 

әлеуметтік 

тапсырысты 

қанағаттандыру 

ға ықпал жасау 

Оқу 

сабақтары, 

кластан тыс 

шаралар  

М
ек

те
п

 ә
к
ім

ш
іл

іг
і,

 п
ә
н

 

б
ір

л
ес

ті
к
 ж

е
те

к
ш

іл
ер

і Мұғалімд

ердің 

белсенді 

лігін 

арттыру 

Жоспар 

бойынша 

 

 

Жоспарлан

ған 

жұмыстар 

дың 

өзгерісте 

рін 

байқайды. 

12 Мұғалімдердің 

үздіксіз дамуы 

 

 

АКТ модулін 

меңгеру  

Сыни ойлау 

модулін 

меңгеру. 

Оқытудағы жаңа 

тәсілдер 

-Дарынды және 

талантты 

оқушылар мен 

жұмыс 

-Бағалау 

-Көшбасшылық 

-Диалогтік 

оқыту  

 

Білім 

жетілдіру 

орталықтары, 

коучинг 

сабақтары 

Ә
д

іс
те

м
ел

ік
 к

е
ң

ес
 

Маңызды 

мәселеле

рді 

ерекшеле

у, 

жүйелеу 

Жоспар 

бойынша 

Тоқсан 

сайын 

Білім 

саласы 

бойынша 

тәжірибелік

инновация

ық 

жұмыстар 

ды жүзеге 

асырады. 

 

13 Дарынды 

балаларды пән 

олимпиадаларына 

дайындаудың 

жаңа 

технологиялары 

 

Оқушылардың 

бейнелі ой-өрісін 

дамытып, 

шығармашылық 

мүмкіндіктерінің 

ашылуына 

мүмкіндік 

туғызу 

Сын 

тұрғысынан 

ойлауды оқу 

мен жазу 

арқылы 

дамыту 

М
ек

те
п

 ә
к
ім

ш
іл

іг
і,

 п
ә
н

 

б
ір

л
ес

ті
к
 ж

е
те

к
ш

іл
ер

і Пән 

бойынша 

жоғары 

деңгейлік 

тапсырма

лар, 

логика 

лық 

сұрақтар  

 

Желтоқ 

сан айы 

Оқушылар 

өзара 

ынтымақта

стықта 

білім 

ортасын 

құра алады. 

 

14 «Мектептің оқу 

үдерісіне 

өзгерістің ықпалы 

қандай?» 

Оқу үдерісінің 

жағдайын 

анықтау 

TALIS 

нысаны 

бойынша 

сауалнама 

деректерін 

қолданып, 

мектеп 

мұғалімдерін

ің даму 

басымдылық

тарын 

анықтау  

 

М
ек

те
п

 ә
к
ім

ш
іл

іг
і,

 п
ә
н

 

б
ір

л
ес

ті
к
те

р
ін

ің
 ж

ет
е
к
ш

іл
ер

і 

М
ек

те
п

 д
и

р
. 

о
қ
у

- 
тә

р
б

и
е 

іс
і 

ж
ө

н
ін

д
ег

і 
о

р
ы

н
б

ас
ар

ы
 

Білім 

сапасыны

ң 

талдауы, 

ой-

пікірлер 

Қараша 

Қаңтар  

 Талдау 

қорытынды

сы 

таныстыры

лады, 

өзгерістің 

ықпалы, 

тиімділігі 

сараланады

. 
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15  Мектеп 

мұғалімдерінің 

даму бағыттарын 

анықтау 

Оқыту мен оқу 

тәжірибесін 

жетілдіруде 

қоғамдастық 

жұмысын 

жандан дыру 

Зерттеу 

сабақтары, 

«Lesson 

study» 

сабақтары  

М
ек

те
п

 ә
к
ім

ш
іл

іг
і 

Шығарма

шыл 

бағытта 

ғы ой-

пікірлер 

Қаңтар 

айы 

Мұғалімдер

дің 

психология

-

педагогика

лық 

құзіреттілі 

гі жетіледі.  

 

16 Жас мамандардың 

кәсіби 

шеберлігінің 

шыңдалуына 

әдістемелік көмек 

көрсету 

Сабақ 

барысында 

оқыту 

технологиялар 

ын тиімді 

пайданануға 

бағыттау 

 

Мұғалім 

философия 

сы ның 

қалыптасуы 

және дамуы 

Т
әл

ім
ге

р
л
ер

, 
ІІ

, 
І 

д
ең

ге
й

 м
ұ

ға
л
ім

д
ер

і Класта 

топтық 

ізденісті 

ұйымдас 

тыру 

жолдары 

Ақпан 

айы 

Мұқиятты 

лық, ой 

толғаныс, 

бақылау 

арқылы 

ынта-

ықылас 

артады  

 

17  Оқытуды 

эвалюациялау 

Оқыту 

тәжірибесіндегі 

өзгерістерді 

қадағалау 

 

 

Тізбектелген 

сабақтар 

топтамасы 

Т
әл

ім
ге

р
л
ер

 

Сабақ 

жоспар 

лары, 

оқушы 

жұмыста

ры  

 

Ақпан 

айы 

Оқытуда 

АКТ тиімді 

пайдалана 

алады. 

18 Оқушылар білімін 

тексеретін 

тақырыптық, 

шығармашылық 

бақылау 

жұмыстары 

Дамыту 

барысындағы 

нәтижелердің 

қалай жүзеге 

асып 

жатқандығын 

тексеру  

 

Бақылау 

жұмыстары 

Д
и

р
ек

то
р

д
ы

ң
 

б
ей

ін
д

ік
 п

ә
н

д
ер

 

ж
ө

н
ін

д
ег

і 

о
р

ы
н

б
ас

ар
ы

 

Бақылау, 

қадағалау

тест 

тапсырма 

лары 

Наурыз 

айы 

Ақпарат, 

мәліметтер 

өңделеді. 

19 «Мектеп. Ата-ана. 

Оқушы.» 

(ата-аналармен 

коучинг) 

Оқыту мен оқу 

жүйесіндегі 

өзгерістер 

туралы 

жұртшылықпен 

және ата-

аналармен 

ақпарат алмасу 

жүйесін құру  

 

Ата-

аналармен 

және 

жұртшылық 

пен 

жүргізілетін 

іс-шаралар 

С
ы

н
ы

п
 ж

е
те

к
ш

іл
ер

, 

тә
р

б
и

еш
іл

ер
, 

м
ек

те
п

 

п
си

х
о

л
о

гы
 

Сауална 

ма, 

сұхбат, 

түсінік 

жұмыста

ры 

Наурыз 

айы 

Ата-аналар 

өзара 

қарым-

қатынастың 

негізгі 

мақсатын 

түсінеді. 

20 «Біз оқыту 

үдерісінде нені 

меңгердік, неге 

қол жеткіздік» 

коучинг 

сессиясын 

ұйымдастыру 

Жүргізілген 

жұмыстардың 

мониторингін 

шығару арқылы 

мұғалімдердің 

нәтижесін 

байқау 

7 модуль 

бағдарлама 

сы, 

үлестірмелі 

материалдар, 

АКТ  

 

М
ек

те
п

 м
ұ

ға
л
ім

д
ер

і 

1-2 күн  Сәуір айы  І, ІІ, ІІІ 

деңгей 

мұғалімдері 

атқарылған 

іс-

шараларды 

жүйелейді, 

талдау 

жасайды.  

 

21 Жаңа заман 

талабына сай ата-

ана, педагогика 

лық ұжым және 

оқушы арасында 

бірлескен 

әрекеттер жүйесін 

қалыптастыру.  

 

Жүргізілген 

жұмыстарға кері 

байланыс жасау, 

жұмысты 

тиянақтау 

 

Сауалнама 

М
ұ

ға
л
ім

д
ер

, 
о

қ
у

ш
ы

л
ар

, 

ат
а-

ан
ал

ар
 

1-2 күн Мамыр 

айы 

 

Дайын 

ақпарат 
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Мектептің даму жоспарының жобасы және  

бастапқы нәтижелерді талдау  

 

Қазіргі таңда оқыту философиясында мұғалімнің зерттеуіне үлкен мән 

беріледі. Бұл ұғымды «зерттеу», «іздену», «іс-әрекет», «ұжымдық», «сыни» 

деген сын есімдерді бір-бірімен немесе «мұғалім», «практик» сөздерімен бірге 

байланыстырып атауға болады. Шетелде бүгінгі күні «практиканы зерттеу» 

және «іс-әрекетті зерттеу» деген сөз тіркестері жиі қолданылады. 

Дж. Ф. Бауман және А.М. Даффи - Хестер бұл өз әдістемесі мен әдісі бар жеке 

жанр деп келтіреді. Дж. Дьюи зерттеуге шынайы жағдай қажеттігін айтады, 

сонда ойлануға, ой толғау жасауға мүмкіндік туындайды. Оқыту үдерісінде 

мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын жетілдіру үшін мұғалімдердің кәсіби 

қоғамдастығын құрылды. І деңгей мұғалімдері (8) негізгі көшбасшылықты 

атқарады және тәлімгерлік жұмысын жандандыруға көңіл бөледі. Сыныптар 

бойынша мектепішілік желілік қоғамдастықтың құрылуы – мұғалім жұмысына 

әдістемелік қолдау көрсетудің бір құралы. Желілік қоғамдастықтағы педагогтар 

қызметінің рөлі - іскерлік, шығармашылық ұжымдасу екеніне көз жеткізді. 

Кәсіби қоғамдастықтың негізгі міндеті - оқушылардың оқуын жақсартуға, ата-

аналармен жұмыста белсенділік танытуға бағытталған. Қоғамдастық жұмысы 

ақылды мақсаттарға негізделіп, өзгерісті жүзеге асыру және қолдауға ықпал 

етеді. Мектептегі кәсіби қоғамдастық мүшелері бір-бірімен өзара 

ынтымақтастықта болып, бір-біріне қолдау көрсетіп, әріптестерінің кәсіби 

тұрғыдан жетілуіне көмектеседі. Мектеп көшбасшылары мұғалімдер мен 

оқушылардың өзгерістерді тиімді еңсеруіне мүмкіндік туғызып, талантты 

мұғалімдерге сенім артып, ата-аналармен тығыз байланыста болады. Бұл 

мектептің даму бағытына сай іс-шараларды жүзеге асыруға оң әсер етеді. 

Мектептегі командалық жұмыстың кеңінен қолданылуын дамыту барысында 

мұғалімдер мен ата-аналар үшін коучинг сессиялары ұйымдастырылып, желілік 

қоғамдастықтағы іс-шаралар да барынша қамтылып отырды. Жүргізілген 

жұмыстар барысында мұғалімдердің тәлімгерлік жүйесін тиімді пайдаланып, 

ынтымақтастықта бірлесе жұмыс жасай бастағандарын байқалды. Мұғалімдер 

өзгеріс енгізу негізінде оқушылардың пікірлерінің маңыздылығын түсіне 

бастады. Қандай да болмасын іс-шараларды жоспарлауда, дамытуда 

жетістіктері мен кемшін тұстары байқалып отырады. Өзгеріске бағытталған 

жұмыстарды жүзеге асыру барысында сәтті шыққан жақтары:  

 әр қоғамдастықта коучинг сессиялары мен «Lesson study» зерттеу 

топтары табысты ұйымдастырылды;  

 мұғалімдер өзара ынтымақтастықта бірлесе жұмыс жасауға ықылас 

танытты;  

 мұғалімдер өз мүмкіндіктеріне қарай басқару, үйлестіру, дамыту 

топтарына біріктірілді;  

 психологиялық тренингтер мұғалімдердің қызығушылығын арттырып, 

оларға үлкен ой салды;  

 мұғалімдер бір-бірімен тәжірибе алмасып, қоғамдастық жұмысының 
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аясы кеңейді. Біздің мектеп облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен 

облыстың мектеп директорлары үшін оқыту семинарларын өткізетін 

эксперименттік алаң;  

 мектептің II деңгейлі сертификатталған мұғалімдері әр жұма сайын 

облыс мұғалімдеріне облыстық әдістемелік орталығында ұйымдастырылатын 

оқыту курстарында коучингтер өткізеді.  

Ұйымдастырылған жұмыстардың сәттілігімен қатар, кемшін тұстары да 

байқалды:  

 дәстүрлі сабақ стиліне үйренген мұғалімдер белсенділік таныта 

қоймады;  

 ата-аналар өзгерістің қажеттілігін қолдай тұра, коучинг кезінде уақытты 

тиімді пайдалана алмады;  

 кейбір талантты мұғалімдер өз мүмкіндіктерін бағалауда сенімсіздік 

байқатты;  

 жаңа әдіс-тәсілдердің тиімділігін мойындағысы келмеген әріптестер де 

болды.  

Оқыту мен оқу тәжірибесіне енгізілген өзгерістерді мынадай жағдайлардан 

байқауға болады:  

 Сыныпта жақсы хал-ахуал қалыптасып, оқушыларда еркін қарым-

қатынас туындады.  

 Әріптестер өздерінің сәтті, сәтсіз тәжірибелерімен бөлісе бастады.  

 Оқушылар бар күшін құрдастарын оқытуға жұмсады, диалогтік 

оқытудың мәнін ұғынды.  

 Мұғалімдер кәсіби шеберлігін шыңдап, бір-бірімен тәжірибе алмасты. 

Мектептегі байқалған өзгерістер, ол мұғалімдерге, оқушыларға қалай 

ықпал етті?  

 Біріншіден: орта мерзімді жоспар жасалды.  

 Екіншіден: түрлі іс-шаралар өткізілді.  

 Үшіншіден: жоспарлау, талдау, бақылау, бағалау жұмыстары жүргізілді.  

Нәтижесінде: Мұғалімдер оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді өз 

тәжірибелерінде қолдана бастады. Олар өз сабақтарында диалогтік оқытудың 

тиімділігі негізінде жеке, жұптық, топтық жұмыс түрлерін ұйымдастырды. 

Жаңа әдіс-тәсілдерге сай сабақ құрылымдарын жасады, жетістіктері мен 

кемшіліктерін саралады. Тәлімгерлік, коучинг сессияларынан кейін педагог 

қызметкерлердің бірте-бірте кәсіби тұрғыда өскендігін байқалды.  

 

TALIS сауалнамасының нәтижелеріне талдама  

 

Мектептің нәтижелілігі мұғалімдердің оқушыларға беретін білімінің 

сапасымен, олардың оқушыларға қолдау көрсету және ынталандыру, сонымен 

қатар оқушы бойындағы ерекше қабілеттерді, дағдыларды анықтай алу 

қасиетімен өлшенеді. Оқушы бойындағы ерекше қабілеттерді анықтау - 

табысты әрі талантты мұғалімдердің еңбегі. Мектептегі табысты оқыту жайы, 

мұғалімдердің оқушылардың оқуына қалай ықпал ететінін анықтауда TALIS 
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сауалнамасының маңызы зор. TALIS сауалнамасы мектептің алдағы даму 

бағыттарын анықтауға көмектеседі, мектептегі өзара жағымды қарым-

қатынастың туындауына ықпал етеді. TALIS – оқыту мен оқу саласындағы 

халықаралық зерттеу. TALIS сауалнамасы негізінде мектеп басшылары 

мұғалімдердің кәсіби дамуы, ұстанымдары мен оқыту әдістері туралы мәлімет 

алып, мұғалім жұмысын тексере алады. Осы мақсатта мектептегі барлық 

мұғалімдерден сауалнама алып, зерттеу жұмысын жүргізу жоспарланды. 

Педагог қызметкерлерге сауалнама арқылы жинақталатын барлық мәлімет 

құпия сақталатыны және сауалнамаға қатысу ерікті түрде жүзеге асатындығы 

ескертілді. Кез келген мұғалім қай уақытта болса да сауалнамаға қатысудан бас 

тарта алады. Мектеп мұғалімдері сауалнама ережесімен толық танысты. Соған 

қарамастан барлық мұғалім ерікті түрде сауалнамаға қатысуға 

ықыласты болды.  

Алдымен TALIS сауалнамасының сұрақтарымен ерекшелігі мынада:  

1. Мұғалімдер мен мектеп басшыларына білім беруді талдап, осы саладағы 

саясатты дамытуға үлес қосуға мүмкіндік беретін халықаралық зерттеу 

болып табылады.  

2. Бүкіл ел бойынша жиналған бұндай деректердің салыстырмалы талдауы 

елдерге осы сияқты проблемаларға тап болып отырған басқа елдерді саралауға 

және басқа да стратегиялық тәсілдерден сабақ алуға мүмкіндік береді.  

Осы сауалнама арқылы жинақталған барлық ақпарат жасырын қаралады 

екен. Осы сілтеме арқылы бұл сауалнаманың осы кезге дейінгі орындалған 

басқа сауалнамалардан айырмашылығы осы. Мектеп-интернатта өткізілген 

сауалнама деректеріне салыстырмалы талдау, осы зерттеуге қатысатын 

әлемдегі басқа 23 елдің ішіндегі осы сияқты проблемаларға тап болып отырған 

басқа елдерді саралауға мүмкіндік береді. Сауалнама төмендегідей бөлімдерден 

тұрды және әр бөлім 10 сұрақты қамтыды. Төменде алынған деректерді талдап, 

МДЖ үшін маңызды деп есептеген мұғалімдердің кәсіби білімін жетілдіру 

бөліміне баса көңіл бөлінді. Себебі, Қазақстандағы бүгінгі білім сапасының 

әлемдік білім деңгейінің өсу дәрежесіне сай келуіне мүмкіндік туғызатын және 

жауап беретін маңызды тұлға – мектеп мұғалімдері. Сол себепті алынған 

сауалнамадан терең зерттеуді қажет ететін сұрақтар мен жауаптардың 

транскрипті төмендегідей болды:  

1-сұрақ: «Жынысыңыз қандай?» Мектепте сауалнамаға қатысқан 53 

мұғалімнің ішінде ер адамдардың саны – 9, яғни мұғалімдердің жалпы санының 

17%, әйел мұғалімдердің үлес салмағы 80%-дан жоғары. Мектеп 

мұғалімдеріңің кем дегенде 20% ер азаматтар болуы тиіс деп есептесек, біздің 

мектеп үшін ер мұғалімдердің санының көп болуының алатын орны ерекше. 

Өйткені, біздің мектепте білім алушылардың 70% ауыл балалары 

болғандықтан, олардың барлығы отбасынан қашықта, жатақханада жатып 

оқиды. Осыған байланысты оқу-тәрбие үдерісінде ер мұғалімдердің үлес 

салмағының маңызы зор болмақ. Жалпы, бұл сұрақтың жауабы тек біздің 

мектеп жағдайында ғана емес, республикамыздың басқа мектептеріне тән 

өзекті проблеманың бірі. 2011-2020 жылдарға арналған Білім беруді дамытудың 

Мемлекеттік бағдарламасында гендерлік сәйкессіздік басты назарға алынған 



69 

25 –ке  

дейін 

25 -29 30 -39 40- 49 50 – 59 60+

6 
7 

19 

11 
9 

1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2 

4 

7 

9 9 

6 

16 

мәселе екені белгілі. Сондықтан, мектеп әкімшілігі бұл мәселенің көрсеткіш 

деңгейін жоғарылату мақсатында сапалы іс-әрекеттер жоспарлауда. Мысалы, 

оқушыларға кәсіби бағдар беруде мектеп оқушылары мен түлектерін 

қабілеттеріне қарап мұғалімдік мамандыққа бейімдеу, бағыттау, тарту немесе 

ваканттық орындарға конкурстық негізде ер мұғалімдерді қабылдауға мән беру.  

 

2- сұрақ: «Жасыңыз нешеде?»  
Бұл сұраққа жауап берген 

53 мұғалімнің ішінде жастары 

50-ден асқандардың үлесі – 

18,8%, ал 30 жасқа дейінгілер 

саны – 13, яғни жалпы 

санының – 5,6%. ҚР-да 

мұғалімдердің жас деңгейі 

қартайған, білімдері мен 

жұмыс тәжірибелері үлкен 

болғанымен, бүгінгі ғылыми-

техникалық өскелең өмір 

талабына сәйкес еместігі айтылып жүр. Мектептегі мұғалімдердің ішінде 

зейнеткерлер саны – 2, ал зейнеткерлікке 1-3 жыл уақыт қалғандар саны – 3 

болса, орта жастағы мұғалімдердің үлесі жоғары – 75,4%.  

 

9-сұрақ: Мұғалім ретінде істеп жүргеніңізге көп болды ма?  

Мектеп мұғалімдерінің 

90%-ы 10-20 жыл уақыт 

аралығында мұғалім 

болып жұмыс жасап 

жүргендер. Сондықтан, 

мұғалімдердің педагогтық 

еңбек өтілдерінің уақыты- 

тәжірибе жинақтаған, оны 

сараптап, талдай білетін 

сарабдал кезеңі. Олар бір-

бірімен оқу мен 

оқытудағы өзекті 

мәселелер төңірегінде пікір алмасып, бір-бірін шыңдауда көмек көрсете алады. 

Соңғы 2 жыл ішінде жұмысқа қабылданатын мұғалімдерге төмендегідей 

критерийлер қойылды:  

 магистрлік білім деңгейінің болуы;  

 деңгейлік курстары бойынша сертификатталуы;  

 ер мұғалім;  

 ЖОО үздік бітірген жас маман.  

Осы критерийлерге сәйкес келген 6 мұғалім жұмысқа қабылданды.  

10-сұрақ: Осы мектепте мұғалім ретінде жұмыс істеп жүргеніңізге 

көп болды ма?  



70 

0

2

4

6

8

10

12

7 

3 

10 
11 

12 

5 5 

Мектеп педагогта-

рының ішінде 15 жылдан 

артық уақыт жұмыс жасап 

жүргендердің саны – 10. 

Мектеп мұғалімдерінің 

60%-ы осы мектепте 5 

жылдан артық уақыт 

жұмыс жасап жүргендер. 

Бұл тұрақтылықты 

мектептегі психологиялық 

ахуалдың дұрыстығы деп 

тануға болады.  

 

11-сұрақ: Соңғы 18 айдың ішінде төменде көрсетілген кәсіби даму 

түрлерінің қайсысына қатыстыңыз және де алған біліміңіздің мұғалімдік 

тәжірибеңізге әсері болды ма?  

 
 

а) Курстар/семинарлар (мысалы, пән бойынша, оқыту әдістері 

бойынша, оқуға қатысты басқа тақырыпта) 42 мұғалім «қатыстым» деп 

жауап берген, яғни мұғалімдердің жалпы санынан үлесі – 76%. Оның ішінде 33 

мұғалім «барған курстарымның әсері зор болды» деп жауап берген. Дәлелі 

ретінде, 2012-13 оқу жылының қазан айында мектеп мұғалімдері үшін СТО 

тәсілі бойынша ұйымдастырылған ақылы курсты айтуға болады. 

Ұйымдастырылған курстың мұғалімдер үшін тиімділігі неде? Біріншіден, 

мұғалімдер осы тәсіл бойынша сабақтар беріп, өзара сабаққа еніп, тәжірибе 

алмасты. Екіншіден, Кембридж әдісімен біліктілік курстарында оқыған 

мұғалімдер үшін бағдарламаны еркін меңгеріп кетуге оң ықпал тигізді. Бұдан 

шығатын қорытынды: мектеп әкімшілігі Қазақстан мектептерінде 2015-2016 

ж.ж. бастап 12 жылдық оқу жүйесінің енгізілуі және деңгейлік курстарының 

ұйымдастырылуын басшылыққа алып, педагог кадрлардың кәсіби даярлаудың 

мәртебесін көтеруді, білікті кадрлармен қамтамасыз етуді басты назарға алып 

а)   ә)  б)   в)  г)   ғ)  д)   
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Қатысу Иә   Қатысу   Жоқ Әсері жоқ Әсері аз Әсері орташа Әсері зор 
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отырғандықтан қажетті, қызықты курстарды нақты таңдай білген.  

 

ә) Білім беру саласындағы конференциялар/семинарлар (онда 

мұғалімдер және ғалымдар өз зерттеулерінің нәтижелерімен 

таныстырады, білім беру проблемаларын талқылайды) деген сұраққа 35 

мұғалім «қатыстым және әсері зор болды» деп жауап берген. Талдау барысында 

мұғалімдерді білім беру саласындағы зерттеулер қызықтыратындығы байқалды. 

Мектеп мұғалімдері «Дарын» ӨҒПО, облыстық оқу-әдістемелік 

орталықтарының тыңдаушылары үшін облыстық деңгейде семинар сабақтарын 

өткізеді. Мұғалімдердің кәсіби дамуына мұндай шаралардың қандай пайдасы 

бар? Облыстық деңгейдегі семинарлар мен курстардың үйретері көп, «тірі 

сабақтар». Мұғалімдер өз әріптестерімен оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер 

жөнінде ой бөліседі. Оқыту тәжірибесінде оқушылардың оқу үлгерімін 

жақсартуға көңіл бөледі. Оқушыларды зерттеушілік бағыттағы жұмыстарға 

бағыттаудың жаңа әдістерін талқылай алады.  

 

б) Біліктілік бағдарламасы (дәреже алуға бағытталған бағдарлама), 31 

мұғалім қатысып, оның 27-і ғана «әсері зор болды» десе, 4-еуі «әсері орташа 

болды» деп жауап берген. «Әсері орташа болды» деген қандай дәреже алуға 

бағытталған біліктілік бағдарламасы екен деген сұрақ туындады? Осы орайда 

біліктілік бағдарламасына нақты идеяларды ұсына алатын, оқыту мен оқудағы 

жаңа инновацияларды жеткілікті деңгейде түсіне алатын қызметкерлерді 

жіберу керек. Егер мұғалім біліктілік бағдарламасының мән-мақсатын терең 

түсіне алмаса, басқа әріптестеріне қалай тәлімгерлік жүргізеді.  

 

в) Танысу мақсатындағы басқа мектептерге сапарлар. 11-ші сұраққа 

кіретін 7-ші сұрақшаның ішіндегі ең төменгі жауап осы. 31 мұғалім «танысу 

мақсатында басқа мектептерге бардым» десе, оның ішінде 22-і ғана «әсері зор 

болды» деп жауап берген. Демек, алдағы күндерде ерекше мән беретін - мәселе. 

Өйткені басқа мектептерге сапарларға жіберудің өзіндік мақсаты бар. Ол 

мектеп үшін маңызды ма, оқыту әдістеріне тигізер ықпалы бар ма? Кәсіби даму 

бағытындағы осындай шаралардың маңызын өз мәнінде сезіну, түсіну – әр 

мұғалімнің басты міндеті.  

 

г) Мұғалімдердің біліктілігін арттыру үшін арнайы құрылған 

мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығына қатысу деген сұраққа 45 мұғалім 

«қатыстым» деп жауап беріп, оның 36-ы «әсері зор», 9 мұғалім «әсері орташа 

және аз» болды деп жауап берген. Бұл да ойланарлық мәселе. Себебі мектептегі 

кәсіби қоғамдастықтың құрылғанына көп уақыт болған жоқ. Жауап 

қорытындысы зерттеп, талдау жұмыстарын жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. 

Сондай-ақ алдағы уақытта қоғамдастық жұмыстарын да қадағалап отырған 

жөн. Ал ғ және д сұрақтарына берілген жауаптар көңілге қонымды.Мұғалімдер 

тәлімгерлік пен коучинг сессияларының кәсіби даму мен тәжірибені 

жетілдіруде маңызының мол екендігін жоғары деңгейде атап көрсеткен. Осы 

бағыттағы жұмыстар мақсатқа сай ұйымдастырылған.  
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18-сұрақ: Кәсіби даму саласындағы өз қажеттіліктеріңізді ескере 

отырып, төменде көрсетілген салалардың қайсысында даму қажет деп 

санайсыз?  
 

№ Салалар Қажет 

емес 

Қажеттілігі 

шамалы 

Қажеттілігі 

орташа 

Өте 

қажет 

1. Сабақ беретін негізгі 

пән(дер)іңіздің мазмұны мен 

табыс критерийлері 

  10 37 

2. Оқушыларды бағалау 

әдістемесі  

 2 1 48 

3. Сыныпты басқару  2 11 36 

4. Сабақ беретін негізгі 

пән(дер)іңіз бойынша білім 

және түсінік 

1  6 42 

5. Сабақ беретін негізгі 

пән(дер)іңізді оқыту  

тәжірибесі туралы білім және 

түсінік 

  5 44 

6. Оқытудағы АКТ дағдылары    3 48 

7. Білім беруде ерекше 

қажеттіліктері бар  

оқушыларды оқыту 

  2 49 

8. Оқушылардың тәртібі және 

мінез-құлық мәселелері 

 3 6 40 

9. Мектепті басқару және 

әкімдеу 

1 3 8 35 

10. Көп ұлтты ортада оқыту 6 15 15 7 

11. Оқушылардан кеңес алу 1 1 13 33 

 

Берілген сұрақтардың ішінде мұғалімдерден ең аз қолдау тапқан «Көп 

ұлтты ортада оқыту» сұрағы, ал «Оқушылардан кеңес алу», «Сабақ беретін 

негізгі пән(дер)іңіздің мазмұны мен табыс критерийлері», «Сыныпты 

басқару» және «Мектепті басқару және әкімдеу» салаларына 8-15 мұғалімге 

дейін «қажеттілігі орташа және шамалы» десе, ең көп жауап беріп, даму қажет 

деп қолдаған салалары: «Оқушыларды бағалау әдістемесі», «Білім беруде 

ерекше қажеттіліктері бар оқушыларды оқыту» және «Оқытудағы АКТ 

дағдылары». Олай болса, бұл сұрақтарға деген қажеттілікті неге бөліп алып 

отыр деген оймен 11-ші сұрақтарға берген жауаптармен салыстырғанда, 

мектептің статусына сәйкес мұғалімдердің деңгейлік курстарында оқып 

келгеннен кейін туындаған жауап деген қорытынды жасалды. Яғни, дамыту 

керек деген сұрақтар терең ойлануды, әлі де болса нақты іс-әрекеттер 

жоспарлауды қажет етеді.  

24-сұрақ: «Осы мектепте алған бағаңыз және/немесе кері 

байланысыңыз төмендегі салаларды қаншалықты өзгертті немесе 

өзгерістің орын алуына ықпал етті?» Бұл саладағы берілген барлық 

сауалнамаларға мұғалімдердің «өзгеріске қатты ықпал етті» деп жауап 

бергендері мені қуантты. Мектеп мұғалімдерінің осылай жауап бергендерінің 
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өзі олардың кәсіби біліктілігінің өсуіндегі оң өзгерістердің әсері секілді. Себебі, 

мектеп мұғалімдерінің 67 пайызы деңгейлік курстың сертификатына ие 

болғандар және олардың басым бөлігі тәлім алушыларды үйретуде. Әр педагог 

өзінің кәсіби дамуына айрықша мән беруде. Кәсіби даму - мұғалімнің білімі, 

тәжірибесі және басқа да педагогикалық қасиеттерінің жетілуі.  

TALIS сауалнамасы мектептегі басқару жүйесі мен оқыту әдістеріне сыни 

тұрғыдан қарап, «қандай жоспарлы іс- шаралар сәтті орындалып жатыр, 

неліктен тиімді болды, не оңтайлы шешімін таппады, оған не кедергі болды?» 

деген сұрақтарға байланысты рефлексия жасауға өз әсерін тигізді. Белгілі іс-

әрекеттер орындалған сайын, тәжірибе барысында оң өзгерістер бары 

аңғарыла бастады.  

 

Сауалнаманың сәтті жағы:  

 

 мұғалімдердің кәсіби білімін жетілдіруге көңіл бөлінген;  

 сауалнама сұрақтарының құрылымы ерекше сипатта;  

 сауалнама сұрақтары аналитикалық, сатылары логикалық сипатта 

берілген;  

 проблеманы терең зерттеу мүмкіншілігі барынша қарастырылған;  

 нақты, шынайы нәтиже қол жеткізуге болады;  

 сауалнама қорытындысы мектептің дамытуды және жоспарлауды қажет 

ететін бағытын анықтауға көмектеседі.  

Сауалнамадағы 11, 18 және 24 сұрақтардан туындаған түйінді мәселелер 

алғашқы аудиторлық оқуда кездескен басымдықтармен байланысты 

болғандықтан, проблеманы шешудің іске асыру жоспарлары «Мектептің даму 

жоспарына» енізіледі. Оқушыларға тиянақты да терең білім беру, оларды жан-

жақты жетілген отаншыл азамат етіп тәрбиелеу мектеп мұғалімдерінің 

қолында. Білім көкжиегінің кеңістігін меңгеруге қабілетті, білікті ұстаздар 

қауымын үнемі оқытып, сапалы маман даярлау – мектептегі ең басты міндет. 

Сондықтан мектеп мұғалімдерінің білім деңгейін үнемі жаңартып, толықтырып 

отыру – мектептегі кезек күттірмейтін мәселе. Табысқа қол жеткізу үшін 

енгізілетін өзгеріс туралы ойланып, өзгеріс енгізу салаларын анықтап алуда 

сауалнаманың көп көмегі болғандығын айта кету орынды. Жалпы алғанда 

сауалнама- белгілі бір іс-әрекеттің себептерін (тиімді – тиімсіз, сәтті – сәтсіз 

т.б.) анықтайтын дерек.  

Іс-әрекеттегі зерттеу – өзгеріс енгізуге түрткі болатын проблемаларды 

қалыптастырып, оны шешуді қамтитын әлеуметтік жағдайлардағы оқыту 

үдерісі. Бұл жетілдіру мен араласудың кезеңдік нәтижесі болып табылады. 

Осындай өзгеріс себептерін анықтау сыни тұрғыдан зерттеуге жетелейді. 

Мектептің даму жоспарын нақты бағыттарға сай саралауға, қолжетімді 

мақсаттарды белгілеуге мүмкіндік береді. TALIS cауалнамасы бойынша қандай 

проблемалар кездесетіні сараланып, проблемаларды шешу жолдарын 

ойластыру керектігі жайында жаңа мақсаттар пайда болды. Келешекте қандай 

мәселеге көңіл аударуымыз қажеттігі айқындалып отырды. Сонымен қатар кері 
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байланыс арқылы сәттіліктер мен әлі де болса жетілдіруді қажет ететін жайттар 

да анықталып отырды. Соған орай жоспарлы жұмыстарды іске асырудың 

оңтайлы тұстарын реттеп отыруға мүмкіндік береді. Бұл мақсатты жүзеге 

асыруда Элейн Уилсонның іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу жолдары көмектесті.  

Олар:  

 Дамыту бағытын анықтаңыз.  

 Зерттеу жүргізіңіз.  

 Тәжірибені тиянақтап, зерделеңіз.  

 Қайтадан бастаңыз.  

 Тәжірибені жетілдіріңіз.  

Егер мен мектепте әр мұғалімнің кәсіби даму жоспарына назар аударып, 

оқу жоспарын мұғалімнің жұмыс сапасын арттыруға сай құрылымдалса, 

мұғалімдердің өз дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік туындайтынына көз 

жеткізуге болады. Себебі оқу жоспары- мектептің даму жоспарының бір бөлігі.  

 

 

Мұғалімдер құзыреттілігінің бағалануына талдама  

 

Әлем өзгеруде. Бұл – өз кезегінде жеке тұлғаның өзгеруіне әсер ететін 

мүмкіндік. Әлемнің өзгеруі мен жеке тұлғаның қажеттілігі мұғалім біліктілігіне 

жаңа талаптар қояды. Оқыту мен оқу үрдісіндегі мұғалімнің құзіреттілігі 

оқушының шығармашылығы мен қабілеттілігінің заман талабына сай дамуына 

өз ықпалын тигізері сөзсіз. Соның негізінде оқу-танымдық әрекеттегі 

оқушының өзіндік уәжі жетіледі, мүмкіндік деңгейі артады. Бұдан « құзіретілік 

дегеніміз не, оның маңызылығы неде?» деген сауал туындайды. Құзіреттілік - 

маманның тиісті сапа деңгейі мен тиісті жағдайдағы кәсіби қызметін тиімді 

және кепілді атқаруына қажет жеке қасиеттер жиынтығы. Басқаша айтқанда, 

құзіреттілік - тәрбие мен оқытудағы озық әдістерді жетілдіре отырып,бәсекеге 

қабілетті жеке тұлға қалыптастырудағы мұғалім жұмысының аспектісі, оны 

орындай алу деңгейі.  

Жоспарланған коучинг және тәлімгерлік үдерісі, зерттеу сабақтары 

барысында мұғалімдердің құзіреттіліктері анықталды. Мұғалімдердің 

құзіреттіліктерін барынша нақты әрі әділ бағалау мақсатында мектепте 

мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығы құрылды. Қоғамдастықтағы жетекші 

міндет І деңгей бойынша сертификатталған мұғалімдерге жүктелді. Осы 

арқылы да мұғалімдердің бойындағы ұйымдастырушылық, басқарушылық, 

дамытушылық қабілеттері сараланып отырды. Мектепте кәсіби 

қоғамдастықтың жұмысын жандандыру барысында көптеген тиімді 

нәтижелерге қол жеткізе алдық. Қоғамдастық нәтижесінде, ең алдымен, 

мұғалімдердің қарым-қатынас құзіреттілігі артты. Осы тұрғыда бұрын 

әріптестерімен көп пікірлесе бермейтін, қоғамдық іс-шаралар аясында 

белсенділік танытпайтын мұғалімдер көп жақсы қасиеттерімен танылды. 

Тұжырымды, көңілге қонымды ой-пікірлер айтып, оқу мен оқытудағы 

өзгерістерді тәжірибеде қолданауға белсенді араласты. Математика, физика, 
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химия сабақтарында мұғалім мен оқушы арасында ынтымақтастық орнап, 

сабақта диалог құрылды, жақсы психологиялық ахуал қалыптасты. Пән 

мұғалімдері оқушылардың сөз саптауына түсіністікпен қарап, тілдік 

кедергілерді жоюға көмектесті. Кәсіби қарым-қатынас мәдениеті дамыды. Осы 

орайда қарым-қатынас мәдениетінің дамуына «Мектеп мәдениеті: мұғалім-

оқушы-ата-ана» тақырыбында ұйымдастырылған коучингтің әсері де 

мол болды.  

«Lesson study» зерттеу – зерделеу сабақтарында тәлім алушы 

мұғалімдердің психологиялық-педагогикалық құзіреттіліктері дамыды деуге 

негіз бар. Себебі мұғалімдер мағынаны таныту бөлімінде оқушылардың өз 

бетінше оқуын, өзін-өзі реттеуін үнемі жетілдіріп, қалыптастырушы бағалауды 

тиімді жүзеге асырып отырды. Осыған байланысты өз мүмкінділіктерін сабақ 

барысында, коучинг сабақтарында шынайы көрсете алған мұғалімдер іріктеліп, 

біліктілікті арттыру курстарына жіберілді, география, биология, ағылшын тілі 

пәндерінің мұғалімдері кәсіби байқауларға қатысты. ІІ деңгей бойынша 

сертификатталған мұғалімдер оқыту мен оқудағы жаңа әдістерге негізделген 

коучинг сессияларын мектеп аясында ұйымдастырып қана қоймай, желілік 

байланыс арқылы тұрақты кәсіби байланыс орната білді. Коуч мұғалімдердің 

жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, олардың тақырыпты шынайы өмірмен 

байланыстыруына бағыт-бағдар жасалды. Коучинг жоспарлы бағдарлама 

бойынша өткендіктен, коуч мұғалімдердің ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану құзіреттілігі толыққанды бағаланды. Бұл өз кезегінде 

басқа мұғалімдердің желілік байланыс түрлерін тақырыпқа сай қолдана білу 

мүмкіндіктерінің жетілуіне игі әсерін тигізді. Оқушылар да сабаққа қатысты 

таныстырылым мен қажетті мәліметтерді тиімді қолдануға машықтанды. Пән 

мұғалімдерінің жеке электронды пошталары бар, сол арқылы олар бір-бірімен 

байланыс жасап отырады, бірлесе шешім қабылдайды. Мұғалімдердің 89%-ы 

сабаққа дайындалуда компьютерді тұрақты түрде қолдана біледі және жоғары 

дәрежеде меңгерсе, 11%-ы орта деңгейде қолдана алады. Бұған мектеп 

жағдайына байланысты мұғалімдерді конкурстық негізде қабылдаудың 

әсері мол.  

Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тіл пәндерінің мұғалімдері, соның ішінде, 

тәлім алушы мұғалімдер сабақ барысын басқарудағы құзіреттілігі мен оқу 

үдерісін бағалау, талдау құзіреттілігін кәсіби тұрғыда біршама реттей білді. 

Сабақты жоспарлауда оқушылардың мүмкіндіктеріне сәйкес жұмысты саралау 

қабілетін жетілдіруге мән беріп, түрлі әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалану 

жолдарын үйренді, оқыту барысында жүйелілікті сақтады.  

Мектептегі мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін анықтау, табу және 

деңгейі бойынша іріктеу мақсатында сауалнама алынды. Сауалнамаға 55 

педагог қызметкер қатысты. Сауалнамада мұғалім құзыреттілігінің 

психологиялық-педагогикалық, қарым-қатынас, оқытуда ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды қолдану және сабақ барысын басқарудағы 

түрлері бойынша сұрақтар берілді. Бұл сұрақтар бірнеше құрамдас бөліктер 

мен А, В, С деңгейлері бойынша жауаптарды қамтиды. Мұғалімдердің 

психолгиялық-педагогикалық құзыреттілігін анықтауға 4 сұрақ берілді. 
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Алынған нәтижелердің қорытындысы мынадай болды:  
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Деңгейлер 

А 

(алдыңғы)  

40 38 41 43 162 74% 

В 

(ортаңғы)  

15 17 13 9 54 24% 

С (төменгі)  0 0 1 3 4 2% 

 

Мектептегі педагог қызметкерлердің 74 пайызының психологиялық-

педагогикалық құзыреттіліктерінің алдыңғы дейгейде ал, 24 пайызының 

ортаңғы деңгейде екенін көруге болады. Алынған жауаптарды саралай келе осы 

бағыттағы құзыреттілігінің төмен деңгейін көрсетіп отырған мектебімізге 

биылғы оқу жылында қабылданған жас мамандарға сәйкес келетіндігі 

анықталды. Олай болса бұл мамандармен жұмысты , яғни тәлімгерлік үдерісті 

жүйелі жүргізу қажеттілігі туындап отырғанын көруге болады. Сонымен бірге 

құзыреттіліктері ортаңғы деңгейдегі мұғалімдердің кәсіби шыңдалуына ықпал 

ету керек екендігі айқындалды. Келесі мұғалімнің қарым-қатынас 

құзыреттілігін анықтауға мынадай сұрақ берілді:  

1. Оқытушылық диалог құра білу, оқытуда оқушының мұғаліммен 

пікірлесуін ынталандыру қабілетін.  

2. Сыныптағы оқу барысында оқушылар арасында пікір алысу және 

пікірталас жүргізетін орта құра білуін.  

3. Оқушылардың сөз саптауына түсіністікпен қарау, тілдік кедергілерді 

жоюға көмектесу қабілетінің деңейін анықтау мақсатында қойылды.  

Мектеп мұғалімдерінің 94 пайызы қарым-қатынас құзыреттілігінің жоғары 

деңгейін көрсетсе, ал 6%-ы ортаңғы деңгейде екені анықталды. Осы ортаңғы 

деңгейді өз құзыреттіліктерін айқындаған мұғалімдер керісінше жас мамандар 

емес, дәстүрлі оқыту бойынша ұзақ жылдар бойы білім берген зейнеткерлікке 

жақын педагогтар екені белгілі болды.  

Білім берудегі негізі жеті модульдің бірі – оқытуда ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану. Мектептегі мұғалімдердің осы 

бағыттағы құзыреттілігін анықтауға мүмкіндік беретін мынадай сұрақ 

қойылды:  

1. Сабаққа дайындалуда компьютерді қолдана білуі.  

2. «Интернет» жаһандық желісін қолдануы.  

3. Электронды поштаны пайдалану жиілігі.  

4. Сабақ үдерісінде мультимедианы қолдану деңгейін анықтау.  



77 

 
 

Алынған нәтижелерді өңдеу кезінде мектеп мұғалімдерінің ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі бойынша шамамен 

23-і жоғары, 26-і ортаңғы және 6-і төмеңгі деңгейде екенін көрсетті. Осы 

қорытындыны талдай келе мектеп мұғалімдерінің ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігін дамытуға 

бағытталған іс-шараларды мақсат етіп қойылды. Педагог кадрлардың сабақ 

барысын басқарудағы құзыреттілігін анықтауда бірнеше сұрақтарға 

жауаптар алынды.  
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Деңгейлер 

А(алдыңғы) 47 46 47 52 51 243 88% 

В (ортаңғы) 6 9 8 3 4 30 11% 

С (төменгі) 2 0 0 0 0 2 1% 

 

Кестедегі нәтижелерді талдай отырып, мектеп мұғалімдерінің сабақ 

барысын басқарудағы құзыреттіліктерінің жоғары екендігі әрине қуантады. 

Дегенмен де бұл құзыреттіліктің жоғары деңгейде болуын мектептегі 

мұғалімдерінің сапалық құрамы мен деңгейлік курстардан өтіп, біліктілігін 

арттыруымен байланыстыруға болар еді. Мектеп мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттіліктерін анықтаудағы жалпы қорытындысы төмендегідей болды:  

Диаграмманы талдай отырып мұғалімдердің АКТ-ны пайдалану 

құзыреттілігін арттыруда жұмыстанудың қажет екені айқын көрінеді.  

Мектеп мұғалімдерінің кәсіби қызметінің мазмұны мен сапасының 

бірыңғай талаптарын анықтауға бағытталған құзыреттілік талаптарының жалпы 

орташа көрсеткіші:  
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Мұғалімнің жауапкершілігіне 

әмбебеап оқу әрекеттерін, 

әлеуметтік тәртіп құндылықтары 

мен үлгілерін, шынайы өмірдегі 

және әлеуметтік желідегі тәртіп 

дағдыларын, түрлі мәдениеттік 

қарым-қатынас пен төзімділік 

дағдыларын, түйінді 

құзыреттіліктірін қалыптастыру 

мен дамытуға бағытталған іс-шаралар МДЖ-2-нің негізгі табыс критерийлері 

болады. Мұғалімдердің құзіреттіліктерін бағалауда не сәтті болды, қандай 

мәселелерде қиындық туындады. Нақты талдап көрсетер болсақ, сәтті және 

тиімді тұстары:  

 мұғалімдер педагогикалық тұрғыда үнемі оқушыларды ынталандыратын 

әдістерді дұрыс қолдануды меңгерді;  

 диалогтік қарым-қатынас арқылы табысты оқуға жағдай жасауға 

қадам басты;  

 тиімді жетекшіліктің әсері тренер келгенде анық байқалды;  

 жұптық, топтық жұмыстардың мүмкіндіктері барынша тиімді 

пайдаланылды;  

 мұғалімдер оқушыларға зерттеушілік бағыттағы жұмыстардың маңызын 

түсінікті деңгейде таныта алды.  

Білім беру әдістері жоспарлы, түпкі нәтижеге бағытталғанына қарамастан, 

белгілі бір нәтижеге жетуде кемшіліктер де кездесіп отырды. Ал бұл 

кемшіліктер алдағы қадамдарды жан-жақты бағдарлау арқылы жасау 

керектігіне бағыттап отырды.Сонымен іс-әрекетті бағалаудағы кемшіліктер:  

 тәжірибесінің молдығына қарамастан, білікті мұғалімдер қарым-

қатынаста эмоцияға көбірек бой алдырып отырды;  

 сабақ жоспарын жасауда бірізділік басым болды;  

 коучинг сабақтарында ой-пікірді қорғауда өз қабілеттерін жеткілікті 

ұйымдастыра алмады;  

 үнемі белгілі мұғалімдер ғана ұтымды ой айта білді.  



79 

Аралық көрсеткіштер негізінде мектептің екінші даму жоспарын іске 

асыру және эвалюациялау туралы  

 

Қазіргі өзгермелі қоғамда мұғалімдердің өз оқушыларының бойында ХХІ 

ғасыр дағдыларын қалыптастыру бағытында оларды жақсы оқытуы - кез-келген 

мектеп үшін негізгі мақсат болып тұр. Мектепті дамыту жоспарының негізгі 

міндеті - мектеп ұжымын оны дамытудың мақсатына жаппай жұмылдыру және 

үйлестіру. Мектепті дамыту жоспарының маңызды міндеттерінің бірі – оның 

білім мекемесі үшін 3-5 жыл бойы мәнді болып табылатын тақырып 

таңдауында. Түйінді мәселелерді шешу үшін мектеп туралы ақпараттық 

анықтама жинақталып, маңызды ақпараттар мазмұндалды. Мектептің алдағы 3-

4 жылғы даму сипаттарын ашуға мүмкіндік беретін ақпараттар мазмұнды деп 

танылды. Дамыту жоспарына неғұрлым мәнді нәтижелердің мәліметтерін 

қарастыру мақсаты қойылды. Жанама деректер мектептің даму жоспарын 

жүзеге асыру барысында қосымша енгізіліп отыратындығы да ескерілді. 

Мектепті дамыту жоспары «мейлінше нені жетілдіру керек?», «жетілдіру үшін 

қандай әрекеттер жасау қажет?» деген сұрақтарға жауап алу мақсатында 

жасалды. Өзгеріс енгізу тобына талантты, дарынды мұғалімдер, бейіндік 

пәндер жөніндегі директордың орынбасары мүше етіп алынды. Олар оқыту мен 

оқудағы өзгерістерді тәжірибеде қолдануға назар аударып отырады. 

Мұғалімдерге жеті модульге негізделген тізбектелген сабақтар топтамасын 

жасауға көмектеседі. Мұғалімдердің ынтымақтастықта болуын, оқудағы 

өзгерістердің қарқынды жүзеге асуын қадағалайды. Кесте бойынша 

жоспарланған жұмыстарды мерзімінде тексеріп отырады. Осылайша мектеп 

жағдайында шешім қабылдау үдерісіне көмектеседі. Мектеп нәтижелерін 

талқылауда өзгеріс енгізу тобының ықпалы зор болды. Осының негізінде 

өзгеріс енгізер алдындағы оқушылардың оқу жайы туралы өзіндік ой-пікірлері 

үнемі ескеріліп отырғанын да айта кету орынды. Жоспарланған коучинг 

бағдарламасы негізінде мұғалімдердің оқыту мен оқудағы әдіс-тәсілдерге 

қызығушылығы мен ынта-ықыластарының мол екенін байқалды.  

Даму үдерісінің екінші сатысында ішкі эвалюацияға көңіл аударылды. Ішкі 

эвалюация бойынша мектеп басымдықтарын белгілеу барысында жаңа 

ұсыныстар да туындады. Іс-шара барысында әріптестермен бірлесе отырып 

жоспарлы мақсаттар мен табыс критерийлерін нақтылап, қол жетімді 

мақсаттардың қалай байқалатынын, қандай іс-шаралардың тиімділігі және 

келешекте не істеу керектігі үнемі жазылып отырды. Іс-шараларды 

жоспарлауда алға қойған мақсат-міндеттердің SMART талаптарға сәйкес келуі 

қадағаланды.  

Ішкі эвалюация:  

 өзгеріс нәтижелері нақты қандай өлшемдерге қол жеткізді;  

 өзгеріс енгізу нәтижесіндегі білім алушылардың мүмкіндік деңгейлері 

қаншалықты жетілдірілді;  

 білім алушылардың мінез-құлықтарының өзгеруі мен білімі мен 

түсінігінің өзгеруі қандай деңгейде;  

 педагог қызметкерлердің кәсіби дамуы, оқыту мен оқудағы өзгерістерді 
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игеруі мен меңгеруі қаншалықты өзгерді;  

 өзгерістің мұғалім-оқушы-ата-ана қарым-қатынасындағы маңызы қандай 

деген нәтижеге бағытталған сауалдарды қайта қарауға мүмкіндік берді.  

Мектептің даму жоспары басым бағытпен қоса, мұғалімдердің үздіксіз 

дамуы, оқушылардың өз бетінше білім алуына бағытталған бағалау жүйесін 

қолдану, сабақты зерттеуге көңіл бөлу, коучинг және тәлімгерлік жоспарларын 

қамти отырып жасалды. Дегенмен де жоспардың алғашқы нұсқасында «оқушы 

үніне» ерекше көңіл аудару көп жағдайда ескеріле бермейтіндігіне көз 

жеткізілді. Оны талантты және дарынды мұғалімдер жүргізген жұмыстар 

арқылы білуге мүмкіндік туды. Тоқсандық қорытынды бойынша мектеп 

оқушыларының сапа көрсеткіштері талданып, алдағы жұмыс түрлері 

айқындалды. Нәтижесінде әр сынып бойынша сапа көрсеткіші төмен 

сыныптарда нақты пәндер таңдалып, сол негізде зерттеу сабақтарын 

ұйымдастыру қолға алынды. Сол арқылы жүргізілген жұмыстар оң нәтижесін 

берді. Мәселен, мектеп оқушыларынан алынған кері байланыс бұған нақты 

дәлелдеме бола алады. Оқушылар сабақ барысында өздерін бұрынғыдан еркін 

сезінгенін, топтық жұмыстың тиімділігін шынайы көрсете алған. Осы 

жұмыстарға бағытталған іс-шаралар мектептің даму жоспарына қосымша 

енгізіліп отырды, мониторинг жасалды. Мектеп аясында «Көшбасшылық», 

«Білім берудің жаңа форматы», «Мұғалім мәдениеті», «Мектептің оқу 

үдерісіндегі критериалдық бағалау жүйесі», «Оқыту мен оқудағы жаңа 

тәсілдердің тиімділігі», «Дарынды баланы айқындау мен дамытудың тиімді 

жолдары», «Оқыту үшін бағалаудың маңыздылығы мен мәні», »Бағалау» 

тақырыптарында 15 коучинг-сессиялары ұйымдастырылды. Әр коучингке кемі 

20-25 мұғалімнен қатысты. Коучинг сессиялары мектеп аясында ғана емес, 

сонымен бірге мектептер арасында, облыстық көлемінде семинар-практикум 

түрінде де ұйымдастырылды. Осы орайда омен оқытудың жаңа әдіс-

тәсілдерінің жүру бағыты бойынша ой-пікірлерін білу, ой бөлісу мақсатында 

мектебімізде сәуір айында өткен семинар-практикумның орны ерекше. Оған 

Кембридж университетінің оқытушылары Джорджина Чиверс пен Хален 

Брэдпорд қатысты.  

 

   
 

Мектепте деңгейлеп оқыту курсы бойынша білім алған барлық мұғалімдер 

өздерінің сабақтарын жаңа әдістерді қолдана отырып өткізді. Кембридж 

университеті мұғалімдері коучингке, сабақтарға қатысып, біздің 

жұмыстарымыздың бағыты дұрыс екендігін айтып, пікірлерін білдірді. Желілік 

қоғамдастықта 55-70 әріптестер өзара пікірлесуге мүмкіндік алды. 2014-2015 
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оқу жылында өткізілген 35 коучингке 818 мұғалімдер қамтылып, орташа 

қатысымы – 24 адамнан келді. Осы айлардың қорытындысы бойынша 

коучингтерді өткізудің үлесі: қазан-қараша – 36%, желтоқсан-қаңтар – 38%, 

ақпан-сәуір – 26%.  

 

Қазан-сәуір айларындағы желілік қоғамдастықтың қамту аясының 

салыстырмалы көрсеткіші (мұғалімдер саны)  
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Қазан-қараша 60 - 25 - 17 28 72 60 28 - 290 

Желтоқсан -

қаңтар 

71 25 - 21 - 52 64 60 24 - 317 

Ақпан -сәуір 74 - - - - 31 82 - - 24 211 

Жалпы 205 25 25 21 17 111 218 120 52 24 818 

 

Коучинг – үздіксіз үдеріс. Коучинг арқылы коучер әріптесінің кәсіби 

дамуына көмектесті. Онымен бірге:  

 олардың жұмысын бағалау;  

 қазіргі жағдайын талқыға салу;  

 қол жетімді мақсаттар қабылдау;  

 жаңа мақсаттарды зерттеу;  

 іс-әрекет жоспарын қабылдауға әрекет жасады.  

Сонымен қатар, мұғалімдер өзара бағалауды, табыс критерийлерін 

қолдануы, бірлескен топ жұмысын жоспарлауды үйренді. Ойлаудың жоғары 

деңгейін дамыту үшін дарынды және талантты балаларға көмек көрсету 

дағдыларын жетілдірді. Тақырыпты негіздеудің мәнін түсінді.  

Мектептің дамыту жоспарының алғашқы нұсқасының тиімді тұстары:  

 Сабақтың мақсат-міндеттері шынайы өмірмен байланыстырылды.  

 Қалыптастырушы және жиынтық бағалаудың тиімділігі байқалды.  

 Коучинг сессиялары мұғалімдердің оқу мақсаттары мен табыс 

критерийлерін дамытуына мүмкіндік жасады, жеке дағдыларының жетілуіне 

көмек берді.  

 Мұғалімдер оқудың келесі қадамдарын жүзеге асыру үшін кері 

байланыс ұсына алды.  

 Тәлім алушы мұғалімдер өз қабілеттерін біліктілік курстарында әрі 

қарай жетілдіруге қол жеткізе алды.  

 Оқушылар АКТ-ны сабақта қосымша білім алу үшін өз бетінше 

пайдалануға қадам жасады.  

Сонымен қатар мұғалімдер коучинг үдерісінде қалыптасқан дағдыларын 

сабақ арқылы жан-жақты көрсете білді, тәжірибеде жүзеге асырды. Коучинг 
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сессиясынан кейінгі сабақтарда тәлім алушы мұғалімдер 5-8-сыныптарда 

табысқа жетелейтін сәтті қадамдар жасады. Соның нәтижесінде оқушылар 

өздерінің мақсаттарын нақты баяндай алды, өз-өздерін реттей білді. 

Мұғалімдер оқытудағы жаңа әдістерді ұтымды пайдаланды. Тәлімгерлік үдерісі 

өз мәнінде атқарылды. Сонымен бірге, әр сыныптағы ата-аналар жиналысы да 

жаңа тәсілдермен көрініс тапқан коучинг түрінде өтті. Бұдан байқалғаны, ата-

аналардан алынған кері байланыстан: «... бүгінгі жиналыстан көп нәрсе 

үйрендім», «бұрын баламыздың тәртібі мен оқу үлгерімі туралы ғана естіп 

кей-кезде ұнжырғамыз түсіп үйге қайтатынмын, енді осындай коучинг 

түріндегі жиналыстар көп болса екен деймін, осындай жиналыстарға 

құлшына тағы да келер едім», «бүгін бұрын көрмеген тәрбиелік мәні бар қызық 

жиналыс болды, осындай жиналыстар көбірек бола түссе екен ...» деп жазған 

ата-аналар пікірінен олардың өзгерісті қолдайтынын білуге болады.  

Мектеп оқушылары үшін «Оқушы үні» тақырыбында коучинг өткізілді. 

Коучингтен кейінгі оқушылардың кері байланысынан топпен жұмыс 

нәтижесінде өз ойларын еркін жеткізе білуге мүмкіншіліктің көбірек екендігі, 

өзін көрсете алмай жүрген оқушылардың ашыла түскендіктері, өздерін 

көшбасшы қатарында сезіне бастағандықтары белгілі болды. Жоғары сынып 

оқушылары өз ойларын еркін ортаға салып, мұғалімдердің олардың 

мәселелеріне назар аударғанына риза болды. Джон Дьюи: «Білім еркіндікке 

барар жол: біз қоғам өміріне араласа отырып, өзгеше ойласақ, өз тәжірибеміздің 

нәтижелерін сараптай алсақ, басқалардың бізді басқаруына жол бермесек, 

жаңаны байыппен қабылдап, зерттеп, оның нәтижесін өз іс-әрекетімізді басқару 

үшін пайдалансақ, біз соншалықты еріктіміз», – деген болатын. Осы ойды 

тұжырымдап, оқушыларды іс-әрекеттегі зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, 

сараптай білуге, шығармашылықпен жұмыстануға, өз бетімен білім алуға 

итермелеп, жауапкершілікке дағдыландыруымыз керек екендігіне көз 

жеткізілді. Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін меңгерту, бағалаудың жаңа жүйесін 

үйрету мақсатында жаңа коучинг жұмыстары жоспарланды.  

Коучинг іліміндегі принциптер әлемдік стандарттар мен құзырлылықтарға 

негізделген. Коучинг нәтижесі көбiне коуч мұғалiмнің өзінің жеке 

құндылықтары мен дарындылығына да байланысты. Коуч екінші мұғалімге 

бағдар береді, рефлексивтік диалогқа тартады және оның бiлім деңгейін 

көтеруге, жұмыс сапасын арттыруға және ойлау қабiлетін өзгертуге 

көмектеседі, бұл мұғалімнің кәсіби өсіміне ықпал етеді, тәжірибесін өзгертеді. 

Жаттықтырушы коучер жұмысының нәтижесінде оның әрiптестері өзінің 

кәсіби құзіретін арттыруға арналған идеялармен және әдіс-тәсілдермен 

қамтамасыз етіледі. Коуч өз мектебiндегі әріптестеріне қажетті дағдылар мен 

болашаққа көзқарастарын дамытуға көмектесу үшін мұғалімдер тарапынан да 

ынтымақтастық болып, коуч мұғалiмге көмек көрсетуі керек. Құзырлы тәлімгер 

тәлім алушыға нақты мәселені анықтауға, оның ішіндегі өзектiлеріне ден 

қоюға, жұмыс тәсілінің ыңғайына сәйкес келетін iс-әрекеттің оңтайлы бағытын 

таңдауға септігін тигізеді. Екiнші кезеңде мақсат қою, мақсаттың тиімділігін, 

күтілетін нәтижелерді анықтау жүзеге асырылады. Үшiнші кезең тиісті 

стратегияны таңдап алып, іс-әрекет жоспарын әзiрлеу, әрекеттердi талдап, 
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өзгерiстерді енгiзуді мақсат етеді. Осы тұжырымға сүйенсек, тәлім алушы 

коучер арқасында еңбек жолында айтулы жетiстіктерге жетеді, кәсіби 

дағдылары дамиды. Оның дәлелі, зерттеу сабақтарында енгізілген өзгерістер, 

өзгерістердің оқушылар мен ата-аналар тарапынан қолдау тапқаны.  

Ішкі эвалюация мұғалімді «тексеруге» емес, оған қолдау көрсетіп, дамуына 

көмектесуге бағытталатындығы белгілі. Олай болса, мұғалімдерге қолдау 

көрсете отырып жұмыс жасау қабілетін, олардың жеке және кәсіби қабілеттерін 

дамытуына түрткі болу жолы коучинг үдерісі арқылы жүзеге асқандығына көз 

жеткізілді. МДЖ-2-ге сәйкес мектепте жүйелі түрде коучинг-сессиялар 

мұғалімдерге, ата-аналарға және оқушыларға да ұйымдастырылып отырды. 

Мектептегі ІІ деңгейлі курсты аяқтап келген мұғалімдер қоғамдастықтар 

арасында ұсынылған тақырыптарды өзара талдап, негізгі идеяны ашуда 

шығармашылық тұрғыда кездесулерін ізденіспен өткізді. Әртүрлі 

тақырыптарды ашуға бағытталған бұл үдеріс не берді деген сұраққа, мынадай 

тиімді жақтарын көрсетуге болады. Коуч – ағылшын тілінен аударғанда тренер, 

жаттықтырушы мағынасын білдіретін сөз. Ол аз уақытқа негізделеді. Коучтер 

мұғалімдерге өздерінің оқыту тәжірибесін жақсартуға көмектеседі. Сол себепті 

коуч мұғалімдердің нақты дағдыны қалыптастыруға қабілетті болуын ескерілді. 

ІІ деңгей бойынша сертификатталған мұғалімдерге жауапкершілік міндеттелді.  

Коучтерді мынадай талаптар бойынша тағайындауды ұйғарылды:  

 кәсіби құзіреттілігі алдыңғы деңгейдегі мұғалімдер болуы қажет;  

 талантты және дарынды, өз мамандығын жетік меңгерген тұлғалар;  

 мұғалімдердің оқыту мен оқудағы тәжірибесінің сапасын арттыруға 

ықпал етуі тиіс;  

 өз әріптестерінің дамуы мен жетілуіне көмек көрсетудің айтарлықтай 

оңтайлы әдістерін жүзеге асыра білулері қажет;  

 көпшілікке әсер ету барысында сөз саптаулары мәнді де мағыналы әрі 

қуатты болуы ескерілуі керек;  

 қарым-қатынас мәдениетіне айрықша назар аударып, желілік 

байланыста шебер кәсіби ұстаным көрсете алу аса маңызды.  

Коучтер іс-шара кезінде аталған талап үдесінен көріне білді. Жоспарлы 

жұмыстар мен міндеттерді нәтижеге бағыттай алды. Күтілетін нәтижеге 

айтарлықтай мән берді.  

Желілік қоғамдастықты басқа мектептер арасында жүзеге асыру 

мұғалімдердің өзара ынтымақтастығын нығайтады. Тәжірибе кезінде әріптестер 

бір-біріне қолдау көрсетіп, қиындықтарды шешудің тиімді жолдарын 

қарастырады. Мектеп аясында, мектептер арасында өткізілген коучинг 

тақырыптары оқыту мен оқудағы 7 модульге негізделді. Кері байланыс арқылы 

әріптестердің жеке пікірлерінің алдағы іс-шараларда ескерілуі тиіс тұстарына 

көңіл бөлінді, коучтер мен мектеп мұғалімдерінің, оқушылардың жан-жақты 

жетілуі әрдайым назарда болды. Мектеп аясында, мектептер арасында 

ұйымдастырылған коучинг сессияларының маңыздылығы мен әлі де 

жетілдіруді қажет ететін тұстары да сараланып, талданды.  
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Коуч мұғалімдерді жетілдірудегі сәттіліктер:  

 коучтер мұғалімдердің дамуына ықпал жасайтын айқын мақсаттарды 

реттей білді;  

 мәдениеттілік қарым-қатынаста жауапкершілік пен төзімділікті сезінді;  

 мұғалімдердің біліктілік деңгейін бағалауда қажетті талаптарға көңіл 

бөлуді ұмытпады;  

 коучинг сессиялары негізінде мұғалімдердің кәсіби қызметінің мазмұны 

мен сапасын анықтауға ықпалын тигізді.  

 коучтермен жүргізілген жұмыстардың жетілдіретін тұстары:  

 коучинг барысында дарынды мұғалімнің қызметі көбірек бағаланып 

отырды;  

 коучтер өз міндеттерін нақтылап алғанына қарамастан, өз 

мүмкіндіктерін толық байқата алмаған да сәттер кездесті;  

 өз қызметтеріне аса ықылас таныта алмаған мұғалімдер де байқалды.  

Осындай нәтижелі және кемшін тұстары болғанына қарамастан, 

коучтердің жұмысы жаңа әдіс-тәсілдерді сабақта тиімді пайдалануда, 

мұғалімдердің кәсіби шеберлігін шыңдауда өзіндік басымдылықтарымен 

ерекшеленді. Мектептегі жүйелі коучерлер үшін:  

 жеке сезімдерді түсіну қабілеті және оларды кез-келген жағдайдың 

талаптарына қарамай-ақ бақылауда ұстау;  

 эмоционалды берік болу;  

 өз-өзімен және басқалармен адал болу;  

 кез-келген қателікті жөнге келтіре алу және тәжірибе арқылы үйрену;  

 өз-өзін үздіксіз жетілдіру үшін табанды, икемді болу;  

 әріптестерінің кәсіби өсуі мен дамуына қолдау көрсете алуы 

қасиеттерінің қалыптасқандығын көруге болады.  

Ал коучинг-сессияға жүйелі қатысқан мұғалімдерден:  

 өздеріне деген сенімділік;  

 кәсіби әлеуетін арттыруға арналған идеялармен және жаңа 

тәсілдердермен қарулану;  

 өздерінің оқыту тәжірибесін жақсартуға бағытталған іс-әрекеттерін анық 

байқауға болатындығын байқалды.  

Оқушылар коучингісінің нәтижесін олардың оқу мақсаттары мен табыс 

критерийлерін дамытуға басымдылық беретінін кері байланыстарды талдау 

арқылы анықталды. Сонымен мұғалімдер мен оқушылардың коучинг 

үдерісінен кейінгі қалыптасқан дағдыларын оқу мен оқытуда айқын көрінді. 

Ата-аналарға өткізілген коучинг-сессиялардың да олар үшін ынтымақтаса 

жұмыс жасауға, мектепке деген сенімділіктерінің артуын, бала тәрбиесіндегі 

кейбір көзқарастарын өзгертуі де тиімді ішкі эвалюация арқасында 

болғандығының дәлелі. Коучинг сессиясы – мұғалімдерге ақпарат жеткізудегі 

ең тиiмді тәсіл екендігі байқалды.  

Тәлімгерлік – ұзақ уақытқа созылатын, тәлімгер мен тәлім алушының 

арасында сенімді, жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынас құру үдерісі. 

Мектепте 13 мұғалім тәлімгерлік үдерісін жетілдірді. Олар тәлім алушының 
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сабағын бақылап, талдады, кері байланыс ұсынды. Тәлімгерлердің сапалық 

құрамы әртүрлі болды. Мәселен, тәлім алушы болған педагогикалық өтілі 38 

жыл қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімінің кері байланысынан: «... маған 

оқушыларды топқа бөлгенде қызықты тәсілдерді пайдаланғаным ұнады. 

Бұрынғы сабақтарда үй тапсырмасын сұрау, түсіндіру тәрізді дағдылы 

әдістер жалықтырып жіберетіндей болушы еді, оқытудың жаңа әдістерінде 

оқушылардың өздері ізденіп, ой толғау жазып, өз пікірлерін таласа білдіреді. 

Менің ойымша, сабақты осылай ұйымдастыру қазақ әдебиеті пәнінен көбірек 

келеді және ыңғайлы деп ойлаймын. Өзімдегі өзгерісті оқушыларымның да 

байқағаны маған ерекше күш-қуат береді ...».  

Тәлімгерлер тәлім алушымен тығыз байланыста болып, оларға:  

 бағдарлама идеяларын таныстырды;  

 сабақ беруге пайдалануға арналған ресурстарды ұсынды;  

 белгілі бір оқыту стратегиясын қолдануға көмектесті;  

 әр тәлімгер тәлім алушының кемі 4 сабағын қадағалады, бақылады;  

 әрбір бақылаудан кейін жаңа мақсаттар қоя білді;  

 сабақ жөніндегі бейнежазбаны қарап, талқылау жүргізді, әңгімелесті.  

Тәлімгерлік тәжірибесінен тәлім алушы сабақты бірге жоспарлаудың 

маңызын түсінді. Не әлдеқайда табысты/сәтсіз болғандығының себебін 

рефлексивтік есеп арқылы түйіндей білді. Нені басқаша жасауға болатыны 

жайында өз ойларын жазып отырды. Тәлімгер тәлім алушыға әрдайым қолдау 

көрсетіп отырды. Тәлімгерлік үдерісі бойынша 40 сағат жаңа идеяларға 

негізделе жүргізілді. Әрине, қандай да болмасын іс-шараның жетістіктерімен 

қатар,кемшіліктерінің болатыны-заңды құбылыс. Жоспарланған тәлімгерлік 

бағдарламасын жүзеге асыру барысында қиындықтар мен сәтсіздіктер де орын 

алды. Мәселен:  

 кейбір мұғалімдер оқушылар үшін пікір алмасуға, рефлексия жасауға 

жағдай жасамайды;  

 қажеттілігін сезіне тұра, коучинг сессияларына қолдау көрсетпейді;  

 жағымды стратегияларды дамытуда уақыттың маңыздылығын 

ескере бермейді;  

 білімдердің шынайы өмірмен неге және қалай байланысатыны туралы 

пікірталас жүрмейді.  

Соған қарамастан атқарылған жұмыстар барысында мұғалім жұмысының 

тиімділігінің артықшылықтарына үнемі талдау жасалды. Сол арқылы ішкі 

эвалюацияны реттеп, жүйелеуге нақты қадамдар жасалды. Осы ретте сабақты 

зерттеудің, яғни «Lesson study» сабағының жүйелі жүргізілгендігінің басым 

тұстары анық байқалды. Өзін-өзі тану пәні зерттеу сабағына дейін 

оқушылардың қызығушылықтарын оята алмаса, зертеу сабағынан кейін бұл пән 

туралы оқушылардың іс-әрекетері мен ынта-ықыластарынада зор өзгерістер 

байқалды. Тәлімгерлік үдерісінде үйренгендерін «Lesson study» сабағында 

тиімді қолдануға сәтті қадамдар жасай алды. Бұдан тәлімгерлік пен коучинг 

бағдарламаларының дұрыс ұйымдастырылғанын көруге болады. «Мұғалім үні», 

«оқушы үні» барынша ескеріліп қарастырылған жоспардың сәтті жүзеге асуы, 
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әрине, қуанарлық жай. «Lesson study» зерттеу-зерделеу сабақтарында тәлім 

алушы мұғалімдердің психологиялық-педагогикалық құзіреттіліктері дамыды 

деуге негіз бар. Себебі мұғалімдер мағынаны таныту бөлімінде оқушылардың 

өз бетінше оқуын, өзін-өзі реттеуін үнемі жетілдіріп, қалыптастырушы 

бағалауды тиімді жүзеге асырып отырды. Lesson Study мұғалімдерді оқыту және 

олардың тәжірибесін дамытудағы ынтымақтастық тәсілі болып табылады және 

де іс-әрекеттегі зерттеу сияқты бірқатар циклдерді қамтиды. Lesson Study-де ең 

бастысы «сабақты зерттеу» немесе «сабақты зерделеу» үдерісі болып 

табылады. Бұл үдеріс барысында оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір тәсілді 

қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында бір топ мұғалім бірлесіп 

оқушылардың оқу үдерісін зерделейді. Lesson Study-дің түйінді сипаты 

креативтілік және ғылыми дәлдік болып табылады. Креативтілікті оқытудың 

жаңа тәсілдерін әзірлеу мақсатында бірлесе жұмыс істейтін мұғалімдердің 

істерінен көруге болады, ал ғылыми дәлдік жаңа тәсілдің тиімділігін көрсететін 

оқушының оқуы туралы деректер жинауды көздейді. Атап айтқанда, Lesson 

Study тәжірибені жақсартудың демократиялық жолы болып табылады. Lesson 

Study тәсілінің тағы бір демократиялық ерекшелігі – мұғалім зерттеу барысында 

жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісетіндігінде. 

Мұғалімдердің ынтымақтаса отырып тәжірибелерін дамытуда Lesson Study 

әдістемесінің маңыздылығын ұқтыру және мектепте зерттеу топтарын құрып, 

нәтижесін бақылауды жоспарланды.  

Сыныптағы өзгерістерді зерттеудің тиімді жолы – Lesson study арқылы 

сабақтар топтамасын өткізу. Не болып жатқанын бақылау үшін іс-әрекетті 

жоспарлап, қадағалау арқылы көз жеткізуге болады. Дәстүрлі оқытуда 

сыныптарда жылына жоспарлы түрде 1-2 ашық сабақ өтетін болса, 

қоғамдастықтардың жоспарына сәйкес зерттеу сабақтарының да өткізу жиілігі 

артқандығын байқалды. 2014-2015 оқу жылында өткізілген 77 зерттеу 

сабағының 22 пайызы, яғни 17 сабақ 8-кластарда өткендігін көруге болады.  

 
Сыныптар бойынша өткізілген зерттеу сабақтарының саны  

5-кл; 11 

6- кл; 15 

7-кл; 12 
8-кл; 17 

9-кл; 10 

10-кл; 12 
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Lesson study мұғалімдерге өздерінің ұғымдары мен түсініктерін тексертуге 

ынталандырады, мұғалімдер арасында диалогты туындатады, әріптестік және 

кәсіби даму мәдениетін дамытып, мұғалімдердің назарын оқушылар 

қажеттілігіне аудартады. Сонымен қатар, мұғалімдер оқу жоспары жөнінде 

тереңірек түсінік алады. Lesson Study тәсілін қолданудың тиімділігі туралы 

мектеп мұғалімдеріне коучинг- сессия өткізу арқылы ұсынылды. МДЖ-2-нің 

сәтті шыққан жағы қоғамдастық жетекшілерімен бірігіп отырып, әр 

қоғамдастықтағы сыныптарда ІІ тоқсандағы білім сапасы төмен пәндерге 

«Lesson study» тәсілі бойынша сабақ өткізу, сабақты қадағалау, бақылаудағы 

оқушыларды зерттеу жұмыстарының бірізділікпен өткендігі қуантады. 5-10 

сыныптар аралығында «Lesson study»үдерісінің бірнеше циклі өткізілді. Себебі, 

Lesson Study-дың мақсатқа байланысты үш түрі болады. Бірінші түрі Lesson 

Study-дың бірыңғай тақырыбына байланысты, екінші түрі оқыту дағдыларын 

дамытуға арналған, ал үшінші түрі бақылау дағдыларын дамытады. Мектептегі 

жүргізілген «Lesson study» үдерісінде екінші және үшінші түрлерінің сипаты 

анық көрінді. Қоғамдастықтар арасында өткізілген Lesson Study үдерісінің 

өзіндік ерекшеліктері де болды. Бірақ көп жағдайда тәжірибе үшін 

эксплициттік білім жеткіліксіз. Осылайша, көптеген мұғалімдер өз тәжірибесіне 

сүйенеді. Тәжірибе арқылы олар имплициттік білім ала алады. Ал Lesson study 

тәжірибесі имплициттік білім алудың аса тиімді тәсілі болып табылады, себебі 

Lesson study мұғалімдердің сабақ жөніндегі ойы бен бақылау дағдыларын 

дамытады.  

Біздің ойымызша, заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың 

алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана 

білулеріне басты назар аударуымыз керек, себебі, ХХІ ғасырда талап етілетін 

дағдылардың мәні осында жатыр. Мұғалімдер жұмыстарына жеткілікті уақыт 

бөле білулері керек, оқушының білімі мен дағдыларын дамытуда ғана емес, 

жалпы алғанда оның оқуын барынша жекешелендіру және баланың бойында 

қалай оқу керектігін үйренуді қалыптастыру. Күнделікті сабақты өмірмен 

байланыстыра өткізу, сабақ өткізуде бейнероликтерді көптеп қолдану және 

оқушылардың қызығушылықтарын ояту үшін түрлі тренингтер, 

флештренингтер өткізу өте тиімді. Сонымен қатар интерактивті оқытудың 

мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты қалыптастыратын диалогтік 

оқыту тиімді екенін аңғарылды. Жақсы ұйымдастырылған топтық жұмыс 

оқушылар арасында әлеуметтік өзара қарым-қатынасты, тиімді араласу және 

проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Бұл, өз кезегінде 

оқушыларды өздерінің оқуларына белсенді қатысуға итермелейді. 

Оқушылардан алынған ақпаратты топтастыруға және талқылауға, өзгелердің 

пікірлерін түсінуге немесе теріске шығаруға ынталандырған жағдайда топтық 

жұмыс тиімді болады.  

Шағын топтық жұмыстар оқушыларда бірлік, бірегейлік сезімдерін 

қалыптастырып, сол арқылы өздерінің ұжымға тікелей қатысы бар екендігін 

аңғартады. Бірлескен жұмыс барысында шағын топ мүшелерінің барлығы да 

өзара қарым-қатынасқа негізделген әрекеттерді атқарады (мәселен, тыңдай 

білу, өз пікірін ұтымды және дәлелді түрде жеткізе білу, ортақ пікір 
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қалыптастырып, бір мәмілеге келу, бірлесе шешім қабылдау). Мұнда біреудің 

жұмыстан тыс не қалыс қалуы екіталай: барлығы да қызу әрекетте болды, 

барлығы да жұмыстың қорытынды нәтижесіне өз үлесін қосты. Бұған өзіміз 

өткізген және Lesson Study тобы дайындаған зерттеу сабақтарында көзіміз 

жетті. Топпен жұмыс жасату арқылы оқушылардың бір-бірімен қарым-

қатынасы, белсенділіктері артты.Топта жұмыс жасағанда оқушылар топ 

ережесін сақтап отырды. Топ ережесі арқылы оқушылардың іс-әрекетін өздері 

реттеп отыруға мүмкіндік алды. Топтық жұмыс барысында өздерін еркін және 

қауіпсіз сезінуіне, аралас топтар құрып, пәнге қызығушылығы артып, 

белсенділік көрсетті. Сонымен қатар топқа бөлінудің түрлі әдістерін пайдалану 

арқылы оқушылардың сабаққа деген белсенділігінің артқанын байқадық. 

Жалпы нәтижесінде топпен бірлесе жұмыс жасау алғашында уақытты тиімді 

пайдалануға қиындық келтірсе, оқушылар бірлесе жұмыс жасауда сөздік қоры 

дамыды, зерттеушілікпен айналыса отырып, ортақ бір тұжырым жасады, таным 

белсенділіктері артты, шығармашылық қабілеттері қалыптасты деп айта 

аламыз. Сонымен қатар топта жұмыс жасау арқылы «үнсіз оқушылар» топқа 

тартылып, өздерінің белгілі бір жағдайға деген қабілеттік қырларын көрсете 

білді. Оқушылар топтық жұмыста өздерін және өзгелерді бағалауды үйренді. 

Осы бағдарламамен оқыту нәтижесінде оқушылардың өзін-өзі бақылау, 

бағалау, сөйлеу, тыңдау қабілеттерінің артатыны байқалды. Сондықтан қазіргі 

талапқа сай дәстүрлі оқыту уақыты кетіп, сындарлы оқытуға көшуде баланың 

ізденімпаздық, зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру керек. Әр оқушыға өз 

пікірін айтуға мүмкіндік беріп, жауаптарын тыңдау қажет. Әрине, жауаптар 

барлық жағдайда дұрыс бола бермес. Дегенмен, әр бала жасаған еңбегінің 

нәтижесімен бөлісіп, дәлелдеуге талпыныс жасайды, жеке тәжірибесін 

қорытындылауға үйренеді. Жалпы, Lesson Study зерттелетін жекелеген 

оқушылардың оқудағы қажеттіліктері мен мінез-құлықтарына назар аударып, 

сол арқылы олар туралы көбірек біле отырып, біз өз оқушыларымыздың 

әрбіреуін анағұрлым жақсы тани бастаймыз, әрбір оқушының қажеттілігін 

ескеріп отыруға мүмкіндік береді.  

Қоғамдастық жетекшілері Lesson Study үдерісі туралы толық талдауын 

зерделей келе, Lesson Study тәсілі тиімді, себебі ол мұғалімдерге:  

 әдеттегіге қарағанда балалардың білім алғандығының анағұрлым анық, 

әртүрлі қырларынан және егжей-тегжейлі дәлелін көруге;  

 мұғалімнің пікірі бойынша балаларды оқыту барысында не болуға тиіс, 

ал шындығында жағдай қандай екендігі арасындағы айырмашылықты көруге;  

 оқытуды нәтижесінде оқушылардың қажеттіліктерін барынша 

қанағаттандыратындай етіп қалай жоспарлау керектігін түсінуге;  

 Lesson Study-ді басты мақсаты оқушыларға білім алуға көмектесу және 

топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету болып табылатын мұғалімдердің 

желілік қоғамдастығы аясында іске асыруға (Dudley, P. 2011a);  

 Lesson Study мүмкіндіктерін өзінің педагогикалық тәжірибесінде 

қолдануға көмектесетіндігін түсінуге болады.  

Lesson study үдерісінде сәтті өткен сабақтардың «Қазақстан мектебі» 
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ғылыми-педагогикалық журналының бірнеше санында жарияланып, 

мұғалімдердің іс-тәжірибесі республика көлемінде таратылғаны да мектептегі 

оң өзгерістердің тиімді тұстары екенін анық.  

 
№ Мұғалімнің  

аты-жөні 

БАҚ-та жарияланған материалдары  

1 Тажыгалиева Г.Т Озық және бәсекеге қабілетті білім беру – заман талабы 

(«Қазақстан мектебі», № 2, 2014 ж) 

2 Куразова К.С. Квадрат теңдеулерге келтірілген есептер («Қазақстан 

мектебі», № 2, 2014 ж)  

3 Бокаева Д.Т. Координаталық жазықтық. Координаталары бойынша 

нүктені сызу. («Қазақстан мектебі», №2, 2014 ж) 

4 Марданова Ш.Ж. TRUE STORIES... («Қазақстан мектебі», №2, 2014 ж) 

5 Жаналина А.А. Шешендік өнер – халық қазынасы («Қазақстан мектебі», №2, 

2014 ж) 

6 Абдуллин Н.К. «Жай бөлшектерді бөлу» («Қазақстан мектебі», №3, 2014 ж) 

7 Ермекова Р.Т. «Рационал сандарға амалдар қолдану» («Қазақстан мектебі», 

№4, 2014 ж) 

8 Жанпейісов М.Ұ. 

Шудабаев А.А. 

Қазақтың ұлттық ойыны – арқан тарту («Қазақстан мектебі», 

№5, 2014 ж) 

9 Арыстанова С.Қ. 

Мусина А.Қ. 

«Ән айту ережелері және фонограф» («Қазақстан мектебі», 

№6, 2014 ж) 

10 Қабыланов А.Х. Архитектура және өнер(«Қазақстан мектебі», №2, 2014 ж) 

11 Джулаева Б.Б. 

Джулаева Г.М. 

Оқушылардың логикалық ойлауын дамыту(«Қазақстан 

мектебі», №3, 2014 ж) 

12 Мыңжасарова Г.И. «Зең саңырауқұлақтары» («Қазақстан мектебі», №6, 2014 ж)  

13 Мыңжасарова Г.И. Кәсіби шеберлік – сапалы білім негізі «Ақтөбе» газеті, №61. 

2014 ж 

14 Мыңжасарова Г.И. Кембриджден оқытушылар келді. «Ақтөбе» газеті, №57. 

2014 ж 

15 Адилова А.А. 

Бектенгалиева Г.Х 

Абайдың қара сөздері («Қазақстан мектебі», №12, 2014 ж) 

16 Бектенгалиева Г.Х Имя существительное как часть речи. «Тілдерді оқыту: 

ізденіс және әдістеме» №3, 2014 ж 

17 Изтлеуова Г.С. 

Бектенгалиева Г.Х 

«Обменялись опытом», Актюбинский вестник, №145, 2014 г 

18 Мыңжасарова Г.И. 

Казкенова Н.С. 

Кіріктірілген сабақ («Қазақстан мектебі», №11, 2014 ж) 

19 Мыңжасарова Г.И. Жаңалық жолындағы мектеп («Қазақстан мектебі», №7, 2014 

ж) 

20 Нурбаева М.К Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастырудың тиімділігі» География және табиғат» № 3, 

2015 ж  

 

Мектепте жаңа әдіс бойынша осынша сабақтардың ұйымдастырылуы – 

тиімді жүргізілген қоғамдастық жұыстарының нәтижесі Осыған байланысты өз 

мүмкіндіктерін сабақ барысында, коучинг сабақтарында шынайы көрсете алған 

мұғалімдер іріктеліп, біліктілікті арттыру курстарына жіберілді, мұғалімдері 

кәсіби байқауларға қатысты. 2014-2015 оқу жылында кәсіби байқауларға 

қатысқан педагогтар тізімі.  



90 

р/с Мұғалімнің  

аты-жөні  
 

Пәні  Конкурстың аты  Қорытынды 

1 Джулаева Б.Б  
Қазақ тілі 

мен әдебиеті  

«VІІІ республикалық 

инновациялық- педагогикалық 

идеяар фестивалі», 2014 ж 

Сертификат 

2 Қожақметова А.С  
Ағылшын 

тілі  

«VІІІ республикалық 

инновациялық- педагогикалық 

идеялар фестивалі», 2014 ж 

ІІІ орын 

3 Токсанбаева А.А  
Ағылшын 

тілі  

«VІІІ республикалық 

инновациялық- педагогикалық 

идеялар фестивалі», 2014 ж 

ІІІ орын 

4 Бектенгалиева Г.  
Орыс тілі 

мен әдебиеті  

«VІІІ республикалық 

инновациялық- педагогикалық 

идеялар фестивалі», 2014 ж 

ІІІ орын 

5 Жылгелдин Б.Ж  математика  

«Математикалық олимпиада -

2015» (облыстық турнир), 

қаңтар, 2015  

Бас жүлде 

6 Мыңжасарова Г.  биологи  
«Биологиялық олимпиада-2015» 

(облыстық турнир) ақпан, 2015  

ІІІ орын 

7 Абдулин Н.К  математика  

«Математикалық олимпиада -

2015» (облыстық турнир), 

қаңтар, 2015  

І орын 

8 Бегежанова Н.  физика  
«Физикалық олимпиада-2015»  

(облыстық турнир)қаңтар, 2015 

Бас жүлде 

9 
Байрахметова Г.Р 

Ернияшов І.К  

математика 

математика  

XVIII облыстық мұғалімдер 

спартакиадасындағы шахмат 

жарысы  

ІІІ орын 

10 Абдуллин Н.К  математика  

«Республикалық математика 

мұғалімдерінің ІІ 

шығармашылық байқауы» 

(Алматы)  

Сертификат 

11 Музеева А.Ө  психолог  
Облыстық «Үздік жыл 

психологі»  

ІІ орын 

12 Музеева А.Ө  психолог  
Республикалық «Үздік жыл 

психологі»  

І орын 

13 Арыстанова С.К  музыка  
«Жеңіске 70 жыл» облыстық 

байқауы  

ІІІ орын 

14 Абдуллин Н.К  математика  
«Жеңіске 70 жыл» облыстық 

байқауы  

ІІІ орын 

 

Алдағы атқарылатын жұмыстарда, коучинг және тәлімгерлік үдерісінде 

мұғалімдердің қабілеттеріне қарай топтастырудың тиімділігін тағы да ескеру 

мақсаты қойылды. Өйткені мақсат айқын болған жағдайда ғана жұмыс та 

табысты болмақ. Мұғалімдерді қабілеттеріне қарай сараптау дамыту 

жоспарының ойдағыдай жүзеге асуына өзіндік ықпалын тигізеді. Сонымен 

қоса, мұғалімдердің құзіреттіліктері де нақты бағаланады деген тұжырым 

жасалды және оны зерттеу кезінде анық бақылауға мүмкіндік туды.  
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Құзіреттілік – маманның тиісті сапа деңгейі мен тиісті жағдайдағы кәсіби 

қызметін тиімді және кепілді атқаруына қажет жеке қасиеттер жиынтығы. 

Басқаша айтқанда, құзіреттілік - тәрбие мен оқытудағы озық әдістерді жетілдіре 

отырып,бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастырудағы мұғалім жұмысының 

аспектісі, оны орындай алу деңгейі. Жоспарланған коучинг және тәлімгерлік 

үдерісі, зерттеу сабақтары барысында мұғалімдердің құзіреттіліктері 

анықталды. Мұғалімдердің құзіреттіліктерін барынша нақты әрі әділ бағалау 

мақсатында мектепте мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығына жетекші міндет І 

деңгей бойынша сертификатталған мұғалімдерге жүктелді. Осы арқылы да 

мұғалімдердің бойындағы ұйымдастырушылық, басқарушылық, дамытушылық 

қабілеттері сараланып отырды. Мектепте кәсіби қоғамдастықтың жұмысын 

жандандыру барысында көптеген тиімді нәтижелерге қол жеткізілді. 

Қоғамдастық нәтижесінде,ең алдымен, мұғаімдердің қарым-қатынас 

құзіреттілігі артты. Осы тұрғыда бұрын әріптестерімен көп пікірлесе бермейтін, 

қоғамдық іс-шаралар аясында белсенділік танытпайтын мұғалімдер көп жақсы 

қасиеттерімен танылды. Тұжырымды, көңілге қонымды ой-пікірлер айтып, оқу 

мен оқытудағы өзгерістерді тәжірибеде қолданауға белсенді араласты.  

Математика, физика, химия сабақтарында мұғалім мен оқушы арасында 

ынтымақтастық орнап, сабақта диалог құрылды, жақсы психологиялық ахуал 

қалыптасты. Пән мұғалімдері оқушылардың сөз саптауына түсіністікпен қарап, 

тілдік кедергілерді жоюға көмектесті. Кәсіби қарым-қатынас мәдениеті 

дамыды. Осы орайда қарым-қатынас мәдениетінің дамуына «Мектеп мәдениеті: 

мұғалім-оқушы-ата-ана» тақырыбында ұйымдастырылған коучингтің әсері де 

мол болды.  

«Lesson study» зерттеу-зерделеу сабақтарында тәлім алушы мұғалімдердің 

психологиялық-педагогикалық құзіреттіліктері дамыды деуге негіз бар. Себебі 

мұғалімдер мағынаны таныту бөлімінде оқушылардың өз бетінше оқуын, өзін-

өзі реттеуін үнемі жетілдіріп, қалыптастырушы бағалауды тиімді жүзеге 

асырып отырды. Осыған байланысты өз мүмкінділіктерін сабақ барысында, 

коучинг сабақтарында шынайы көрсете алған мұғалімдер іріктеліп, біліктілікті 

арттыру курстарына жіберілді, география, биология, ағылшын тілі пәндерінің 

мұғалімдері кәсіби байқауларға қатысты.  

ІІ деңгей бойынша сертификатталған мұғалімдер оқыту мен оқудағы жаңа 

әдістерге негізделген коучинг сессияларын мектеп аясында ұйымдастырып қана 

қоймай, желілік байланыс арқылы тұрақты кәсіби байланыс орната білді. Коуч 

мұғалімдердің жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, олардың тақырыпты 

шынайы өмірмен байланыстыруына бағыт-бағдар жасалды. Коучинг жоспарлы 

бағдарлама бойынша өткендіктен, коуч мұғалімдердің ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды қолдану құзіреттілігі толыққанды 

бағаланды. Бұл өз кезегінде басқа мұғалімдердің желілік байланыс түрлерін 

тақырыпқа сай қолдана білу мүмкіндіктерінің жетілуіне игі әсерін тигізді. Қазақ 

тілі, орыс тілі, ағылшын тіл пәндерінің мұғалімдері, соның ішінде,тәлім алушы 

мұғалімдер сабақ барысын басқарудағы құзіреттілігі мен оқу үдерісін бағалау, 

талдау құзіреттілігін кәсіби тұрғыда біршама реттей білді. Сабақты 

жоспарлауда оқушылардың мүмкіндіктеріне сәйкес жұмысты саралау қабілетін 
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жетілдіруге мән беріп, түрлі әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалану жолдарын 

үйренді, оқыту барысында жүйелілікті сақтады.  

 

 

Мектептегі оқу мен оқытуда енгізілген өзгерістерді зерттеуге негізделген 

жұмыс нәтижелері  

 

Зерттеу сұрағының бірінші бөлімі бойынша оқушылардан алынған 

сауалнама көптеген мәселелердің жүзеге асуына өз әсерін тигізді. Сол негізде 

білім алушыларды аса қызықтырмайтын пәндер анықталып, зерттеу барысында 

жаңа мақсатттар айқындалды. Lesson study циклі бірнеші пәндерде жүргізілді. 

Оқушылардың өзара ынтымақта болуы, топтық ережені сақтауы, болжам жасау 

қабілеттері өз мәнінде қадағаланып отырды. Тәлім алушы мұғалімдер 

пәнаралық байланысқа мұқият көңіл аудара білді. Бұл да өз кезегінде сабақтың 

сәтті өтуіне ықпал етті. Білім алушылар шығармашылық бағытта жақсы нәтиже 

көрсетті. Осыдан соң зерттеу тобындағы мұғалімдермен ақылдаса отырып, 

«алдағы уақытта тақырып мазмұнына сай сабақтарды кіріктіріп өткізсек қалай 

болады?» деген сауалды қарастырылды. Бұған пән мұғалімдерінің ұсынысы 

түрткі болды. Бұрын кіріктірілген сабақ өткізуде тәжірибе 

жинақтамағандықтан, мұғалімдерде қобалжу, уақытты тиімді пайдалана алмау, 

оқушының тек бір пәнге басымдық танытқан кездері де орын алды. Соған 

қарамастан бұл өзгеріс мұғалімдердің қызығушылығына үлкен әсер етті. Әрі 

қарай осы бағытта жұмыс жасауға ниетті мұғалімдер қатары көбейді. Қаңтар 

айында география - қазақ әдебиеті пәні (8-сынып) кіріктіріліп өткізілсе, кейін 

ақпан, наурыз, сәуір айларында бұл үрдіс одан әрі жалғасын тапты. Білім 

алушылардың да, білім берушілердің де шығармашылық тұрғыдан жетілуіне 

ықпал еткен жаңа әдіс бойынша қазақ әдебиеті - тарих (8-10 сынып), ағылшын - 

биология (8-сынып), қазақ әдебиеті - орыс әдебиеті (11- сынып) пәндерінен 

ұйымдастырылған кіріктірілген сабақтардың іс-тәжірибені жетілдірудегі 

маңызы зор болды. МДЖ жоспарына осы мәселені нақты кірістіру керек. Ал 

бұған дейін ішінара өткізілгені болмаса, кіріктірілген сабақтарға деген 

қызығушылық, ұсыныс жоғары деңгейде болмайтын. Мұғалімдер өзара бірлесе 

жұмыс жасай отырып, өздерінің кәсіби дағдыларын жетілдірді. Пікір алмасты. 

Оқушылар алған білімді талдауға қабілетті екенін түсінді, көзге көрінбейтін 

қиындықтарды шеше білді. Даму үдерісі өзін-өзі бағалау мен өзін реттеуге 

бағытталған жоспар барысында жақсы орындалып отырды.  

 

 

Өзін-өзі бағалау және өзін реттеу  

 
Негізгі 

мәселелер 

Оқушылардың не 

істеуі керек 

Мұғалімнің не істеуі 

керек 

Пайымдауларды 

қалыптастыру 

бағдарлары 

Өзін-өзі 

бағалау 

Дәлелдемелер жинау, 

олардың мағыналарын 

өзінше түсіндіру 

Өз мүмкіндігіне сыни 

тұрғыдан қарау, білімін 

жетілдіру 

Жеке мақсат, жан-

жақты білім 
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Мектеп 

директоры 

І(ілгері) 

деңгей 

ІІ (негізгі) 

деңгей 

ІІІ(базалық) 

деңгей 

8 

6 

7 

5 

1 

2 2 

3 3 

2012 ж 2013 ж 2014 ж 2015 ж 

23 

10 
13 14 

6 
8 

2013-2014 жыл 2014-2015 жыл 

Өзін-өзі 

талдау 

Өз жұмыстарын 

салыстыру 

Әріптесінің пікірін 

дұрыс қабылдау, ой 

бөлісу 

Оқу үрдісіне қатысты 

кері байланыс 

Өзін-өзі 

түзету 

Өзгерістер мен 

түзетулер енгізу, жаңа 

мақсаттар 

Жаңа әдістерге сай 

тәжірибені дамыту, 

түрлі байқауларға 

қатысу 

Табыс критерийлерін 

тиімді жүзеге асыру 

Өзін-өзі 

бақылау 

Кемшін тұстарды 

саралау, мақсатқа қол 

жеткізу 

Тәжірибе алмасу, 

оқушыларды 

ынталандыру 

Айқын мақсаттар 

Өзіндік 

рефлексия 

Тапсырмаға қатысты өз 

пікірін көрсету 

Кәсіби қоғамдастықта өз 

қабілетін таныту 

Оқу үрдісіне құлшыныс 

танытатын түсініктер 

 

Бағдарлау жұмысының 

тиімділігіне орай мектеп 

мұғалімдерінің біліктілік 

курстарына бару ынтасы 

артты. Тәлім алушы 

мұғалімдердің біреуі І (ілгері) 

деңгей бойынша, екеуі ІІІ 

деңгей бойынша 

біліктіліктерін жетілдіруде.  

Сонымен қатар облыстық, 

республикалық, халықаралық 

кәсіби байқауларға қатысып, 

оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-

тәсілдердің маңызын таныта 

білген мұғалімдер де бар. Олар осы 

байқауларда жүлделі орындарды 

иеленді. Бұл - осы бағыттағы 

жұмыстың нақты көрінісі мен 

мұғалімдердің мектептегі өзгерістерді 

шынайы түсінуі, қабылдауы, 

оған қолдау көрсетуінің нәтижесі. 

Тағы бір тоқтала кететін мәселе- мұғалімдердің өз тәжірибесін коучинг кезінде, 

сабақ арқылы немесе семинар-практикумда ғана емес, баспасөз материалдары 

арқылы да таратуы. Республикалық, облыстық бұқаралық ақпарат 

құралдарында мектеп мұғалімдерінің іс-тәжірибесі кезінде жинақталған ой-

пікірлерін басылым бетінде жариялауы – енгізілген өзгерістің сәттілігі.  

Мониторинг жасауда зерттеу нәтижелері бойынша оқыту мен оқуды 

жақсартатын үдерістерге соншалықты назар аударылды. Олар:  

1. Талқылау және диалог жүргізу.  

2. Сын тұрғысынан ойлау.  

3. Оқуды бағалау.  

4. АКТ-ны тиімді пайдалану.  

5. Барлық оқушыларға түрткі болатын тапсырмалар.  
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Аталған мәселелерге қол жеткізу үшін сыныпта:  

 бірлескен топтық жұмысты ұйымдастыру;  

 ашық сұрақтар қою;  

 блум таксономиясы;  

 оқушылардың бірін-бірі бағалауы;  

 өзін-өзі бағалау;  

 табыс критерийлерімен таныстыру;  

 белсенді оқыту әрекеттерін жүзеге асыру жұмыстарды жүргізді.  

Жұмысты тиімді ұйымдастыру кезінде оқушылардың танымдық және 

зерттеушілік дағдылары дамиды. Дұрыс түсіндірме береді, АКТ-ны және жаңа 

технологияны сауатты қолдануды меңгереді. Ақпан, наурыз айларында 

ұйымдастырылған сабақтар мен кластан тыс шараларда мұғалімдер мен 

оқушылардың іс-әрекет, дағдыларында сенімділік бар екенін байқалды. Осы 

сенімділік пен сәттілік тренердің бақылауы кезінде де анық танылды. Біздің 

атқарып жатқан жұмыстарымыздың бағыт-бағдары дұрыс екендігіне көз 

жеткізген тренер алда тағы да қандай іс-шараларға көңіл бөлу керектігін 

көрсетті, жұмысымыздың нәтижесіне ризашылығын білдірді.  

Эвалюация – білім беруді ұйымдастырумен, оқу, тәрбиелеу және даму 

үдерістерімен байланысты жағдайларды, құбылыстарды және іс-әрекеттерді 

жүйелі зерттеу және бағалау. Оның 2 түрі болады: ішкі және сыртқы 

эвалюация. Ішкі эвалюация – мектеп директоры педагогикалық ұжыммен 

ынтымақтастықта жүргізетін және мұғалімнің тәжірибелік қызметін қолдауға 

және кәсіби дамытуға бағытталған мониторинг негізінде басшылық ету 

сапасын жүйелі түрде зерттеу және бағалау. Бұл үдеріс - мұғалімнің жұмысын 

біздерге үйреншікті тексеру, бақылау емес, зерделеп, бағалау арқылы оның 

кәсіби дамуына қолдау көрсету. Ашық сипатта жүргізіліп, салыстырмалы 

талдаулар негізінде ұжымның жұмысын жетілдіруге жағдай жасау. Эвалюация 

үдерісі мұғалімнің кәсіби өсу деңгейін анықтап, оның дамуына қолдау көрсетіп 

отыруға бағытталған. Мектептің оқу-тәрбие үдерісінде болып жатқан 

өзгерістерді зерделеп, даму перспективасын болжап отыруға мүмкіндік береді. 

Эвалюация мектеп басшыларына мектепті дамытуды қажет ететін салаларды 

анықтауға көмектесетінін жұмыстарды саралау барысында нақты байқауға 

мүмкіндік болып отырады.  

Оқу-тәрбие үдерісінде біртіндеп еніп жатқан өзгерістердің бірі – 

жоспарлау қызметі: мектептің даму бағытын жоспарлау, мұғалімдердің орта 

және қысқа мерзімді жоспарлары. Мектепті дамыту жоспарын дайындау – өте 

жауапты және үлкен зерттеу жұмыстарын қажет ететін үдеріс. Бұл үдеріс 

мұғалім қызметін бағалау, яғни эвалюациялау жүйесі арқылы іске асырылуы 

мүмкін болады. Мектепті дамыту жоспары ұзақ мерзімді, яғни 3 жылға 

арналған, орта мерзімді, 1 оқу жылына арналған, қысқа мерзімді , яғни 1 айға 

арналған болуы мүмкін. Мектепті дамыту жоспарын жасақтаудағы ең 

маңыздысы күні бұрын жүргізілген аудит негізінде стратегиялық 

басымдықтарды анықтап, нәтиже және табыс критерийлерін белгілеп, іс-

әрекеттер жоспарлау. Мектепті дамыту жоспарының: аудит жүргізу, 
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стратегиялық басымдықтарды анықтау, табыс критерийлерін белгілеу, іс-

шаралар жоспарлау, эвалюация және мониторинг бөлімдері бойынша 

мұғалімдер өзінің жұмысын бағалайды. МДЖ-ды осы оқу жылына 

негіздеп жасалды.  

Мектептің даму бағыты диалогтік оқыту тәсілін жетілдіруге бағытталған. 

Біз іс-шараны жоспарлауда негізгі басым бағытпен қоса, басқа да оқытудағы 

жаңа тәсілдерді қамту жағын қарастырылды. Әсіресе, бағалау мен АКТ-ны 

игеруге ерекше мән берілді. Себебі бағалау, соның ішінде, өзін-өзі бағалау- 

бүгінгі білім саласында маңызды мәселе. Дәстүрлі сабақтарда бағалау тек 

мұғалім тарапынан жүзеге асатын. Мұндай жағдайда оқушының жеке пікірі 

ескеріле бермейтін. Жасыратыны жоқ, дәстүрлі сабақта бағалау жүйесінде 

дәлсіздіктер жиі орын алып, оқушылардың наразылығы туындайтын. Ал өзін-

өзі бағалау, реттеу тұсында қандай да болмасын жеке тұлға бағалауға айрықша 

көңіл аударып отырады. Рефлексивтік есеп негізінде не сәтті/сәтсіз 

болғандығын санамалап, алдағы іс-қадамға сыни тұрғыдан келеді. Эвалюация 

аралық кезеңде орындалған іс-шаралардың осындай ілгерілеушілігін талдауға 

септігін тигізді. Аралық кезеңде бағалауға мұғалімдер де, оқушылар да көп 

көңіл бөлді, қызығушылық танытты. Ұйымдастырылған коучинг сессиялары да 

негізінен осы тақырыпқа сәйкес өтті. Барлық түйінді мәселелерді шешуде 

ұсыныс-пікірлерге арнайы тоқталып отырдық. Егер зерттеу, қадағалау әр 

сыныпта кемі 3-4 сабақтан өткендігін ескерсек, әр жұмыс қорытындысы 

бойынша жинақталған ұсыныс пен жетілдіруге тиісті әрекеттер, 

стратегиялардың МДЖ-2-ге енгізілуі де жоспардың үнемі қадағаланып 

отырғанын білдіреді.  

Сондай-ақ тәлімгерлік үдерісі, әр тәлім алушының топтама сабақтары 

мақсатқа бағыттайтын сауалдардың шешімін табуға көмегін тигізді. Дамыту 

үдерісін қолданысқа енгізуде мынадай қадамдарды дұрыс ұйымдастыру 

да көзделді.  

 Мақсаттарды анықтау.  

 Шынайлықты тексеру.  

 Нұсқаларды талқылау.  

 Мерзімді келістіру.  

Мақсаттарды анықтау арқылы барлық орындалған іс-шаралардың дамыту 

үдерісіне сай жүргізілуіне, жоспардың әр бағытта қамтылуына мектеп 

директоры басшылық жасайды. Келешекте жүзеге асатын іс-әрекеттердің анық 

бағытын жоспарлауға мүмкіндік туды. Нәтиженің шынайылығын 

мұғалімдердің өзгеріс ұғымын қалай қабылдағанына қарап ажыратылды. 

белсенді тыңдалым мұғалімдердің мүмкіндік дағдыларын дамытуға көмектесті. 

Сол кезде мұғалімдерге қолдау көрсетіп, зейіннің тұрақталуына жағдай туғызу 

ресурстары ойластырылды. Түрлі идеялар мен шешімдерді қарастыруға әрекет 

жасалды. Мұғалімдер қол жеткізген, олар үшін табысты болған шешімдерді 

тексеріп отыру жүйелі жолға қойылды. Мүмкіндігінше іс-шараларда әр 

қырынан танылған мұғалімдерді мадақтап, неге қол жеткізе алғандарына 

көздерін жеткізуге бағытталды. Мұғалімдер өз мүмкіндіктері мен мақсаттарын 

айқындай алды, тәжірибеде қолдануға жоспар құрды. Мақсатқа жетуде жаңа 
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тәсілдерді іздестірді, өз қабілеттері мен таланттарын жұмылдырды. Мектептің 

даму жоспарын нақты тәжірибеде қолданысқа енгізу үшін өз мұғалімдеріме ең 

тиімді нұсқаларды таңдауына көмектесіп, қолдау көрсетілді. Олар қажетті деп 

таныған іс-әрекеттерді жоспарлауға қолдау көрсетілді. Келісілген уақыт 

шегінде біршама табысты нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік алғанымыз 

осындай түсіністікте, ынтымақтастық ахуалда жұмыс жасай 

білгеніміздің жемісі.  

Түсіндірме жұмыстарының пайдасы желілік қоғамдастық аясында да 

көрініс берді. № 10, 41, 29, 5 мектеп басшыларының және жергілікті білім беру 

орталықтарының өтініш-тілектері негізінде үйлестіруші тобындағы мұғалімдер 

практика жүзінде әріптестерімен тәжірибе алмасты. Жаңа әдістердің мән- 

мағынасын ашатын тренинг сабақтарын ұйымдастырып, шешімі қиын 

мәселелердің түйткілдерін шешудегі ынтымақтастықтың маңызына өзгелердің 

көзін жеткізе алды. МДЖ-1 нұсқасында қарастырылмаған осындай жұмыстар 

кейінгі жоспарларда міндетті түрде ескеріліп отырды. Оқыту мен оқудағы 

аралық кезеңдегі елеулі өзгерістер мектеп оқушылары мен мұғалімдерге шын 

мәнінде алға ұмтылу, жаңа қадам жасау, қателесуден қорықпау, жігерлену, 

талпыну қабілеттерін арттырды.  

Өзгерістерді бақылау арқылы қол жеткен кіші табыстардың өзіне де 

қолдау көрсеттік. Өйткені кіші табыстар үлкен табыстарға жетелейді. 

Мұғалімдер бірлесе жұмыс атқара жүріп, оқушылардың ынта деңгейлерін 

зерттей алды. Жеке тұлғаның өрістеуіне мән берді. Сол себепті оқу-тәрбие 

үрдісі алға жылжу байқалды. Мәселен, І оқу тоқсаны мен жылдық 

қорытындысы бойынша зерттеуге алынған сыныптардағы оқу үлгерім 

көрсеткіші төмендегідей болды.  

 

І тоқсан жылдық  

р/с сынып сапа  р/с сынып сапа 

1 5 78 1 5 92 

2 6 82 2 6 91 

3 7 81 3 7 92 

4 8 80 4 8 89 

5 9 79 5 9 94 

6 10 83 6 10 93 

7 11 92  7 11 97 

 

Мектепті дамыту жұмысына тартылған барлық әріптестер өз үлестерін 

қоса білді. Ақпарат, дерек, ұсыныс түрінде де үлес қосқан оқушылр мен қатар, 

ата-аналар да болды. Әріптестік қарым-қатынас негізінде туындаған дамыту 

жоспарының жағымды жақтары:  

 
1. Жалпы 

педагогикалық 

дағдылар  

Мұғалімдер бір-бірінің кәсіби дамуына қолдау көрсете алды. 

Оқытудағы даралауға жағдай жасайтын тәсілдерді таңдау мен 

пайдалануды қамтитын стратегияларды түсіне білді.  

2. Әріптестерімен Мектептегі, мектептер аясындағы қоғамдастықта кәсіби диалог 
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қарым-қатынас  жүргізді. Lesson study цикліне бастама жасады, оны 

жалғастырып, қолдау танытты. 

3. Қоғамдастық  Қоғамдастықта тәжірибелік зерттеулерді жүргізді, бақылау 

жасауға құзіреттілік білдірді. 

4. Көшбасшылық 

және басқару  

Мектеп көшбасшылары басқа мектептің мұғалімдерімен тығыз 

ынтымақтастықта болды, мұғалімдерді жетілдіруге ықпал етті. 

Жаңа тәжірибені жасау және іске асыру, бағалауда 

стратегиялық көшбасшы рөлін атқарды. 

5. Тиімді жоспарлау  Оқыту мен оқу тәжірибесін жетілдіру мақсатында тізбектелген 

сабақтар топтамасы жоспарланды. Пәнаралық ықпалдастықты 

қамтитын көздейтін сабақтарды жоспарлауға бастама жасалды.  

6. Бағалау  Мұғалімдер жиынтық және қалыптастырушы бағалауды 

пайдалану әдістемесін тәжірибеде жүзеге асырды, оны 

жетілдіру жөнінде ұсыныстар жасай білді.  

 

Эвалюациялауға жататын жаңа сипаттағы жұмыстардың бірі – зерттеу 

және рефлексия жұмыстары: сынып деңгейінде жүргізілетін зерттеу 

жұмыстары және кері байланыс. Іс-әрекеттегі зерттеу – анықталған мәселе 

бойынша мұғалімнің сыныпта жүргізетін зерттеу нысаны. Бұндай зерттеуді 

деңгейлік бағдарламаларды игерген барлық мұғалімдер жүргізеді. Іс-әрекетті 

зерттеу барысында зерттеу нысаны анықталып, тақырып таңдалды. Деректер 

жинақталды, өзгеріс енгізу үшін тізбектелген сабақтар топтамасы 

ұйымдастырылып, нәтижесі талданды. Эвалюациялау кезінде жаңа мақсаттағы 

іс-шаралар жоспарланды. Ол оқушылардың пікірлері негізінде алынды. 

Мәселен, бұған дейін алгебра, геометрия пәндерінен тапсырманы түсіндіруде 

қиналатын оқушылар топтық жұмыс нәтижесінде, диалогтік тәсілдің тиімділігі 

арқасында пәнді толық меңгеріп, игеруге мүмкіндік алды.  

Мектептегі оқыту мен оқу тәжірибесіне енгізілген өзгерістердің негізгі 

мақсаты – білім алушылардың табысты оқушы болып қалыптасуына жағдай 

жасау, көмектесу. Осы бағытта мектептің дамуын жоспарлау үдерісі – мектеп 

директорына енгізілетін өзгерістерді басқаруға көмектесу тәсілі екендігі 

аңғарылды. Педагогикалық ұжыммен бірге ынтымақтастықта жүргізген 

мұғалімдердің тәжірибелік қызметін қолдауға және кәсіби дамуына 

бағытталған мониторинг негізінде басшылық ету сапасын жүйелі түрде зерттеу 

және бағалау, яғни , ішкі эвалюация үдерісі олардың неге қол жеткізгенін және 

өзгеріс енгізу үдерісі мақсатқа сай және үйлесімді жолмен жүруі үшін тағы не 

істеу керектігін анықтауға көмектесті. Атқарылған жұмыстардың мықты және 

олқы тұстарын анықтай отырып, келесі циклді жоспарлау ойластырылды.  

МДЖ-ғы жоспарланған іс-шаралар шынайы, ал атқарылған іс-әрекеттер 

оңтайлы болғандығын кері байланыстар, әртүрлі әдістер арқылы деректерді 

жинауда кезінде анықталды. Себебі жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру 

мектеп қызметкерлерінің күнделікті жұмысы болып табылды. Іс-шараралар тек 

науқан түрінде емес, жүйелілікпен жоспардың кестесіне сәйкес тапсырмалары 

орындалуы оң нәтижесін берді. Осы оқу жылындағы енгізілген өзгерістің 

тиімді және сәтті жақтарын зерделенді. Табыс критерийлері бойынша МДЖ-

ның алдағы бағыттары айқындалды. Педагогтың кәсіби өсуі – білім берудің 

жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты.   
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2.3 Сатылай кешенді оқыту» технологиясы арқылы ғылымдарды тиімді 

интеграциялау  

 

 

Рудный қаласы әкімдігінің «№15 орта мектебі» КММ 

«Н.А. Оразахынованың «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы арқылы 

ғылымдарды тиімді интеграциялау» эксперименталды алаңның 

тәжірибесі  

 

Қазіргі таңда тұлғаның сауатты, мәдени түрде сөйлеуі, оның көптілді тұлға 

болуы, тілдік теориясы толығымен жетіліп, кез келген пән бойынша тақырыпты 

аша білуі заман талабына айналуда. 12-жылдық білім беру моделіндегі 

«Көптілділік» бағдарламасын жүзеге асыра отырып, жаратылыстану-

математикалық бағытындағы пәндермен (биология пәнін) кіріктіре оқытып, 

оқушыларды мемлекеттік аттестаттауға, ғылыми зерттеу жұмыстарына, 

олимпиадаларға, зияткерлік сайыстарға және ҰБТ-ға тиімді дайындаумен қатар, 

оқушының ғылыми сауаттылығын арттыра отырып, әлемді біртұтас бейне 

ретінде қабылдау көзқарасын қалыптастыру негіз болды. Оқушыға қоғамдық-

гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттарының өзара 

байланыстарын ұғындыра отырып, оның өз алдына ізденушілік, зерттеушілік 

әрекетін ұйымдастыра алуы назарда тұтылады. Әр пәннің жеке пән ретінде 

оқытылып, оқушының оларды жеке-жеке етіп қабылдауы, пәнаралық 

байланыстың болмауы алаңды жасауға түрткі болды. Мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартында 2013 жылығы «интеграцияланған білім беру 

оқу бағдарламалары - білім беретін оқу бағдарламаларының тиісті мазмұнды 

аспектілерін біріктіру негізінде әзірленген оқу бағдарламалары» деп 

көрсетілген.  

Эксперименталды алаңның атауы: «Н.А. Оразахынованың «Сатылай 

кешенді оқыту» технологиясы арқылы ғылымдарды тиімді интеграциялау». 

Эксперименталды алаңының мақсаты: бағдарламада 6-сыныпқа арналған 

биология пәнін үш тілде тереңдете оқыту басты мақсат болып табылады, себебі, 

қазіргі таңда 12-жылдық білім моделінде бейіналды даярлық 5-9 сыныптарын 

қамтып, оқушының элементарлы сауаттылығынан функционалдық 

сауаттылыққа көшуін қажет етеді. Осы бағдарлама аясында білім алушы 6-

сынып оқушылары үш тілдің негіздерін салыстырмалы аспекте және жан-

жақты игереді: фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис, стилистика, 

сонымен қатар ғылым негіздерін игеру барысында 12-жылдық білім 

стандартында көрсетілгендей түйінді құзыреттіліктер (коммуникативтік, 

ақпараттық, әлеуметтік және тұлғалық) қалыптасады.  

Эксперименттің аяқталуы бойынша қорытындылау жиыны. Кіріктіре 

оқытудың нәтижесінде:  

 оқушыларда жүйелілік білімі, білігі мен дағдысы қалыптасады;  

  оқушының өз бетінше ізденушілігі, зерттеушілігі арта отырып, жеке 

тұлға ретінде өзідігінен жетіле алатын қоғамның белсенді субъектісі болады.  

Алған теориялық білімдерін қолдана алу үшін, біліктерін және дағдыларын 
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шыңдау мақсатында жергілікті «Зеленстрой» МҚМ іс-тәжірибесіне қатыса 

алуы ұйымдастырылды. Эксперименттен өтіп жатқан оқушылар Республикалық 

ғылыми жобалар байқауында және Республикалық ОСКО олимпиадасында 

білімдерін сынап жүр. Оқушылар эксперименталды алаң аясында метапәндік 

нәтижелерін өмірдегі қажетті түйінді құзыреттілікке айналдыра алады (жеке 

тұлғалық, әлеуметтік, азаматтық, ақпараттық, көшбасшылық, коммуникативтік, 

технологиялық) және болашақ кәсіптерін саналы түрде медицина және 

агрономия салалары бойынша таңдай алады.  

Алаң бағдарламасының бағыттары:  

 «Ғылымдар үндестігі» – ұйымдастыру кезеңі;  

 «Талдау мәдениеті» – енгізу кезеңі;  

 «Тіл - ғылым кілті» – қорытындылау кезеңі.  

2013-2014 оқу жылында «Ғылымдар үндестігі» – ұйымдастыру кезеңі деп 

аталды. Бұл кезеңде алаңның нормативтік құжаттамасы жасалып, ұйымдастыру 

кезеңі басталды. Ол келесі жұмыстардан тұрды: алаң контингентіне 6 

сыныптардан 24 оқушы жиналып, олармен психологиялық-диагностикалық 

жұмыстар жүргізілді, яғни алаңға қатысушы оқушылардың танымдылық 

қабілеттерін диагностикалау және салыстыру, сонымен қатар әлеуметтік-

психологиялық қызмет арқылы алаңдағы білім алушылардың бейімделуі мен 

дамуы анықталды. Қатысушы мұғалімдер анықталды, олар: жоғары санатты 

биология пәнінің мұғалімі Өміржанова С.Е., І санатты орыс тілі пән мұғалімі 

Ануарбекова Ж.Т., І санатты ағылшын тілі пән мұғалімі Бахтыбаева А.К., І 

санатты қазақ тілі пән мұғалімі Ержігітова А.С., сынып жетекшісі Аханова А.Б., 

жантанушы Кудесова Н.С.  

 

 

Алаңды әдістемелік қамтамасыз ету:  

 

1. Биология пәнінің мұғалімі С.Е. Өміржанованың «Өсімдіктің ішкі 

дүниесі» атты авторлық бағдарламасын үш тілде жүзеге асыру. Осыған орай әр 

пән бойынша жеке факультитвтік сағаттар апта сайын жүргізіп, айына бір рет 4 

пәнінен кіріктірілген түрде сабақ өткізіліп тұрды.  

2. Тілдер бойынша кәсіптік тақырып шеңберінде ауызша айтылған сөзді 

(монологтық, диалогтық) түсіне білуі үшін барлық тілден «Өсімдіктің ішкі 

дүниесі» атты таңдау курсының негізінде тілдік норманы тереңдету мақсатында 

ОСКО технологиясының бастапқы кезеңінде фонетикалық талдаулар 

жүргізілді.  

3. Ағылшын тілін терең меңгеру үшін, яғни оқушылардың жан-жақты 

білімін, дағдысын қалыптастыру үшін «Cambridge Press» баспасының 

«Messige 2» оқулығы алынды.  

Отандық оқыту технологиясының тиімділігін 2013-2014 оқу жылындағы 

нәтиже көрсеткіштерінен байқауға болады: 

 Халықаралық «British Bulldog-2014» зияткерлік сайысынан 3 оқушы ІІІ 

орынды иеленді: Темірғалиев Ақыл, Қара-Мурзин Жансерік, Тұрсынбек 

Жәнібек;  
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 Пән олимпиадалары: Халықаралық қашықтық сайыс «Go West -2014» – І 

деңгейлі диплом Имамбаев Тилеген (ағылшын тілі); «Х-ші Халықаралық 

қашықтық негізгі пәндер олимпиадасы» Қара –Мурзин Жансерік - 2 орын 

(биология); Сағимбаева Мадина (ағылшын тілі)-ІІ орын; Қанатова Айжамал 

(орыс тілі) – 2 орын; Искакова Дана – ІІІ орын;  

 «КИО – көктем 2014» Астана қ. «Үздік нәтиже» Қара-Мурзин Жансерік 

(биология); Досанова Малика «Қала бойынша ең жақсы нәтиже»;  

 14-16 мамыр 2014 ж. Республикалық Н.А. Оразахынованың «Сатылай 

кешенді оқыту» технологиясы бойынша 14-ші ауызша командалық олимпиада: 

«Кеңшілер» тобы «Бас жүлдені» 48 командылар арасынан иеленді. Команда 

мүшелері: Қанатова Айжамал, Имамбаев Тілеген, Темірғалиев Ақыл.  

2014-2015 оқу жылында «Талдау мәдениеті» - енгізу кезеңінің нәтиже 

көрсеткіштері:  

 2015 жыл Қалалық пән олимпиадасы 5-7 сыныптар аралығында: Қара-

Мурзин Жансерік – 2 орын (биология); Канатова Айжамал - 1 орын мен 

Искакова Дана – 3 орын (орыс тілі);  

 Ғылыми жұмыс бойынша: 2014 ж. ақпан айында Қостанай қ. ФМЛ-де 

өткен Оқушылардың ІІІ аймақтық ғылыми-практикалық конференцияда тілтану 

секциясында Қанатова Айжамалдың «Естен кетпес киіпкерлер» жобасы ІІІ 

орынды иеленсе(ағылшын тілі), 2015 жылы қалалық кезеңде орыс тіліндегі 

«500 глаголов Г.Остера во «Вредных советах» атты жобасы 2 орынды иеленді.  

Ғылыми-әдістемелік жұмыстар бойынша:  

 2014 ж. ақпан айында алаң оқытушылары ағылшын тілі пәнінен қалалық 

семинарда төрт пәннен кіріктірілген «Өсімдіктің қоректенуі» тақырыбында 

ашық сабақ көрсетті;  

 2014 ж. сәуір айында облыстық «Қостанай Дарыны» орталығымен 

ұйымдастырылған «ХХІ ғасыр мектебі» атты ғылыми-практикалық 

конференциясында алаң оқытушысы Ануарбекова Ж.Т. «Бейіндік оқытудағы 

пәндер интеграциясы – заман талабы» атты ғылыми жобасы жүлделі І орынды 

иеленді;  

Оқушыларға он-лайн, ғылыми практикалық іс-шараларды ұйымдастыру, 

халықаралық ғылыми практикалық және білім беру конференциялар, 

семинарлар, мен олимпиадаларға қатысуы туралы ақпарат алу, қажетті 

материалдар мен мағлұматтармен бөлісу үшін, оқу бағдарламаларының 

сәйкестігі және оқу әдістемелердің үйлесімділігін қамтамасыз ету, 

эксперименталды алаңға ғылыми жетекшілік жасау мақсатында:  

 ШЖҚ РМК Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университетінінің «Көптіліділік» факультетімен 2014 ж. мамыр айында 

ынтымақтастық келісім жасалды.  

 Алаң мұғалімі Бахтыбаева Айдын Камалқызының «Ағылшын тілі 

етістігін сатылай кешенді талдау» іс-тәжірибесі қалалық педагогикалық 

тәжірибелер қорына енгізілді(куәлік №34 22.11.13 №23 хаттамасының шешімі.  

 Алаң мұғалімі Ануарбекова Жанар Талғатқызы мен алаң 

оқушыларының сынып жетекшісі Аханова Айзада Бекенқызының «Рабочая 
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тетрадь по литературному чтению для 6 класса общеобразовательных школ с 

казахским языком обучения» оқу-әдістемелік кешені Облыстық педагог 

мамандарды қайта даярлау мен біліктілікті жетілдіру институтының 

сараптамалық кеңесінде қорғалды ( 2014 ж. 17 сәуір ISBN978-601-7479-94-7).  

 2014 ж. отандық оқыту технологиясына қызығушылық танытқан 

әріптестеріміз бастауыш сынып және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімдері тікелей технология авторы Н.А. Оразахынованың жазғы демалыс 

күндері ұйымдастырылған арнайы оқу курстарынан өтті.  

2016 ж. алаң жұмысын қорытындылау мақсатында облыс деңгейінде 

пәндерді кіріктіріп оқыту бағдарламасы қорғауға ұсынылады.  
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2.4 «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы, № 4 мектеп-гимназия 

Астана қаласы  

 

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясының авторы 

Н.А. Оразахынованың тәжірибе алаңындағы сыныптардың  

ата-аналарымен кездесуі  

 

2014 жылдың қазан айының 30-да мектебімізде «Сатылай кешенді оқыту» 

технологиясының авторы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

Н.А. Оразахынованың қатысуымен ата-аналар жиналысы өткізілді. Жиналысқа 

биылғы оқу жылынан бастап «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша 

тәжірибелік алаңға жаңадан қосылған бастауыш сыныптар 1а, 1ә, 1б, 1д, 1ж 

және ортаңғы буыннан 5в, 5б сыныптарының ата-аналары қатысты. Мақсаты: 

тәжірибе барысында оқушылардың сапалы білім алуына, сауатты сөйлеуіне, 

жазуына, оқуына пән мұғалімдері, сынып жетекшілер және ата-аналармен 

үнемі тығыз байланыс нәтижесінде ғана қол жеткізуге болатындығын түсіндіру. 

Жыл бойы ортақ мақсатпен бірлесе жұмыс жүргізуге шақыру.  

 

  
 

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша тәжірибе алаңында 

«Тілім менің – тірлігімнің айғағы» атты тақырыппен оқушылар арасында 

мектепішілік ауызша командалық олимпиадасы  

 

Жамбыл Жабаев атындағы № 4 мектеп-гимназиясы 2015 жылдың 26 

ақпанында Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің 

оқытушысы, филология ғылымдарының докторы, профессор, әдіскер ғалым 

Нұрша Алжамбайқызы Оразахынованың «Сатылай кешенді оқыту» 

технологиясы бойынша қала мұғалімдерінің қатысуымен «Тілім менің – 

тірлігімнің айғағы» атты тақырыпта оқушылар арасында мектепішілік пәндік 

ауызша командалық олимпиадасы өтті. Мақсаты: сатылай кешенді оқытудың 

рөлі мен маңыздылығын ашып, оқушыларға білімді ғылыми негізде сатылай, 

жүйелі, кешенді меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарды бағалай, қолдана 

білуге машықтандыру. Олимпиадаға бастауыш сыныптардан 1а, ә, б, д, ж, 2ә, б, 

3е, г, ортаңғы буыннан 5б, в, 6б сыныптарынан барлығы 14 топ қатысып, 1а, ә, 

б, 3г, 5б, 6б сыныптарынан 6 топ үздік атанды. Топ жарған үздік командалар 
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сәуір айында өтетін қалалық олимпиадаға жолдамалар алып, бақтарын 

сынайтын болды.  

 

   

 

Қалалық ауызша командалық олимпиаданың пәндер бойынша 

тапсырмалары  

ОСКO ұйымдастыру комитеті  

 

1-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Синтаксистік талдау жасаңыз (3 сатысы бойынша).  

2. Түбір сөзге сөзсазындық (фонологиялық) талдау жасаңыз (6 сатысы 

бойынша).  

3. Дауысты, дауыссыз дыбыстарға мінездеме беріңіз.  

Өлеңдер: (Мәнерлеп жатқа айтып, сатылай кешенді талдау).  

1. Ө. Тұрманжанов. «Білім» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. Ө. Тұрманжанов. «Туған өлкем» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. Б. Ысқақов. «Отан» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. Т. Айбергенов. «Көктем» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. М. Әлімбаев. «Қазақстан байрағы» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Математика:  
1. 1, 2, 3, 4, 5 сандарына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

Дүниетану:  
1. «Табиғаттың жансыз денелері» тақырыбына сатылай кешенді талдау 

жасаңыз.  

2. «Табиғаттың жанды денелері» тақырыбына сатылай кешенді талдау 

жасаңыз.  

3. «Адам» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

4. «Табиғат құбылыстары» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

5. «Ауа райы» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

 

2-сынып  

Қазақ тілі:  

1. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз (3 сатысы).  
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2. Түбір сөзді құрамына қарай (морфологиялық) талдау жасаңыз.  

3. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беру.  

4. Бір қосымшалы сөзге сөзсазындық (фонологиялық) талдау жасаңыз (5 

сатысы).  

Әдебиеттік оқу:  
1. Ш. Смаханұлы «Он саусақ» өлеңіне сатылай кешенді талдау.  

2. Е. Өтетілеуұлы «Алатау» өлеңіне сатылай кешенді талдау.  

3. С. Мәуленов «Балалардың бақыты» өлеңіне сатылай кешенді талдау.  

4. А. Құнанбаев «Ғылым таппай мақтанба» өлеңіне сатылай кешенді 

талдау.  

5. М. Түменбаев «Көктем» өлеңіне сатылай кешенді талдау.  

Математика:  
1. 11-ден 20-ға дейінгі натурал сандарды сатылай кешенді талдау.  

2. Қосу амалын сатылай кешенді талдау.  

3. Азайту амалын сатылай кешенді талдау.  

Дүниетану:  
1. «Су» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

2. «Өсімдік – тірі организмі» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

3. «Мен адаммын» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

4. «Ауа» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

5. «Топырақ» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

 

3-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз (5 сатысы).  

2. Бір қосымшалы зат есімді сөз құрамына (морфологиялық) талдау 

жасаңыз.  

3. Бір қосымшалы сөзге толық сөзсазындық (фонологиялық) талдау 

жасаңыз.  

4. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіз.  

Әдебиеттік оқу:  
1. Т. Жароков «Күз» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. Қ. Ыдырысов «Мұғалім» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. Т. Әбдірахманова «Даналарым» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. Т. Айбергенов «Ақ қыс» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. Ы. Алтынсарин «Өнер білім бар жұрттар» өлеңін сатылай кешенді 

талдау.  

Математика:  
1. 3 таңбалы сандарды сатылай кешенді талдау.  

2. Өрнекті сатылай кешенді талдау.  

3. Санды өрнекті сатылай кешенді талдау.  

Дүниетану:  
1. «Адам ағзасы» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

2. «Бұлшық ет» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

3. «Тыныс алу мүшелері» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  
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4. «Құбылыстар» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

5. «Бұлт. Жауын-шашын» тақырыбына сатылай кешенді талдау жасаңыз.  

 

4-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Сөйлемге синтаксистік талдау (5 сатысы).  

2. Бір қосымшалы зат есімді сөз құрамына (морфологиялық), лексика-

граматикалық мағынасына талдау.  

3. Екі қосымшалы сөзге толық сөзсазындық(фонологиялық) талдау.  

4. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беру.  

Әдебиеттік оқу:  
1. Ф. Оңғарсынова «Қазақтың дәстүрлері» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. Ш. Сариев «Тәуелсіздік монументі» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. Ж. Молдағалиев «Ар-ұят туралы» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. О. Асқар «Шындық» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. С. Сейфуллин «Наурыз» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Математика:  
1. Көп таңбалы сандарды сатылай кешенді талдау.  

2. Көбейту, бөлу амалдарына сатылай кешенді талдау.  

3. Қарапайым және күрделі теңдеулерді сатылай кешенді талдау.  

Дүниетану:  
1. «Адамды адам еткен еңбек» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

2. «Төбелер» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

3. «Қазақстан климаты» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

4. «Шөл: өсімдіктер мен жануарлар» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

5. «Глобус – Жердің үлгісі» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

Орыс тілі:  
1) {C}{C}{C}Произвести фонологический разбор по СКТ слов.  

Земля, собака, ковры, песню, облако.  

2) {C}{C}{C}Произвести морфологический разбор по СКТ подчеркнутых 

слов.  

Вьется речка небольшая,  

Средь полей и рощ петляя.  

То на солнышке сверкнет,  

То в лесную глушь свернет.  

Сердцу нет милее края:  

Горы, степи и поля!  

Я люблю родную землю –  

Это Родина моя!  

Великую землю, любимую землю,  

Где мы родились и живем,  

Мы родиной светлой,  

Мы родиной милой,  

Мы родиной нашей зовем.  

3) Произвести cинтаксический разбор по СКТ данных предложений.  
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Скоро взойдёт над рекой весёлое солнце. Журавли взлетят высоко. Лесную 

полянку укрыл пушистый снежок. Жук улегся в крохотной спаленке. 

Маленькая беспомощная белочка лежала на мокрой тропинке и дрожала всем 

тельцем. Белочка почувствовала тепло. Сильный порыв ветра сбросил 

несчастную белочку с дерева.  

 

5-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз (5 сатысы).  

2. Туынды түбір сөзді сөз құрамына, лексика-граматикалық мағынасына 

талдау жасаңыз.  

3. Екі қосымшалы сөзге толық сөзсазындық (фонологиялық) талдау 

жасаңыз.  

4. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіз.  

Әдебиет:  
1. А. Байтұрсынұлы «Өгіз бен бақа» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. С. Торайғыров «Шілде» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. М. Өтемісұлы «Қызғыш құс» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. И. Байзақов «Жазғы кеш» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. Ы. Алтынсарин «Өзен» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Математика:  
1. Санды өрнек.  

2. Теңдеу.  

3. Формулалар.  

4. Жай бөлшек.  

5. Шеңбер және дөңгелек.  

Тарих:  
1. «Қола дәуіріндегі Қазақстан» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

2. «Тас дәуірі» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

3. «Алтын киімді адам» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

4. «Қазақ билері» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

5. «Абылай хан» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

Орыс тілі:  

1. Произвести фонологический разбор по СКТ слов.  

Родина, музыку, зима, дружба, солнышко.  

2. Прочитать текст, произвести морфологический разбор по СКТ 

подчеркнутых слов.  

Я познакомился с дятлом. Шел по тихой тропинке и вдруг услышал стук. 

Дятел сидел на засохшей вершине дерева и разбивал шишку. ... Иногда он 

переворачивал шишку, отдыхал или перебирал перышки на спине (Н. Сладков).  

3. Произвести cинтаксический разбор по СКТ данных предложений.  

Земля пробудилась от долгого зимнего сна. Дятел сидел на засохшей 

вершине дерева и разбивал шишку. Стоят тёплые и тихие вечера. Весело 

зазвучала радостная песня. В эти дни мы всюду слышим музыку природы.  

Иногда он переворачивал шишку, отдыхал или перебирал перышки на 
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спине.  

Ағылшын тілі:  

1-тапсырма  
‘The Better Botter and the butter’ өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер.  

Betty Botter had some butter,  

"But," she said, "this butter's bitter.  

If I put it in my batter,  

It would make my batter bitter.  

But a bit of better butter-  

Better than the bitter butter-  

That would make my batter better".  

2-тапсырма  
Өлеңдегі [ ] [ ] [ ] [ e ] қысқа дауысты дыбыстарына мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  
Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге фонологиялық талдау жасаңыз.  

1-тапсырма  
‘My Kazakhstan’ өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер.  

My beautiful land Kazakhstan  

You are magnificent forever  

My heart is full of love and tender  

I’ll forget you never, never  

2-тапсырма  
Өлеңдегі l m t дауысcыз дыбыстарына мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  
Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге фонологиялық талдау жасаңыз.  

1-тапсырма  
‘A Child’s Wish өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер.  

I want to live and not to die,  

I want to laugh and not to cry.  

I want to feel the summer sun.  

I want to sing when life is fun.  

2-тапсырма  
Өлеңдегі d l n f дауыссыз дыбыстарына мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  
Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге фонологиялық талдау жасаңыз.  

1-тапсырма  
Берілген өлеңді мәнерлеп оқып беріңіздер.  

By giving all Nature loves all to make life happy!  

Nature loves creative expansion for the benefit of all  

And endlessly indulges in expanding self to serve all.  

This nature of paradise on Earth is unique in Universe!  

Animal nature tamed by love of Nature man is evolved!  

Learnt he love but failed to realize it by material growth  

Carried away by economic thoughts at the cost of humans  

To accrue wealth and enjoy comforts believing this eternal!  
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2-тапсырма  
Өлеңдегі [ ] [ : ] [ ] [ e ] [ i: ] [b] [t] [ f] [n ] [m] дыбыстарына дыбыстық 

мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  
Өлеңдегі nature, life, man, human сөздеріне фонологиялық талдау жасаңыз.  

1-тапсырма. ‘Forever’ өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер.  

Forever we remain oblivious to the future,  

lost to the past and enduring our torture.  

Forever we take chances to settle our scores,  

losing some battles and winning some wars.  

Forever ..........  

2-тапсырма  
Өлеңдегі n v w дауысcыз дыбыстарына мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  
Өлеңдегі future, battle сөздеріне фонологиялық талдау жасаңыз.  

 

6-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз (5 сатысы).  

2. Күрделі сөздерді сөз құрамына, лексика-граматикалық мағынасына 

талдау жасаңыз.  

3. Екі қосымшалы сөзге толық сөзсазындық (фонологиялық) талдау 

жасаңыз.  

4. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіз.  

Әдебиет:  
1. Ш. Құдайбердіұлы «Адамдық борышың» өлеңіне сатылай кешенді 

талдау.  

2. С. Торайғыров «Шығамын тірі болсам, адам болып» өлеңіне сатылай 

кешенді талдау.  

3. М. Жұмабаев «Қазақ тілі» өлеңіне сатылай кешенді талдау.  

4. І. Жансүгіров «Анам тілі» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. Ә. Сәрсенбаев «Туған жер» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Тарих:  

1. «Тас дәуіріндегі Қазақстан» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

2. «Қола дәуіріндегі Қазақстан» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

3. «Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы мен дамуы» тақырыбына 

сатылай кешенді талдау.  

4. «Сақтардың тәуелсіздік үшін күресі» тақырыбына сатылай кешенді 

талдау.  

5. «Үйсіндер» тақырыбына сатылай кешенді талдау.  

Алгебра:  
1. Пропорция.  

2. Тура, кері пропорционал шамалар.  

3. Рационал сандар.  

4. Шеңбердің ұзындығы, дөңгелектің ауданы.  
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5. Оң және теріс сандар.  

 

Орыс тілі:  
1. Фонетический разбор слов:  

Рояль, съемка, вьюга, подъезд, семья, подъем, поет.  

2. Фонологический анализ слов:  

Чаща, щавель, корзина, карта, мышь, учебник.  

3. Морфологический разбор глаголов:  

Ненавидеть, слышать, нести, спать, дышать.  

4. Морфологический разбор существительных:  

Телефон, метро, компьютер, жюри, картофель.  

5. Синтаксический разбор предложений: Мы свернули палатки, взвалили 

на себя рюкзаки и пошли. Летом солнце показывалось часто. Небо затянули 

серые облака в ноябре солнышко показывается редко. Земля – наш общий 

космический корабль.  

 

Ағылшын тілі:  
1. Мына сөздерге дыбыстық (фонетикалық) талдау жаса.  

Climate, protect, wonderful.  

2. Мына сөздерге сөзсазындық (фонологиялық) талдау жаса.  

Advice, begin, expensive.  

3. Зат есімдерді сөз құрамына, лексика-грамматикалық мағынасына қарай 

(морфологиялық) талдау жаса. Motorbike, Lake, bread.  

4. Eтістіктерді сөз құрамына, лексика-грамматикалық мағынасына қарай 

(морфологиялық) талдау жаса. Read, write, go.  

5. Cын есімдерді сөз құрамына, лексика-грамматикалық мағынасына қарай 

(морфологиялық) талдау жаса. Nice, green, big.  

6. Сөйлемдерге синтаксистік талдау жаса. Жай сөйлем (хабарлы сөйлем).  

The weather was good. I live in Astana. Cambridge is in the East of England.  

Жай сөйлем (сұраулы сөйлем).  

1. Where do you live?  

2. Did you enjoy your holiday?  

3. Do you watch TV everyday?  

География:  
1. «Карта» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

2. «Дүниежүзілік мұхит» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

3. «Жер қыртысының қозғалыстары» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

 

Биология:  

1. Тұқымның құрылысы. Дара және қос жарнақты тұқымдарға сатылай 

кешенді талдау.  

2. Фотосинтездерге сатылай кешенді талдау.  

3. Жапырақ құрылысы, формалары, жүйкелеріне сатылай кешенді талдау.  

4. Тыңайтқыштарға сатылай кешенді талдау.  

5. Тамыр жүйесі, түрлері, бөлімдеріне сатылай кешенді талдау.  
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Қазақстан республикасы кіші ғылым академиясының республикалық 

ауызша командалық олимпиадасының пәндері бойынша тапсырмалары  

 

ОСКO ұйымдастыру комитеті  

1-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Синтаксистік талдау жасаңыз (3 сатысы бойынша).  

2. Түбір сөзге сөзсазындық (фонологиялық) талдау (6 сатысы бойынша).  

3. Дауысты, дауыссыз дыбыстарға мінездеме беру.  

Өлеңдер: (Мәнерлеп жатқа айтып, талдау).  

1. Ж. Әбдіраш «Отан» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. Н. Айтов «Өз Астанам – өз ордам» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. Ә. Дүйсенбиев «Ағайынбыз бәріміз» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. А. Құнанбаев «Адам болам десеңіз» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. Н. Әлімқұлов «Суретші ата Қастеев» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Математика:  
6, 7, 8, 9, 10 сандарына сатылай кешенді талдау.  

Дүниетану:  
«Күз» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

«Өсімдіктер әлемі» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

«Жануарлар әлемі» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

«Көктем» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

«Отан» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

 

2-сынып  

Қазақ тілі:  

1. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз (3 сатысы).  

2. Түбір сөзді құрамына қарай(морфологиялық) талдау жасаңыз.  

3. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіз.  

4. Бір қосымшалы сөзге сөзсазындық (фонологиялық) талдау жасаңыз (5 

сатысы).  

Әдебиеттік оқу:  
1. Б. Дәулетов «Кітап» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. А. Асылбеков «Ақ тілек» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. Е. Өтетілеуұлы «Отан» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. А. Мұқибек «Қазақстан» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. Ө. Тұрманжанов «Фараби» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Математика:  
1. Үш таңбалы сандарды сатылай кешенді талдау.  

2. Санды өрнекті сатылай кешенді талдау.  

3. Әріпті өрнекті сатылай кешенді талдау.  

4. Жай теңдеуге сатылай кешенді талдау.  

Дүниетану: (Алматы кітап 2013)  

1. «Мал шаруашылығы» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

2. «Жануарлар тіршілігі» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  
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3. «Құстардың алуан түрлілігі» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

4. «Көкжиек. Көкжиек тұстары» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

5. «Өсімдік тіршілігі» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

 

3-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз (5 сатысы).  

2. Бір қосымшалы зат есімді сөз құрамына (морфологиялық) талдау 

жасаңыз.  

3. Сөзге толық сөзсазындық(фонологиялық) талдау жасаңыз.  

4. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіз.  

Әдебиеттік оқу:  
1. Т. Молдағалиев «Көл» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. А. Құнанбаев «Жазғытұры» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. Ғ. Қайырбеков «Болашақ сақшы» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. М. Мақатаев «Үш бақытым» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. Қ. Аманжолов «Ұщқыш болғым келеді» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Математика:  
1. Көп таңбалы сандарға сатылай кешенді талдау.  

2. Көбейту амалына сатылай кешенді талдау.  

3. Бөлу амалына сатылай кешенді талдау.  

4. Күрделі теңдеуге сатылай кешенді талдау.  

5. Үшбұрыштың периметрін сатылай кешенді талдау арқылы табу.  

Дүниетану:  
1. «Жүйке жүйесі» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

2. «Ауа райын бақылау» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

3. «Таскөмір» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

4. «Топырақ» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

5. «Өрмекшітәрізділер» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

 

4-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз (5 сатысы).  

2. Бір қосымшалы зат есімді сөз құрамына(морфологиялық), лексика-

граматикалық мағынасына талдау жасаңыз.  

3. Екі қосымшалы сөзге толық сөзсазындық (фонологиялық) талдау 

жасаңыз.  

4. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіз.  

Әдебиеттік оқу:  

1. К. Ахметова «Қазағым менің» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. Б. Біржанқызы «Жеті ата» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. С. Тойлыбаев «Оқышы дана Абайды» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. С. Торайғыров «Шығамын тірі болсам адам болып» өлеңін сатылай 

кешенді талдау.  

5. Ә. Дүйсенбиев «Ардақты ана» өлеңін сатылай кешенді талдау.  
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Математика:  

1. Көп таңбалы натурал сандарды сатылай кешенді талдау.  

2. Тіктөртбұрыштың периметрін сатылай кешенді талдау арқылы табу.  

3. Күрделі теңдеуге сатылай кешенді талдау.  

4. Тіктөртбұрыштың ауданын сатылай кешенді талдау арқылы табу.  

5. Жылдамдық. Уақыт. Қашықтық.  

Дүниетану:  

1. «Су қойма өсімдіктері мен жануарлары» тақырыбын сатылай кешенді 

талдау.  

2. «Егіншілік пен мал шаруашылығы» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

3. «Отбасы мүшелері» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

4. «Ауыл» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

5. «Жерасты сулары» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

Орыс тілі:  
1. Звуко-буквенный (фонетический) анализ слова.  

2. Морфологический разбор слова.  

3. Синтаксический разбор предложения.  

 

5-сынып  

Қазақ тілі:  

1. Сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз (5 сатысы).  

2. Туынды түбір сөзді сөз құрамына, лексика-граматикалық мағынасына 

талдау жасаңыз.  

3. Бір қосымшалы сөзге толық фонологиялық (сөзсазындық) талдау 

жасаңыз.  

4. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіз.  

Әдебиет:  
1. Қ. Аманжолов «Дауыл» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. Ф. Оңғарсынова «Оюлар» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. Ж. Нәжмімеденов «Сен ақылды болсаң екен..» өлеңін сатылай кешенді 

талдау.  

4. М. Мақатаев «Барлығы да сендердікі» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. А. Құнанбаев «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Орыс тілі:  
1. Фонологический разбор слова.  

2. Морфологический разбор слова.  

3. Синтаксический разбор предложения.  

Математика:  
1. Натурал санның бөлгіштері. Натурал санның еселіктері.  

2. Жай сандар. Құрама сандар.  

3. Үлестер. Жай бөлшектер.  

4. Ондық бөлшектер.  

Тарих:  
1. «Қазақ хандығының құрылуы» сатылай кешенді талдау.  

2. «Сақтар» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  
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3. «Ұлы Жібек Жолы» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

4. «Қазақ ұлт зиялылары» (Әлихан Бөкейханов) тақырыбын сатылай 

кешенді талдау.  

5. «Тың игер»у тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

Ағылшын тілі:  

1-тапсырма  
‘TheBetterBotterand the butter’ өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер.  

Betty Botter had some butter,  

"But," she said, "this butter's bitter.  

If I put it in my batter,  

It would make my batter bitter.  

But a bit of better butter-  

Better than the bitter butter-  

That would make my batter better."  

So she bought a bit of butter,  

Better than the bitter butter,  

And she put it in her batter  

And it made her batter better.  

So it was better Betty Botter  

Bought a bit of better butter.  

2-тапсырма  
Өлеңдегі [ ], [ b ], [ ] [ t ] дыбыстарына мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  
Өлеңде берілген butter сөзіне сөзсазындық талдау жасаңыз.  

4-тапсырма  
“My Motherland, My Kazakhstan” өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер.  

My motherland, she's so beautiful and bright  

She gives me home, a shelter and light.  

And we are proud of her history,  

Full of struggles and victories.  

We got this country from God as a gift,  

Not just to take, but mostly to give.  

Our motherland takes care of you and me,  

And only here can we stay forever free.  

We are proud to be her loyal kids,  

She brings us up, teaches and leads  

5-тапсырма  
Өлеңдегі l, m, [ i ] дыбыстарына мінездеме беріңіз.  

6-тапсырма  

Өлеңде берілген history сөзіне сөзсазындық талдау жасаңыз.  

1-тапсырма  
‘A Child’s Wish’ өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер.  

I want to live and not to die,  

I want to laugh and not to cry,  

I want to feel the summer sun,  
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I want to sing, when life is fun.  

I want to fly into the blue,  

I want to swim as fish can do,  

I want to shake all friendly hands  

Of all the young of other lands.  

I want to work for what is right  

I want to love and not to fight  

I want to laugh and not to cry  

I want to live and not to die.  

2-тапсырма  
Өлеңдегі d, [ ], w дыбыстарына мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  
Өлеңде берілген summer сөзіне сөзсазындық талдау жасаңыз.  

1-тапсырма  
Берілген өлеңді мәнерлеп оқып беріңіздер.  

By giving all nature loves all to make life happy!  

Nature loves creative expansion for the benefit of all  

And endlessly indulges in expanding self to serve all.  

This nature of paradise on Earth is unique in Universe!  

Animal nature tamed by love of Nature man is evolved!  

Learnt he love but failed to realize it by material growth  

Carried away by economic thoughts at the cost of humans  

To accrue wealth and enjoy comforts believing this eternal!  

2-тапсырма  
Өлеңдегі [ e ], [ p ], [ n ] дыбыстарына дыбыстық мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  

Өлеңде берілген nature сөзіне сөзсазындық талдау жасаңыз.  

1-тапсырма. ‘Our country is One’ өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер.  

Our country is One.  

Our culture is One.  

Our God is One.  

As Truth is Only One.  

We want Peace and Love,  

We want Wealth and Wisdom.  

We want Unity and Strength,  

We want Health and Happiness.  

Let us love our brothers and sisters,  

Let us help the poor and  

Let us Live and Let Live,  

Then Freedom will be our Kingdom.  

2-тапсырма  
Өлеңдегі r, w, [ i:] дыбыстарына мінездеме беріңіз.  

3-тапсырма  
Өлеңде берілген culture сөзіне сөзсазындық талдау жасаңыз.  
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6-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Сөйлемге синтаксистік талдау (5 сатысы).  

2. Күрделі сөздерді сөз құрамына, лексика-граматикалық мағынасына 

талдау.  

3. Екі қосымшалы сөзге толық фонологиялық (сөзсазындық) талдау.  

4. Дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беру.  

Әдебиет:  
1. А. Құнанбаев «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңіне сатылай кешенді талдау.  

2. С. Торайғыров «Мен - қазақ» өлеңіне сатылай кешенді талдау.  

3. М. Мақатаев «Елім барда» өлеңіне сатылай кешенді талдау.  

4. І. Жансүгіров «Анам тілі» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. Ә. Сәрсенбаев «Туған жер» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

Тарих:  
1. «Ерте темір дәуіріндегі Орталық Қазақстан ескерткіштері» тақырыбын 

сатылай кешенді кешенді талдау.  

2. «Патша қорғандар» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

3. «Қаңлылар» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

4. «Ғұндар» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

5. «Сарматтар» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

Алгебра:  
1. Алгебралық өрнектер. Алгебралық қосынды. Алгебралық өрнектің мәні.  

2. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу.  

3. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер.  

4. Функция. Функцияның формуламен берілуі.  

5. Сан аралықтары.  

Ағылшын тілі:  
1. Мына сөздерге дыбыстық (фонетикалық) талдау жаса.  

Garden , whitewash, delicious.  

2. Мына сөздерге сөзсандық (фонологиялық) талдау жаса.  

Countryside, practise, important.  

3. Зат есімдерге сөз құрамына, лексика-граматикалық мағынасына қарай 

(морфологиялық) талдау жаса. Present, rubbish, sightseeing.  

4. Сын есімдерге сөз құрамына, лексика-граматикалық мағынасына қарай 

(морфологиялық) талдау жаса. Fast, crowded, modern.  

5. Етістіктерге сөз құрамына, лексика-граматикалық мағынасына қарай 

(морфологиялық) талдау жаса. Speak, sell, drive.  

6. Мына сөздерге систаксистік талдау жаса.  

Жай сөйлем (хабарлы сөйлем).  

1. I want to visit Astana.  

2. I can speak English.  

3. Kazakh people are very hospitable.  

Жай сөйлем (сұраулы сөйлем).  

1. Do you have a pen?  

2. What did you do?  
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3. Are you a pupil?  

Орыс тілі:  
1. Фонетический разбор слов: Друзья, объявление, елка, съела, дают.  

2. Фонологический анализ слов: Родник, звездный, тень, осенний, гнезда.  

3. Морфологический разбор существительных: Книга, пенал, учеба, 

полоса, ручей.  

4. Морфологический разбор глагола: Шел, говорить, петь, читать, 

смотреть.  

5. Синтаксический разбор предложений: Я не знал, что твой отец играет на 

виолончели. Хорошая книга – просто праздник. Земля – планета. Она 

прекрасна. Будем ее беречь.  

Биология:  
1. Тұқымның құрылысы. Дара және қос жарнақты тұқымдарға сатылай 

кешенді талдау.  

2. Фотосинтездерге сатылай кешенді талдау.  

3. Жапырақ құрылысы, формалары, жүйкелеріне сатылай кешенді талдау.  

4. Тыңайтқыштарға сатылай кешенді талдау.  

5. Тамыр жүйесі, түрлері, бөлімдеріне сатылай кешенді талдау.  

География:  
1. «Жер күн жүйесіндегі ғаламшарлар» тақырыбын сатылай кешенді 

талдау.  

2. «Дүниежүзіндегі ірі таулар бойынша сипаттама беру» тақырыбын 

сатылай кешенді талдау.  

3. «Өзендер» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

4. «Көлдер»» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

5. «Жанартаулар» тақырыбын сатылай кешенді талдау.  

 

7-сынып  

Қазақ тілі:  
1. Сөйлемге синтаксистік талдау (7сатысы).  

2. Етістік сөз табын сөз құрамына, лексика-граматикалық мағынасына 

талдау.  

3. Үш қосымшалы сөзге толық фонологиялық (сөзсазындық) талдау.  

4. Белгісіздікпен өрнектелген дыбыстарға дыбыстық мінездеме беру.  

Әдебиет:  
1. А. Байтұрсынов «Ақын ініме» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

2. М. Өтемісұлы «Тарланым» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

3. М. Жұмабаев «Туған жер» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

4. Ә. Тәжібаев «Сырдария» өлеңін сатылай кешенді талдау.  

5. А. Құнанбаев «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңін сатылай 

кешенді талдау.  

 

5 сынып  

Фонетикалық талдау  

Sun [‘sΛn] – noun – күн  
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Sun [sʌn] – noun – зат есім – күн  

This word consists of 3 letters and 3 sounds.  

1. Sound [ʌ] is a short vowel sound. Sounds [s], [n] are consonant phonemes.  

1.1 Sound [ᴧ] – is a short vowel sound. Because when sounding vowel [ᴧ] the 

air flows from the lungs without any obstruction. Our breath passes freely through 

the mouth. According to their pronunciation [ᴧ]- is a short monophthong. One sound 

vowel phoneme. According to their place of articulation this sound-the positon of the 

tongue - back line, mid part vowel, the positon of the lip- neutral, unrounded the 

position of the jaw- neutral position.  

1.2 Sound [s] – is a consonant phoneme. Because when sounding consonant [s] 

the air flows from the lungs with obstruction. ccording to their pronunciation [s]- is a 

fore lingual, alveolar. Because the tongue articulates with the alveolar ridge 

According to the articulation this sound- mild, unvoiced consonant phoneme 

According to the manner of articulation this sound – fricative consonant.  

1.3 Sound [n] – is a consonant phoneme. Because when sounding consonant [n] 

the air flows from the lungs with obstruction. According to their pronunciation [n]- is 

a fore lingual, alveolar. Because the tongue articulates with the alveolar ridge 

According to the articulation this sound- mild, voiced consonant phoneme.  

According to the manner of articulation this sound – nasal consonant.  

 

5 сынып  

Фонологиялық талдау  

Nature  
Nature [‘nei tʃә] – noun – табиғат – природа  
1. According to the ways of writing this word consists of 6 letters such as [en], 

[ei], [ti], [ju:], [a:], [i].  

2. This word consists of two syllables, [nei], [tʃә]. The 1
st 

syllable [nei] is open 

syllable and belongs to the 1
st
 type of syllable because a vowel letter «a» is read as a 

diphthong [ei] by the rule of ABC. The combination of a vowel letter and of a 

consonant letter «r» and of a vowel letter «e», is read as a short monophthong [ә] at 

the end of the word by the rule of reading.  

3. This word can’t be transferred as transfer doesn’t exist in English language 

at all. Transfer is not so important as it is in Kazakh language.  

4. This word is stressed because it’s a noun, a meaningful word. It is stressed on 

its 1
st
 syllable. Its stress position is shown on its transcription.  

5. Syllable harmony doesn’t exist in this word because it is a root stem word.  

6. Sound harmony doesn’t exist in this word because it is a root stem word.  

 

6 сынып  

Фонетикалық талдау  
 

Protect [prә’tekt] v – қорғау  

This word consists of 7 letters and 7 sounds.  
1. Sounds [ә], [е] - are short vowel sounds. Sounds [p], [r], [k], [t] are 

consonant phonemes.  
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1.1 Sound [ә] – is a short vowel sound. Because when sounding vowel [ә] the 

air flows from the lungs without any obstruction. Our breath passes freely through 

the mouth. According to their pronunciation [ә] - is a short monophthong. One sound 

vowel phoneme. According to their place of articulation this sound-the position of the 

tongue- back line, mid part vowel, the position of the lip- unrounded the position of 

the jaw- in a rest position.  

1.2 Sound [e] – is a short vowel sound. Because when sounding vowel [e] the 

air flows from the lungs without any obstruction. Our breath passes freely through 

the mouth. According to their pronunciation [e]- is a short monophthong. One sound 

vowel phoneme. According to their place of articulation this sound-the position of the 

tongue- front line, mid part vowel, the position of the lip- neutral,unrounded the 

position of the jaw – little open.  

1.3 Sound [p] – is a consonant phoneme. Because when sounding consonant [p] 

the air flows from the lungs with obstruction. According to their pronunciation [p]- is 

a bilabial. Because both lips articulate with each other According to the articulation 

this sound - hard, unvoiced consonant phoneme According to the manner of 

articulation this sound – plosive consonant.  

1.4 Sound [r] – is a consonant phoneme. Because when sounding consonant [r] 

the air flows from the lungs with obstruction. According to their pronunciation [r]- is 

a fore lingual, alveolar. Because the tongue articulates with the alveolar ridge 

According to the articulation this sound- mild, voiced consonant phoneme.  

According to the manner of articulation this sound – retroflex consonant.  

1.5 Sound [k] – is a consonant phoneme. Because when sounding consonant [k] 

the air flows from the lungs with obstruction. According to their pronunciation [k]- is 

a back lingual, velar. Because it is a glottal obstruction According to the articulation 

this sound- hard, unvoiced consonant phoneme According to the manner of 

articulation this sound – plosive consonant.  

1.6 Sound [t] – is a consonant phoneme. Because when sounding consonant [t] 

the air flows from the lungs with obstruction. According to their pronunciation [t]- is 

a fore lingual, alveolar. Because the tongue articulates with the alveolar ridge 

According to the articulation this sound- hard, unvoiced consonant phoneme 

According to the manner of articulation this sound – plosive consonant.  

 

6 сынып  

Фонологиялық талдау  

Advice [әd’vais]  
1. According to the ways of writing this word consists of 6 letters such as a, d, v, 

i, c, e and pronounced [әdvais].  

2. This word consists of 2 syllables [әd], [vais]. The 1
st
 syllable [әd] belongs to 

the 2
nd

 type of syllable because a vowel letter “a” is read as a neutral monophthong 

[ә] not by the rule of ABC, the 2nd syllable [vais] belongs to the 1
st 

type of syllable 

because a vowel letter “i” is read as a diphthong [ai] by the rule of ABC.  

3. This word can’t be transferred as transfer doesn’t exist in English language 

at all.  

4. This word is stressed, because it is a noun, a meaningful word. Its stress 
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position shown on its transcription.  

5. Syllable harmony doesn’t exist in this word because it is a root stem word.  

6. Sound harmony doesn’t exist in this word because it is a root stem word.  

 

6 сынып  

Морфологиялық талдау  

Green [ ɡri:n] – adjective (сын есім) – жасыл  

1. This word is composed of one compound: green;  

2. According to the morpheme is main;  

3. According to the structure is single;  

4. The word has one lexical, one grammatical meanings;  

5. It’s lexical meaning is the kind and the colour of the thing;  

6. It’s grammatical meaning makes after generalizing of lexical meaning, the 

common grammatical meaning is the adjective;  

7. Green- answers to the question What colour?  

8. According to the meaning- qualitive adjective; define the kind and the colour 

of the thin.  

 

6 сынып  

Синтаксистік талдау  

Жай сөйлем (хабарлы сөйлем)  
I live in Astana  

1.1 The sentence has one punctuation. Because it has full stop.  

1.2 According to the purpose of statement-it is narrative sentence.  

1.3 According to the structure- it is simple sentence. Because the sentence has 

one subject and one predicate. I- is subject, live- is predicate.  

Жай сөйлем (сұраулы сөйлем)  
Where do you live?  

 

 

«Нұрлы білім» ұлттық-интеллектуалдық, рухани-танымдық клубының 

мүшелерімен өткізілетін республикалық «Зерделі де, зерек дарынды 

тұлғалармыз» атты интеллектуалдық ойынның  
Ережесі  

 
Жауапты да жігерлі, өресі биік жеткіншекті тәрбиелеуге педагогикалық іс-

әрекетті ғылыми тұрғыда ұйымдастырғанда ғана қол жеткізуге болады. Бұл 

міндетке дарынды балалардың бойындағы ерекше қасиетті танып, бағалап, 

өмірден өз орындарын табуға көмектесу де кіреді. Ұлттық дәстүрді қазіргі 

заманғы рухани талаптармен ұштастырып, тұлғаның әлеуметтік белсенділігін, 

іс атқарудағы жауапкершілікті сезіну қабілетін ұштап, бүгінгі заман талабына 

сай саналы, білімді, мәдениетті, құзыретті тұлға болып қалыптасуына ықпал ету 

мақсатында «Нұрлы білім» ұлттық-интеллектуалдық рухани-танымдық 

клубы құрылды.  
Интеллектуалдық ойынның мақсаты: Бүгінгі қоғамның талаптарына 



120 

толық жауап бере алатын, биік тұлғалы, зерделі де, зерек дарынды құзыретті 

тұлғаны анықтау.  

Міндеттері:  

 өзгеше, әрі шапшаң ойлайтын интеллектуалды дарынды тұлғаны 

анықтауға жағдай жасау;  

 қазақ халқының мәдениетін, салт-дәстүрін ертерек саналарына сіңіре 

отырып, өз ұлтының патриоты болуына ықпал ету;  

 тұлғаның әр пәнен алған білімдерін сарапқа салып, сөздік қорын 

байытып, таным көкжиегін кеңейтіп, сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, өз ойын 

шешен де шебер жеткізуге негіз қалау;  

 ұлтымыздың ұлы тұлғаларының өмір жолын, шығармашылық 

белестерін, қоғамдық қызметін зерделей оқып, таныса отырып олардан тағлым 

алуға бағыттау;  

 еліміздің ұлы тұлғаларының ұлтының болашағы үшін аянбай тер төгіп, 

қалдырған асыл мұралары жайлы ой толғау, эссе жазу.  

 

Жалпы ережелер  
Республикалық интеллектуалдық ойын Қазақстан Республикасы Кіші 

Ғылым академиясы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Филология институты, Астана қаласы Білім басқармасының басшылығымен 

өткізіледі. Интеллектуалдық ойынға қатысатын команданың өзінің атауы, 

төсбелгісі, ұраны, газеті, ән ұраны болады. Интеллектуалдық ойынға 

қатысушылар:  

а) Ойынға «Нұрлы білім» ұлттық-интеллектуалдық, рухани-танымдық 

клубының мүшелері қатысады.  

ә) Ойынға үш адамнан құралған команда және жеке оқушы да 

қатыса алады.  

б) Ойынға қатысу туралы сұраныс және алдын-ала берілген үй 

тапсырмасын «Оразахынованың сатылай кешенді оқыту» технологиясының 

адами капиталды дамытудағы рөлі» атты республикалық форумға дейін 15 күн 

бұрын ұсынылады(электрондық нұсқада).  

Ойынның сараптау алқасы. Ойынның сараптау алқасының құрамына 

ғылымның әр саласы бойынша ғалымдар, «Сатылай кешенді оқыту» 

технологиясының модераторлары, журналистер кіреді.  

Жеңімпаздарды марапаттау. Республикалық интеллектуалдық ойынның 

жеңімпаздары Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының президиум 

мүшелерінің шешімімен І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдары және мақтау 

қағаздарымен марапатталады.  

 

Ойынның өткізілу тәртібі (Ойын 3 турда өткізіледі):  

І тур Үй тапсырмасын қорғау.  

ІІ тур Интеллектуалдық сұрақтарға жауап беру.  

ІІІ тур Пәндер бойынша сатылай кешенді талдау (бастауыш сыныптар үшін: 2-

4 сынып: қазақ тілі, математика, дүниетану); (5-6 сынып: математика, қазақ тілі, 
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орыс тілі, ағылшын тілі, тарих, география, биология).  

Үй тапсырмасы:  
1-тапсырма. Төмендегі сызба бойынша 

сатылай кешенді талдау жасау.  

2-тапсырма. Абай Құнанбаевтың бес өлеңін 

жаттап, сатылай кешенді талдау жасау.  

3-тапсырма. Абай Құнанбаевтың бір қара 

сөзін жатқа айтып, мағынасын ашып беру.  

4-тапсырма. «Көзімнің қарасы», «Желсіз 

түнде жарық ай» әндерін үш тілде (қазақ, 

орыс, ағылшын) орындау.  

 

1-тапсырма. Төмендегі сызба бойынша 

сатылай кешенді талдау жасау.  

2-тапсырма. «Шоқан болған жерлерде» 

(саяхат картасын жасау).  

3-тапсырма. «Шоқан-ғалым, этнограф» 

сатылай кешенді талдау.  

4-тапсырма. Эссе, «Шоқан Уәлиханов – 

көрнекті ғалым».  

  
1-тапсырма. Төмендегі сызба бойынша 

сатылай кешенді талдау жасау.  

2-тапсырма. Ы. Алтынсариннің екі әңгімесіне 

сатылай кешенді талдау жасау.  

3-тапсырма. «Ыбырай аңсаған ұлттық мектеп» 

(модель немесе макет жасау).  

4-тапсырма. Эссе, «Менің қиялымдағы 

мектеп».  

Интеллектуалдық ойынның бағалау өлшемдері:  
4 сынып: қазақ тілі, математика, дүниетану: әр пәнге – 10 ұпай.  

5-6 сынып: математика, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, тарих, 

география: – 10ұпай. Ойын барысында тұлғаның сөз байлығы, танымдық 

деңгейі, сөйлеу мәдениеті, ойтолғау жасауы, ой-пікір, көзқарасы, ойын шешен 

де шебер жеткізе білу қабілеті: – 10ұпай.  

Жалпы балл бастауыш буын – 120 ұпай.  

Орта буын – 150 ұпай.  

Интеллектуалдық сұрақтар:  
1. Қазақ халқының қандай салт-дәстүрлерін білесіз? Біреуіне тоқталыңыз.  

2. «Патриот» дегенді қалай түсінесіз?  

3. «Әдептілік нормасын» қаншалықты орындап жүргеніңізді әңгімелеп беріңіз.  

4. Мына даналық сөзде қандай ой айтылған?  

Жас кезіңде алған білім,  

Тасқа қашалған нақышпен тең.  

5. «Отбасылық құндылық» ой толғаныс?  



122 

6. «Әлсіз денеге ауру ұялайды» – деген халық даналығына қандай ой-

тұжырым айтар едіңіз?  

7. «Қара» сөзінің ұғымын түсіндіріңіз.  

8. «Өмірді тану – ғылым, өзіңді тану – өнер» деген қағидаға қандай уәж 

айтар едіңіз?  

9. «Шежіренің» мағынасын ашып, баяндаңыз. Жеті атаңызды атаңыз.  

10. Адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетіндегі жағымды қасиеттерді 

санамалап, ойыңызды дәлелдеңіз.  

11. Адамның жағымсыз қасиеттерін атаңыз, ойыңызды дәлелдеңіз.  

12. Қазақ халқының театр және кино өнерінің жұлдыздары.  

13. Қазақтың «Бес арысы» ой толғаңыз.  

14. Қазақтың «Үш бәйтерегі» ой толғаңыз.  

15. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы арқылы сіз қандай 

жетістіктерге жеттіңіз?  

Бағалау өлшемдері:  
1. Команданың атын, төсбелгісін, ұранын, қорғауы – 20 ұпай.  

2. Үй тапсырмасын орындау сапасы, шығармашылығы – 30 ұпай.  

3. Команда мүшелерінің немесе қатысқан жеке тұлғаның үй тапсырмасын 

қорғау шеберлігі – 10 ұпай.  

4. Интелектуалдық сұрақтарға жауап беру құзыреттілігі – 20 ұпай. 

(Тұлғаның жас ерекшелігі ескеріліп бағаланады; 2 сұрақ).  

5. Пәндер бойынша сатылай кешенді талдау сауаттылығы – 20 ұпай.  

 

 

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша өткізілген қалалық 

ауызша командалық олимпиадасы  

 

2015 оқу жылының 11 сәуір күні № 74 мектеп-гимназиясында 

Н.А. Оразахынованың «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы ҚР КҒА 

ұйымдастыруымен өткізілген қалалық 3-ші ауызша командалық олимпиадасы 

өтті. Олимпиадаға қала мектептерінен 10 мектеп қатысып, бірнеше топтар 

бақтарын сынады. Соның ішінде біздің мектептен, яғни Жамбыл Жабаев 

атындағы № 4 мектеп-гимназиясынан, мектепішілік олимпиададан өткен 8 топ 

қатысты. Бастауыш сыныптардан 1б, ә, 3г сыныбы, ортаңғы буыннан 5б, в, 6б 

сыныбынан 2 топ, барлығы 7 топ республикалық олимпиадаға жолдама алды. 1 

сынып оқушылары 4 пән бойынша қазақ тілі, әдебиеттік оқу, математика және 

дүниетану сабақтарынан, 3 сынып қазақ тілі, әдебиеттік оқу, математика, 

дүниетану сабақтарынан, 5 сыныптар қазақ тілі, әдебиет, математика, орыс тілі, 

ағылшын тілі пәндерінен, 6 сынып оқушылары қазақ тілі, әдебиет, математика, 

орыс тілі, ағылшын тілі, тарих, география, биология пәндерінен, яғни оқушылар 

8 пәннен қатысып, жақсы нәтиже көрсетіп қатысқан 2 топта республикалық 

олимпиадаға жолдама алды. Барлық қатысқан оқушылар, қатысып белсенділік 

танытқаны үшін және республикалық олимпиадаға жолдама алды деген мақтау 

қағаздарымен марапатталды. Сонымен бірге пән мұғалімдерін де жеке-жеке 

атап, мақтау қағаздарымен марапаттады.  
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«Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша өткізілген 

республикалық ауызша командалық олимпиадасы  

 

2015 оқу жылының 15 мамыр күні Астана қаласы № 74 мектеп-

гимназиясында Н.А. Оразахынованың «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы 

ҚР КҒА ұйымдастыруымен өткізілген республикалық 15-ші ауызша 

командалық олимпиадасы өтті. Олимпиадаға қала мектептері және республика 

бойынша басқа да қала мектептері бойынша барлығы 67 топ қатысты. Соның 

ішінде біздің мектептен, яғни Жамбыл Жабаев атындағы №4 мектеп-

гимназиясынан, былтырғы оқу жылында бас жүлде алған 6б сынып 

оқушыларынан бір команда 5 оқушы интелектуалды ойынға қатысты. 

Бастауыш сыныптардан 1б, ә, 3г сыныбы, ортаңғы буыннан 5б, в, 6б 

сыныбынан 2 топ, барлығы 8 топ қатысты. 1 сынып оқушылары 4 пән бойынша 

қазақ тілі, әдебиеттік оқу, математика және дүниетану сабақтарынан, 3 сынып 

қазақ тілі, әдебиеттік оқу, математика, дүниетану сабақтарынан, 5 сыныптар 

қазақ тілі, әдебиет, математика, орыс тілі, ағылшын тілі пәндерінен, 6 сынып 

оқушылары қазақ тілі, әдебиет, математика, орыс тілі, ағылшын тілі, тарих, 

география, биология пәндерінен, яғни оқушылар 8 пәннен қатысты және 

интелектуалды ойынға қатысқан топтар өте жақсы нәтиже көрсетті. Олимпиада 

барысында қала мектептерінің ұйымдаструымен тәжірибе алмасу мақсатында 

көрме жасалды. Көрмеде оқушылар портфолиосы, шығармашылық 

ұжымдардың талдау үлгілері, оқушылардың үлгілі дәптерлері, сабақ 

көріністерінен альбом суреттері және интелектуалды ойынға қатысатын 
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оқушылардың ұлттық мектеп жобасы қойылды. Барлық қатысқан топтарда 

бірінші дәрежелі диплом және бас жүлдені иеленді. Яғни, 1ә, б, 3г, 5в, 6б 1, 2 

топтары 1-ші дәрежелі дипломмен, 5б, 6б сыныптарынан келген топтар бас 

жүлде алды. Барлық қатысқан оқушылар жеке-жеке мақтау қағаздарымен 

марапатталып, осы технологияның 15 жылдығына байланысты барлық 

оқушылар медальдармен марапатталды. Сонымен бірге пән мұғалімдері де 

жеке-жеке аталып, мақтау қағаздарымен және бірнеше мұғалімдер құрмет 

грамотасымен марапатталды. Олимпиада соңында барлық жан-жақтан келген 

мұғалімдер мен қала мектептерінің және Алматы қаласы Абай атындағы 

Ұлттық университетінің аға оқытушыларының қатысуымен бірге конференция 

өтті. Конференцияда осы технология бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп келе 

жатқан мұғалімдер жеткен жетістіктерімен бірге жұмыс барысында кездескен 

кедергілер, қиындықтарды ортаға салып талқылады. Сонымен бірге биылғы оқу 

жылдың демалыс күндері бірнеше мұғалімдер, яғни орыс тілі, ағылшын тілі, 

математика пәндері бойынша осы технология бойынша әдістемелік құралдар 

жазуды жоспарлап отыр. Болашақта бұл технологияның бала бақшадан бастап 

оқушылардың жүйелі де терең білім алуына, әрбір жеке тұлғаның жан-жақты 

дамуына, сонымен бірге Елбасының үш тұғырлы тіл бағдарламасын жүзеге 

асыру барысында қосар үлесі зор деген үміттеміз.  

 

Олимпиада барысынан фотосуреттер  
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Тәжірибе алаңындағы сыныптардың 2014-2015 оқу жылы бойынша 

жылдық сапасы  
 

№ Эксперименталды 

алаң атауы  

Сынып  Пәні  Сапа  Пән мұғалімдері  

1 «Ерте жастан неміс 

тілін оқыту» 

6 «Г» Неміс тілі 80% Тоқтағазина К.Б. 

Жексенбаева 

А.Н. 

2 «Сатылай кешенді 

оқыту» 

технологиясы 

 

1 «А» Ана тілі  90% Исмайлова А.Ж. 

1 «Ә» Ана тілі 90% Кабакова А.М. 

1 «Б» Ана тілі  90% Дүйсебекова Г.Т. 

1 «Д» Ана тілі 72% Шәмірбек А. 
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1 «Ж» Ана тілі 51% Шалданбаева А. 

2 «Ә» Қазақ тілі 86% Бердалина Ә  

2 «Б» Қазақ тілі 68% Смагулова Ш.Т. 

3 «Е» Қазақ тілі 59% Жетенова А. 

3 «Г» Қазақ тілі 80% Курмангалиева Г. 

5 «В» Қазақ тілі 44% Атығаева Д.Қ. 

Қазақ әдебиеті 51% 

Орыс тілі 41% Касенова К.А. 

Саулембаева Б.С. 

Ағылшын тілі 54% Жұмабаева М.М. 

Ашенова С.С. 

Математика 38% Тамбетова Ж.К. 

5 «Б» Қазақ тілі 81% Курманалиева Д. 

 Қазақ әдебиеті 89% 

Орыс тілі 63% Касенова К.А. 

Идирисова С.Т. 

Ағылшын тілі 70% Ашенова С.С. 

Жексенбаева 

А.Н. 

Математика 74% Қалқанбаева 

М.Қ. 

6 «Б» Қазақ тілі 76% Қаршыға С.С. 

 Қазақ әдебиеті 92% 

Орыс тілі 62% Касенова К.А. 

Оспан Г.А. 

Ағылшын тілі 57% Бердакова Л.К. 

Абдыгалыкова И. 

Математика 65% Қалқанбаева 

М.Қ. 

Тарих 80% Дүйсенбекова С. 

География 65% Карбозова Л.К. 

Биология 65% Аманкулова Ж.П. 

 

 

2014-2015 оқу жылында атқарылған іс-шаралар  
 

 

Эксперимент 

мерзімі 

Мұғалімдер саны 

 

Оқушылар 

саны 
 

Қатысқан 

сыныптар 

2013-2014  

2015-2016  

24  338  12  
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Тәжірибе алаңындағы сыныптардың 2014-2015 оқу жылындағы  

білім сапасы мониторингі  
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Қорытынды  

 

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша 1 сыныптардың ана тілі 

пәні бойынша жоғары сапа көрсеткен 1а, ә, б, д сыныптары, төмен көрсеткіш 

көрсеткен 1ж сыныбы басқа сыныптарға қарағанда білім сапасы 51% пайыз 

болды. Тәжірибелік алаң ретінде психологтардың оқушылармен жүргізген 

сауалнама, тест нәтижелеріне сүйенсек, сыныпта бірнеше оқушылардың оқу 

жылдамдығы, есте сақтау, танымдық қабілеттерінің төмендігі байқалады. 2ә, б 

және 3г, е сыныптары бойынша төмен пайыз көрсеткен 3е сыныбы. Қалған 

сыныптардың жылдық сапасы жоғары және бұл сыныптар осы технология 

бойынша қалалық, республикалық олимпиадаларға қатысып, жүлделі 

орындарды иеленді. Жалпы бастауыш сыныптар төрт пән бойынша қазақ тілі, 

әдебиеттік оқу, математика, дүниетану пәндерінен тәжірибе жүргізді. Ортаңғы 

буындағы тәжірибе алаңындағы 5б, в, 6б сыныптары. 5 сыныптар бес пән қазақ 

тілі, қазақ әдебиеті, орыс тілі, ағылшын тілі, математика, 6б сыныбы 8 пән 

бойынша қазақ тілі, әдебиет, орыс тілі, ағылшын тілі, математика, тарих, 

география, биология пәндері. Барлық пәндердің жылдық көрсеткіштері жоғары, 

себебі мұғалімдер жүйелі жұмыстар жүргізді. Осы сыныптардан қалалық, 

республикалық олимпиадаларға бірнеше оқушылар топпен қатысып, жүлделі 

орындарға ие болды. 2014-2015 оқу жылының жазғы демалыс айларында қазақ 

тілі бойынша «тілдік бірліктерді сатылай кешенді талдау», орыс тілі, ағылшын 

тілі пәні бойынша «фонетикалық бірліктерді сатылай кешенді талдау», 

математика пәні бойынша «математика әлемінде» тақырыбында пән 

мұғалімдері 34 сағатқа арналған бағдарламалар, оқу құралдарын, оқу құралдар 

әдістемесін, жұмыс дәптерлерін дайындауда.  

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен жұмыс жүргізу барысында 

оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау әрекетіне бағыт-бағдар беріледі. 

Оқушылар өзара, теорияларды, ұғымдарды, ережелерді қорытып, бірлескен 

ұжымдық әрекет жасай алады. Олар өзін-өзі, бірін-бірі бақылау, бағалау, пікір 

айту, баяндау, ізденушілік, шығармашылық, зерттеушілікке бейімделеді. 

Оқушыларда өз біліміне деген сенімділік орнап, кез-келген ортада құзыретті 

тұлға ретінде түрлі жағдаяттан шығуға машықтанады. Тірек сызбалар, 

алгоритм, кестелер, оқушылардың алған мәліметтерін есте сақтауына 

көмектеседі. Тәжірибе алаңы жалғастырылуда.  
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2.5 Үш тілде оқытуды жүргізу  

 

Мектептің толық атауы: Павлодар қаласы «Дарынды балаларға арналған 

№ 3 гимназиясы» мемлекеттік мекемесі.  

Мектептің заңды мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Короленко 

көшесі, 19.  

Оқыту тілі: орыс.  

Эксперимент тақырыбы: Үш тілде оқытуды жүргізу.  

Эксперимент жүргізу пәні. Оқушыларды үш тілде оқыту жағдайында 

оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің заңдылықтары туралы жаңа білімдерін алуға 

бағытталған дарынды балаларға арналған гимназияның біртұтас үлгісі.  

Эксперимент мақсаты: Оқушыларды үш тілде оқыту және халықаралық 

білім кеңістігіне енуді кешенді іске асыру негізінде гимназия моделінің үлгісін 

әзірлеу.  

Іске асыру жылдары. 2007-2014 ж.ж.  

 

Павлодар қаласының «Дарынды балаларға арналған № 3 гимназиясы» 

ММ инновациялық-педагогикалық технологияларды әзірлеу және енгізу 

бойынша жұмыс тәжірибесінің сипаты  

 

Кіріспе  

 

Заманауи білімді дамыту кезеңінің басты міндеті білім беру қызметтерінің 

жоғары сапасына қол жеткізу болып табылады. Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә. Назарбаев жыл сайынғы халыққа Жолдауында қоғамның ілгері 

дамуына арналған білім беру жүйесінің маңызын атап өтеді: «Біздер әлемдік 

стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызмет түрлеріне қол жеткізуіміз 

керек», – дейді.  

 
 

Мемлекет басшысы белгілеген міндеттерді орындау мақсатында 

гимназияның дамыту міндеттері – гимназиядағы білім беру жүйесін 

бәсекелестікті арттыратын инновациялық дамыту деңгейіне көшіру болып 

табылады. Гимназия дарынды және қабілетті балалармен жұмыс жасау 

жүйесіне, яғни аймағымызды дамытуға зор үлесін қосқан облысымыздың басты 

білім беру мекемелерінің бірі болып келеді. Мектепте 1968 жылдан бастап 

аңызға айналған математиканы тереңдетіп оқыту сыныптары әрекет етеді, ал 
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мектеп өзі - толыққанды математикалық білім берудің белгісі болып табылады. 

Оқушылар және ұстаздар ұжымымен жинақталған үлкен тәжірибе ХШЖК 1980 

жылы ұсынылды, ал мектеп оқу-тәрбие үрдісінде көрсеткен жоғары нәтижелері 

үшін күміс медальді иеленген. 1989 жылы мектепте әдебиет, тарих, химия, 

биология және физика пәндері тереңдетіп оқыту сыныптары құрылды. 

Гимназия мектеп дәстүрін өте ұқыпты сақтайды, өз әрекетін жоғары 

интеллектуалдық мәдениет деңгейінде осы күнге дейін жалғастыру үстінде.  

1997 жылы мектеп алғашқылардың бірі болып гимназия мәртебесін алды. 

2000-2001 жылдары гимназия жалпы білім беру мектептерң және кәсіби 

мектептер арасында білім беру қызметтерінің сапасы бойынша облыстық 

сайыста жеңіске қол жеткізді. 2005 жылдан бастап № 3 гимназияға Павлодар 

облысы әкімдігінің қаулысымен – Павлодар қаласының «Дарынды балаларға 

арналған № 3 гимназиясы» мәртебесі берілді. 2007 жылдан бастап гимназия 

көптілділік бойынша Республикалық эксперименталды алаңға айналды. 

Гимназияның көптеген жетістіктерімен келесі атақтарға қол жеткізді: 2009 

жылы гимназияға «Білім беру саласындағы жоғары жетістіктері үшін», 2013 

жылы «Ең үлгілі облыстық мамандандырылған мектеп» атағы. 2013 жылы 

ҰБТ-да жоғары нәтиже көрсеткені үшін гимназия ұжымына Павлодар 

облысының әкімі дипломымен марапатталды. 2012 жылы 50-ші облыстық пән 

олимпиадасының қорытындылары бойынша оқу мекемесі «Үздік 

олимпиадалық команда» атағын жеңіп алды. 53-ші облыстық пән 

олимпиадасында гуманитарлық бағыт бойынша «Ең үздік олимпиадалық 

команда - 2015» атағын жеңіп алды. ҰБТ нәтижелері бойынша бірнеше жылдар 

бойы гимназия «Қазақстан Республикасының ең үздік 100 мектебі» 

қатарына енді.  

Гимназияда жақын ықшам аудандарда тұратын балалар және басқа да 

аумақтардан келіп оқитын оқушылар бар, соңғыларының саны 94% құрайды. 

Демографиялық азаюға қарамастан гимназияда білім алуға конкурстық тұрғыда 

қатысу бір орынға 4 адамды құрайды. Гимназияға қабылдау конкурс негізінде 

өтеді. Конкурсқа жоғары деңгейдегі белсенді зияткерлік сабақтарын меңгеруге 

дәрігерлік шектеуі жоқ әрбір жалпы білім беру мектебінің оқушысы 

қатыса алады.  

Барлық гимназия оқушылары ағылшын тілін 1-ші сыныптан бастап, 3-ші 

сыныптан бастап екінші шетел тілін үйрене алады (неміс немесе француз 

тілдері). Гимназия бір ауысымда жұмыс істейді. Сабақтар 8.00-ден басталады. 

Ұзартылған күн топтары жұмыс істейді. Мектеп асханасы ыстық тамақпен 

қамтамасыз етеді. Жаңа медициналық қызмет көрсету орны бар.  

Жаңа үлгідегі мектеп ретіндегі гимназияның миссиясы – шығармашылық 

белсенділікті айқындауға арналған дарынды балаларды дамыту; білім беру 

үрдісінің барлық қатысушыларының өзара әрекет етуіне ықпал ету; 

психологиялық қолайлылық; жоғары деңгейдегі шығармашылық талпыныс; 

дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде үш тілде 

оқытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін оқушының жеке 

тұлғасын дамытуға ықпал ету.  
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1-сурет – Гимназияның миссиясы және ұйымдастыру мәдениеті  

 

Гимназияның мұғалімдері мен оқушыларының алдындағы басты мақсат – 

мектеп түлегінің негізгі құзіреттіліктерін қалыптастыру болып табылады:  

 төзімділік;  

 көптілділік;  

 ақпараттық мәдениет;  

 үздіксіз білім беруге ынталандыру.  

 
2-сурет – Гимназия түлегінің жеке тұлға моделі  
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Болашақ гимназия түлегінің моделінде мынандай басты қасиеттер болуы 

қажет:  

- Басқарушылық (мәселелерді шеше білу қабілеті).  

- Ақпараттық (өздігінен танымдық әрекет ете білу қабілеті).  

- Коммуникативтік (қазақ, орыс және шетел тілдерінде ауызша, жазбаша 

қарым-қатынас жасай білуі).  

- Әлеуметтік (әлеуметтік өзара іс-қимыл қабілеті).  

- Тұлғалық (өзін-өзі ұйымдастыра білу, өзін-өзі жетілдіру қабілеті).  

- Азаматтық (қазақстандық патриотизм негізінде өз еліне деген 

жауапкершілік міндеті қалыптасады).  

- Технологиялық (технологияларды қолдана білу қабілеті).  

 

 

Павлодар қаласы «Дарынды балаларға арналған № 3 гимназиясы» ММ 

негізгі жұмыс жүйесі  

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2007 жылғы 28 

ақпандағы Қазақстан халқына «Жаңа әлемдегі – Жаңа Қазақстан» Жолдауын 

жүзеге асыру мақсатында 2007 жылы гимназияда үш тілде оқыту бойынша 

эксперимент жұмысы басталды (ҚР БҒМ 2007 жылғы 7 тамыздағы № 387 

бұйрығы).  
Гимназияны басқару тиімділігі, атқарылған жұмыстың нәтижелері тиісті 

ұйымдастырушылық - әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етудің 

біртұтастығына тәуелді болып келеді. Білім сапасын арттырудың мәселелері 

мен қолжетімділігі Бағдарламаларды іске асырудың жетекші факторы ретінде 

анықталған және гимназияны дамытуда басты рөлді атқарады.  

Іс-әрекетті ұйымдастыру-әдістемелік тұрғыда қамту және дамыту келесі 

негізгі бағыттар негізінде құрылады:  

 Оқу-тәрбие үрдісін бағдарламалық-әдістемелік тұрғыда қамтамасыз 

етуді жетілдіру.  

 Үздіксіз педагогикалық білім беру мен кәсіби дайындықтың сапасын 

ғылыми-әдістемелік тұрғыда қамту.  

 Білім беру үдерісін ақпараттық-әдістемелік тұрғыда қамту.  

 Оқытушылардың біліктілігін арттыру.  

Жоғарыда аталған бағыттарды орындау гимназияның үйлесімді дамуына 

септігін тигізеді. Жаңа педагогикалық парадигма аясында біздің даму 

Бағдарламамыздың мазмұны айқындала түседі:  

Мақсаты – түлек тұлғасы;  

Тәсілі – гимназиялық мектеп идеалы;  

Жағдайы – мұғалімнің кәсібилігі.  

Жалпы ережелер қазақстандық және әлемдік білім беру кеңістігінің басты 

құндылықтары бағдарларының тәжірибелік маңызы ретінде басшылыққа 

алынған.  

Бағдарлама көпқызметті, өйткені ол XXI ғасырдағы қазақстандық білім 

берудің гимназиялық идеалын(мұратын) аша түседі, олар төмендегі 
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факторлардың жиынтығынан тұрады:  

 Идеологиялық (әр түрлі тілдерде қатынас шеберлігін, өнерін меңгерген, 

шығармашылық тұрғыда ойлауға қабілетті мемлекеттік тұлғаларды 

дайындайды);  

 әлеуметтік-өркениетті (гимназия әрі қарай кіріктірілген 

мамандықтарды – олар болашақ көсбасшылар меңгере алатын, бойында жан-

жақты қабілеттері бар, ақсүйектер қатарына жататын адамды дайындайды);  

 ұлттық-сабақтастық (үйлесімді дамуды және ұлттық сананы 

қамтамасыз етеді, яғни төзімділікті негізге алады, көп мәдениетті қоғамда өмір 

сүре білу).  

 
3-сурет – Гимназияда білім сапасын тиімді басқару үлгісі  

 

 

«Үш тілде оқытуды жүргізу және халықаралық кеңістікке кіру» 

бағдарламасы  

 

Бағдарламаның басты идеясы: білім беру үрдісінің барлық 

қатысушыларының өзара еркін әрекет етуіне, жайлы психологиялық ахуалды 

құруға, шығармашылық тұғырды қалыптастыруға бағытталған қолайлы 

жағдайды құру болып табылады.  

Тұжырымдамалық құжаттарды зерттеу барысы шығармашылық ізденіс 

педагогикалық ұжымды көптілділік білім жүйесінің үлгісін құруға әкелді, 

ұжымның пікірі бойынша аталмыш білім үлгісі оқушылардың қазақ, орыс және 
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ағылшын тілдерінен ғана емес, сонымен қатар, басқа да пәндерден 

құзіреттілігін дамытуға ықпал етеді.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев ҚР Білім және 

ғылым қызметкерлерінің үшінші съезінде атап өтті - «Ағылшын тілінің 

қажеттілігі – бұл әлемдік беталыс, басты қажеттілік. Ал орыс тілін жетік білу - 

бұл біздің байлығымыз, оны жоғалтып алуға болмайды».  

Оқушылар мен мұғалімдер алдында тұрған басты мақсат - әлеуметтік 

және кәсіби тұрғыда өзін-өзі анықтауға қабілетті, өз халқының дәстүрі мен 

тарихын білетін, бірнеше тілдерді меңгерген, өзін-өзі дамыту мен жетілдіруге 

ұмтылатын жан-жақты мәдениетті тұлғаны дамыту болып табылады. Бұның 

барлығы мектеп түлектеріне ЖОО-на түсу үшін, соның ішінде өзінің өмірлік 

жоспарларын іске асыруға қажет болып келеді.  

Белгіленген мақсаттар үш деңгейде іске асады:  

1. Гимназия – ҚР МББС талаптарын орындауды ескере отырып, 

гимназияның көптілді моделін құру.  

2. Мұғалімдердің әдістемелік бірлестіктері - ОӘК үлгісін құру арқылы, 

оқушылардың дарындылығын дамытуға бағытталған гимназияның ұйымдасқан 

және дидактикалық білім беру ортасын құру.  

3. Пәндер – шығармашылық тапсырмалардың жүйесі, пән бағдарламалары, 

әдістемелік құралдар, бағалау критерийлері арқылы үш тілде оқыту 

жүйесін енгізу.  

Көптілділікті жоспарлау барысында, ағылшын тілінің бағдарламасы 

гимназияның жалпы міндеттеріне бағынған, яғни қазақ және орыс тілдерімен 

қатар, ағылшын тілі де қатынас орнату тілі болып табылады. Оқушылар барлық 

пәндер бойынша ағылшын тілінде терминологияны, тілдік дағдылар мен 

икемдерді білулері қажет. Ағылшын тілінен жоспарлау жұмысы барысында оқу 

уақытының көптеген бөлігі ауызша тілді дамытуға бағытталған, жеке пәндер 

ретінде грамматика және фонетика, ағылшын әдебиеті мен үйде оқу сабақтары 

белгіленген. Ағылшын тілінде оқылатын биология пәнінен терминологиялық 

сөздіктерді әзірлеу қажеттілігі туындап отыр. Мемлекеттік тілде қазақ тілі мен 

әдебиеті, Қазақстан тарихы мен мәдениеті оқытылады. Орыс тілінде орыс тілі 

мен әдебиеті, дүниежүзілік тарихымен байланысты пәндер оқытылалы.  

Эксперимент жүргізу пәні. Оқушыларды үш тілде оқыту жағдайында 

оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің заңдылықтары туралы жаңа білімдерін алуға 

бағытталған дарынды балаларға арналған гимназияның біртұтас үлгісі.  

Эксперимент мақсаты: Оқушыларды үш тілде оқыту және халықаралық 

білім кеңістігіне енуді кешенді іске асыру негізінде гимназия моделінің 

үлгісін әзірлеу.  

Зерттеу міндеттері:  

- қазақ, орыс және ағылшын тілдерін тереңдетіп оқыту негізінде, сонымен 

қатар, жаратылыстану-математика және қоғамдық-гуманитарлық циклдағы 

бағдарлы пәндер негізінде теориялық модельді құру;  

- мектептің экспериментальды үлгісі: үш тілде оқытудың оқу үрдісіне 

оқушылардың оқу жетістіктері мен жалпы мәдени тәрбиесін бағалау жүйесінің 

механизмін енгізуге арналған тәжірибелік ұсыныстар;  
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- үш тілде оқытуды енгізу бойынша гимназияның тәжірибесін тарату 

және білім үдерісіне зерттелген үлгіні ендіру.  

Зерттеу болжамы:  

Оқушылардың полилингвистикалық құзіреттілігін дамытуды қамтамасыз 

ететін, ҰБТ-да жақсы нәтиже көрсететін, дарынды балаларға арналған 

гимназияның біртұтас үлгісін әзірлеуде келесі жағдайларды орындау қажет:  

- ақпараттық желіні кеңейтетін, білім мазмұнын қызықтыра түсетін, 

сонымен қатар, ұлттық мәдени құндылықтарды сыйлауға тәрбиелейтін, әлем 

халықтарының мәдениетімен таныстыратын, оқушыларға арналған 

полилингвистикалық дамыту ортасын құру;  

- оқушылардың өзін-өзі бағалау, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі ұйымдастыру, 

өздігінен шұғыл түрде шешім қабылдау, шығармашылықты дамыту, әлеуметтік 

жауапкершілікті, демократиялық қарым-қатынас орнатуға дайын, ерікті 

тұлғаны қалыптастыру мақсатында барлық оқу және сабақтан тыс әрекет 

түрлерін қамтитын оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесін әзірлеу;  

- пән мазмұнын біріктіру мен дамытуды қамтамасыз ететін ғылыми-

зерттеу әрекетіне оқушыларды қосу;  

- оқушылардың оқу және сабақтан тыс әрекетін біріктіруді қамтитын, 

олардың танымдық өздігінен әрекет етуін, өзін-өзі ұйымдастыра білуін 

дамытатын, олардың қызығушылықтары мен бейімділіктерін 

қанағаттандыратын, тұлғалық қасиеттері мен мүмкіндіктерін іске асырып 

жетілдіретін, оқушыларға арналған арнайы жеке білім маршруты арқылы 

оларға факультатив сабақтарды, элективті курстарды және өз жеке таңдаулары 

бойынша оқу жоспарының вариативті бөлігін таңдауға мүмкіндік беру 

мақсатында оқу мен сыныптан тыс әрекеттерді біріктіру (ТБЖ іске асыру – 

тұлғаға бағытталған жиынтық).  

 

Іске асыру жылдары. 2007-2014 оқу жылдары  

Іске асыру барысы мен кезеңдері  
Кезеңдері Міндеттері Мерзімі Нәтижелері 

1. 

Теориялық  

1. Гимназиядағы білім 

жағдайының мәселелік-

бағытталған талдауы. 

 

Екінші 

жартыжылдық 

2006-2007 о.ж.  

Мәселеге бағытталған 

талдаудың нәтижелері. 

Өздігінен аттестаттау 

нәтижелері. Аттестаттау 

қорытындысы. 

2. Дайындық 

 

 1.Бес жылға арналған гимназияның 

тұтас бағдарламасын әзірлеу. 

2.Экспериментті іске асыруға 

арналған жағдайларды анықтау, басым 

бағыттары. 

3.Оқу бағдарламаларын, ОӘК әзірлеу. 

4.Тәрбиелік жұмыстың кешенді 

бағдарламасын құрастыру. 

5.Көптілділік жағдайында дарынды 

балалармен жұмыс жасаудың 

технологияларына, әдіс-тәсілдеріне 

педагогикалық кадрларды үйрету 

және іріктеу, таңдау.  

6.Бастапқы мазмұнды диагностиканы 

өткізу.  

Бірінші 

жартыжылдық 

2007-2008о.ж. 

Үш тілде оқытуды 

енгізу бойынша білім 

мазмұнын жаңартудың 

тиімді тәсілдерінің 

ақпарттық банкі.  

Диагностикалық 

құралдар. 
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3. 

Тәжірибелік. 

Үш тілде 

оқытатын 

кешенді 

бағыт 

негізінде 

гимназияны

ң білім 

мазмұнының 

эксперимент

альдық алаң 

үлгісі. 

1.Эксперимент бағдарламасын 

іске асыру: 

- жаңа оқу жоспарларын, жеке 

даму бағдарламаларын, білім 

беру технологияларын, 

диагностикалық әдістемелерді 

өңдеу; 

- оңтайлы педагогикалық 

технологияларды, жұмыс 

тәртібін анықтау; 

- эксперименттің аралық 

нәтижелерін өңдеу; 

- эксперимент нәтижесін түзету, 

-эксперимент жағдайында 

жұмыс жасауға педагогикалық 

ұжымды бейімдеу;  

-жаңа мұғалім бейнесін 

қалыптастыру бойынша үнемі 

әрекет ететін семинарды іске 

қосу; 

- бағдарлы гимназиялық білім 

берудің соңғы нұсқасын 

әзірлеу; 

- мектеп менеджментінің соңғы 

нұсқасын әзірлеу. 

2008-2012 жж. Эксперименттің 

аралық нәтижелері. 

Гимназияның жеке оқу 

жоспары. Элективті 

курстардың 

бағдарламалары.  

Білім беру 

технологияларының 

«банкін» құру және 

толықтыру.  

Материалдары ҒӘҰ 

ОЭР. Ғылыми-

әдістемелік 

семинарлардың 

материалдары.  

Эксперимент барысы 

мен бағдарламасын 

түзету материалдары. 

Аралық сарапшылық 

бағалаудың 

материалдары.  

 

4. Үш тілде 

оқытуды 

жүргізу 

бойынша 

жұмыс 

нәтижелерін 

жалпылау 

және 

эксперимент

альдық 

жұмыс 

тәжірибесін 

тарату.  

1. Алынған мәліметтерді 

жалпылау және жүйелеу.  

2. Зерттеу мақсаттарының 

нәтижелерінің сәйкестігін 

анықтау.  

3. Үш тілде оқытуға кешендік 

бағыт негізінде білім 

мазмұнының түзетілген үлгісін 

сипаттау.  

4. Үш тілде оқытуды ендіру 

бойынша ұсыныстарды әзірлеу, 

оларды тәжірибелік әрекетке 

ендіру.  

2012-2014 жж. Эксперимент 

нәтижелерін талдау 

және жалпылау. Үш 

тілде оқытуға кешендік 

бағыт негізінде 

гимназияның білім 

кеңістігінің үлгісі және 

халықаралық білім 

кеңістігіне ену.  

 

Оқытудың тәжірибелік нәтижелері педагогикалық ұжым мектеп түлегін 

болжайды:  

 зерттеуші ретінде, болжауды құрастыратын, эксперименттерді 

орындайтын, жоспарлайтын, сәйкестендіретін, талдайтын және жалпылайтын;  

 ойлай білетін адам ретінде, өзінің ойлау дағдыларын шығармашылық 

тұрғыда қолданатын, күрделі мәселелерді шеше білетін, әлеуметтік және 

физикалық жүктемелерге бейімділік деңгейі жоғары;  

 қарым-қатынас орната білетін, ол ақпаратты ала отырып, өз ойын үш 

тілде, математикалық белгілердің тілдерін қоса отырып жеткізеді;  

 қауіпті жеңе білетін адам ретінде, ол бейтаныс жағдайды еш қауіпсіз 

қабылдайды, жаңа идея, жоспар, рөлдерді қабылдай алады және рухының 
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тәуелсіздігін сақтай отырып, жаңа жағдайларда әрекет жасай біледі;  

 білімді адам ретінде. Жаһандық маңыздағы мәселелермен ұзақ жұмыс 

жасай біледі. Математикалық, биологиялық, физикалық, құқықтық және 

экономикалық мәселелерді еркін шеше біледі. Аса маңызды білімдерді 

меңгерген.  

 
Бағалау 

өлшемдері  

Күтілетін нәтижелердің 

көрсеткіштері (негізгі мектеп)  

Күтілетін нәтижелердің 

көрсеткіштері (жоғары 

мектеп)  

Мәселені 

идентификациялау 

(анықтау)  

 

-күтілетін жағдайды негіздейді; 

-шынайы жағдайды талдайды; 

-мәселенің кейбір себептерін 

көрсетеді  

мәселені анықтайды және 

түсіндіреді, мәселені талдауды 

жүргізеді (себеп-салдарды 

анықтайды)  

Әрекеттің 

мақсаты және 

жоспарлануы  

-мақсат-міндеттерді белгілейді; 

- мәселеге қатысты мақсатты 

белгілейді;  

- бағалау өлшемдері негізінде өз 

әрекетінің өнімін өздігінен 

жоспарлайды. 

- қауіптерді көрсетеді; олар 

мақсатқа қол жеткізуде 

туындауы мүмкін; 

- мәселелерді шешудің 

баламалы тәсілдерін талдау 

негізінде мақсат қояды; 

- қойылған мақсатқа қол 

жеткізуді негіздейді. 

Технологияларды 

қолдану 

міндеттерді шешу үшін әрекет 

технологиясын таңдайды және 

әрекет жоспарын құрастырады. 

 

-белгілі немесе нұсқамадағы 

технологияны қолданады, 

бірнеше алгоритмдерді 

біріктіреді, әрекет жоспарын 

құрастырады(бірнеше 

алгоритмді бірізділікпен және 

жарыспалы түрде)  

 

Ресурстарды(қор) 

жоспарлау 

қойылған мақсатқа қол жеткізуге 

қажетті ресурстарды 

жоспарлайды. 

-баламалы ресурстардың 

талдауын жүргізеді және 

міндеттерді шешу үшін 

ресурстарды тиімді қолдануды 

негіздейді.  

 

Әрекетті бағалау өз әрекетінің ағымдағы 

бақылауын жүзеге асырады және 

өздігінен жоспарлайды. 

-ағымдағы бақылау нәтижелері 

бойынша өз әрекетіне 

өзгерістерді енгізуді негіздейді. 

Нәтижені бағалау 

(әрекет өнімін) 

 

- өздігінен өз өнімінің әрекетін 

бағалайды. 

-қойылған мақсатқа қол 

жеткізудің тәсілдерін ұсынады. 

Өзінің ілгері 

дамуын бағалау 

әрекетіндегі жемістерді және 

сәтсіздіктердің себептерін атайды, 

қиыншылықтарды көрсетеді, 

оларды жеңіп шығу жолдарын 

белгілейді, өзіндік түрткілерді 

талдайды, шешім қабылдайды. 

міндеттерді шешу барысында 

алынған ресурстарды басқа да 

әрекет түрлерінде 

мүмкіндігінше қолданады 

(білім, икем, тәжірибе және 

т.б.).  
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Күтілетін эксперимент нәтижелерін бағалау өлшемдері.  

Өлшемдер эксперимент бағдарламасының маңызды бөлімі болып 

табылады және де эксперимент мақсатымен тікелей байланысты. Дарынды 

балаларға арналған № 3 гимназия оқушыларының «Үш тілде оқытуды жүргізу» 

(қазақ, орыс, ағылшын) атты эксперименталды бағдарламасы бойынша оқу 

және тәрбие үрдісінің нәтижелілігі түлек тұлғасының моделінде толығымен 

көрсетілген.  

Білім берудің негізгі нәтижесі алда қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін 

тұлғаның барлық ішкі және сыртқы ресурстарын яғни, барлық білім, икем, 

дағдыларын тиімді қолдана білуінде. Оқушылардың әлеуметтену нәтижелері 

келесі жетістіктер бойынша айқындалады:  

Түлек негізгі деңгейді білуі тиіс:  

 құрдастарымен қарым-қатынас мәдениетін меңгеруі;  

 жаңа әлеуметтік рөлдерді меңгере білуі;  

 дүниетанымдық мәселелерге, ұжым арасындағы өзінің әлеуметтік 

беделіне асқан қызығушылық танытуы тиіс;  

 рухани-адамгершілік, азаматтық-патриоттық қажеттілігі болуы тиіс;  

 әлеуметтік өмірдің нормаларына бағына білуі және мектеп 

қабырғасынан тыс әлеуметтік қатынас орната білуі тиіс;  

 өзі туралы, жеке тұлғасы және басқа адамның бойындағы жеке 

құндылықтары жөнінде білуі тиіс;  

 өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі анықтау мақсатында әр түрлі әрекет 

түрлеріне қатысу қажеттігін сезінуі тиіс;  

  болашақ әрекетін және мамандығын таңдаудың қаншалықты маңызды 

екенін білуі тиіс;  

 ұлттық және әлемдік мәдениеттің құндылықтарын меңгеру қажеттілігін 

білуі тиіс;  

 қоршаған ортаға және ондағы барлық әрекеттерге жауапты екендігін 

сезінуі тиіс;  

 денсаулықты құндылық ретінде бағалай білуі және жыныстық рөлдік 

мінез-құлықтың ара байланысын білуі тиіс.  

Жоғары деңгейдің түлегі білуі тиіс:  

 оқудың, мектеп өмірінің маңыздылығын, болашақ еңбек әрекетіне 

дайын екенін сезінуі тиіс;  

 қоршаған ортаға деген өзінің біртұтас өмірлік ұстанымы мен құндылығы 

болуы керек;  

 Қазақстан Республикасында тұратын қазақ және басқа да ұлттардың 

құндылықтарын толығымен меңгере білуі тиіс;  

 әр түрлі жас аралығындағы ұжымдармен өзара қатынас орната 

білуі тиіс;  

 өзінің жеке даралығын сезініп, өзін дамытуға, жетілдіруге, өмірлік 

жоспарларды құруға дайын болуы қажет;  

 өзін Әлем азаматы ретінде сезініп, жан-жақты мәдениетті тұлғаның 

сапаларын меңгеруі тиіс;  
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 қоршаған ортаны қорғау әрекеттеріне, сонымен қатар шерулерге, 

кампанияларға, қоғамдық-саяси қозғалыстарға қатысуы тиіс;  

 салауатты өмір салтына дайын болуы тиіс;  

 болашақ отбасын құрушы, белгілі жыныстың нақты өкілі ретінде өзін 

сезінуі тиіс;  

 гендерлік тепе-теңдікті, олардың тікелей міндеттерін білуі тиіс.  

Мәселелерді шешу құзыреттілігі(самоменеджмент) мүмкіндік береді:  

- әр түрлі жағдайда мәселені анықтауға, жауапты шешімді қабылдауға, 

өзінің шешімін бағалауға;  

- өз әрекетінің мақсатын қоюға, оны жүзеге асыруға қажетті жағдайларды 

анықтауға, оған қол жеткізудің жоспарларын ұйымдастыруға (технологияларды 

өңдеуге);  

- өзін-өзі бағалауды, өз әрекетін және нәтижелерін бағалауды іске 

асыруға;  

- жағдайға сәйкес өзі үшін әрекет нормаларын таңдауға;  

- технологияларды іріктеуге, оны негізге алуға.  

Ақпараттық біліктілік мүмкіндік береді:  

1. Ақпарат негізінде маңызды шешімдерді қабылдау.  

2. Өздігінен мақсатты негіздеп қоюға, мақсатқа жету үшін танымдық 

әрекетті жоспарлап, іске асыруға.  

3. Өздігінен іздеп, талдап, іріктеп, қайта өңдеп, сақтап, болжап, ақпаратты 

алмастырып үйренуі тиіс, яғни, заманауи ақпараттық коммуникациялық-

технологияларды қолдана білуі керек.  

4. Логикалық операцияларды қолдана отырып, ақпаратты өңдеу (талдау, 

жинақтау, жалпылау, құрылымдау, дәлелдеу, үлгілеу, жүйелеу).  

5. Өз әрекетін іске асыруда ақпаратты жоспарлау үшін қолдану.  

 
Бағалау 

өлшемдері 

Күтілетін нәтижелердің 

көрсеткіштері (негізгі мектеп) 

Күтілетін нәтижелердің 

көрсеткіштері (жоғары (аға) 

мектеп) 

Ақпараттық 

ізденісті 

жоспарлау  

- қойылған міндетті шешу үшін қандай 

ақпарат қажет екенін атайды; 

- таратпалы және электронды 

каталогтарды қолданады, Ғаламтордың 

ізденіс жүйелерін де қолдана алады; 

- библиографиялық басылымдарды 

пайдаланады.  

-әрекеттің қойылған міндетіне 

сәйкес ақпараттық ізденісті 

жоспарлайды(табылған 

ақпаратты қолдану қажет); 

- ақпараттық ізденістің 

аяқталғаны жөнінде өздігінен 

шешім қабылдайды (алынған 

ақпаратты бағалайды).  

 - керек ақпаратты қай жерден іздеу 

керек екенін көрсетеді; 

-ақпараттық ізденіс міндетіне сәйкес 

мінездеме береді. 

 

 

 - тиісті сұраққа жауап 

алынатын қайнар көздерінің 

түрлерін көрсетеді; 

 -әрекет мақсатына негізделе 

отырып, ақпарттық көздерін 

дұрыс қолдануды негіздейді. 

Алғашқы 

ақпаратты 

алу 

 

-өздігінен байқауды немесе 

экспериментті жүргізеді, оның 

мақсатын жоспарлайды; 

-сұрақ-жауап әдісі арқылы өздігінен 

- өздігінен БАҚ мониторингін 

өткізеді, оның мақсатын 

жоспарлайды; 

- көркем мәтін, тарихтан, 
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 ақпаратты жинауды іске асырады және 

жоспарлайды (соның ішінде эксперттік 

сұхбат алу); 

-қойылған міндетке сәйкес жоспар 

бойынша БАҚ мониторингін өткізеді;  

-көркем бейне, тарихтан, санақтық 

қайнар көздерінен тұратын ақпаратты 

жинақтайды. 

статистикалық қайнар 

көздерінен тұратын ақпаратты 

жинақтайды. 

 

 

Екінші 

ақпаратты 

алу  

- алынған тапсырмаға сәйкес негізді 

өздігінен құрайды, түпкі ақпаратты 

табады;  

- айқындалған қарама-қайшылықты 

көрсетеді (қайнар көздері: екі және одан 

да көп қайнар көздерді іздестіреді). 

- өздігінен ақпаратты 

іздестіреді ( қайнар көздері: екі 

және одан да көп қайнар 

көздерді іздестіреді). 

 

Алғашқы 

ақпаратты 

өңдеу  

- күрделі деңгей аясында алынған 

ақпаратты жүйелейді(2 одан да басқа 

сипаттары бойынша); 

-бір тақырып бойынша ақпаратты 

алғашқы жүйелеу үшін өздігінен 

қарапайым құрылғыны жасайды; 

- мәтін түрінде графикалық ақпаратты 

күрделіге айналдырады. 

- өздігінен таңдаған күрделі 

құрылғы аясында алынған 

ақпаратты жүйелейді; 

- алғашқы ақпаратты өңдеу 

үшін құрылғыны негіздейді. 

 

  

Ақпаратты 

өңдеу 

-алынған ақпаратты мазмұндайды; 

- ақпараттың дәлдігін тексеретін тәсілді 

іске асырады; 

-алынған ақпарат негізінде қорытынды 

жасайды немесе келіседі.  

- өздігінен тексеруді талап ететін 

ақпаратты көрсетеді, тәсілдерді 

қолданады; 

- алғашқы және екінші ақпарат 

негізінде, сыни талдау негізінде 

қорытынды жасайды. 

  

Ақпаратты 

өңдеуде 

логикалық 

операциялар 

ды қолдану 

 

-міндетке сәйкес өздігінен негіз ұсынады; 

- өздігінен анықтама, түсініктеме береді; 

-берілген өлшемдер бойынша сипаттарды 

анықтайды (негіздемелер); 

- болжамды тексереді; 

-берілген өлшемдер бойынша 

құбылыстарды салыстырады, ұқсастықтары 

мен өзгешеліктері жөнінде қорытынды 

жасайды. 

  

 

 

Коммуникативті құзіреттілік мүмкіндік береді: нақты өмірлік 

жағдаяттарда әр түрлі ауызша және жазбаша тәсілдерді қазақ, орыс, ағылшын 

және тағы да басқа тілдерде қолдануға; коммуникативті міндеттерді шешуге 

бағытталған стильдер мен жанрларды іріктеп, қолдануға; әдеп нормаларына 

сәйкес өзінің пікірін білдіруге; басқа да мәдениет өкілдерінің қатысуымен 

өнімді өзара әрекеттесуді іске асыруға; жалпы нәтиже алу үшін әр түрлі 

тұғырда тұрған адамдармен топ бойынша қарым-қатынас орнатуды құру.  

 
Бағалау 

өлшемдері 

Күтілетін нәтижелердің 

көрсеткіштері (негізгі мектеп) 

Күтілетін нәтижелердің 

көрсеткіштері (жоғары (жоғары 

мектеп) 

Жазбаша 

коммуникация  

- өз ойын күрделі жазбаша 

коммуникация түрінде баяндайды; 

- тақырыпты баяндайды, қосалқы 

-жазбаша өнім түрінде ақпаратты 

өңдеу нәтижелерін ұсынады; 

- жазбаша құжатты құрастырады; 
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тәсілдерді сауатты қолданады; 

Жазбаша құжаттың жанры мен 

құрылымын анықтайды.  

-өз әрекетінің мақсатына сәйкес 

жазбаша коммуникацияның 

мақсаты мен мекенжайын 

анықтайды. 

Көпшіліктің 

алдында сөз 

сөйлеу  

- вербальді тәсілдерді қолданады 

(логикалық байланыс тәсілдері); 

-вербальді емес тәсілдерді және 

көрнекі материалдарды қолданады, 

-тақырыпты дамытуға арналған 

мәселелермен жұмыс жасайды; 

-коммуникация мақсатына сәйкес 

жанрдың мазмұнын анықтайды.  

-өздігінен коммуникациялық 

міндеттерге көрнекі 

материалдарды дайындайды және 

оларды сауатты қолдана біледі; 

-өз сөзінде логикалық және 

риторикалық тәсілдерді 

қолданады; 

-тұғырды дискредитациялау 

мәселелерімен жұмыс жасайды; 

-әрекет мақсаты негізінде тұтас 

аудиторияның мақсатын өздігінен 

анықтайды.  

 

Диалог -монолог, диалог, пікірталас 

түрінде ақпараттың мазмұнын 

қабылдайды; 

-диалог аясында өз пікірін, 

араласушының пікірін біледі. 

 

Монолог, диалог, пікірталас 

түрінде ақпараттың мазмұнын 

толық қабылдайды, хабарламаның 

негізгі тақырыбын анықтайды, 

дәлелдер мен қорытынды жасайды; 

-диалог аясында коммуникацияның 

олқылықтарын жояды.  

Өнімді 

топтық 

коммуникация  

-топ алдында қойылған міндетке 

сәйкес оқушылар өздігінен келісім 

ережелерін талқылайды;  

- оқушылар талқылаудың тәртібін 

бақылайды, жұмыс соңын 

белгілейді;  

- топтық жұмысты орындау 

барысында оқушылар өзінің 

міндеттерін бөледі;  

- оқушылар бір-біріне сұрақтар 

қояды, өзінің ойларын топтың басқа 

мүшелерімен салыстырады, 

ойларын дамытады.  

 

- оқушылар жағдайдан шығу 

тәсілдерін іздестіреді, егер де 

пікірталас бір шешімге келмесе 

оңтайлы шешім табады; 

- оқушылар аралық нәтижелерді 

тіркеп, зерттеп отырады; 

- оқушылар сәйкестік тұғырларды 

белгілейді, келіспеушіліктердің 

маңызын анықтайды, топтық 

жұмыстың мақсаттарына қатысты 

ұсынылған ойлардың 

салыстырмалы бағасын береді.  

 

Кәсібилікке дейінгі құзіреттілік кәсіби білім мен кәсіби әрекеттің 

қабілеттеріне жауап беретін, өлшемдерді қолдану негізінде жоғарыда аталған 

мәселелер бойынша оқушыларға мүмкіндік береді. Білімділіктің бұл деңгейі 

әсіресе кәсіби оқу орнында білім алуға қажетті оқу ақпаратын таңдауда айқын 

көрінеді; кәсіби әрекетпен тікелей байланысты, кәсіби құндылықтар түсінігінде 

анықталады.  

Әдіснамалық құзіреттілік – барлық мәселе түрлерін шешуге қабілетті, 

оның ішінде эвристикалық, іздену әдістері негізінде дүниетанымдық, 

шығармашылық, зерттеушіліктің білімділік деңгейі болып табылады 

(әдіснамалық құзіреттілікті гимназияда күтілетін нәтиже ретінде қарастыруға 

болады).  
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Ұстаздар әрекетінің нәтижелерінің мүмкін өлшемдері.  

Дарынды балаларға арналған гимназияда жұмыс істейтін мұғалім тек қана 

өзінің пәнін жетік біліп қана қоймай, педагогикалық үрдісте әр оқушының 

орнын білуі, оқушылардың әрекетін ұйымдастыра білуі, оның нәтижелерін 

болжап, олқылықтарды түзетіп, яғни білікті тұлға болуы тиіс.  

Ұстаздың біліктілігі төмендегі құзіреттіліктерден қалыптасады:  

 пәндік(қалыптасқан пән икемдері, нақты кәсіби әрекет мәселелерін 

шеше білу қабілеті);  

 бақылау-талдамалы(өзінің кәсіби пәндік әрекетінің бақылау және талдау 

мәселелерін шеше білу қабілеті);  

 ұйымдастырушылық(оқушылардың өзіндік оқу әрекетін ұйымдастыру 

мәселелерін шеше білу қабілеті);  

 коммуникативті(қарым-қатынас мәселелерін келесі жүйе бойынша шеше 

білу қабілеті «мұғалім – оқушы», «оқушы - оқушы», «мұғалім – ата-ана»);  

 бейімделушілік(өмір талаптарының өзгермелі жағдайларына сәйкес 

мәселелерді шеше білу қабілеті);  

 ынталы-психологиялық(психологиялық және тұлғалық мәселелерді 

шеше білу қабілеті, тұлға аралық қара-қайшылықтарды шеше білу);  

 жобалық(өзінің дамуын, оқушылардың, сыныптың, мектептің және т.б. 

дамуын жобалау мәселелерін шеше білу қабілеті.);  

 гностикалық(мәселені зерттеуді ұйымдастыру және өткізу мәселелерін, 

оқушылардың, сыныптың және т.б. даму нәтижелерін шеше білу қабілеті).  

Гимназиядағы көптілділік жағдайында 12-жылдық білім беруге көшу 

мұғалімнен инновациялық, шығармашылық ойлау түрін талап етеді. Жаңа 

буынның мұғалімі – бұл рухани дамыған, шығармашыл тұлға, кәсіби 

дағдыларды, педагогикалық дарындылықты меңгерген жаңаға талпынысы мол 

тұлға. Мұғалім білім құндылығын нақты түсініп, «мәдниеттегі адам» болуы 

тиіс, өз пәнін, педагогика және психологияны жетік біліп, өз тұлғасының әрі 

қарай дамуына тұлғаға бағытталған педагогикалық әдістерді меңгеруі тиіс. 

Қазіргі білім мұғалімнің көп тілдік дайындығын талап ететін, жан-жақты 

көпмәдениетті болып келеді.  

Эксперимент режиміндегі ұстаздардың жұмысында болжанады: 

ұстаздардың кәсіби құзіреттілігін арттыру; әр қатысушының оқу үрдісін 

ұйымдастыруда бағдарламаның маңызын түсінуі; барлық эксперимент 

қатысушыларының инновациялық әдістемелер мен технологияларды іске 

асырудағы адамгершілік қағидасы негізінде үш тілде оқытуды жүргізу 

бойынша бағдарламынң тұжырымдамалық негіздерін белсенді меңгеру және 

қолдануы.  

Мектеп ұстаздары оқушылардың шығармашылық және зерттеушілік 

қабілеттерін дамыту мақсатында оқу үдерісінің тәсілдерін іріктеуі тиіс. Үш 

тілде оқыту үдерісі бойынша әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу, өзінділіктің 

сандық және сапалық көрсеткіштерін нақтылау, жоғары сынып оқушыларының 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Эксперименталды сыныптарда жұмыс 

істейтін мұғалімдер әдістемелік және дидактикалық материалдардың жинағын 
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дайындауы тиіс.  

Күтілетін эксперимент нәтижелері:  

1. Оқушылардың біліктілігін қалыптастыру.  

1. Өзіндік менеджмент (90% оқушы).  

2. Ақпараттық (90% оқушы).  

3. Коммуникативті (90% оқушы).  

4. Кәсібилікке дейінгі (85% оқушы).  

5. Әдіснамалық (80% оқушы).  

2. Ұстаздардың біліктілігін қалыптастыру:  

l. Пәндік (100% мұғалім).  

2. Бақылау-талдамалы (98%).  

3. Ұйымдастырушылық (98%).  

4. Коммуникативті (96%).  

5. Бейімделушілік (95%).  

6. Ынталы-психологиялық (90%).  

7. Жобалық (87%).  

8. Гностикалық (85%.).  

Үш тілде оқытудың кешенді бағыты негізінде, сонымен қатар, 

халықаралық білім кеңістігіне кіру нәтижесінде күтілетін нәтижелер:  

 негізгі(инвариантты) және мектептік(вариативті) бөлімдерден тұратын 

оқу жоспарын, яғни ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының орта 

жалпы білім беру негізінде жаратылыстану-математика және қоғамдық-

гуманитарлық бағыттар бойынша оқу жоспарын жетілдіру;  

 оқушылардың біліктілігін бағалаудың электронды рейтингтік жүйесі;  

 тәжірибелі-эксперименталдық жұмысты ғылыми-әдістемелік тұрғыда 

жетелеу:  

1. Тереңдетіп оқытуға бағытталған, қызығушылықты оятуға, жеке пәндер 

бойынша шығармашылықты дамытуға бағытталған элективті бағдарламалар 

(математика, биология, Қазақстан тарихы, қазақ, орыс, ағылшын тілдері).  

2. «Таным теориясы» атты пәнаралық курс – оқушылардың жинақтаған 

білімдері мен тәжірибесін ынталандыру; өзіндік ойлау стилін, ой толғауларын 

дамыту болып табылады.  

3. Оқушылардың сабақтан тыс әрекетін ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу 

мәдениетін қалыптастыру, оқушылардың шығармашылық тұғырын дамыту.  

4. Ұстаздар мен оқушылардың педагогикалық ойларының банкі, 

оқушылардың аралық және қорытынды аттестаттауын өткізуге арналған 

материалдар банкі.  

 

Алынған нәтижелер  

1. Гимназия кадрларының әлеуеті.  
Оқушының табыстылығы оқытушының табыстылығына байланысты. 

Гимназияда жоғары әлеуетті мұғалімдер қызмет етеді. Жалпы педагог 

қызметкерлердің санының (56 адам) жоғары білімді – 94,6%. Мектеп 

мұғалімдерінің орта жасы – 43,6 жас (үш жыл ішінде орта жас көрсеткіші 

төмендеді 46,2 жастан 43,6 жасқа дейін). Жоғары біліктілік санаты бар 
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мұғалімдер үлесі 76,8% (бірінші - 8,3%, екінші - 3,6%) құрайды. Жас мамандар 

келуіне байланысты, санаты жоқ мұғалімдер үлесі көбеюде. Гимназияда 

магистр дәрежесі бар мұғалімдер саны өсуде. Егер 2013 жылы олардың үлесі 

16% болса, 2015 жылы 31%-ға дейін жалпы мұғалімдер санынан өсті, яғни 2015 

жылы Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген мақсатты индикатор 

көрсеткішінен 21%-дан асты. Гимназиядағы кадрлар құрамы негізгі орта білім 

беру бағдарламасын жүзеге асыру бойынша мамандарды даярлауда жеткілікті 

болып табылады.  

Оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастырудың негізгі ұстанымы 

гимназияның алға қойған міндетін жүзеге асыру, ол барлық мұғалімдердің өзін 

дамыту үшін және әр мұғалімнің стратегиялық даму мақсатын іске асырудың 

шарты болып табылады. Бүгінде дамуы қалыптасқан мұғалімдер командасының 

ішінде сертификатталған мұғалімдер саны 32 адам ол 57%, оның ішінде 

басшылар курсы – 1 адам, бірінші деңгей(ілгері) – 12 адам, екінші деңгей 

(негізгі) – 10 адам, үшінші деңгей (базалық) 9 адам сертификат алған.  

Мұғалімдер ана тілінен басқа тілдерді меңгереді: орыс тілді мұғалімдер 

қазақ тілінен үйірмеге қатысады, екі топ жұмыс жасайды (Шукоева Б.Т., 

Кабылбекова Ж.К.), ағылшын тілін меңгеру бойынша да екі топ жұмыс 

жасайды (Страмужева Л.Н., Шипицына Л.М.).  

Орыс тілі мұғалімі Валова М.В. халықаралық деңгейде ағылшын тілі 

курсын өтті. InterTheach сертификатының иегері, ағылшын тілі мұғалімі 

Боровик Н.В. қазақ тілінен мұғалімдер арасында өткен мектепішілік конкурсқа 

қатысты.  

 

1-кесте – Гимназия мұғалімдерінің кәсіби құзіреттіліктерінің өсуі  
Өту орны  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

ETTE жобасы бойынша халықаралық 

тренерлер курсы  
1   

Назарбаев Зияткерлік мектебі - 

педагогикалық шеберлік орталығы  
0 3 1 

Оригона Университеті(АҚШ) онлайн курсы   2 

Оксфорд баспасындағы халықаралық 

семинар, Оксфордтың Қазақстандағы апта 

күндері шеңберінде, 2015ж. 

  3 

Алматы КЖМБАРИ 2 1  

 «Өрлеу» ұлттық орталығы, Павлодардағы 

ОПМБАИ 
2 2 1 

ИнЕУ 1   

Малайзия, тілдік курс   1 

 «Абайды үш тілде оқимыз» семинары, 

біліктілікті арттыру мен трансфер 

технологиясының аймақтық орталығы 

  3 

 

Сабақта барлық мұғалімдер АКТ қолданады. Мұғалімдер өз 

жұмыстарында белсенді түрде заманауи ақпараттық технологияларды (2013-

2014, 2014-2015 оқу жылдары, Мәскеу), сандық, пәндік-әдістемелік 
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материалдарды қолданғаны үшін «Сандық технология ғасыры»(жоба интернет 

арқылы - «Бірінші қыркүйек» баспа үйі) атты бүкілресейлік жоба шеңберінде 

«Сандық ғасыр мұғалімі » атты дипломға ие болды.  

Ғылыми-әдістемелік жұмысқа жаңа әдістерді енгізудің нақты нәтижесі 

ретінде төмендегілерді қарастыру қажет:  

 Гимназия мен қаланың әдістемелік жұмысына қатысатын мұғалімдер 

саны, «Үздік авторлық бағдарлама», шеберлік сыныбы, облыс бойынша 

коучинг өткізу көбеюде.  

 Мұғалімдер кәсіби қоғамдастықтың білім жән жаңашылдық бойынша 

ақпарат алмасудың маңызы зор екенін түсінді.  

 46%(27) мұғалім мектептен тыс қоғамдастыққа кірген. Инновациялық 

қызметті көптеген мұғалім оқу-тәрбие үрдісінің сапасын арттырудың қоры деп 

қабылдайды.  

 

2-кесте – 2014-2015 оқу жылында мұғалімдердің облыстық, республикалық, 

халықаралық олимпиада мен ғылыми жоба конкурстарына қатысу саны  

 

 

Барлы

қ 

педаго

г 

Олимпиадаға қатысқандар  Ғылыми 

жоба 

сайысына 

қатысқанда

р 

Бар 

лығ

ы 

облыстық республикалы

қ 

халықаралық 

қатыс

ушы 

жүлд

егер 

қатыс

ушы 

жүлде 

гер 

қатыс

ушы 

жүлде 

гер 

56 42 8 6 32 9 2 1 0 

 

2-кестеден гимназия мұғалімдерінің түрлі деңгейдегі олимпиадаларға 

қатысуын көреміз – 75% (42 адам). Мұғалімдер белсенді түрде пән 

олимпиадаларына, семинар-конференцияларға, педагогикалық оқуларға: 

Сатпаев, Капенов, Шаяхметов қатысты. Педагогикалық тәжірибе қалыптастыру 

мақсатты түрде бағытталған.  

 

 

2. Пән бойынша білім сапасының мониторингі.  

Гимназияда ерекше орынды еуропа тілдері алады. Барлық гимназия 

оқушылары ағылшын тілін 1-ші сыныптан, 3-ші сыныптан бастап екінші шетел 

тілін үйрене алады(неміс немесе француз тілдері). Ағылшын тілін бастауыш 

сыныпта оқыту үшін гимназия мұғалімдері жұмыс бағдарламасын құрған, оның 

негізі ағылшын тіліндегі қарым-қатынасты меңгерту. Бастауыш сыныпта 

ағылшын тілін оқытудың мақсаты қарапайым коммуникативтік құзіреттілікті 

бастауыш сынып оқушысы деңгейінде қолжетімді сөйлеу әрекетінің бар 

түрінде: тыңдау, айту, оқу және жазуды қалыптастыру. Шет тілін оқу өз ана 

тіліндегі сөз байлығын да интернационалдық сөздермен байыту деген сөз.  

Мұғалімдер О.А. Монакова және Е.С. Рахманбергенова аптасына 5 сағатқа 

арналған 5-11 сыныптар үшін ағылшын тілін тереңдете оқу бағдарламасын 

жасады. Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты филология 



147 

ғылымының кандидаты Б.Т. Кульбаева рецензия жазды. Ол бағдарламаның 

негізгі мақсаты коммуникативтік құзіреттілікті(сөйлесу, тілдік, әлеуметтік-

мәдениеттілік, компенсаторлық, оқу-танымдық) ілгері деңгейде қалыптастыру. 

Бағдарлама оқушыларды өз білімдерін практикалық түрде, қарым-қатынаста, 

тіл үйретушілермен де, сол сияқты интернетте, ағылшын тілінде аудиторияларда 

онлайн сөз сөйлеуде, ақпарат алып, хат жазуда қолдануды қарастырады.  

Гимназия мұғалімдері күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды құрастыру 

барысында МББС, пән бойынша мемлекеттік бағдарламаларды қолданады. 

Барлық күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар әдістемелік бірлестік отырысында 

қаралады және гимназия директорымен бекітіледі. Сабақ жоспары күнтізбелік-

тақырыптық жоспарлауға сәйкес күнделікті құрылады.  

Гимназияда сабақ жоспарын жазатын арнайы үш тілде эмблемасы бар 

бланк бар. Жұмыс үдерісінде мұғалімдер белсенді түрде жаңа технологияларды, 

формалар мен әдіс-тәсілдерді қолданады, олар оқушылардың сөйлеу және 

тілдік құзіреттіліктерін қалыптастыруға және дамытуға мүмкіндік береді.  

Оқытудың нәтижесі тұрақты үлгерім мен білім сапасынан көрінеді (3-4 

кесте). Тілдік циклдегі пәндерде білім сапасының өсуі байқалады, әсіресе оны 

қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінде оқытылатын биологиядан (5-6%) 

көруге болады, ал басқа пәндерден деңгейдің аз өзгеруін байқаймыз, бірақ 

қорытынды нәтиже өте жоғары (98 -98,6%).  

 

3-кесте – 2013-2014 оқу жылындағы эксперименталды сыныптағы оқыту нәтижесі  
пән Қазақ тілі Орыс тілі Қазақстан 

тарихы 

Ағылшын 

тілі 

Ағылшын 

тіліндегі 

биология 

сынып % 

сапа 

% 

үлгер 

% 

сапа 

% 

үлгер 

% сапа % 

үлгер 

%  

Сапа 

% 

үлгер 

% сапа % 

үлгер 

7И 78 100 82 100 91 100 96 100 87 100 

8И 65 100 78 100 100 100 91 100 93 100 

9И 100 100 84 100 100 100 100 100 100 100 

10И 96 100 96 100 100 100 100 100 97 100 

11И 100 100 92 100 100 100 100 100 100 100 

7И-11И 88 100 86 100 98 100 97 100 95,3 100 

 

4-кесте – 2014-2015 оқу жылындағы эксперименталды сыныптағы оқыту 

нәтижесі  
пән Қазақ тілі Орыс тілі Қазақстан 

тарихы 

Ағылшын 

тілі 

Ағылшын 

тіліндегі 

биология 

сынып % 

сапа 

% 

үлгер 

% 

сапа 

% 

үлгер 

% 

сапа 

% 

үлгер 

%  

Сапа 

% 

үлгер 

% 

сапа 

% 

үлгер 

7И 95 100 84 100 93 100 96 100 100 100 

8И 89 100 85 100 100 100 94 100 100 100 

9И 100 100 92 100 100 100 100 100 100 100 

10И 98 100 98 100 100 100 100 100 100 100 

11И 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7И-11И 96,4 100 92 100 98,6 100 98 100 100 100 
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3. Үш тілде оқыту сыныптарындағы оқушылардың пән бойынша 

білім сапасын бақылау.  
Жыл сайын (жылына екі рет) қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, қазақ 

тіліндегі Қазақстан тарихы және ағылшын тіліндегі биология пәндері бойынша 

бақылау алынады. Бақылау оқушылардың дайындық деңгейін анықтау 

мақсатында, тақырып бойынша олқылықты анықтау, түзетулер енгізу үшін 

жүргізіледі.  

Соңғы үш жыл мониторинг 100% үлгерім мен білім сапасының 

тұрақтылығын көрсетті.  

 

Пән бойынша үш жылдық сапа көрсеткішінің пайызы  

 

7 «И» сыныбынан 11 «И» сыныбына дейінгі пән бойынша жетістіктер 

талдауы өсу динамикасын көрсетеді. 10 сыныптағы нәтиженің төмендеуі оқу 

бағдарламасының күрделілігінің бағалау талаптарына сәйкестігімен 

түсіндіріледі. 10-сынып оқушыларының тест орындау және үлгерім бойынша 

екі жылдық қорытындысын талдағанда орташа балдың жоғарлауы байқалды.  

5-кесте – Пәндер және сыныптар арасындағы жетістіктердің пайыз бойынша 

көрсеткіш деңгейі  

сынып 
қазақ тілі орыс тілі 

ағылшын 

тілі 

Қазақстан 

тарихы 
биология 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

7И 78 82,3 82 82,3 96 96 75,1 78 92 94,1 

8И 65 95,2 78 90,5 91 91 75,6 76 96 100 

9И 95 95,2 83,5 85,7 84 85,7 94 95,2 93 100 

10И 80 81 86 86 80 81 79,5 81 89 90,4 

11И 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

жалпы 83,6 90,74 85,9 88,84 90,2 90,74 84,84 86,04 94 96,9 

 

№3 гимназия үш тілде оқытуды табысты жүзеге асыратын мектептер 

қатарына екі көрсеткіш бойынша жатады:  

қазақ тілі русский язык английский 

язык 

Қазақстан 

тарихы 

biology

82,1 
83 

89 

82 

92 

83,6 

85,9 

90,2 

84,8 

94 

90,7 
88,8 

90,7 

86,04 

96,9 

2013 2014 2015



149 

 жоғары әдістемелік нәтижелерге тіл пәндерін, оның ішінде шет тілін 

оқытуда жетті;  

 оқу-тәрбие үрдісінде басты инновациялық технологияларды меңгерді.  

Біріншіге байланысты айтар болсақ, базалық пәндер шет тілінде (ағылшын 

тілінде) оқытылатын пәндер - биология, физика, география, математикадан екі 

тілді мамандардың жоқтығынан жүзеге асырылуының тежелуі. Бұл 

мамандардың болмауы, олардың екінші жоғары білім алуы үшін уақыт 

керектігі, ал бұл өз кезегінде эксперимент міндеттерін орындауда қарама-

қайшылық туғызады. Осы жағдайдан шығу үшін гимназия әкімшілігі оқу 

үрдісінде базалық пәнді оқытуда дағдылы емес, кәсіби білім берудегі кең 

таралған дуалды әдісті байқауға шешім қабылдады. Мұның мағынасы екі 

маман қосылып, ағылшын тілі мен биология мұғалімі, кіріктірілген сабақты 

өткізеді, өз ара ақпараттық-әдістемелік (оқыту) қызметтерін бөледі. 

Мемлекеттік стандарт талаптарын орындауда оқушылар қызығушылығына шек 

қойылмайды, кіріктірілген сабақтар базалық сабақпен қатар жүріп, серіктес 

болады, олардың міндетіне тереңдету, оқу ақпаратын жинақтау және 

тәжірибеде оны екі тілді қарым-қатынаста қолдану болып табылады.  

Биология пәні мұғалімі Г.Қ. Хамитова және ағылшын тілі мұғалімі Л.М. 

Шипицына екеуі қосылып «Ағылшын тіліндегі биология» бағдарламасын 

жасады. Қатысқан сабақтар талдауы, бақылаулар, оқушылар сұхбаты 

кіріктірілген сабақтардың үш тілді оқытудағы дұрыс таңдалған жол екенін 

дәлелдеді (4-кесте).  

 

6-кесте – Үш тілді сыныптардағы ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің сапа 

қорытындысы  
Оқу жылы Ағылшын тілінде оқытылатын пәндер 

бойынша білім сапасы 

Ағылшын тілі Ағылшын тіліндегі 

биология  

2012-2013   

1 жартыжылдық 94,8% 92% 

2 жартыжылдық 96,2% 94% 

жылдық 96,2% 94% 

2013-2014   

1 жартыжылдық 94% 93% 

2 жартыжылдық 97,4% 95,3% 

жылдық 97,4% 95,3% 

2014-2015   

1 жартыжылдық 96% 98% 

2 жартыжылдық 98% 100% 

жылдық 98% 100% 

 

4. Оқушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалау(ҰБТ).  

2014-2015 оқу жылында екі мектеп бітіруші сыныпта 45 оқушы болды: 11 

«И» сынып – 21 оқушы; 11 «М» сынып – 24 оқушы. ҰБТ-ға 38 оқушы 

қатысты(бітірушілердің жалпы санының 84,4%). ҰБТ-дан 5 оқушы және 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015

74% 

84,3% 
84,4% 

2012-2013 2013-2014 2014-2015

26 

43 38 

112,1 
104,93 101,87 

ҰБТ қатысушылар Апелляция негізделген орташа балл 

халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жұмыс жарыстарының жеңімпаздары 

босатылды. Үш жыл ішінде жаңа технологияларға негізделген мемлекеттік 

аттестаттау мен колледж немесе ЖОО-ға түсу емтихандарын алмастыратын оқу 

жетістіктерін сырттай бағалауға қатысатын бітірушілердің санының өсуі 

байқалады.  

 

 

ҰБТ-ға қатысушы 11-сынып оқушыларының пайызы  

 

2015 жылғы ҰБТ қорытындысы өткен жылмен салыстырғанда орташа 

ұпайдың 2,9%-ға төмендегенін көрсетті, бірақ сапа жоғары түрде тұрақты 

сақталған 86,8% (өткен жылмен салыстырғанда 0,75%-ға жоғарылады).  

 

7-кесте – ҰБТ бойынша үш жылғы салыстырмалы талдау  

Оқу жылы 
Барлық 

бітіруші 

ҰБТ-ға 

қатысушылар 
Орташа ұпай 

Аппеляцияға 

негізделген орташа 

ұпай 

2012-2013 35 26 112,07 112,1 

2013-2014 51 43 104,88 104,93 

2014-2015 45 38 101,84 101,87 

 

Гимназистер саны, ҰБТ-ға қатысушылар мен ҰБТ-дағы орташа ұпай  
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11 «И» сыныбындағы(ҚГ бағыты) және 11 «М»(ЖМ бағыты) бойынша 

ҰБТ нәтижесін талдай келе жоғары ұпайлар гуманитарлық сыныптарда қазақ 

тілі, орыс тілі, ағылшын тілдері және математика сыныптарында жоғары 

нәтижелер математика, физика, географиядан алынған екендігі байқалады, ол 

осы бағыттар бойынша пәнді оқытудағы сағат санының көп екендігін 

дәлелдейді (8-кесте).  

 

8- кесте – 11-сыныптардағы пән бойынша ҰБТ нәтижесі  

  Пән 

11 «И» 11 «М» Мектеп бойынша 

Саны  
Орташа 

балл 
Саны  

Орташа 

балл 
Саны  

Орташа 

балл 

  Барлығы 18 101,89 20 101,85 38 101,87 

1 Қазақ тілі 18 21,94 20 21,3 38 21,61 

2 Орыс тілі 18 20,5 20 20,17 38 20,39 

3 Математика 18 19,89 20 20,45 38 20,26 

4 Қазақстан тарихы 18 20,35 20 20,06 38 20,32 

5 
Дүниежүзі 

тарихы 
2 22 1 21 3 21,67 

6 Биология 3 18,33 4 20,5 7 19,57 

7 География 3 12,67 5 18,2 8 16,13 

8 Физика 1 21 8 21 9 18,67 

9 Ағылшын тілі 7 22,14 2 22 9 22,11 

10 Француз тілі 1 23 
  

1 23 

11 Неміс тілі 1 19 
  

1 19 

 

5. Интеллектуалдық сайыстарға қатысу.  

Оқу-тәрбие үдерісінде дарынды балаларды анықтау олардың оқу үлгерімі, 

түрлі конкурстардағы алған нәтижелері, сынып жетекшілері берген 

мінездемелері, гимназияның психологиялық қызметі негізінде анықталады. 

Белгілі бір салада қабілеттілігі және жоғары даму деңгейі бар ата-аналармен 

жүйелі түрде жеке жұмыс жүргізіледі. Дарынды балаларды анықтау үшін 

байқаулар, турнирлер жүргізіледі.  

5-7, 8-11 сынып оқушылары үшін гимназия олимпиадасын өткізу дәстүрге 

айналды. 2013-2014 оқу жылынан гимназияда бастауыш сынып оқушылары 

арасында бес пәннен олимпиада жүргізіледі: қазақ тілінен, математикадан, орыс 

тілінен, дүниетанудан, ағылшын тілінен. Ол дарындыларды және олардың 

пәнге қызығушылығын анықтауға бағытталған. Барлық бастауыш сынып 

оқушыларының әр пән бойынша олимпиадаға қатысуы болашақта 

жасөспірімдер олимпиадасы, кешенді олимпиадаларға қатысатын оқушы 

таңдап алуға мүмкіндік береді. Олимпида нәтижесінде әр пән бойынша 

жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталады, сонымен қатар «Нағыз жеңімпаз» 

атағы беріледі.  

Орта буын оқушыларынан олимпиада резервін қалыптастыруға ерекше 

көңіл бөлінеді. Олимпиадаға дайындық үшін түрлі жас мөлшеріндегі топтар 
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құрылды, ол орта және жоғарғы сынып оқушылары арасында сабақтастықты 

сақтауды қамтамасыз етті, ол әжептәуір интеллектуалдық жарыстарға 

дайындықты белсендіре түсті. Бұл жұмыс түрі, әсіресе, 53-ші облыстық пән 

олимпиадасына дайындық кезінде қоғамдық-гуманитарлық пәндер бағыты 

бойынша өз нәтижесін көрсетті.  

13 пәндік шағын топ қалыптасты, оған оқушылар мен жетекшілері (7 топ -

ҚГ бағыты), (6 топ - ЖМ бағыты). Сонымен олимпиадаға дайындауда тек 

бақылау емес, оқушылардың интеллектуалдық жарыстарға дайындық 

мониторингі жасалды, осы жұмысты психологиялық-педагогикалық тұрғыдан 

қарастыру оқушылар дайындығына уақытылы түзетулер енгізуге, тиімді және 

ұтымды әдіс-тәсілдер мен формаларды қолдануға мүмкіндік берді. 2014 жылғы 

қазан мен желтоқсан аралығында гимназиялық олимпиададан басқа аралық 

рейтингтік олимпиадалар өткізілді, олар гимназияның шешуші олимпиада 

құрамын қалыптастыруға ықпал етті. Олимпиада қорытындысында әр шағын 

топтан жеңімпаздар мен жүлдегерлер шықты. Облыстық олимпиада 

қорытындысы бойынша қазақ тілі, орыс тілі, Қазақстан тарихы шағын топтары 

үздік болды. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттан 22 оқушының 21-і жеңімпаз не 

жүлдегер атанды (алтын медаль - 13, күміс - 3, қола - 5). 9 медальді 

жаратылыстану-математика бағыты иеленді (алтын медаль – 2, күміс – 2, қола – 5).  

Сонымен қатар, жоғары сынып оқушыларының олимпиадасына орта буын 

оқушыларын пән бойынша ертерек бейімдеу өз нәтижесін көрсетті. «Ақыл 

жастан, асыл тастан» номинациясында 6-сынып оқушысы Разикова Феруза, 

қазақ тілінен 9-сынып оқушысы үшін барып, жеңімпаз атанды. Екінші рет 

олимпиадада 8-сынып оқушылары жеңімпаз не жүлдегер атануда: Юсупова 

Аяна (I орын, неміс тілі), Долбня Андрей (II орын, Қазақстан тарихы). 9 сынып 

- Разиков Шерали (I орын, қазақ тілінен 10 сынып үшін), Кива Мария (I орын, 

орыс тілінен 10 сынып үшін), Кумар Алика (I орын, биология дан 10 сынып 

үшін), Пазылов Темирлан (I орын, француз тілінен 10 сынып үшін), Берсенев 

Егор (III орын, информатикадан 11 сынып үшін). 8 сынып оқушылары Сечко 

Андрей және Омаров Адильхан физика және информатика пәндерінен 9 сынып 

үшін барып, өз білімдерін, дайындықтарын сынады.  

Жаратылыстану-математикалық бағыт бойынша жасөспірімдердің кешенді 

дайындығына зор көңіл бөлінеді, олар РҒТО «Дарын», аймақтық «Ертіс 

дарыны», «Үркер» халықаралық интеллектуалдық орталығының іс-шаралар 

жоспарына кіретін олимпиадалар мен интеллектуалдық жарыстарға қатысады.  

Гимназияда «РИТМ» атты оқушылардың ғылыми қоғамы жұмыс істейді. 

Осы ғылыми қоғамда жұмыс істеу оқушыларға оқу дағдыларын күшейтуге 

және жаңа құзіреттіліктерді алуға үлкен мүмкіндік береді:  

 оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытады және олардың 

зерттеушілік дағдыларын тудырады (әдебиетпен жұмыс, өмірдерек жинау, 

жұмыстың құрылымы мен көркемделуі);  

 шығармашылық ізденіс пен зерттеушілік жұмыстарда аналитикалық 

және сыни тұрғыдан ойлауды қалыптастырады;  

 өз бейімін, кәсіби бағытталуын, алда тұрған еңбекке дайындығын 

тексеруге мүмкіндік береді;  
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 оқу қызметінде мақсат қою мен жүйелілікке тәрбиелейді;  

 қойған мақсатына жету мен алынған нәтиже оқушының қалыптасуына, 

аяқтан нық тұруына ықпал етеді.  

СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «РИТМ»

Руководитель

НОУ «РИТМ»

Президент
Совет НОУ

Школа 
олимпийского 

резерва «Олимп»

Кафедра 
научных 
проектов

Дебатный
клуб

Совет руководителей научно-
исследовательских работ
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ОЛИМПИАДА

 

«Ритм» ғылыми қоғамының құрылымы  

Шығармашылық қабілеттерін кешенді дамыту, оқыту мен тәрбиелеу 

әдісінің тиімділігін арттыру, өздігінен ұйымдастырылу бағдарламасын құру 

және болашақ мамандықты саналы түрде таңдап алу мақсатында гимназияда 

оқушылар мен мұғалімдердің әріптестігі арқылы ғылыми-зерттеушілік 

жұмысқа ынталандыру жүйесі құрылған. 2014 жылғы қыркүйек айынан бастап 

гимназияда оқу, зияткерлік және шығармашылық жетістіктерін бағалау 

рейтингтік жүйесі енгізілді, бұл жүйе оқушылардың белсенділігін арттырып, 

жетістіктерін жоғарлатты. Жыл сайын өткізілетін «Жұлдызды жауын» 

мерекесінің ережесіне өзгерістер енгізілді. Енді «Жыл оқушысы» атағын өз 

параллелінде жоғары нәтижеге қол жеткізген оқушыларға беріледі.  

Қазіргі кезде алғашқы рейтинг өз нәтижесін беруде. Оқушылар арасында 

түрлі зияткерлік олимпиадаларға қатысу бойынша көрсеткіш 60 пайыздан 90 

пайызға дейін өсіп отыр (бастауыш сыныпта 98%). Қатысу деңгейі айтарлықтай 

өсті. Дәлел ретінде 2015 жылдың облыстық олимпиада қорытындысын, кіші 

және орта буын оқушыларына арналған облыстық және республикалық ғылыми 

байқаулар қорытындысын, жоғары сынып оқушыларының облыстық ғылыми 

байқауы қорытындысын, жас математиктердің ІІ Аймақтық турниріндегі 

жеңісін, жаратылыстану-математика бағыты бойынша 5-6 сынып оқушылары 

арасында өткен ІІІ кешенді олимпиадасының қорытындысын атап өтуге болады 

(9-кесте, 2-қосымша).  
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9-кесте – Зияткерлік сайыстар мен олимпиадалардың жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері  

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

FLEX 1 2 4 

Халықаралық байқау 

(Кипр) 

 1  

ҚИО  2 2 3 

Республикалық 

олимпиада 

4 (1 жеңімпаз) 4 (2 жүлдегер) 22 

Көптілділік олимпиадасы  2 3 3 

Облыстық олимпиада 9 12 56 

«Зерде» 1 1 (2 қатысушы-

жеңімпаз)  

12 

Ғылыми жобалар  1 2 

«British Bulldog» 17 20 53 

«Русский медвежонок» 6 7 85 

«Ақ бота» 19 20 58 

Кенгуру – лингвист 7 2 23 

Облыстық зияткерлік 

марафон 

16 21 111 

«Л.Н. Толстой мен 

Казахстан» 

 6  

М. Ломоносов атындағы 

турнир  

 1 45 

Сәтпаев оқулары  1 2 5 

Түрлі олимпиада, сайыстар мен байқауларға қатысушылардың қатары 

тұрақты түрде өсуі мұғалімдер мен оқушылардың көптілділікті оқыту 

бағдарламасы аясындағы дайындықтары мен өздігінен дайындалу жұмысының 

нәтижелілігін көрсетеді.  

 

Қорытынды  

 

2007-2015 оқу жылдарындағы білім беру жүйесі қызметіндегі өзгерістер 

оның жаңа жағдайға көшуімен байланысты, ол ашықтық, мобильділік, сыртқы 

ортаның өзгерістеріне және тұтынушылардың сұранысына шұғыл әрекет ету, 

жаңашылдықты қабылдау, мақсатты экономика, басқарушылықпен 

ерекшеленеді.  

Көптілділікті оқыту бағдарламасын жүзеге асыру кезеңінде гимназияда 

келесі шаралар өткізілді:  

 мектептің жұмыс материалы көптілділікті оқыту моделімен 

жалпыландырылды;  

 БТС тесттерінің көрсеткіштер банкісі, бақылау жұмыстары, оқу және 

дидактикалық материалдар, сандық білім беру ресурстары құрылды;  

 атқарылған жұмыс туралы баяндамалар мен мақалалар әзірленіп, баспа 

бетіне шықты.  

Педагогтардың кәсіби шеберліктерінің шыңдалуы:  
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 педагогтардың 75% біліктіліктерін көтеріп, жаңартылған білім беру 

мазмұны бойынша кәсіби дайындықтан өтті;  

 педагогтардың 60 % НЗМ құзіреттілігіндегі білім берудің инновациялық 

технологиялары бойынша жұмыс істейді;  

 гимназия педагогтарының 50% кәсіби шараларда өз тәжірибелерімен 

бөліседі (семинарларда, ғылыми-практикалық конференцияларда, байқауларда 

және т.б.).  

Білім беру үрдісін ұйымдастыру:  

 гимназистердің 80% жеке қызығушылығы мен икемділігіне қарай 

дарынды балаларға арналған жоспар мен бағдарламаларға сәйкес білім алады;  

 жыл сайын түрлі дәрежедегі олимпиада, байқаулар, сайыстардың 

жеңімпаздары мен жүлдегерлер қатары өсіп келеді(облыстық, республикалық, 

халықаралық);  

 көптілді сыныптардың оқушылары 100% зерттеушілік және 

эксперименттік әрекетке алынған;  

 гимназия түлектерінің 85% жыл сайын ұлттық біріңғай тестілеуді 

жоғары деңгейде тапсырып, ағымдағы оқу үлгерімін дәлелдеп, өздерінің 

білімдерін сәтті жалғастырып, өмірлік жоспарларын жүзеге асыра алу үшін 

бәсекеге қабілетті екенін көрсете алады.  

 

Ұсыныстар:  

 

 дарынды және қабілетті балалардың білім алудағы сұраныстары мен 

қажеттіліктерін ескере отырып, қолжетімді сапалы білім беруді қамтамасыз ету;  

 жаңа МББС талаптарына сай білім берудің жаңашаланған мазмұнын 

жүзеге асыру;  

 жоғары білікті мамандармен білім беру мекемелерін қамтамасыз ету;  

 педагогикалық жоғарғы оқу орындарымен көптілді мамандарды 

дайындау;  

 үздіксіз білім берудің заманауи жүйесін құру, функционалдық 

сауаттылық бағытында кәсіби мамандарды дайындау және қайта дайындау;  

 оқушыларды бәсекеге қабілетті, функционалды сауатты, құзіреттілігі 

қалыптасқан тұлға ретінде қалыптастыру мақсатында педагогтардың 

зерттеушілік әрекетін ОТҮ ұйымдастыруда өңдеу, сынақтан өткізу және 

инновацияны енгізу бағытында дамыту;  

 көптілді білім беру бағдарламасы аясында оқушылардың зерттеушілік 

әрекетін дамыту;  

 мониторинг жүйесін жетілдіру, бағалаудың шынайылығын көтеру;  

 ашықтық, өзара қолдау негізінде және білім беру қызметінің сапасын 

көтеру үшін мектеп пен ата-аналар арасында үздіксіз қарым-қатынас орнату.  
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1-қосымша - Көптілді білім беру мәселері бойынша тәжірибе алмасу және серіктестік аясындағы шаралар  
 

2009-

2010 

Мектеп базасында өткен 

республикалық семинар 

«Жалпы білім беру 

жүйесінде қазақ тілі мен 

әдебиетін оқытудағы 

ізденістер мен 

жаңашылдық».  

Сабақ, сыныптан тыс 

жұмыстар қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдері  

Темірбаева Д.Д., 

Исмағұлова З.М., 

Досмағамбетова Ә.О. 

 

 

   Экспериментке қатысушы 9 

мұғалімнің әдістемелік 

деңгейі облыстық және 

республикалық семинарларға 

қатысу арқылы көтеру: 

Астана қаласында өткен 

көптілідік бойынша 

республикалық семинар– 2 

қатысушы; 

Ақсу қаласындағы семинар – 

2 қатысушы; «Зерде» 

мектебіндегі семинар - 2 

қатысушы; 

№39 ЖОББМ – 2 қатысушы; 

ҚТЛ семинар – 6 қатысушы; 

№8 лицейдегі семинар – 2 

қатысушы; 

Макмиллан – 3 қатысушы; 

InterTeach семинары – 9мұғ. 

(апталық).Эксперименталдық 

7, 8, 9 сыныптарға арналған 

«БТС – тестілеу» тестілер 

жинағы шықты. 

Е.С. Рахманбергенованың 

«Wonders of the world», 1 

бөлімі, «Wonders of Britain», 

В.А. Макишеваның «Мәтінді 

талдаудан эссе жазуға дейін: 

мәтінмен жұмыс әдістемесі», 

З.М. Исмағұлова мен Т.К. 

Асылбекованың «9-11 

сыныптарға арналған 
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мазмұндамалар жинағы, Б.У. 

Итемгеновтың 

экспериментальдік 

сыныптарға арналған 

Қазақстан тарихынан сөздігі 

(9 сынып), 

М.В.Валованың 5 тілдегі 

гимназия мерекелерінің 

сценарилері жинақтары 

шықты.  

«Жылдың ең үздік бинар 

сабағы» байқауының 

жеңімпазы ACTIV STUDIO 

режиміндегі ағылшын тілі 

сабағымен ағылшын тілі 

мұғалімі және 9И 

экспериментальдық 

сыныптың жетекшісі 

Е.С.Рахманбергенова атанды.  

2010-

2011 

Рахманбергенова Е.С. – 

қазақ, орыс, ағылшын 

тілдеріндегі «Әлем 

ғажайыптары» 

жұмысымен Алматы 

қаласында өткен VI 

Республикалық фестиваля 

инновациялық-

педагогикалық идеялар 

фестивалінің жүлдегері (3 

орын), (авторлық ұжым 3 

мұғалімнен тұрады: 

Рахманбергенова Е.С., 

Яненко Т.В., Айтказина 

Н.О.). Рахманбергенова 

Е.С. - «Онлайн 

  9 сынып 

оқушысы  

Л.Уткинаның  

 «FLEX» 

бағдарламасына 

қатысуы.  
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режиміндегі мектептік 

серіктестік» және «ETTE : 

English forTeaching – 

оқытудағы ағылшын тілі: 

«Ағылшын тілін оқыту 

үшін ағылшын тілі» 

British Council 

жобаларының 

қатысушысы. 

2011-

2012 

«Ең үздік авторлық 

бағдарлама» 

республикалық 

байқауының жеңімпазы 

болып (1 орын) орыс 

тілі мен әдебиеті 

мұғалімі В.А.Макишева 

атанды. «Көптілді білім 

беру: тәжірибе, мәселе, 

стратегиялық даму» 

республикалық 

ғылыми-практикалық 

семинар. Қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі, 

Сапарғали М.Д., 

Алматы, 2012ж. 

11 сынып оқушысы 

Жаксыбай А. екі 

грант ұтып алды 

(ҚБУ және 

Халықаралық IT 

университеті). 

Көптіліділік 

олимпиадасының 

облыстық деңгейінде 

11 сынып 

оқушылары Сесоров 

И., Химатова Л. 

ЕИнУ-дің грантын 

ұтып алды.  

   

Досмагамбетова А.О., 

қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі – 

«Үш тілде білім беруді 

әдістемелік қамтамасыз 

етудің ерекшеліктері 

мен инновациялық 

үлгілері» 

республикалық ғылыми 

Досмагамбетова 

А.О. , қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі–

«Дарынды балаларға 

арналған көптілділік 

білім беру: әдіснама 

және тәжірибе» 

семинарына 

қатысушы, 
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практикалық семинар, 

2011, Шымкент 

сертификат, ИнЕУ 

 Кабасова М.М., 

қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі 

«Лингвистикалық 

өлкетану: Мәшһүр 

Жүсіп Көпеев 

мұрасын көптілде 

бағытта меңгеру 

мәселелері», ПМУ, 

2012 

   

2012-

2013 

1) Ағылшын тілі 

мұғалімі Шипицына 

Л.М «Ең үздік авторлық 

бағдарлама» 

республикалық 

байқауына қатысып, 

осы номинацияны жеңіп 

алды.  

2) Ағылшын тілі 

мұғалімі Созина Н.В. 

Астана қаласында өткен 

республикалық пед. тамыз 

кеңесіне қатысты.  

«Жаһандану 

жағдайында тіл мен 

әдебиетті оқыту 

мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-

практикалық 

конференцияға 

қатысушы қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі 

Гимназияның 120 

гимназисті ПМПИ 

базасында көптіліді 

мектептерге 

арналған онлайн 

тестілеуге қатысты.  

 11 сынып 

оқушысы 

Шокель М. 

«FLEX» 

бағдарламасына 

қатысушы. 

1) Ағылшын тілі мұғалімі 

Шипицына Л.М мен орыс 

тілі мұғалімі А.В.Киян 

облыстық «Ең үздік 

авторлық бағдарлама» 

байқауына қатысып 2, 3 

орын алуы.  

2) Қазақ, ағылышын, 

француз, орыс тілдері 

пәндері бойынша облыстық 

және республикалық 

олимпиадаларда жүлделі 

орындар бар.  

3)Көптіліділік 

олимпиадасының 

жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері: Дирксен Т. (1 

орын, ЕИнУ ректорының 

гранты), Мусина К. (2 орын), 

Айтмухамет А. (номинация). 

4) Педсовет «Павлодар 

қаласындағы дарынды 
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Темірбаева Д.Д.,2013ж. балаларға арналған №3 

гимназия қызметі аясындағы 

көптілділік әдістемесіне 

қолдау көрсету» пед. кеңесі.  

 Яненко Т.В. – 

ПМПИ-да «Орыс 

тілі мен әдебиеті», 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

мамандықтары 

бойынша дипломдық 

жұмыстардың 

рецензенті. 

  Директордың оқу ісі 

бойынша орынбасары З.М. 

Исмагулованың «Мұғалімнің 

кәсіби дамуы: дәстүрлер мен 

өзгерістер» атты 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференцияға 

қатысуы.  

2013-

2014 

 «Отандық білім беру 

саласын жаңғырту 

жағдайында қазақ тілі 

мен әдебиетін 

оқытудың сапасын 

арттыру» атты 

аймақтық форум 

аясында өткен 

республикалық 

семинарда кіріктірілген 

сабақ, Темірбаева Д.Д., 

2013ж. 

Влашенюк О.О. 

«Гимназия түлегінің 

көптілді тұлға болып 

қалыптасуының бір 

құралы ретінде қарым-

қатынас құзіреттілікті 

дамыту» атты 

баяндамамен 2014 

жылдың 7 -8.08. 

О.О. Влашенюктің 

ПМПИ-ның 

қызметкері М.А. 

Измайловамен 

бірлесіп жазған 

«Гимназия түлегінің 

көптілді тұлға болып 

қалыптасуы: қарым-

қатынас құзіреттілігін 

дамыту» атты 
мақаласы 

халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

жинақта 

жарияланды, 

«Славянские чтения 

– 9», Тара, 2014.  

 11 сынып 

оқушылары 

В.Чмых пен 

Т.Бековтың 

«FLEX» 

бағдарламасына 

қатысуы. 

1) 2013 жылдың 17 

қарашасында Павлодар 

қаласындағы дарынды 

балаларға арналған №8 

мектеп – лицейінде 

«Педагогикалық 

иннициативалар» атты 

облыстық жобалар 

байқауының 2-кезеңіне 

көптілді сыныптарға 

арналған әдістемелік 

құралмен Айтказина Н.О. 

(қазақ тілі), Яненко Т.В. 

(орыс тілі мен әдебиеті), 

Рахманбергенова Е.С. 

(ағылшын тілі) қатысып, 

республикалық және 

облыстық деңгейде өз 

тәжірибелерін тарату құқына 

ие сертификатымен 

марапатталды.  
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аралығында 

республикалық пед. 

тамыз кеңесінде 

«ДБАММ көптілді 

білімді жетілдірудің 

жаңа жолдары» 

тақырыбындағы 

шығармашылық 

шеберханасына, 

Алматы қаласындағы 

дарынды балаларға 

арналған білім беру 

мекекмелерінің 

қызметкерлерінің 

«Тұлға, қоғам, 

мемлекеттің тұрақты 

дамуының факторы 

ретіндегі білім берудегі 

иннавациялық 

стратегия» атты 

республикалық пед. 

тамыз кеңесіне қатысты.  

2) 2014 жылдың 4 ақпанында 

мұғалімдер Рахманбергенова 

Е.С. пен Яненко Т.В. 

көптілділік бойынша 

қатысып, «Үш тіл – үш әлем» 

облыстық шығармашылық 

тобына 

Е.С.Рахманбергеноваға 

жетекшілік ету ұсынылды. 

3) 2014 жылдың 30 

қаңтарында ағылшын тілі 

Рахманбергенова Е.С. 

Павлодар қаласындаға «№9 

мектеп-гимназиясы» ММ 

базасында өткен «Тілдік 

пәндерді оқытуда 

оқушылардың басты 

құзіреттілігін дамыту» атты 

облыстық қазақ, орыс және 

шет тілдері мұғалімдерінің 

семинарына қатысты. 

 4) 2014 жылдың 17-18 сәуір 

аралығында Қарағанды 

қаласындағы Е.Букетов 

атындағы ҚМУ-дегі үш тілде 

оқытатын Н.Нұрмақов 

атындағы арнайы мектеп-

интернатында Ж.П. Қарамбаев 

«Халықаралық келешектегі 

білім беру мен оқыту» атты 

республикалық семинарға 

қатысты.  

 Қарамбаев Ж.П. – 

ПМПИ-да «Орыс 

тілі мен әдебиеті», 

  «Гимназия түлегінің көптілді 

тұлға болып қалыптасуының 

бір құралы ретінде қарым-
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«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

мамандықтары 

бойынша МАК 

төрағасы.  

қатынас құзіреттілікті дамыту» 

атты баяндамамен облыстық 

пед. тамыз кеңесіне қатысу.  

    Оқушылар арасындағы 

көптіліділік бойынша VII 

олимпиада жеңімпаздары 

мен жүлдегерлері: Дирксен 

Т. (1 орын, ЕИнУ 

ректорының гранты), 

Мусина К. (2 орын), 

Айтмухамет А. ( «Үміт» 

номинациясы).  

    «British Bulldog» 

халықаралық зияткерлік 

ойынының жеңімпаздары 

мен жүлдегерлері – 20 адам: 

1 орын – 10 оқушы, 2 орын – 

9, 3 орын – 1. 

    Көптілділік бойынша 

«Көптілді бідлім беруді 

жетілдірудің алғы шарты 

ретіндегі тілдік пәндердің 

оқытылу сапасы» 

тақырыбындағы пед кеңес. 

2014-

2015 

Көптілділік 

олимпиадасы, ақпан, 

наурыз 2015 

С.Торайғыров 

атындағы ПМУ 

өткен «Көптілді 

білім беру: бағыт, 

басымдықтар, 

тренділер» атты 

аймақтық ғылыми-

тәжірибелік семинар, 

 11 сынып 

оқушылары Ә. 

Айтмұхамет пен 

Д. Есимованың 

«FLEX» 

бағдарламасына 

қатысуы.  

"Кім Германияның білігірі 

2015 атанады?" атты Гете-

Институтының Тілдік 

чемпионат викторинасы, 

сәуір, 2015 
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желтоқсан, 2014 

9-10 сынып 

оқушыларына арналған 

Лингвистикалық 

олимпиада, сәуір 2015 

ЕИнУ өткен 

"Тілдерді оқытудың 

инновациалық 

полигвальды 

әдістемесі" атты 

облыстық ғылыми-

тәжірибелік семинар, 

ақпан 2015 

  ЕИнУ өткен "Тілдерді 

оқытудың инновациалық 

полигвальды әдістемесі" 

атты облыстық ғылыми-

тәжірибелік семинар, ақпан 

2015 

 ПМПИ 

Лигвистикалық 

орталық. 

Оқушылардың 

ағылшын тілін 

меңгеру деңгейін 

анықтауға 

бағытталған 

тестілеу, наурыз 

2015 

  

 

 

Халықаралық А2,В1 

сертификатына Гете-

Институтындағы Емтихан 

  С.Торайгырова 

атындағы ПМУ 

өткен «Қазақ және 

шет ел тілдерін 

оқытудағы 

лингводидактикалық 

аспектісі» атты 

Халықаралық 

конференциясы, 

сәуір 2015 

  АБАК және ТТ-де өткен 

"Абайды үш тілде оқимыз", 

наурыз 2015 

    "Билингвальді және көп 

тілде білім беру: мәселелер 

мен күтілетін нәтижелер" 

республикалық семинар, 

наурыз 2015 ж. Талдықорған 
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    "Тілдердің үштұғырлығы" 

жобасы: ізденіс, 

шығармашылық жылдары 

және жетістіктер" атты 

республикалық 

педагогикалық форум сәуір, 

2015 

    "Ағылшын тілі 

сабақтарындағы сөйлесім 

әрекетінің 

ұйымдастырылуы" атты 

аймақтық семинар-

практикум, МакМиллан 

баспасы, сәуір 2015 

    5-11 сынып оқушыларына 

арналған "Почитай-ка" оқу 

сауаттылығын байқау 

мониторингттік сайысы, 

ақпан 2015 

    «Motivation of students», 

Халықаралық семинар, сәуір 

2015 

     «Новое поколение» және 

Oxford University Press тілдік 

орталықтарының 

қолдауымен өткен  

«Communicative Language 

Teaching in to Practice» атты 

Халықаралық семинар 

    «Жаңа сабақ» жобасының 

орыс тілі мен әдебиеті 

бойынша халықаралық 

қашықтық блиц-турнирі, 

наурыз 2015 
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2-қосымша - Павлодар қ. «Дарынды балаларға арналған №3 гимназиясы» ММ оқушыларының 2014-2015 оқу 

жылындағы олимпиадаларға, интеллектуалдық байқауларға, түрлі деңгейдегі турнирлерге қатысу есебі  

 
№ Олимпиада, байқаулар атауы. Деңгейі Қатысу

шы 

саны 

Жеңімпаздар 

мен 

жүлдегерлер 

саны 

Оның ішінде Грамота 

I II III 

1 Оқушылардың облыстық пән олимпиадасы  облыстық 41 30 15 5 10 1 

2 
Бастауыш 2-4 сынып оқушылары арасындағы 

II облыстық математикалық турнир  

облыстық 6 3   2 1   

3 
5-6 сынып оқушылары арасындағы облыстық 

кешенді олимпиада  

облыстық 5 5 1 4     

4 
 «Тіл-халық жанын танудың кілті» 

олимпиадасы 

облыстық 1 1 1       

5 Информатикадан облыстық олимпиада облыстық 2 1         

6 Өзін-өзі танудан облыстық олимпиада  облыстық 3 2 1   1   

7 
Жаратылыстану-математикалық пәндерінен 

жасөспірімдер олимпиадасы  

облыстық 24 3     3   

8 
"Жарқын болашақ" републикалық VII 

«KATEV» облыстық олимпиадасының кезеңі  

облыстық 3 3 3       

9 
"Алтын асық" облыстық интеллектуалдық 

марафоны 

облыстық 167 22 18 6     

10 Облыстық интеллектуалдық марафон облыстық 337 37   30 7   

11 
Жалпы білім беру пәндерінен республикалық 

олимпиада 

республикалық 13 7   1 6 4 

12 II аймақтық жас математиктер турнирі  аймақаралық 5 3 3       

13 
X республикалық қашықтық «Тарих ата» 

олимпиадасы 

республикалық 3 1   1     

14 

Жаратылыстану-математикалық бағыт 

пәндері бойынша VII Президенттік 

олимпиада  

республикалық 3 1   1     

15 "Аль-Фараби" атындағы республикалық республикалық 2 1     1   
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олимпиада 

16 Қазақстандық интернет олимпиада республикалық 203 108 24 18 46   

17 "Ақ бота -2014" интеллектуалдық марафоны республикалық 262 31 1 14 16   

18 
К.А. Сатпаев атындағы IV халықаралық 

олимпиада 

халықаралық 3 1     1   

19 
Оқушылардың бүкілресейлік ашық 

олимпиадасы(шешуші кезең) 

халықаралық 9 3 1   2   

20 
Оқушылардың бүкілресейлік ашық 

олимпиадасы(І кезең) 

халықаралық 26 9 2 7     

21 
М.В. Ломоносов атындағы XVI турнир (ішкі 

кезең) 

халықаралық 15 3 1   1 3 

22 
М.В. Ломоносов атындағы XVI турнир 

(сыртқы кезең) 

халықаралық 168 41 14 17 10   

23 
Физикадан Санкт-Петербург МУ интернет-

олимпиадасы  

халықаралық 7 1   1   2 

24 
"Эрудиты планеты-2014" XIII халықаралық 

интернет-олимпиадасы 

халықаралық 16 16 8   8   

25 
Географиядан оқушылардың бүкілресейлік 

қашықтық ашық олимпиадасы 

халықаралық 10 4     4   

26 
"Кенгуру – математика для всех" 

халықаралық конкурсы  

халықаралық 236 10 3 2 5   

27 
Ағылшын тілінен "British Bulldog"ойын-

конкурсы 

халықаралық 204 21 11 7 3   

28 
"Русский медвежонок -языкознание для всех" 

халықаралық конкурсы 

халықаралық 185 17 9 5 3   

29 

Информатика мен ақпараттық 

технологиялардан халықаралық ойын 

конкурсы "Bebras" 

халықаралық 14 12     12   

30 
Жоғары сыныптар үшін "Бизнес-Акула" 

халықаралық турнирі (сыртқы кезең) 

халықаралық 32 22 9 13     

31 
Жаратылыстанудан "Человек и природа" 

(2014) халықаралық ойын конкурсы  

халықаралық 137 15     15   
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32 

"Новый урок" жобасы бойынша 

математикадан халықаралық қашықтық блиц-

турнир 

халықаралық 42 22 1 12 9   

33 
"Инфознайка-2015" халықаралық ойын-

конкурсы 

халықаралық 106 30 30       

34 
"Кенгуру-лингвист" (2014) халықаралық 

ойын-конкурсы 

халықаралық 102 2     2   

35 "Кенгуру-лингвист"(2015) халықаралық ойын-

конкурсы 

халықаралық 229 Қорытындысы 

шыққан жоқ 

 

    

36 
Әлемдік мәдениет тарихынан "Золотое руно" 

ойын конкурсы 

халықаралық 240 Қорытындысы 

шыққан жоқ         

37 
Жаратылыстанудан "Адам және табиғат" 

(2015) халықаралық ойын конкурсы 

халықаралық 265 Қорытындысы 

шыққан жоқ 

        

38 "ПОНИ" халықаралық турнирі халықаралық 341 66 2 64     
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3-қосымша - 2014-2015 оқу жылындағы мұғалімдердің марапатталуы  

 
№ Мұғалімнің 

аты-жөні 

Марапаттау түрі Негізі Ұйымдастырушы 

1 Брус Т.М. Құрмет грамотасы Облыстың білім беру саласын дамытуға қосқан 

елеулі үлесі мен жоғары кәсіби көрсеткіштері үшін  

Павлодар облысының Білім беру 

басқармасы 

2 Хамзабаева Ж.А. Құрмет грамотасы  Облыстың білім беру саласын дамытуға қосқан 

елеулі үлесі мен жоғары кәсіби көрсеткіштері үшін  

Павлодар облысының Білім беру 

басқармасы 

3 Клауж Т.В. Құрмет грамотасы  Облыстың білім беру саласын дамытуға қосқан 

елеулі үлесі мен жоғары кәсіби көрсеткіштері үшін  

Павлодар облысының Білім беру 

басқармасы 

4 Кравчук Г.Н. Құрмет грамотасы  Облыстың білім беру саласын дамытуға қосқан 

елеулі үлесі мен жоғары кәсіби көрсеткіштері үшін  

Павлодар облысының Білім беру 

басқармасы 

5 Джежора С.Н. Алғыс хат  ҰБТ-ға дайындағаны үшін Павлодар облысының Білім беру 

басқармасы 

6 Страмужева Л.Н. Алғыс хат  Павлодар облысының білім беру саласын 

дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін 

Павлодар облысының Білім беру 

басқармасы 

7 Кульмагамбетова 

А.М. 

Алғыс хат  Павлодар облысының білім беру саласын 

дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін 

Павлодар облысының Білім беру 

басқармасы 

8 Шукоева Б.Т. Алғыс хат  Павлодар облысының білім беру саласын 

дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін 

Павлодар облысының Білім беру 

басқармасы 

9 Карамбаев Ж.П. Алғыс хат  "ПОНИ" интеллектуалдық турнирін ұйымдастыру 

және өткізуге белсене қатысқаны үшін 

"Дарын" республикалық ғылыми-

тәжірибелік орталығы 

10 Клауж Т.В. Алғыс хат  "ПОНИ" интеллектуалдық турнирін ұйымдастыру 

және өткізуге белсене қатысқаны үшін 

"Дарын" республикалық ғылыми-

тәжірибелік орталығы 

11 Еламанова З.К. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін 

 "Перспектива"БО, Омск қ."Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 

12 Рыбакова Е.Е. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск қ."Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 

13 Рыбакова Е.Е. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск қ."Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 
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14 Еламанова З.К. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

15 Печеневская Т.М. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

16 Штонда И.Д. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

17 Шокель Л.И. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

18 Разумейко В.Н. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

19 Клауж Т.В. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

20 Кенжебаева Г.С. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

21 Кравчук Г.Н. диплом  "ПОНИ" халықаралық турнирінің жеңімпазын 

дайындағаны үшін  

 "Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

22 Калентьева И.В. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп "Перспектива"БО, Омск 
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қатысушы дайындағаны үшін қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

23 Клауж Т.В. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

24 Кравчук Г.Н. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

25 Рыбакова Е.Е. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

26 Разумейко В.Н. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

27 Созина Н.В. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

28 Кенжебаева Г.С. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

29 Штонда И.Д. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

30 Шокель Л.И. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 
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интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

31 Еламанова З.К. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

32 Кабылбекова Ж.К. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

33 Яненко Т.В. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

34 Трапенок И.Н. Алғыс хат "ПОНИ" халықаралық турниріне 10-нан көп 

қатысушы дайындағаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск 

қ."Үркер" халықаралық 

интеллектуалдық клубы, 

Астана қ. 

35 Цхай Е.О. Диплом  "Жобаның ең жақсы жетекшісі" номинациясы үшін  "Ертіс дарыны" АҒТО 

36 Цхай Е.О. Куәлік "Жаңа сабақ " халықаралық қашықтық блиц-

турниріне жеңімпаздар дайындағаны үшін 

ООО "Жаңа сабақ "  

37 Шакенева Ш. К.-К. Диплом  ІІ аймақтық жас математиктер турнирінің 

жарысынының жеңімпазы  

 "Ертіс дарыны" АҒТО 

38 Шакенева Ш. К.-К. Алғыс  Оқушыларды математикалық интернет-олимпиадаға 

үздік дайындағаны үшін  

«Ресейлік ашық математикалық 

интернет-олимпиада» 

ұйымдастыру комитеті 

39 Брус Т.М. Куәлік М.В. Ломоносов атындағы XVI турнирді 

ұйымдастыру мен өткізуге белсене қатысқаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск қ.Ф.И. 

Достоевский атындағы 

Омск МУ "Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 

40 Дмитриев В.С. Куәлік М.В. Ломоносов атындағы XVI турнирді 

ұйымдастыру мен өткізуге белсене қатысқаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск қ.Ф.И. 

Достоевский атындағы 
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Омск МУ "Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 

41 Влашенюк О.О. Куәлік М.В. Ломоносов атындағы XVI турнирді 

ұйымдастыру мен өткізуге белсене қатысқаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск қ.Ф.И. 

Достоевский атындағы 

Омск МУ "Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 

42 Хамитова Г.К. Куәлік М.В. Ломоносов атындағы XVI турнирді 

ұйымдастыру мен өткізуге белсене қатысқаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск қ.Ф.И. 

Достоевский атындағы 

Омск МУ "Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 

43 Яненко Т.В. Куәлік М.В. Ломоносов атындағы XVI турнирді 

ұйымдастыру мен өткізуге белсене қатысқаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск қ.Ф.И. 

Достоевский атындағы 

Омск МУ "Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 

44 Клауж Т.В. Куәлік М.В. Ломоносов атындағы XVI турнирді 

ұйымдастыру мен өткізуге белсене қатысқаны үшін 

"Перспектива"БО, Омск қ.Ф.И. 

Достоевский атындағы 

Омск МУ "Үркер" 

халықаралық интеллектуалдық 

клубы, Астана қ. 

45 Темирбаева Д.Д. грамота "Жарқын болашақ" VII республикалық"KATEV" 

қазақ тілі олимпиадасының облыстық кезеңіне 

жеңімпаз дайындағаны үшін 

Павлодар облысының Білім 

беру басқармасы 

46 Брус Т.М. Алғыс " Қоршаған ортадағы энергия " энергия тиімдіділігі 

бойынша оқушылардың халықаралық жобалар 

байқауының ұлттық кезеңіне ұсынылған оқушы 

жұмыстарын дайындауға көмегі үшін  

SPARE жобасының 

Қазақстандағы үйлестірушісі  
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Инновационные подходы в организации деятельности младших 

школьников при подготовке к участию в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах  

 

Кравчук Галина Николаевна, учитель начальных классов и информатики ГУ 

«Гимназия №3 для одаренных детей» г. Павлодара  

 

Задача каждого учителя начальных классов заключается в том, чтобы то 

желание, стремление, интерес, с которым пришли дети в начальную школу, не 

исчезли сразу же после первых дней обучения. Чтобы горящие «искорки» в 

глазах детей не потухли, а освещали их путь на протяжении всей учебы и в 

школе, и дальнейшей жизни ребенка.  

К.Д. Ушинский по этому поводу говорил: «Приохотить ребенка к учению 

куда более достойная задача воспитателя, чем приневолить его». Для этого 

важно не только формировать систему предметных знаний и умений, но и 

уделять внимание развитию в ребенке таких личностных качеств, которые 

помогут ему в дальнейшем максимально реализовывать свой потенциал.  

Именно поэтому необходимо помочь каждому ребенку посредством 

инновационной деятельности раскрыть все заложенные в нем задатки, пройти 

вместе с ним путь, на котором он будет «открывать» для себя новые знания, 

новые грани мира, сможет по-новому осмыслить окружающую 

действительность.  

Задачи, стоящие перед современной начальной школой требуют 

совершенствования существующих и внедрения новых образовательных 

технологий. Преимущества использования ИКТ в обучении неоспоримы: это и 

возможность оперативного контроля знаний, и внесение элемента 

занимательности, повышающего интерес к обучению, и создание условий для 

индивидуальной работы, формирования навыка самоконтроля и самооценки. 

Применение электронных ресурсов органично сочетается с использованием 

проблемных, исследовательских, игровых методов обучения, позволяет 

оптимизировать возможности традиционных форм деятельности, что 

способствует развитию мышления и творческих способностей учащихся.  

Учитель начальных классов уже сегодня может использовать 

информационно - коммуникационные технологии во многих направлениях 

своей деятельности. Это и использование информационных ресурсов Интернет, 

и оптимизация работы по подготовке к урокам и различным интеллектуальным 

соревнованиям. Информационные технологии можно использовать как на 

предметных уроках, так и во внеурочное время.  
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Программное обеспечение интерактивной доски Activ studio позволяет 

учителю создавать флипчарты, которые дают возможность организовать 

коллективную работу на уроке при решении различных логических задач, 

головоломок, ребусов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что интерактивная доска также может быть 

использована в сочетании с системой реагирования Activote. Легкий, удобно 

размещающийся в руке пульт тестирования. Каждый ученик с помощью 

Системы тестирования ACTIVote может ответить на заданный вопрос, нажав 

на одну из шести кнопок на беспроводном радио-пульте. Информация от радио-

пультов принимается, обрабатывается и выводится на Интерактивной доске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует множество различных компьютерных программ, которые 

позволяют учащимся с интересом выполнять сложные задания. Например, при 

подготовке к различным интеллектуальным конкурсам, требующим показать 

эрудицию, можно применять всем известную программу Microsoft Excel или 

программу Microsoft PowerPoint, которые обеспечивают самостоятельную 

работу во время занятий.  

Система работы 

Урочная 
деятельность 

Компьютерные 
средства 

Педагогические 
технологии 

Внеурочная 
деятельность 

Факультатив 
Проектная 

деятельность 
Конкурсы, 

олимпиады 
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Microsoft Excel – это широко 

распространенная компьютерная 

программа. Ее можно использовать 

для составления кроссвордов. 

Задания в кроссвордах указываются 

в примечаниях, правильно 

вставленная буква приводит к 

окрашиванию ячейки, если слово 

вставлено верно, то это отмечается 

звездочкой после каждого слова. 

При правильно отгаданном 

кроссворде появляется сообщение: «Молодец, все верно!» При составлении 

кроссвордов происходит более глубокое погружение в суть вопросов.  

Microsoft Power Point – это 

компонент Microsoft Office, 

предназначенный для 

профессионального создания 

изображений, слайдов, презентаций 

их просмотра на экране компьютера. 

В данной программе можно создать 

интерактивный тест c 

использованием Visual Basic for 

Application. Презентация содержит 

титульный, заключительный слайд и 

слайды с вопросами. На каждом 

слайде, кроме первого и последнего, размещаются вопросы, альтернативные 

ответы, которые выбираются переключателем, или кнопкой «Далее».  

Программа PowerPoint дает возможность создавать презентации с 

использованием триггеров. Данная работа помогает учащимся закрепить 

самостоятельно знания по определенной теме. Но, для того чтобы применять 

компьютер на уроках, следует предварительно добиться полного автоматизма в 

использовании этого дидактического инструмента. Важно, чтобы для 

школьника, применяющего компьютер, не становились проблемами поиск той 

или иной клавиши, ориентация в представленной на экране учебной 

информации.  

С этой целью 

разработана 

программа по 

информатике, 

включающая 

четыре аспекта, в 

каждом из 

которых 

изучаются: информация, персональный компьютер, 

алгоритмизация и элементы логики.  
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В качестве дополнения к программе разработано электронное пособие для 

младших школьников. С помощью данного пособия учащиеся тренируют 

внимание, память, развивают логическое мышление, получают знания в 

области информатики.  

К инновационным подходам можно отнести не только информационно-

коммуникационные технологии. При подготовке к математическому турниру 

«Бастау», проводимому ежегодно РФМШ в городе Алматы возникла идея 

создания сборника авторских задач краеведческого содержания.  

Авторские задачи позволяют обратиться ко многим проблемам: 

принадлежности к региональной общности, любви и уважению к родному 

краю, чувству гордости за него. В ходе решения таких задач учащиеся 

получают дополнительные сведения о развитии экономики страны, его 

истории, о том, что страна делает для подрастающего поколения, тем самым 

учитывая региональный компонент в содержании образования, который 

является обязательной составляющей государственного образовательного 

стандарта.  

Важно побывать в роли автора пусть даже одной единственной задачи, для 

которой необходимо найти сюжет и содержание, интересные, прежде всего, 

самому. Придумывая собственную задачу, происходит более глубокое 

проникновение в ее математическую суть, анализ и сравнение известных типов 

задач, и пополнение своего математического опыта.  

Работа по составлению нестандартных задач проводится совместно с 

учащимися. Разработана памятка, в которой отражены основные требования по 

составлению задач на краеведческом материале:  

 Каждую задачу необходимо сопроводить 

исторической справкой, содержащей цифровые данные 

(их можно искать в периодической печати, 

энциклопедии, исторических справочниках, интернете 

и других источниках).  

 Выписать из исторической справки все 

числовые данные и установить зависимости между 

числами.  

 Сформулировать условие и вопрос задачи. 

Необходимо, чтобы задача была интересной, понятной 

и звучала корректно с точки зрения как математики, 

так и краеведения.  

 Решить задачу выбранным методом.  

 Подготовить иллюстрации, соответствующие историческим фактам, на 

основе которых составлена задача.  

Опираясь на памятку, составлен сборник под названием «Занимательные 

задачи по математике павлодарских школьников о любимом городе», в 

который вошли логические задачи, с помощью которых учащиеся могут 

получить исторические сведения о своем городе. Все задачи иллюстрированы 

фотографиями и рисунками города Павлодара. Приведем пример одной из 
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задач сборника:  

Задача: Современный Павлодар 

ведёт свою историю с 4 апреля 1720 года, 

когда в ряду военных крепостей и 

форпостов России на Иртыше появился 

форпост Коряковский, названный так 

потому, что был выстроен рядом со 

складами соли, добываемой на 

Коряковском озере. Подсчитай, через 

сколько дней был образован город 

Павлодар, если, согласно архивам, 4 

апреля 1861 года Коряковка получает 

статус «заштатного города с 

наименованием оного Павлодар».  

Затем был создан новый сборник задач, содержащий краеведческий 

материал «По страницам географии Казахстана». Решая задачи данного 

сборника, учащиеся узнают названия гор, рек, озер и многое другое. Приведём 

пример задачи:  

Задача: В Казахстане насчитывается более 48000 больших и малых озер. 

Среди них Каспийское море, Аральское море, озеро Балхаш, озеро Зайсан. На 

вопрос учителя, какое место по площади занимает каждое из вышесказанных 

озер, ученики ответили:  

Таня: Каспийское море – второе, озеро Балхаш – третье.  

Руслан: Каспийское море – первое, озеро Зайсан – второе.  

Петя: Аральское море-второе, озеро Балхаш - четвертое.  

В каждом из утверждений одна часть 

верна, вторая – неверна. Какое место по 

площади занимает каждое озеро?  

Для выхода данной работы на более 

качественный уровень наработанный 

материал был переведен в электронную 

форму, и выпущены электронные пособия с 

теми же названиями «Занимательные задачи 

по математике павлодарских школьников о 

любимом городе» и «По страницам 

географии Казахстана». Теперь авторские 

задачи о родном крае могут применяться на факультативных занятиях в 

начальных классах, при проведении интегрированных уроков, а также 

использоваться как средство организации досуга детей.  

Использование инновационных технологий благотворно влияет на 

мотивацию к обучению по всем предметам, на развитие памяти, внимания, 

мышления. Учащиеся показывают прочные знания по главным методическим 

задачам курса, проявляют хорошую активность на уроках, стремление к 

творчеству. Также доказательством эффективности данной работы являются 

хорошо подготовленные победители и призеры областных, республиканских и 
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международных интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Учащиеся 

неоднократно занимают призовые места в 

интеллектуальных конкурсах «Ақбота», «Кенгуру - 

математика для всех», «Русский медвежонок, «Золотое 

руно», «Эму –специалист». Команда учащихся 

начальной школы гимназии №3 стала неоднократным 

победителем международной дистанционной 

олимпиады «Эрудиты планеты», а также 

международного турнира по интеллектуальному 

марафону, вошла в десятку лучших команд 

международной олимпиады «Эрудиты планеты » в 

городе Москве.  

В заключении, хочу обратить особое внимание на то, что каждый учитель 

должен, ориентируясь на все лучшее в педагогическом учении, искать новые 

педагогические приемы, расти нравственно и интеллектуально, воспитывать и 

обучать детей, помочь поверить им в свои силы, в свои возможности, в свою 

успешность.  
 

 

 

Интеграцияланған сабақтар көптілді тұлға қалыптастырудың бір жолы  

 

Темiрбаева Динара Дюсенбиевнақазақ тілі мұғалімі Павлодар қ.  

«Дарынды балаларға арналған №3 гимназиясы» ММ  

 

Бүгінгі күні Қазақстанның Білім тұжырымдамасы жан-жақты, көптілді, 

өрелі шығармашыл тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Сондықтан да Елбсы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауында білім беру мен ғылымға да 

ерекше көңіл бөліп, «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз 

сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Балаларымыз қазіргі заманға 

бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды», – деп атап көрсетті. Елбасының 

елімізде білім беру саласын дамыту туралы көтерген мәселелері негізінен 

педагог мамандарға жаңа міндет жүктейді. Өйткені, ұстаз елдің ертеңгі тізгінін 

ұстайтын ұрпақ тәрбиелейді, сондай-ақ білім негізі мектепте беріледі.  

Қазіргі заман талабының бірі – жас ұрпақты көп тіл білуге баулу. 

Елбасымыз сол үшін де тілдердің үштұғырлылығын міндеттеп отыр. 

Сондықтан қазіргі заманға сәйкес көптілді тұлға қалыптастыру мақсатында 

біріккен сабақтардың маңызы зор.Сондықтан оқушыларға қазіргі заманға 

сәйкес көптілді білім беру мақсатында қазақ тілі мен шет тілі пәндерінің 

интеграциясын оқыту үрдісінде жүйелі жүргізу керек деген тұжырымға келдім.  

Жалпы білім беретін мектептің пән мұғалімдерінің пәнаралық білімдер 

мен іскерліктерді игеруі оқу үдерісін интеграциялау негізінде ұйымдастырудың 

басты міндеттерінің қатарына жатады. Оқушыға берілетін білімнің 

тиянақтылығын пәндер интеграциясының жүзеге асырылуы арқылы міндетті 
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түрде қамтамасыз етуге болатындығын алғаш Я.А. Каменский айтқан. Одан 

кейінгі дәуірде осы пәнаралық байланыстың негізін құрған орыс халқының 

көрнекті педагогі К.Д. Ушинский болды. 1960 жылдардағы жалпыға бірдей 

орта білім беру мазмұнында біраз өзгеріс болып, оқушыларды тәрбиелеу, білім 

беру және дамытудың жаңа міндеттері қойылып, пәнаралық байланысқа үлкен 

мән берілді. Қазақстан ғалымдары мен әдіскерлері де оқушыларды дамыту 

жолдарының бірі ретінде пәнаралық байланысқа көңіл бөлді. Бұл бағыттағы 

зерттеулерге үлес қосқандар Н. Орасқанова, С. Мұсабеков, С.В. Илларионов, 

А.А. Бейсенбаева, А. Муханбетжанова т.б. болды. Олар пәндер интеграциясы 

кезінде педагогикалық ситуациялар жасалып оқушыларының ой желісінің 

жалғасуына, ұғымды тиянақты меңгеруге, ойды сақтау мүмкіндіктерін 

арттыруға жағдай жасалатындығын дәлелдеп берді. М. Скаткин жалпы білім 

беретін пәндерге қатысты өзара байланысты білімнің түрлерін: негізгі ұғымдар 

мен терминдер; әр түрлі нысандар мен болмыс құбылыстары арасындағы 

байланыстарды және қатынастарды ашатын күнделікті болмыстық және 

ғылыми фактілер; берілген пәндік саланың құбылыстарын түсіндіру және 

болжау нысандары мен әдістерінің жиынтығын анықтау жөніндегі ғылыми 

білімдер жүйесін қамтитын теориялар; ғылыми және әлеуметтік идеялар; іс-

әрекет тәсілдері, таным әдістері және білімді алу тарихы, ғылым тарихы 

жөніндегі білімдер; қоғамдағы белгіленген өмірлік әр түрлі құбылыстарға 

қатысты нормалар жөніндегі білімдер деп қарастырады.  

Зерттеушілердің ойы бойынша оқу үрдісінде пәнаралық байланыстың 

маңызы зор, ол байланыс білімді толықтырады, растайды, оқушылардың 

білімін «ішкі байланыстарды» реттеу арқылы білім мен біліктілікті бекітеді 

және қоршаған орта туралы түсінік қалыптастырады. Бірақ пәнаралық 

байланыс толық кіріктіру емес, оқу үдерісіндегі кіріктіру - оқу үдерісіндегі 

ерекше жүйе, яғни жақындастыру, біріктіру бір жүйеге келтіру.  

Н.Ф. Винокуров кіріктіруді былай қарастырады:  

 бір жүйеге келтіретін байланысты дамытушы;  

 байланыстырушының жүйелілік мәні;  

 жалпы философиялық түсініктің төменнен жоғарыға дамуы ретінде 

қарастырады.  

Көптеген зерттеушілердің пікірінше мектеп базасында кіріктіру мақсат пен 

оқу құралы ретінде қарастырылады (В.С. Безруков мақсат ретінде интеграция 

оқушыларға қоршаған ортаны бірегей қабылдау, құбылысты жан-жақты 

зерттеу, (практикалық, теориялық, т.б.)). Оқу құралы ретінде, пәнаралық 

байланысқа жаңа көзқарас, жаңа түсінік қалыптастырады. Бірегей және 

біртұтас жүйе ретінде кіріктіру сабақтан тыс уақытта жаңа тиімді технология 

және оқыту әдісі ретінде қарастырылады. Сонымен қатар пәндерді кіріктіру 

жаңа білім қалыптастырып, алған білімді байытады.  

Кіріктірілген сабақтарды өткiзудегі тәжiрибе мұндай түрдегі ұғымды 

(оптимальді) сабақ – бұл өткен материалды қайталау, бекiту немесе жалпылау 

екенін көрсетедi. Кіріктірілген сабақтар келесi жаңа сапалы нәтижелерге жетуге 

мүмкiндiк бередi:  
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 оқушылардың ойлауын дамыту, мұндай сабақтар кезінде олар белсенді 

түрде талқылап, салыстырып, қажеттi қисындық(логикалық) байланыстарды 

өздігінен тұрғыза отырып, қорытынды жасайды;  

 оқушылардың танымдық қызметiнiң белсендірілуі, оның дербестiгi мен 

зерттеушiлік сипатының жоғарылауы;  

 сабақтың әрбiр минутында танымдық қызметке iс жүзiнде әрбiр 

оқушының қатыстырылуы;  

 оқушылардың оқу еңбегiнiң тиiмдi дағдыларын, соның iшiнде екпiннiң 

жоғарылауы есебiнен атқарылатын жеке операцияларды құрастыру;  

 өзiндiк бір пәндiк сабақ беруге дағдыланған, әдiстемелiк стереотиптер 

қатарынан бас тарту есебiнен ұстаздың кәсiби шеберлігінің өсуi.  

Оқу пәндерi негiзiнен мына принциптер негiзiнде кіріктіріледі:  

1. Кіріктірілген оқу пәндерi бiрдей объектiлердi зерттейдi;  

2. Кіріктірілетін оқу пәндерiнде бiрдей зерттеу әдiстерi пайдаланылады;  

3. Кіріктірілетін оқу пәндерi ортақ жалпы заңдылықтар, бiрдей теориялық 

концепциялар негiзiнде құрылады.  

Біздің гимназияда көптілді оқыту эксперименті бойынша оқитын тілдік 

сыныптар мемлекеттік тілмен қатар, ағылшын, неміс, француз, қытай тілдерін 

үйренеді. Бірінші кезде өзім тіл пәндері мұғалімдерімен бірлесіп, кіріктірілген 

сабақтар өткізіп жүрдім, кейін ағылшын тілін меңгергеннен соң осы сабақтарды 

оқу үрдісімде қолданып жүрмін.  

Мәселен, 9-сыныпта «Абай мен Гете» тақырыбындағы қазақ тілі мен неміс 

тілі, 10 сыныпта өткізілген «Қазақстан-2050 стратегиясы: бір халық - бір ел - 

бір тағдыр» тақырыбындағы қазақ тілі мен ағылшын тілі пәндерінен 

кіріктірілген сабақ. Енді сабақтарға тоқталайық.  

Сабақтың мақсаты:  

1. Тұпнұсқа тіліндегі көркем шығармаларды талдау арқылы екі тілдегі 

шығармаларды салыстыру.  

2. Қазақ және неміс тілдеріне параллель жасай отыра, билингвалды 

ойлауды дамыту.  

3. «Құрмалас сөйлем синтаксисі» арқылы екі тілдің құрмалас сөйлем жасау 

жолдарын көрсету.  

4. Тілге деген сүйіспеншілік, тілдің лексикалық байлығын сақтай білу.  

Пәнаралық кіріктіру қазақ және неміс тілдеріндегі мысалдарды саралау 

материалын игеруге әкеледі. Әр пәннің өзіндік құрылым ерекшелігіне, 

мақсатына, міндетіне, бағдарламасына ешқандай өзгеріс енгізбей, әр пәннің өз 

дербестігін сақтау. Әр пәннің бағдарламаларын негізге ала отырып талқылау, 

мазмұны ұқсас тақырыптарды бөліп, бір жүйеге келтіру. Сабақтың басында 

оқушылар қазақ әдебиетінен алған білімдеріне сүйеніп, топқа берілген кеспе 

қағаздардағы тұпнұсқа тілінде жазылған Гетенің «Жолаушының түнгі жыры» 

өлеңін жинады. Оқушылар тірек сөздер арқылы Гетенің өлеңін өздерінше 

аударып, ұйқастырып бірнеше өлең құрастыра алды.  

Тапсырмалар құралғанда, теория материалдың дәйектілігі және әр түрлі 

сабақтарда сабақтастығы еске алынған. Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемді 
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бекіту үшін интербелсенді тақтада тірек схема ретінде берілген сөз 

тіркестерден сөйлем жасау, осы сөйлемге толық синтаксистік талдау жүргізу, 

өз-өздерін бағалап, сонымен қатар мұғалім сұрақтарына жауап беру арқылы 

қорытынды жасады. Осы сабақтың түрі арқылы қойылған мақсаттарға жетіп, 

танымдылық белсенділігі өте жоғары болды, оқушылар екі тілдің шеңберінде 

де материалды жақсы игеріп алды.  

Екінші сабақта әр мұғалім жаңа тақырыпты қарама-қайшылық жолымен 

түсіндіріп, қазақ тілі мен ағылшын тіліңдегі сәйкес тапсырмаларды орындап, 

зерттеу әдісін қолдана екі тілдің сәйкестігі туралы айтып, оқушылар бір 

қорытындыға келді.Сонымен қатар тыңдау, бір тілден екінші тілге алмасу 

жұмыстары да жүргізілді. Сөздіктермен жұмыс істеу арқылы оқушылар 

зерттеудің бірнеше мәселелерін шешті.  

Кіріктірілген сабақ жоспарларын құрған тіл пәндері. Қазақ тілі мен неміс, 

ағылшын тілдерінің сәйкестіктерін жүргізе отырып, оқушылардың 

билингвальды ойлау қабілеттері дамиды. Осындай кіріктіру қорытындысы 

дарынды оқушылардың тіл негізіндегі пәндер арқылы қабілеттері дамытады.  

Кіріктірілген сабақтарды жүйелі түрде , мақсатты және шеберлікпен енгізу 

арқылы оқушылардың қазақ тілін оқуға, қызығушылықтарын танытуға және 

үлгерім сапасын арттыруға қолайлы жағдай туғызылады.  

Мемлекеттік тілмен қатар өзге ұлт өкілдері тілдерін үйрету, полингвалды 

білім беруде қажеттілігі зор.  

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер:  

 

1 «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты: ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. – 

Астана, 2012 жыл.  

2 Ибрагимов Қ. Жаңа үлгідегі қазақ тілі әдістемесі. – Алматы: ШЫҢ-кітап, 

2007 жыл.  

3 Бекбосынов М. Интеграция әдісін сабақта қолданудың тиімділігі // Қазақ 

тілі мен әдебиет орыс мектебінде. 2009. № 1.  

4 Жайлауова М. Әбуова А. Пәнаралық байланыс. // Бастауыш мектеп. 2010.  
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2.6 Ойлау белсенділігі жағдайының әдістемесі  

 

Мектептің толық атауы: Рудный қаласы әкімдігінің «№5 гимназиясы» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі.  

Заңды мекенжайы: 111500 Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, 

Рудный қаласы, Комсомол даңғылы, 24.  

Оқыту тілі: орыс.  

Эксперименталдық жұмыс тақырыбы: Гимназияның білім жүйесінде 

жаратылыстану-математикалық және гуманитарлық цикл пәндерін оқытуда ой-

өрісі жағдайларын пысықтау әдістемесі арқылы дамытып оқытуды жүзеге 

асыру.  

Педагогикалық технологияның атауы: Ойлау белсенділігі жағдайының 

әдістемесі. Технология авторы – ҚР білім үздігі, жоғары санатты химия 

мұғалімі, педагогикалық ғылым кандидаты Ваулина Наиля Мухутдиновна.  

Технологияның бас идеясы: Технологияның бас идеясы оқуға ынтасын 

арттыру мақсатында дами отыра оқуын іске асыру, ой-өрісінің жағдайларын 

пысықтау әдістемесі арқылы гимназияның жаратылыстану-математикалық 

және гуманитарлық бағыттарын оқыту болып табылады және екі негізгі 

педагогикалық идеяны енгізеді.  

Эксперимент мерзімі: 2013-2015 ж.ж.  

 

Инновациялық педагогикалық технологияларды  

құрастыру және енгізу бойынша тәжірибені сипаттау  

 

1. Ой-өрісінің жағдайларын пысықтау әдістемесі.  

Ой-өрісінің жағдайларын пысықтау әдістемесі – неге керек? Барлық 

әлемде қазіргі білім дамытып оқытуға өзгертілді. Дәл осы қоғамның қазіргі 

сұранысына сәйкес келеді. Бұл қазіргі әлемде әр бір 8 жылда білім екі еселенеді 

және оқу орнында алынған білім жұмысының 16 жылынан кейін бұрын пайда 

болған мәліметтердің 25% құрайды. Сондықтан, білікті маман болу үшін адам 

әрі қарай білімін өз бетінше жалғастыруы тиіс, ол үшін дамыған ой-өрісі болуы 

қажет.  

Дамыған ой-өрісі – дегеніміз ми қабығында жаңа тұрақты байланыстарды 

орнату қабілеттілігі. Сондықтан біздің алдымызда дамытып оқытуды жүзеге 

асыру сұрағы тұр. Бар технологиялар бұл сұраққа толық жауап бере алмайды. 

Барлық әдістемелерді үшке бөлуге болады: түсіндіру - иллюстрациялық, 

проблемалық және жобалар әдісін көрсетуге болады.  

Түсіндіру-иллюстрация әдістемесі – бұл ақпаратты беру, ақпараттық 

оқыту, мұнда ой-өрістің дамуы минималды. Оқыту әдістемесінің тиімділігі аз.  

Проблемалық әдістеменің қолдану аясы тар: сабақтың басында 

қойылған проблеманы шешу кезінде оқуға болатын тақырыптар көп емес. Яғни 

бұл әдісті қолдану аясы шектеулі. Сонымен қатар, проблемалық әдісте 

жауабына жақын сұрақтар қойылады, бірақ технологияда қай сұраққа дейін 

жетуі мүмкін екені нақтыланбайды, соның нәтижесінде жуық сұрақтар 

қойылуы мүмкін: «Францияның астанасы Париж ба?».  
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Жобалар әдісі материалды бекітуге және сыныптан тыс жұмыстар үшін 

тиімді, бірақ ғылым негіздерін жүйелі оқытуда жобалар әдісін үнемі қолдану қиын.  

«Заманауи құрылғылар – интерактивті тақталарды, компьютерлерді қалай 

және қандай мақсатпен қолдану керек?» деген сұрақ қазір де туындап тұр. 

Қиындығы мынада, мектеп құрылғылармен жабдықталған, мұғалімдер 

оқытылды, ал сабақта қазіргі техникалық құрылғылар кеңінен қолданылмайды. 

Бұл мәселе Самарада өткен халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда 

қатты сыналды. (2012ж шілде). «Қазіргі техника неге жұмыс істемей тұр?» 

деген сұрақтың бір ғана жауабы: қолдағы бар оқыту әдістемесі қазіргі 

ақпараттық технологияны қолдануға көзделмеген, өйткені бұдан ертерек 

құрастырылған(XX ғасырдың бірінші жартысында). Сол әдістеме бойынша 

қазіргі технологияларды пайдалану аса тиімді болмайды. Аздап жақсартқаны 

болмаса, мысалы, түсіндіру кезінде, түбегейлі ештеңені өзгертпейді.  

Бұл қарама-қайшылықты шешуге ой-өрісінің жағдайларын пысықтау 

әдістемесі мүмкіндік береді (әрі қарай мәтінде – «ОЖП»).  

ОЖП әдістемесі дегеніміз не? Ол ой-өрісінің жағдайларын пысықтау 

арқылы мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынас әдісі: мұғалім ой-өрісінің 

жағдайларын пысықтауды жасайды, ал оқушылар оны шешеді.  

ОП жағдайы — бұл мұғалім жасаған және оқушылардың ой-өрісі қызметін 

пысықтайтын жағдай. Ой-өрісінің жағдайларын пысықтау төртеу: «таңдау», 

«болжау», «қарама-қайшылық», «себеп-салдар байланысын іздеу».  

Неге дәл төртеу және неге дәл осылар?  

Осы жағдайлар қандай болмасын есептерді шешу процесінде адамның ой-

өрісі қызметінің сипатына, оның төрт кезеңіне сәйкес келеді.  

ОЖП әдістемесі не береді?  

Әдістеме «Сабақты қалай қызығырақ етуге болады?» деген сұрағына 

жауабын іздеу нәтижесінде пайда болды. Егер сабақ барысында ОЖП жасаса, 

онда оқушыларда оқылып жатқан материалға қызығушылығы арта түсетіні 

анықталды. Оны көптеген эксперименттер растады. Сонымен қатар бір 

материал, бір көрнекілік химия пәнінде үш сыныпта өткізілді. Бірінші сыныпта 

материалды мұғалім баяндады, екінші сабақта 3 ОЖП, үшіншіде – 7 ОЖП 

жасалды. Сабақтан кейін үш сыныптың оқушылары сабақты бағалауы тиіс, үш 

жауаптың бірін таңдау керек: «қызық емес», «қызық», «өте қызық». Бірінші 

сыныпта «өте қызық» жауабын оқушылардың 30%, екінші сыныпта - 50%, 

үшінші сыныпта - 75% таңдады. Яғни, неғұрлым сабақта ОЖП көбірек жасалса, 

соғұрлым оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы арта түседі. Оны 

көптеген эксперименттер растады: сабаққа қызығушылығы, жасалған ОЖП 

санына тікелей тәуелді. Сонымен, ОЖП әдістемесі «қызық» себебін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді – ал бұл оқудың ең әсерлі себебі. Ал уәждеме 

– дамытып оқытудың негізі, осыдан ол басталады, өйткені даму тек қызмет 

нәтижесінде пайда болады, ал қызмет осы қызметке себептің пайда болғанынан 

кейін басталады.  

Демек, ОЖП әдістемесі оқытудың себебін қалыптастыра отырып, 

дамытып оқытуға мүмкіндік береді. Ой-өрісінің жағдайларын пысықтау 

эмоционалдық белсенділікті де туғызады деген дерек, сабақты позитивті 
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қабылдауға мүмкіндік береді.  

 

2. Материалды қол жетімді етіп баяндау шарты.  

Осы эксперименттік сабақтың қорытындысы бойынша сауалнамада екінші 

және үшінші сынып оқушылары өз бетінше толық жауап берді, өз жауаптарын 

сабақты жақсы түсінгендерінен бастағанымен көзге түсті. Бұл кейбір 

түсініспеушілікті туғызды, өйткені оқушылардың алдында мұндай сұрақ 

қойылған жоқ еді, ал олар болса алдымен солай жауап берді. Сөйтіп, мысалы, 

бір эксперименттік сабаққа «Диссоциация» деген күрделі тақырып таңдалды. 

Сабақта түсіндіру-иллюстрациялық әдісі қолданылды: оқушыларға барлығы 

жете түсіндірілді, химиялық тәжірибе және компьютерлік графикада үдеріс 

моделі көрсетілді, толық жазулар құрастырылды. Бірақ сабақ соңында 

«Тақырып түсінікті ма?» деген сұраққа оқушылар сыпайы түрде: «Бірдемені 

түсіндік» - деп жауап берді. Мұғалім тарапынан тақырып неге түсініксіз 

болғанын түсіну қиын болды.  

Үлгерімі ұқсас басқа сыныпта сабақ ОЖП жасаумен өткізілді. Сабақтың 

соңында осы сұраққа сынып бір дауыстан: «Барлығы түсінікті, несі түсініксіз?» 

- деп жауап берді. Келесі сабақта өткен тақырыпты сұраған кезде, материалды 

бұрын түсінгеннен анағұрлым түсініктірек болғанын көрсетті. Бұдан, ОЖП 

әдістемесі берілген материалдың түсініктірек болуына мүмкіндік туғызады 

деген қорытынды жасалады. Сонымен ол дамытып оқытуға мүмкіндік береді, 

егер оқушы сабақта ештеңе түсінбесе, оның ойында: «ештеңе түсінбеймін» 

деген бір ғана ой туындайды және ешқандай тұлға қалыптаспайды.  

«Неге ОЖП әдістемесін қолданғанда, берілген мазмұнды түсінуі 

жақсарады?» - деген сұраққа жауап беріп көрейік, ол үшін жаңа материалды 

меңгеру кезінде сабақта қабылдау және түсіну үдерісінің арақатынасын 

қарастырайық. Мұғалімнің баяндамасын тыңдап отырған оқушымен не болады? 

Ол қабылдау жазықтығында болады, жаңа сөздерді естиді, жаңа тәжірибелерді 

көреді. Мұғалім сөзін аяқтағанда оның басында не қалады? Білінер-білінбес 

өзара байланысты түсініктер мен бейнелердің белгілі жиынтығы, диссоциация, 

электролит туралы бірдемелерді білу керектігі, оның барлығы токпен 

байланыстығы (1-сурет).  

 

 

 

1-сурет – Қабылдау нәтижесі  

 

Мұғалімнің баяндамасынан сұрақты түсініп, ұқты ма? Жоқ. Түсіну үдерісі 

дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беру үшін материалды түсіну үдерісінің 

моделін қарастырайық: тілсызықтар байланысты білдіреді (2-сурет).  

 

 
 

 

2-сурет – Түсіну нәтижесі  

ТОК ДИССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТ ДИПОЛЬ 

ТОК ДИССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТ ДИПОЛЬ 
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Тақырыптың жаңа ұғымдарының арасындағы байланыстың орнатылуы 

түсіну деп аталады, егер бұл байланыстар себеп-салдар болса, жақсырақ болар 

еді деген қорытынды жасауға болады. Неге осылай, басқа емес деген сұраққа 

жауап береді, яғни түсініктің пайда болу құбылысының басын көрсетеді. Түсіну 

үшін бұл жеткілікті ме? «Түсіну» дегеніміз не? 3 суретті қарастырайық. 

Курсивпен оқушыларда бар білімі көрсетілген:  

 

 

 

 

 

 

 

3 сурет – Бар біліммен байланыс орнату  

 

Яғни, жаңа тақырып ұғымдары мен оқушыларда бар білім арасындағы 

түсініктердің орнатылуы қажет – сонда ғана оқушы сұрақты толығымен 

түсінеді. Сонымен, түсіну дегеніміз – жаңа тақырып ұғымдарымен, сонымен 

қатар бұрыннан белгілі түсініктерінің арасындағы байланыстардың орнатылуы, 

яғни білім жүйесін құру болады. Түсініктің негізіне байланыстарды орнату 

жататынын мысалмен көрсетейік.  

Ортағасырлық Еуропада оба індеті болатын. Зерттеу барысында 

мынадай байланысты орнатты: ең алдымен егеу құйрықтары көп жерде оба 

пайда болады. Егеу құйрықтар көбінесе лас көшелерде жиналады. Көшелерді 

таза ұстауға, тұрмыстық қоқыс пен егеу құйрықтарды жою керектігін 

түсінді, сонда обаны жеңді. Яғни:  

 

обаны жеңу  таза көшелер  лас көшелер  егеу құйрықтар  оба  

 

Демек, түсіну – бұл байланыстарды орнату. Мұғалімнің баяндамасы 

сұрақты түсінуге мүмкіндік бере ме? Басқаша айтқанда, қабылдау мен ұғыну 

бір уақытта бола ала ма? (1-сурет пен 3-суретті салыстырыңыз).  

Психологтар қабылдау мен ұғыну үдерістері әр түрлі жазықтықтарда 

жатады және уақыт бойынша сәйкес келмейді деп айтты. Демек, мұғалім 

сөйлеп, көрсеткен уақытында оқушылар қабылдау жазықтығында болады, ол 

ұғыну жазықтығына жібермейді, өйткені байланыстарды орнатуға уақыт 

бермейді. Тағы да қабылдау мен ұғынудың сәйкес келмейтіндігіне мысал 

келтірейік.  

1) Сағатыңызға қарамай, сіздің сағатыңыздың циферблатында 3 саны 

қалай жазылғанын айтыңызшы? Көбісі бірден жауап бере алмайды: қабылдау 

көп рет болды, ал ұғыну болған жоқ.  

2) Студенттерден лекция туралы сұрасақ, олар лекция кезінде көп нәрсені 

түсінбей тек жазып отыратынын, яғни қабылдау жазықтығында болатынын, ал 

үйде мазмұнын түсінуге, яғни ұғыну жазықтығына ауысатынын бірауыздан 

айтады. Бұл мысалдар қабылдау мен ұғынудың сәйкес келмейтінін көрсетеді. 

ТОК ДИССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТ ДИПОЛЬ 

иондар, электрондар ерітінділер су 
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Осы жағдай диссоциация бойынша сабағында қайталанды. Әрқашан 

түсініктірек болу үшін мұғалім ерітінділердің электр өткізгіштігі бойынша 

тәжірибені көрсетеді: шам арқылы қосылған екі электродты ерітіндіге салады, 

кейде шам жанады, кейде жанбайды. Тәжірибе қарапайым, барлығы түсінікті. 

Тәжірибенің алдында түсініктеме беріледі, тәжірибе негізінде қорытынды 

жасалады. Ал сабақ ОЖП әдістемесі бойынша өткізілгенде, мұғалім тәжірибе 

алдында түсініктеме берді, бірақ тәжірибенің ортасында: біз нені зерттеп 

отырмыз, тәжірибеден нені білгіміз келеді? – деген сұрақ қойғанда, оны ешкім 

түсінбегені анықталды. Қазір біз солай боларын түсініп отырмыз, өйткені 

мұғалімнің баяндамасы қабылдауды қамтамасыз етеді, ал ұғыну, түсіну, яғни ең 

күрделі жұмыс оқушыға қалады.  

Түсінікті етіп жазылған материалдың бірінші шартын қалыптастырдық:  

оның баяндауы кезінде оқушыларды қабылдау жазықтығынан ұғыну 

жазықтығына көшіру.  

Бірақ оны қалай істеуге болады? Миымыздағы байланыстардың пайда 

болуы бойынша механизмдерді қалай қосуға болады? Мысалда қарастырайық.  

Теңге – бұл Қазақстан Республикасының ақша бірлігі. Құнды қағаздарда 

Қазақстанның символикасы, белгілі сәулет құрылыстары, тарихи оқиғалар 

мен ескерткіштер, сонымен қатар қорғаныш элементтері бейнеленген.  

Тапсырманы орындаңдар: сіздің қалтаңызда сізге ең жақын адамыңызға 

сыйлық жасауға қажетті, әр түрлі купюрада ақшаңыз бар деп елестетіңіз. 

Ойша сыйлық жасаңыз.  

Ал енді салыстырып көріңіз, қай кезде сіздің ойыңыз белсендірек жұмыс 

істеді: теңгенің сипаттамасын оқыған кезде ме, әлде сыйлық туралы 

ойлағаныңызда ма?  

Екінші жағдайда деп ойлайсыз ба, өйткені мыналарды ойластыру керек еді 

(4-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 сурет – Тапсырманы орындау кезінде байланыстарды орнату  
 

Неге сыйлықты ойлаған кезде ой белсене түсті? Жауапты ұғыну заңы 

береді: адамның қандай да бір объектісі болған сол түсінікті, сол үдерісті 

Қандай сома бар? 
А 
Б 
В 

Кімге сыйлау керек? 

 

А 
Б 
В 

Нені ұнатады? 
А 
Б 
В 

Не керек оған? 
А 
Б 
В 

Таңдалған сыйлықты қайдан сатып алуға болады? 
А 
Б 
В 
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ғана ұғынады. Материалды баяндау кезінде оқушыларды қабылдау 

жазықтығынан ұғыну жазықтығына қалай ауыстыру керектігінен қорытынды 

жасаймыз: өтіліп жатқан сұрақты оқушылардың қандай да бір ой-өрісінің іс-

әрекеті объектісі етуіміз қажет.  

Қол жетімді баяндау материалы үшін тағы да қандай шарт қажет екендігін 

мысалдардан қарастырайық.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а-сурет.      5б-сурет.  

 

5a-суретінде көзге не түседі? Сурет пен жазуларда сәйкестік жоқ. 5б-

суретте бейнелік аспектте түсінік сөздік-логикалық аспектке сәйкес келеді. 

Яғни түсініктің екі жасауышы бар:  

1) бейнелік, сезу органдарымен қабылданады (көру, есту, иіс сезу, ұстап 

көру), бұл кезде мидың оң жартышары белсендіріледі;  

2) сөздік-логикалық, бұл кезде көргенді ұғыну жүзеге асырылады және 

мидың сол жартышары белсендіріледі. Яғни түсініктің бейнелік аспектісіне 

үнемі оның сөздік-логикалық аспектісі сәйкес келеді. Бейнелік жасауышы 

түсінікті береді, сөздік-логикалық жасауышы білімді береді. Сонымен, біз 

түсінік құрылымын модельдей аламыз (6-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 сурет – Түсінік құрылымы  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Құмыра   Жапырақ 

  

  

  

  

  

  

 

  

Жапырақ   Құмыра 

ТҮСІНІК 

Сөз-түсінік Бейне  

Сезу аспектісі 

Оң жартышар 

Логикалық аспектісі 

Сол жартышар 

НАҚТЫ ОЙ-ӨРІС ҮДЕРІСІ 
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Тағы бір мысалды қарастырайық. Дұрыс тетраэдрге анықтама берейік: 

Дұрыс тетраэдр төрт теңбүйірлі үшбұрыштан құрастырылған. Оның әрбір 

ұшы үш басқа үшбұрыштың ұшы болып табылады. Олай болса, жалпақ 

бұрыштың әр бір ұшының қосындысы 180° тең.  

Түсініктің қай бөлігі берілгені (курсивпен көрсетілген)? Бұл пішінді лезде 

елестету мүмкін бе? Анықтамаға иллюстрацияны қосайық (7-сурет):  

 
7-сурет – Тетраэдрдің суреті  

 

Түсініктің қандай бөлігі қосылды? Енді қандай пішін туралы айтылғанын 

түсіну оңай ма? Жоғарыда айтылғаннан қол жетімді баяндау материалынан 

екінші шарты туындайды: түсінік туралы толық ұғымды, оның бейнелік 

және сөздік-логикалық жасауышын беру қажет.  

Қорытындылар. Баяндау қол жетімді болу үшін:  

1) баяндау үдерісінде оқушыларды қабылдау жазықтығынан ұғыну 

жазықтығына ауыстыру;  

2) ол үшін өтіліп жатқан сұрақтарды ой-өрісі іс-әрекетінің қандай да 

объектісі ету;  

3) түсінік туралы толық ұғымды, оның бейнелік және сөздік-логикалық 

жасауышын беру керек.  

 

 

3. Ой-өрісінің жағдайларын пысықтауда қол жетімді баяндау шартын 

жүзеге асыру.  

ОЖП мысалы. Сабақтың тақырыбы «Таза заттар мен қоспалар». 

Мұғалім таза заттар мен қоспалар моделін көрсетеді (бір стақанда бір түсті 

шариктер, екіншісінде – түрлі-түсті):  

 

 

 

 

 

 
Таза зат моделі     Қоспа моделі  

 

Сұрақ: таза зат құрамын қалай сипаттауға болады, қоспа құрамын қалай 

сипаттауға болады? 2-3 сек. кейін оқушылар ойларын айтады, таза заттар мен 

қоспалардың анықтамаларын құрастырады, одан кейін оларды өз бетінше 

дәптерге жазады. Осы мысалда ой-өрісінің жағдайларын пысықтаудың типтік 

құрылымы көрсетілді (8-сурет).  
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8-сурет – ОЖП құрылымы  

 

Қалай мұндай ОЖП құрылымы материалды қол жетімді етіп баяндау 

сұрағын шешеді?  

1) Түсінік туралы толық ұғымды береді: бейнелік жасауышын мұғалім 

береді, сөздік-логикалықты оқушылар жасайды.  

2) Өтіп жатқан ұғым оқушылардың ой-өрісі қызметінің объектісі болып 

табылады, өйткені оларға ауызша тұжырымдаманы беру керек, яғни көргенді 

сөзбен тұжырымдау керек (сезімдік қабылдаудан логикалық ой-өрісіне 

ауысуды жасау керек), ол үшін өздері көргенін ұғынуы керек.  

3) Мұғалім оған уақыт береді!  

4) Мұғалім сабақта модельді оқудан бастап, тезірек ұғыну үшін ми 

жұмысын тиімділік шыңына ауыстыруға мүмкіндік жасайды. Сабақта ОЖП 

жасау технологиясының жалпы түрін қарастырайық (1-кесте).  

 

1-кесте – Сабақта ОЖП жасау технологиясы  
ОЖП жасау кезеңдері Мұғалім қызметі Оқушы қызметі 

1. Ұғым, құбылыстың 

бейнелік-сезімдік 

жасауышымен танысу  

Модельді, экспериментті 

көрсету 

Модельді бақылау, қабылдау 

2. ОЖП тұжырымдамасы  ОЖП-ға сұрақ-тапсырманы 

оқу 

Қабылдау, ұғыну, жауапты 

іздеу 

3. Ұғым, құбылыстың 

сөздік-логикалық 

жасауышының 

қорытындысы  

Қажеттілігіне қарай 

айқындау сұрақтарын қою  

Өтіп жатқан ұғым, 

құбылыстың анықтамасын 

тұжырымдау  

 

Оқушылар өз бетінше тұжырымдама жасағысы келгенде, кейде сауатты 

болмайтынын естен шығармауымыз керек. Бұнда мұғалім өзі дайын нұсқаны 

беруден гөрі, олардан қажетті тұжырымдамаға қол жеткізу маңызды. Бұл тілді 

дамыту сәті, неғұрлым тұжырымдама дәлірек айтылса, соғұрлым оны тереңірек 

түсінеді. Сұрақтардың сипаты қандай? Ойға салатын жетелеуші сұрақтарды 

қоюға болмайды. Мұғалім айқындайтын төрт топ сұрақтарды ғана қоя алады: 

1) модельде не көріп тұрғанын айқындау; 2) осы мәселені шешуге қажетті 

Ұғым, құбылыс 

бейнесі, оның моделі 

Сұрақ-тапсырма Ұғымды, 

құбылысты ауызша 

құрастыру 

Жауапты іздеу 

Мұғалім 

Оқушылар 
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білімді өзектендіретін сұрақ; 3) дәлелді іздеуге бағытталған сұрақ; 

4) тұжырымдаманы айқындау.  

Сабақ қызықты болу үшін кем дегенде неше ОЖП жасау қажет? Үштен 

кем болмау керек деп практика көрсетті. Сабақта қолданған жағдайлардың 

жүйелілігі сабақтың ой-өрісін пысықтау картасын құрайды. Ол мұғалімнің 

оқушы ойын өтіп жатқан сұрақты түсінуге апарар жолын көрсетеді. Барлық 

ОЖП қолдану міндетті емес, яғни сабақтың ОП картасы әр түрлі болуы мүмкін 

(9-сурет):  

 

(1) 

 

(2) 

 

 

9-сурет – Сабақтардың ОП картасы  

 

ОЖП әдісі оқу, модельді сараптау үдерісінде жаңа білімді алу деп 

болжанғандықтан, танып білудің бас әдісі модельдеу болып табылады. Міне 

осы жерде қазіргі компьютерлік технологиялар қажет, өйткені модельді 

құрастырғанда шексіз мүмкіндікті береді. Бірақ олардың әр түрлілігіне 

қарамастан модельдер бір міндетті шартқа сәйкес келуі тиіс: мұғалім 

тұжырымдаған сұраққа жауап беруі керек.  
ОЖП әдістемесін қолдану шекарасы:  

1) Сабақ кезеңдері бойынша – жаңа тақырыпты түсіндірген кезде, бекіткен 

кезде, сұраған кезде.  

2) Пәндері бойынша – жаратылыстану-математикалық және 

гуманитарлық цикл.  

3) Сабақ тақырыптары бойынша – кез-келген тақырыптарда.  

 

ОЖП әдістемесінің теориялық негізі  

1. Оқушылардың оқу қызметін белсендіру теориясы (Шамова Т.И., 

Маркова А.К.) 2. Психологтар Фридман Л.М., Реан А.А. жұмыстары 

3. Автордың диссертациялық зерттеулері.  

 

ОЖП әдістемесінің негізгі теориялық ережелері  

1) Даму – қызмет нәтижесі. Қызмет уәждемеден басталады. Демек, 

әдістемеде оқушының уәждемелік саласын қалыптастыру технологиясы 

болуы тиіс.  

2) Ой-өрісінің дамуы жаңа білімді меңгеру және оны әр түрлі жағдайларда 

қолдану үдерісінде болуы тиіс. Бұл материалды қол жетімді баяндау кезінде 

болады. Егер сабақта оқушы ештеңені түсінбесе, даму болмайды. Осыдан, 

материалды қол жетімді баяндау технологиясы сияқты әдістемеде аспекттің 

қажеттілігі туындайды. Бұл ОЖП әдістемесінің іргетасы: дәлелдігі және қол 

жетімділігі. Осы ережелер ой-өрісінің жағдайларын пысықтау арқылы іске 

асырылады. ОЖП құрылымы осы әдістеменің басқалардан айырмашылығын 

таңдау болжау болжау таңдау 

болжау 
қарама-қайшылық 

ССБ іздеу 
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көрсетіп отыр.  

Жоғарыда қарастырылған барлық әдістемелер оқушыларға ақпаратты 

ауызша жеткізуге негізделген, нәтижесінде оқушылар алған білімдерін ауызша 

айтуы тиіс. Мұндай мақсат 19 ғ. аяғы мен 20 ғ. басында мектептің алдында 

қойылды. Бұл жағдайда сөздік-логикалық жасауышқа ерекше көңіл аударылады 

және түсініктің, құбылыстың бейнелік жасауышы ескерілмейді. Бар көрнекілік 

принципі қолданады: а) эпизодты (бар плакаттар мен топтамаларға 

байланысты); б) мұғалімнің баяндамасына көрнекілік ретінде.  

ОЖП әдістемесінің басты ерекшелігі, оқылып жатқан ұғымның моделі 

мұғалім баяндамасының көрнекілігі емес, жаңа білім көзі болып табылады. 

ОЖП әдістемесінде жаңа ұғыммен, құбылыспен алғашқы танысуы модель 

түрінде ұсынылған оның бейнелік жасауышынан басталады. Модельді бақылау 

және сараптау үдерісінде ОЖП шешу болады, оның нәтижесі оқылып жатқан 

ұғымның сөздік-логикалық жасауышын оқушылар өз бетінше тұжырымдау 

болып табылады. Осы әдістеме оқушыларды танудың табиғи жолымен алып 

барады: бақылаудан теорияға, теориядан практикаға. Сонымен қатар, модельде 

көру ақпараты бар, бұл тиімдірек болып табылады, өйткені жадында 80% 

сақталады, сонымен бірге ұғымды көрген кезде ми альфа-ритмде жұмыс 

істейді, яғни электрмагниттік сәуле шығару жиілігі 7-14 Гц. Осы кезде мида оң 

және сол жартышар бірге және тиімділік шыңында жұмыс істейді, сондықтан 

оқу үшін альфа-ритм мидың ең тиімді күйі болып табылады. Осы факторлар 

оқу үдерісін жеңілдетеді, демек, ОЖП әдістемесі оқушылар үшін энергияны 

үнемдеу әдістемесі болып табылады. Осы әдістемені меңгерген мұғалім үшін 

кейбір қиындықтар бар. Бастысы – психологиялық: айтушы рөлінен тыңдаушы 

рөліне көшуі. Әрі қарай, модельді құрастырғанда үш қиындық туындайды:  

1) модель мазмұнын анықтау; 2) осы модельді қалай жасауға болатынын 

түсіну; 3) осы модельді жасау үшін күш пен уақытты табу. Көбінесе 

модельдерді құрастыру үшін АКТ қолданады, сондықтан мұғалім компьютерлік 

техниканы жетік меңгеруі тиіс. Тағы да қиындық туғызатын кезең – ОЖП 

сұрақ-тапсырманы қойған кездегі дәлдігі мен нақтылығы. Ол үшін оқылып 

жатқан сұрақты мұғалім жақсы білуі қажет. Тәжірибе көрсеткендей, жоғарыда 

аталған қиындықтарға қарамастан осы әдістемені барлығы бірдей дәрежеде 

болмаса да, мұғалімдер жақсы меңгерген.  

 

4. Ой-өрісінің жағдайларын пысықтау мысалдары.  

Ой-өрісінің жағдайларын пысықтаудың әр қайсысына анықтама берейік 

және өз сабақтарында қолдану үшін гимназия мұғалімдері құрастырған ой-

өрісінің жағдайларын пысықтауына бірнеше мысал келтірейік.  

4.1 «Таңдау» ОЖП – бір заттан басқа барлық басқа заттардың 

сипаттамасынан абстракциялау қажеттілігін болжайтын жағдай. Яғни барлық 

объектілер, құбылыстардың қалпынан көңіл біреуіне ғана аударылады.  

«Таңдау» ОЖП мақсаты:ОЖП шешу нәтижесінде оқушылардың өз 

бетімен жаңа білімдерді алуы. ОЖП міндеті:жіктеу, салыстыру, өткізілетін 

белгісін таңдау, қандай да бір классқа жатуын анықтау және т.б.  

Қандай материалда «Таңдау» ОЖП жасауға болады? Егер мыналар 
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қарастырылса:  

- нысандардың, құбылыстардың жіктелуі (әр түрлі типтер, түрлер, 

класстар, отрядтар, топтар);  

- нысандардың, құбылыстардың салыстырмалы сипаттамасы;  

- осы объектпен өзара қарым-қатынастағы объектілерді таңдау;  

- осы классқа, түрге, отрядқа және т.б. қатысты нысан мен құбылыстарды 

анықтау.  

Мысалы: Орыс тілі, 4 сынып. Тақырыбы «Сан есім» (мұғалімі Чащина 

С.В.) Мынадай сөздер берілген: «қатты, шойын, мұңды, жүгіру, балақай, 

алтыншы, өтініш, қытырлату, ертең, ырғақты, төрт». Бұл сөздерді қандай 

топтарға бөлуге болады? Қандай белгісі бойынша? Карточкадағы кестені 

толтырыңдар.  

 
Зат есім.  Сын есім Етістік  Үстеу  ? 

шойын 

балақай 

өтініш 

қатты ырғақты жүгіру 

қытырлату 

мұңды 

ертең 

алтыншы төрт 

 

Физика, 9 сынып (мұғалім Кушнарева Л.Е.) Денелердің қозғалысын 

салыстырып, кестені толтырыңдар: Автокөлік бағдаршам алдында тоқтады, 

кейін жасыл түсте қозғалды. Бір биіктіктен дене еркін құлады. Көкжиекке 

белгісіз бұрышта доп лақтырылды. Жіпке байланған шар жылдамдық модуліне 

тұрақты горизонтальды жазықтықта айналады.  

 
Жылдамдықпен қозғалыс 

белгісі 

Қозғалыстың мүмкін 

траекториялары 

Қозғалыс 

мысалдары 

   

 

Математика, 6 сынып. Тақырып: «Теріс мәнді сандарды қосу» (мұғалімі 

Михайлова С.В.) Теріс мәнді сандарға байланысты сұрақтарды тізімнен таңдап 

алыңдар. Осы сұрақтардың қасына белгі қойындар. Сендерде неше сұрақ 

болды? Жұппен жұмыс – теріс мәнді сандарға қатысты бір-бірлеріңе үш 

сұрақтан қойыңдар.  

 
1 Қандай сандар натурал деп аталады?  

2 Үйлесімге есептер шығарған кезінде, үйлесімнің тәуелділік 

түрін қалай анықтауға болады?  

 

3 Қандай сандар теріс мәнді деп аталады?   

4 Модульдің қасиеттері.   

5 Үйлесімнің белгісіз шеткі мүшесін қалай табуға болады?  

6 Қандай сандар қарама-қарсы деп аталады?   

7 Үйлесімнің белгісіз орташа мүшесін қалай табуға болады?  

8 Санның модулі дегеніміз не?    

9 Нөл мен теріс мәнді санды қалай салыстыруға болады?   

10 Санға теріс мәнді санды қоссақ не болады?   
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4.2 «Болжау» ОЖП – белгілі бір білімге негізделген қандай да бір сұрақ 

туралы ықтималдық пікірді айтуды болжайтын жағдай.  

«Болжау» ОЖП мақсаты: ОЖП шешу нәтижесінде оқушылардың өз 

бетінше жаңа білімді алады. ОЖП міндеттері: мыналар туралы болжам жасау:  

- жаңа ұғымның мүмкін анықтамалары;  

- объекттің бұрын оқылмаған қасиеттері;  

- құбылыс нәтижелері.  

Қандай материалда «Болжау» ОЖП жасауға болады? Егер оқылатын 

сұрақ: бұрын оқылған материалмен байланысты болса, оқушылардың өмірлік 

тәжірибесіне сүйенсе.  

Мысалы: Орыс тілі, 3 сынып. Тақырыбы: «Өткен шақ етістіктері» 

(мұғалімі Мастьянова Л.Н.): мынадай тақтайшалар бар «-ет», «-л», «-ло», «-ть», 

«-ла», «-ли». Сіздің ойыңызша бұл не? Бұл үзінділерден қандай тапсырмалар 

орындауға болады? Жауаптары: Сөздер құрастыруға. Етістіктер құрастыруға. 

Топтарға бөлуге болады, өйткені бұлар өткен шақ етістіктерінің жұрнақтары 

мен жалғаулары.  

Биология, 10 сынып. Тақырыбы: «Вирустар мен фагтар» (мұғалімі 

Федюкович В.В.) Оқушылар «капсид» және «варион» ұғымдарымен 

танысқаннан кейін: «Вирусқа капсид не үшін қажет? Вирусқа ДНК не үшін 

қажет?» сұрақтарына жауап беру.  

Информатика 8 сынып. Тақырыбы: «Алгоритмдердің блок-схемаларын 

құрастыру үшін векторлық графика құралдарын қолдану» (мұғалімдері 

Матвеева В.П., Пономарева В.И.) Алгоритмдердің блок-схемаларын құрастыру 

үшін қажетті фигураларды атаңдар. Сопақша немесе дөңгеленген тікбұрыш, 

параллелограмм, тікбұрыш, алтыбұрыш, ромб. Блок-схемадағы барлық 

фигураларды салу үшін құралдар палитрасынан қандай құралдарды қолдануға 

болады? (тікбұрыш).  

 

4.3 «Қарама-қайшылық» ОЖП – алған нәтижемен қандай да бір құбылыс 

нәтижесіне қатысты болжам сәйкес келмегендегі жағдай. ОЖП мақсаты: ОЖП 

шешу нәтижесінде оқушылардың өз бетінше жаңа білімді алуы.  

ОЖП міндеттері: болжамды нәтиже нақты алынған нәтижемен сәйкес 

келмеген сәтті көрсету, яғни заңның, құбылыстың қолдану шекарасын көрсету.  

Қандай материалда «Қарама-қарсы» ОЖП жасауға болады? Егер мыналар 

қарастырылса:  

- қолдану шекарасы бар заңдар;  

- ерекшеліктері бар ережелер;  

- белгілі шарттарда ғана бақыланатын құбылыстар (мысалы, сутегіне 

дейінгі кернеу қатарындағы металлдармен ғана қышқылдар әрекет етеді).  

Мысалы: Орыс тілі 7 сынып. Тақырыбы: «Үстеу соңындағы О-А 

жұрнақтары» (мұғалімі Малеева М.В.) Қосымшаларды сызып, жіберілген 

әріптерді орнына қойып көшіріңдер: «издалек…», «изнеженн…», «докрасн…», 

«доверчив…», «сначал…», «связн…». Қалай ойлайсыңдар, осы мысалдарда 

үстеулердің соңында бірдей немесе әр түрлі әріптер жазыла ма? Жауабы: Егер 

үстеу из-, до-, с-, қосымшалары болмаған сөздерден жасалса, онда А әрпі 
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жазылады. Егер үстеу жасалған сөзде қосымша болса, онда О жазылады.  

Физика, 7 сынып. Тақырып «Инерция» (мұғалімі Кушнарева Л.Е.) Дененің 

тыныштық жағдайын бақылаудан қорытынды жасаңдар. Модель: кесек 

үстелдің үстінде. Түйіндеме: денеге басқа денелер әсер етпейді, сондықтан ол 

тыныштықта. Мұқият қараңдар, біз мүмкін «басқа» денелердің әрекетін көрмей 

қалған шығармыз. Өз сезіміңізді сараптамадан өткізуді ұсынамын. (Сіз 

орындықта отырсыз, тыныштықтасыз. Сізге қандай да бір денелердің әрекеті 

бар ма?) Қиындық туған жағдайда жер шарының суреті көрсетіледі. Басқа 

денелердің әрекеті теңестірілгенде де, дене тыныштықта болады деген 

қорытындыға келдік.  

Химия, 8 сынып. Тақырыбы: «Химиялық элементтердің жіктелуі» (мұғалімі 

Малкова Б.Б.) Химиялық элементтер берілген: Cl, Cu, Al, Ag, O, S, I, Bе, P, C, 

Fe, Au. Оларды топтарға бөліңдер. Өздерінде металл және металл емес 

қасиеттері бар элементтер табылды. Бұл қандай элементтер? Жауабы: 

Амфотерлік элементтер – екі түрлі қасиеті бар, өздерін металл және металл 

емес етіп көрсетеді.  

 

4.4 «Себеп-салдар байланысын іздеу» ОЖП – «себеп-салдар» байланысын 

анықтайтын жағдай.  

ОЖП мақсаты: ОЖП шешу нәтижесінде оқушылардың өз бетінше жаңа 

білімді алуы.  

ОЖП міндеттері: осы салдарды туғызған себепті табу.  

Қандай материалда «ССБ іздеу» ОЖП жасауға болады? Егер мыналар 

қарастырылса:  

- қандай да табиғи немесе әлеуметтік құбылыс механизмі;  

- заңды, заңдылықты оқу;  

- бір нәрсенің ішкі құрылысын оқу.  

Мысалы: Әдебиет 7 сынып. Тақырыбы: «В. Набоковтың «Рождество» 

әңгімесінің тақырыбы мен идеясы» (мұғалім Малеева М.В.) В. Набоковтың 

әңгімесінің мәтінімен оқушылар танысты. Әңгіменің басында не жоқ? Автор 

әңгімені қалай атады деп ойлайсыздар? Неге олай деп ойлайсыздар? Мәтіндегі 

мысалмен растаңыз. (Оқушылар өз ұсыныстарын айтады). Әңгіме «Рождество» 

деп аталады. Өлім туралы әңгіме неге «Рождество» деп аталды? Осы әңгімедегі 

«Рождество» сөзі қандай мағынаны береді? (Осы әңгімеде біз үш «Рождество» 

туралы айта аламыз: Рождество - христиандардың негізгі мерекесі ретінде, 

Рождество көбелектің дүниеге келуі ретінде және Рождество адамның өмірге 

қайта келуі ретінде).  

Физика 7 сынып. Тақырыбы: «Инерция» (мұғалімі Кушнарева Л.Е.) 

Демонстрация: Картоп білеушенің үстінде, бұл жүйені төменге түсіреміз және 

үстел үстіне тарс еткізіп білеушені шұғыл тоқтатамыз. Тәжірибені түсіндіріңіз. 

Білеуішке картопты қалай орналастыруға болады?  

Дүниетану 1 сынып. Тақырыбы: «Жыл мезгілдері» (мұғалімі Чащина С.В.) 

Мына сипаттамаларда қандай жыл мезгілі туралы айтылған? Өз таңдауыңды 

түсіндір. «Қар еріді, күн жылынды, ағаштарда бірінші жапырақтар пайда 

болды, құстар жылы жақтардан қайтты, күн ұзарды», «Суық жел есіп тұр. Күн 
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қысқарды, түн ұзарды, жерге қар жауды, ағаштар жапырақсыз. Адамдар жылы 

киімдерін киді», «Жаңбыр жиі жауады, аспанды бұлт қаптаған. Құстар жылы 

жаққа ұшып кетті, аңдар қысқа дайындалуда. Ағаштардан жапырақтар түсіп 

жатыр», «Күн ыстық, көбелектер, инеліктер ұшып жүр, суға түсуге, күнге 

қыздырынуға болады. Орманда саңырау құлақтар, жидектер, гүлдер көп».  

 

Технология мақсаты: Өз бетінше ой-өрісі дағдысын дамыту, ой-өрісі 

жағдайларын пысықтау әдістемесін қолдану арқылы оқушыларда оқуға деген 

уәждемесін қалыптастыру және арттыру.  

Іске асыру жылдары. Ой-өрісі жағдайларын пысықтау әдістемесі Мәскеу 

мемлекеттік облыстық университетінің аспирантурасында ғылыми дәреже алу 

үшін диссертацияны жазу кезінде құрылды (2003 ж. қазан). Технология авторы: 

ҚР білім үздігі, жоғары санатты химия мұғалімі, педагогикалық ғылым 

кандидаты Ваулина Наиля Мухутдиновна. Осы технологияны автормен 

қолдануы, оны дамыту мен насихаттауды 2003 жылдан 2012 жылға дейін автор 

жүргізді. Наиля Мухутдиновна осы әдістемені қолдану бойынша жинақталған 

тәжірибесімен бірнеше рет бөлісті. Осы әдістеме бойынша жариялымдар ҚР 

және РФ ВАК басылымдарында бар. ОЖП әдістемесі жазылған «Химияны оқу 

қызық, әрі пайдалы» кітабының қолжазбасын, ҚР білім және ғылым 

министрлігінің сараптама кеңесі Қазақстан аумағында басуға және жариялауға 

нұсқау берді (2006ж. наурыз). «Ой-өрісі жағдайларын пысықтау әдістемесі – 

дамытып оқыту әдістемесі» әдістемелік оқулығы Қостанай облыстық 

БАИжБПҚ ішіндегі сараптау және лицензиялау жөніндегі Кеңесте лицензиядан 

өтті (2011 ж. 25 наурыз). «Инфо - 2012» Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясында осы әдістеменің мазмұны мен қолдану тәжірибесі Н.М. 

Ваулинаның баяндамасының негізі болды (2012 ж. шілде, РФ, Самара қ.), онда 

ол үздік баяндама үшін димломмен марапатталды. Әдістеменің қысқаша 

сипаттамасы Мәскеу Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 

материалдарында басылды (2012 ж. қыркүйек).  

Наиля Мухутдиновнаның педагогикалық тәжірибесі, осы әдістемені 

қолданудағы проблемалары мен қызығушылығының актуалдығы 2013-2015 

жылдардың «Гимназияның білім жүйесінде жаратылыстану-математикалық 

және гуманитарлық цикл пәндерін оқытуда ой-өрісі жағдайларын пысықтау 

әдістемесі арқылы дамытып оқытуды жүзеге асыру» тақырыбы бойынша «№5 

гимназия» ММ тәжірибелік-эксперименттік жұмысы бағдарламасын 

құрастырудың бастамасы болды.  

Лицензилары, дипломдары және сертификаттары қосымшада (№1-7) 

берілген.  

 

 

Әдістеме мен экспериментті жүзеге асыру  

бойынша маңыздылығын дәлелдеу  

Білімнің жаңа мақсаттары өз іс-әрекетінің тәсілдерін өз бетінше анықтауға 

қабілетті шығармашылық тұлғаны қалыптастыруды болжайды. Білім үдерісінің 

сапасы көбінде білім алушы қандай дәрежеде таным субъектісі болып 
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табылуымен, оқу үдерісі кезінде қандай белсенділікті, танымдық дербестігін 

көрсетуімен анықталады.  

Білім үдерісінде оқушыларда дербестігін қалыптастыру қажеттілігі туралы 

кезінде К.Д. Ушинский былай деді: «...Оқушыларға тек білім беріп қана 

қоймай, сонымен бірге оларда мұғалімсіз, жаңа білімді алуын, дербестік 

қабілетін дамытуымыз керек екенін ұмытпауымыз абзал. ... оқушы өзіне қажет 

білімді тек кітаптан ғана алмай, оны қоршаған заттардан, өмірлік 

оқиғаларынан, өзінің жеке тарихынан алу құралын беру. Қажетті нәрсені әр 

жерден алатын ой-өрісі болса, онда адам өмір бойы оқиды, бұл мектеп білімінің 

маңызды міндеттерінің бірін құрайды» (Ушинский К.Д. 11 томдық шығ. 

жинағы -М.-Л., 1950. Т.2. -500 с.).  

2010 жылғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім стандартында «оқуда және өмірде оқушыларда тану қабілетін дамыту, 

алған білімдерін шығармашылықта пайдалану, негізгі және пәндік құзырлықты 

қалыптастыру арқылы өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі басқаруды қамтамасыз ету» 

орта білім беру мақсаты анықталды. 2012 жылғы Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында белгілердің арасында 

түлектің жалпы орта білімінің даярлық деңгейінің басты мақсаты ретінде: өзін-

өзі оқытуға және өзін-өзі жетілдіруге, жасампаздық еңбекке, сараптама жүргізе 

алуына, қайта өңдей алуына, синтездеуге, ғылыми ақпаратты қолдануға 

қабілеттілігін, тану, жобалау, құрастыру және зерттеу әдістемесін меңгеруін, 

шығармашылықпен қолдануын анықтады.  

Нормативті құжаттар, ғылыми басылымдар (Беспалько В.П. және т.б.) 

белгілегендей, тәжірибе көрсеткендей (мұғалімдер сауалнамасы, сабақтарға 

қатысу) ақпараттық оқытудан дамытып оқытуға қарқынды көшуге 

қажеттілігінде қарама-қайшылық болады, бірақ ол болмай жатыр.  

Сонымен, 2011-2020 жылдарындағы Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында ағымды жағдай 

сараптамасында мыналар көрсетілген: «Орта білімнің жағымсыз факторлары 

ескірген әдіснама мен білім мазмұнының таңдау принципі болып табылады. 

Ақпаратты шамадан тыс оқытуы білім уәждемесінің және оқушылардың 

денсаулығының төмендеуіне алып келеді. Оқыту тұлғаны дамытуға емес, 

формалды нәтижені алуға бағытталған». Қиындығы мынада, оқытудың бар 

әдістемесі толық бұл міндеттерді іске асыра алмайды, өйткені 20 ғасырдың 

ортасында құрастырылған, ол кезде функцияны жаңарту мен білім мазмұны 

күрделі болған жоқ, қазіргі ақпараттық технологиялар болған жоқ. Жаңа 

әдістерді, технологияларды құру және пәндік сала диапазонында оларды 

эксперименттік тексеру актуалдығымен шектелді.  

Гимназияның білім үдерісі эксперимент объектісі болып табылады. 

Эксперимент пәні: жаратылыстану-математикалық және гуманитарлық цикл 

пәні сабақтарында дамытып оқыту. Эксперименттің идеясы: гимназияда 

жаратылыстану-математикалық және гуманитарлық пәндер сабағында жаңа 

әдістемені ой-өрісі жағдайларын пысықтау (ОЖП) әдістемесі арқылы дамытып 

оқытуды жүзеге асыру болып саналады.  

Осы әдістеме химия сабағында п.ғ.к. Н.М. Ваулинаның және оның қала 
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мектептерінің (№4 МЛ, №14ОМ, №2 гимназия және №10 мектеп-гимназиясы) 

ізбасарлары, химия мұғалімдері жұмыс жүйесінде өзін дәлелдеді. Химия 

сабағында мыналар айқындалды:  

1) «қызық» деген оқудың ең әсерлі дәлелін қалыптастыру арқылы дамытып 

оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әдістеме. Даму – қызмет нәтижесі, 

қызмет дәлелден басталады;  

2) осы әдістеме ғылым негіздерін меңгеруді қол жетімдірек етеді, оқылып 

жатқан: бейнелік, сөздік-логикалық жасауыш объектісі туралы толық көрсетуге 

мүмкіндік беретін модельдеу ұғымының басты әдісі ретінде қолданады;  

3) ой-өрісі жағдайларын пысықтауды әрдайым, жүйелі шешу дербес ой-

өрісінің белсенді қызметін қалыптастырады және осы дағдыны жетілдіреді.  

Эксперимент мақсаты: Әр түрлі пәндерде дамытып оқытуды жүзеге 

асыру бойынша ой-өрісі жағдайларын пысықтау әдістемесінің мүмкіндіктері 

мен нәтижелілігін анықтау.  

Эксперимент кезеңдері:  

1) жаратылыстану – математика цикл сабақтарында ОЖП әдістемесін 

енгізу (бірінші кезең);  

2) гуманитарлық цикл сабақтарында ОЖП әдістемесін енгізу (екінші 

кезең).  

Тәжірибелік-эксперименттік қызметтің педагогикалық мақсаттары:  

1) олардың табысты оқу қызметінінің негізі ретінде оқушылардың уәждеме 

саласын қалыптастыру;  

2) ой-өрісі жағдайларын пысықтау сабақтарында әрдайым, жүйелік шешімі 

арқылы оқушылардың белсенді, дербес ой-өрісін дамыту;  

3) оқушылардың эмоционалдық ортасын дамыту, өйткені ой-өрісі 

жағдайларын пысықтау да, эмоционалдық пысықтау жағдайы болып саналады;  

4) белсенділігін, ойының дербестігі мен эмоционалдық саласын дамыту 

негізінде оқушының жеке тұлғасын дамыту.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТТІ ІСКЕ АСЫРУ БАРЫСЫ  

 

1. Эксперименттің диагностикалық кезеңінде (2013ж. қаңтар-ақпан) 

гимназия мұғалімдері көбінесе қолданатын әдістері дамытып оқыту мақсатын 

толық іске асыра алмайтынын анықтады, оны мектеп тәжірибесі мен 

эксперимент көрсетеді. Гимназия мұғалімдерінің сауалнама нәтижесі (2013 ж. 3 

және 4 қаңтар; 2-кесте).  

 

2-кесте – Сауалнама нәтижесі  

№ Қолданып жүрген әдіс Таңдаушылар саны (%) 

1. Түсіндіру-иллюстрациялық 48% 

2. Жартылай-іздеу 40% 

3. Проблемалық 3% 

4. Оқушылардың өздік жұмысы 9% 

 



  
 

198 

2. Болжау кезеңінде (2013ж. наурыз-сәуір)  

а) эксперименттің мақсаты мен міндеттері анықталды, гипотеза 

тұжырымдалды:  

1) жаратылыстану-математикалық цикл (бірінші кезең) және гуманитарлық 

сабақтарында (екінші кезең) ОЖП әдісін қолданса, онда оқушыларда «қызық» 

деген оқудың ең әсерлі дәлелін қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

2) ОЖП қолдану осы пән бойынша өтіліп жатқан сұрақтарды оқушының 

саналы меңгеруіне мүмкіндік береді.  

3) сабақта әрдайым ОЖП шешсе, онда оқушыларда белсенділік пен дербес 

ой-өрісін қалыптастыруға жағдай жасайды.  

4) ОЖП қолдану пән бойынша білім сапасын арттыруға мүмкіндік 

туғызады.  

б) мұғалімдермен бірге жұмыс істеу қызметі құрастырылып, 

жоспарланды:  

1) ОЖП әдісімен таныстыру мақсатында жалпы семинарлар өткізу;  

2) экспериментке қатысқысы келетін мұғалімдер тобын қалыптастыру;  

3) осы мұғалімдерді әдістемелік оқулықпен қамтамасыз ету;  

4) осы әдістеме бойынша сабаққа дайындалу кезінде жеке кеңестер беру;  

5) талқылау, сараптаудан кейін ОЖП әдістемесі бойынша ашық сабақтар 

өткізу;  

6) эксперимент бойынша мұғалім жұмысын сараптама тобының бағасы.  

оқушылармен:  

1) эксперименттік және бақылау сыныптарында эксперимент барысында 

диагностикалық жұмыстарды өткізу;  

2) эксперименттің аралық кезеңінде бақылау жұмыстарын өткізу;  

3) қорытынды кезеңінде бақылауларды өткізу;  

4) оқушылар жұмысының бастапқы кезеңі мен қорытынды кезеңінде 

салыстыру сараптамасын, эксперименттік және бақылау сыныптарында жұмыс 

нәтижелерін өткізу, эксперимент нәтижесі бойынша қорытындыны 

тұжырымдау;  

5) осы пәнді оқу уәжін айқындау мақсатында эксперименттің бастапқы 

кезеңінде оқушылардан сауалнама алу;  

6) олардың уәждеме саласының қалыптасу деңгейінің өзгеруі мақсатында 

соңғы кезеңінде оқушылардан сауалнама алу.  

 

 

Ұйымдастыру кезеңінде (2013 ж. мамыр-тамыз) экспериментті өтетін 

мұғалімдер кабинеттерінің қазіргі техникалық құралдармен жабдықталуын: 

компьютерлік, интерактивті тақталармен, кадрлық мәселелерді шешуді 

қамтамасыз ету.  

Эксперимент басшысы ҚР білім үздігі, жоғары санатты химия мұғалімі, ҚР 

және РФ педагогикалық ғылым кандидаты Н.М. Ваулина болғандықтан 

экспериментті өтетін мұғалімдер тобында жұмыс өтілі үш жылдан кем болмауы 

тиіс, өйткені олар оқыту әдістемесінің салыстыру сараптамасын беруі тиіс, ол 

эксперименттік жұмыс үшін өте маңызды.  
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Ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудің міндеті дидактикалық 

материалдармен қамтамасыз ету: ақыл-ой белсенділігі жағдайлары әдістемесі 

бойынша әдістемелік құралдарымен, заңдылықтарды тағайындау іскерлігін 

тексеру үшін тамсырмалар үлгісімен, оқушылар мен мұғалімдерге арнап 

құрастырылған сауалнамалардан алған деректерді өңдеу үшін математикалық 

формулалар.  

Экспериментті жасайтын мұғалімдерге әрдайым көмек көрсету 

мақсатында мынандай қызметтер жоспарланды:  

1) ОЖП әдістемесі бойынша кеңес пункті, онда мұғалімдер сабаққа үйде 

дайындалу бойынша, сабақта ой-өрісі жағдайларын пысықтау әдістемесін 

құрастыру бойынша нұсқаулықтарды алады (п.ғ.к. Ваулина Н.М).  

2) Компьютермен жұмысы бойынша кеңес пункті, онда мұғалімдер 

сабаққа компьютерлік модельді құрастыру кезінде қажет көмекті алады 

(информатика мұғалімі Поляков Е.Ю.)  

3) Психологилық қолдау қызметі (мектеп педагог-психологы 

Артюшина С.В.).  

 

Практикалық кезеңінде (2013 – 2014 және 2014-2015 оқу жылдары) 

жаратылыстану-математикалық және гуманитарлық цикл пәндерінде ОЖП 

әдістемесі бойынша сабақты өткізу – әдістемені практикада қолдану және оқуға 

негізделген.  

2013-2014 оқу жылы. 2013-2014 оқу жылының басынан «Облыстық 

эксперименттік алаңды ашу туралы» Қостанай облысы білім Басқармасының 

12.06.2013 №216 бұйрығына сәйкес «Гимназияның білім жүйесінде 

жаратылыстану-математикалық және гуманитарлық цикл пәндерін оқытуда ой-

өрісі жағдайларын пысықтау әдістемесі арқылы дамытып оқытуды жүзеге 

асыру» тақырыбы бойынша эксперименттік алаң қызметі ұйымдастырылды.  

Эксперименттік қызметтің мақсаты әр түрлі пәндерде дамыта оқытуды 

жүзеге асыруда ой-өрісі белсенділігі жағдайларында әдістеменің мүмкіндігі мен 

нәтижелілігін анықтау болып табылады.  

Эксперимент бағдарламасына сәйкес алаң қызметіне жаратылыстану-

математикалық бағыттағы пәндер кіргізілген. 2014 жылғы 7 қыркүйектегі №282 

бұйрығына сәйкес эксперимент жұмысына гимназияның педагог-психологы, 

математика, физика, информатика, химия, биология және география пәндерінің 

12 мұғалімі кіргізілді. Сонымен қатар 2 бастауыш сынып мұғалімі қосылды. 

Пән мұғалімдерінің кадрлық әлеуеті айтарлықтай жоғары (3-кесте; 9-сурет):  

 

3 кесте. 2013-2014 оқу жылында экспериментті өткізетін мұғалімдердің 

кадрлық құрамы  
№ Т.А.Ә. Лауазымы  Санаты  

1. Мартемьянова О.Г. директор, математика 

мұғалімі 

Жоғары  

2. Калошина Е.Г. ҒӘЖ б-ша дир.орынб Екінші  

3. Артюшина С.В. педагог-психолог Екінші  

4. Ваулина Н.М. химия мұғалімі Жоғары, п.ғ.к. 
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жоғары; 11; 
65% 

бірінші; 3; 
17% 

екінші; 3; 18% 

Экспериментті өтетін мұғалімдердің 
сапалық құрамы 

5. Мастьянова Л.Н. бастауыш сынып мұғалімі Жоғары  

6. Чащина С.В. бастауыш сынып мұғалімі Жоғары  

7. Зареченская И.Б. математика мұғалімі Жоғары  

8. Вебер Р.А. учитель математики Жоғары  

9. Михайлова С.В. учитель математики Бірінші  

10. Кушнарева Л.Е. учитель физики Жоғары  

11. Николаев В.В. учитель физики Жоғары  

12. Малкова Б.Б. учитель химии Жоғары  

13. Федюкович В.В. учитель биологии Жоғары  

14. Сагимульдина Р.Б. учитель географии Бірінші  

15. Поляков Е.Ю. учитель информатики Екінші  

16. Матвеева В.П. учитель информатики Бірінші  

17. Пономарева В.И. учитель информатики Жоғары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 сурет – Экспериментті өтетін мұғалімдердің сапалық құрамы  

 

Экспериментті өтетін мұғалімдермен 2013 жылғы қыркүйек-қазан 

аралығында ой-өрісі жағдайларын пысықтау әдістемелік негіздері мен оларды 

сабақта қолдану мен құрастыру технологияларын оқыту бойынша 10 сабақ 

өткізілді. Сабақты эксперимент басшысы, п.ғ.к. Н.М. Ваулина өткізді. Сонымен 

қатар, сабаққа дайындалуы бойынша экспериментке кіргізілген мұғалімдер 

үшін нақты ОЖП құрастыру бойынша және компьютермен жұмысы бойынша 

15 жеке кеңес өткізілді. Эксперимент бағдарламасына сәйкес кеңесті Н.М. 

Ваулина мен Е.Ю. Поляков өткізді. Осы жұмыстың нәтижесінде эксперимент 

басшысы, п.ғ.к. Н.М. Ваулина мен ҒӘЖ бойынша директор орынбасары Е.Г. 

Калошина құрастырған экспериментті өтетін мұғалімдермен әдістемелік ілесіп 

жүру бағдарламасы жасалды.  

«Гимназия ОТП жетілдіру жолдарының бір жолы ретінде оқушылардың 

ой-өрісі жағдайларын пысықтау әдістемесін қолдану» атты мектептің ғылыми-

практикалық конференциясы экспериментті өтетін мұғалімдердің ғылыми-

зерттеу қызметінің нәтижесі болды. Осы конференцияға экспериментті өтетін 

барлық мұғалімдер қатысты, онда өзін-өзі оқыту тақырыптарымен өз жұмыс 

тәжірибесі мен өз сабақтарында ОЖП әдістемесін қолданудан алған әсерін 
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қорытындылады. Конференция қорытындысы бойынша гимназияда жыл бойы 

мұғалімдердің дайындаған баяндамалары кірген материалдар жинағы 

шығарылды.  

Оқу жылы бойы алаң қызметіне кіргізілген мұғалімдер ОЖП 

технологиясын қолданып 16 ашық сабақ өткізді. Өткізілген сабақ жоспарлары 

қорытындыланып, мектеп жинағында жарияланды.  

Экспериментке қатысу үшін сынып пен оқушылар құрамы анықталды (4-

кесте.). 01.09.2013 жылғы гимназия оқушыларының жалпы санына қатысты 

экспериментке барлық параллельдің 26,3% оқушылары кіргізілді:  

 

4-кесте – 2013-2014 оқу жылында экспериментке кіргізілген оқушылар құрамы  
Сыныбы 01.09.2013 жылға оқушылар құрамы 

3 «Б» 32 

4 «Б» 29 

5 «В» 25 

6 «В» 27 

7 «А» 26 

8 «А» 27 

9 «Б» 26 

10 «В» 24 

8 сынып 216 адам 

 

Психологиялық-педагогикалық қолдаудың негізгі мақсаты: гимназистердің 

тұлғалық және оқуын дамытуға қолданатын ОЖП әдістеменің ықпалын бағалау 

болып табылады. Қойылған мақсаттан келесі міндеттер тұжырымдалды:  

- эксперименттік сынып оқушыларының зияткерлік даму жағдайын 

анықтау және гимназистердің когнитивтік салада болып жатқан өзгерістеріне 

талдау жасау;  

- ЖМЦ және ҚГБ пәндерінде ОЖП әдістемесін қолдану арқылы 

эксперименттік сынып оқушыларының оқу қызметінің танымдық-уәждемелік 

компонентін қарау;  

- ОЖП әдістемесін енгізу шегінде болып жатқан пәндерге белгіленген 

сынып оқушыларының эмоционалдық қатынас дәрежесі анықтау;  

- оқушылардың уәждемелік, зияткерлік және тұлғалық саласын сараптау 

арқылы ОЖП әдістемесін қолдану нәтижелілігі туралы қорытынды жасау.  

Оқушылардың жеке-тұлғалық дамуын бағалау үшін эксперименттік 

сыныптарда диагностикалық бақылаулар мен сауалнамаларды өткізуге 

диагностикалық жұмыс түрі таңдалды. Гимназистерді диагностикалық тексеру 

ұзақ және өткізудің үш кезеңіне есептелген.  

Диагностикалық құрал ретінде зияткерлік жоспар әдістерінің жиынтығы 

қолданылды(Зямбицявичене әдістемесі, Тихомирова әдістемесі, ТЗТ әдістемесі, 

ОДМТ әдістемесі) және арнайы сауалнама құрастырылды.  

Әдістемелер оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес таңдалды және 

диагностикалық бақылауларды өткізу келесідегідей көрсетілді:  

- бастауыш мектеп (1-4 сыныптар) – кіші оқушылардың сөздік-логикалық 

ой-өрісін анықтау үшін Зямбицявичене әдістемесі және Тихомирова әдістемесі 
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+ құрастырылған сауалнама;  

- орта мектеп (5-7 сыныптар) – ТЗТ әдістемесі (топтық зияткерлік тестілеу) 

+ құрастырылған сауалнама;  

- жоғары мектеп (8-11 сыныптар) – ОДМТ әдістемесінің түрлендірілген 

нұсқасы(ойды дамытудың мектептік тестілеу) + құрастырылған сауалнама.  

Құрастырылған сауалнама сұрақтары жабық типке жатады және 

оқушылардың танымдық-уәждемелік бағытын және оқыту үдерісінің 

эмоционалдық компонентін қарай алатындай етіп құрастырылды.  

 
Оқушыларға арналған сауалнама  

№ Сұрақ Компонент  

1. Сізге оқытылып жатқан пән ұнайды ма? 

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

 

 

 

 

Танымдылық 

2. Осы сабақтың оқу ақпараты көрнекірек және қол 

жетімдірек болды ма? 

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

3. Осы пән бойынша үй тапсырмасын орындау 

қызығырақ болды ма? 

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

4. Осы сабақта қабылданған, есте сақталған пәндік 

материалдың көлемі ұлғайды ма?  

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

5. Осы пәнді оқытатын мұғалім ұнайды ма? 

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

 

 

 

Эмоционалдық  
6. Қалай ойлайсыздар, соңғы жылы (екі жыл) осы пәнді 

оқыту өзгерді ма? 

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

7. Осы сабақта өзіңізді ыңғайлы сезінесіз бе? 

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

8. Осы пәнді оқуда белгілі нәтижеге қол жеткізуді 

жоспарлайсыз ба? 

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

 

 

Уәждемелік  

9. Осы пән бойынша зияткерлік олимпиадаларға, 

байқауларға, ойындарға қатысқыңыз келе ме? 

Ия Жоқ Жауап беруге қиын 

 

Бастапқы диагностиканың нәтижелері (I кезең)  

Оқушылардың когнитивті сала құраушысының диагностикалық 

мәліметтер жинағы келесі мәліметті көруге мүмкіндік берді.  

 
2013-2014 оқу жылы  

Эксперимент

тік сынып 

Оқушылар 

саны 

(100 %) 

Оқушылардың зияткерлік саласының жағдайы  

Дамудың жоғары 

деңгейі 

Жастық норма 

шамасындағы даму 

Дамудың төмен 

деңгейі 

3 «Б» 32 а. 10 а. – 31 % 16 а. – 50 % 6 а. – 19 % 

4 «Б» 29 а. 9 а. – 31 % 14 а. – 48 % 6 а. – 21 % 

5 «В» 25 а. 4 а. – 16 % 12 а. – 48 % 9 а. – 36 % 

6 «В» 27 а. 7 а. – 26 % 15 а. – 55 % 5 а. – 19 % 

7 «А» 26 а. 6 а. – 23 % 15 а. – 58 % 5 а. – 19 % 
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8 «А» 27 а. 9 а. – 33 % 14 а. – 52 % 4 а. – 15 % 

8 «В» 26 а. 4 а. – 15 % 15 а. – 58 % 7 а. – 27 % 

10 «В» 24 а. 5 а. – 21 % 14 а. – 58 % 5 а. – 21 % 

8 сынып 216 а. 54 а. – 25 % 115 а. – 53 % 47 а. – 22 % 

 

Гимназистердің зерттеуден өткен оқушылар ұжымының 78 %-ң ой-өрісі 

саласының құраушысы, пәндік ақпаратты оқушылардың толық қабылдауына 

жауаптылығы дамыған. Алынған пайыз айтарлықтай жоғары және 

эксперименттік сынып балаларының көбісі оқуда табысты болуы мүмкін 

екендігін куәландырып отыр.  

 
Оқушылардан сауалнама алу 

Экспери-

менттік 

сынып 

Оқушылар 

ұстанымы 

Оқу қызметінің компоненті  

Танымдылық  Эмоционалдық Уәждемелік  

3 «Б»  

(32 а.) 
қатысқандар 14 а. – 44 % 12 а. – 38 % 14 а. – 44 % 

болмағандар 8 а. – 25 % 10 а. – 31 % 10 а. – 31 % 

белгісіз ұстан. 10 а. – 31 % 10 а. – 31 % 8 а. – 25 % 

4 «Б» 

(29 а.) 
қатысқандар 15 а. – 52 % 16 а. – 55 % 16 а. – 55 % 

болмағандар 7 а. – 24 % 6 а. – 21 % 7 а. – 24 % 

белгісіз ұстан. 7 а. – 24 % 7 а. – 24 % 6 а. – 21 % 

5 «В» 

(25 а.) 
қатысқандар 8 а. – 32 % 6 а. – 24 % 6 а. – 24 % 

болмағандар 8 а. – 32 % 10 а. – 40 % 9 а. – 36 % 

белгісіз ұстан. 9 а. – 36 % 9 а. – 36 % 10 а. – 40 % 

6 «В» 

(27 а.) 
қатысқандар 14 а. – 52 % 12 а. – 44 % 14 а. – 52 % 

болмағандар 6 а. – 22 % 8 а. – 30 % 7 а. – 26 % 

белгісіз ұстан. 7 а. – 26 % 7 а. – 26 % 6 а. – 22 % 

7 «А» 

(26 а.) 
қатысқандар 11 а. – 42 % 12 а. – 46 % 14 а. – 54 % 

болмағандар 7 а. – 27 % 7 а. – 27 % 5 а. – 19 % 

белгісіз ұстан. 8 а. – 31 % 7 а. – 27 % 7 а. – 27 % 

8 «А» 

(27 а.) 
қатысқандар 17 а. – 64 % 16 а. – 59 % 19 а. – 70 % 

болмағандар 5 а. – 18 % 5 а. -18 % 4 а. – 15 % 

белгісіз ұстан. 5 а. – 18 % 6 а. – 23 % 4 а. – 15 % 

8 «В» 

(26 а.) 
қатысқандар 12 а. – 46 % 10 а. – 38 % 10 а. – 38 % 

болмағандар 6 а. – 23 % 8 а. – 31 % 8 а. – 31 % 

белгісіз ұстан. 8 а. – 31 % 8 а. – 31 % 8 а. – 31 % 

10 «В» 

(24 а.) 
қатысқандар 12 а. – 50 % 10 а. – 42 % 12 а. – 50 % 

болмағандар 8 а. – 33 % 9 а. – 37 % 7 а. – 29 % 

белгісіз ұстан. 4 а. – 17 % 5 а. – 21 % 5 а. – 21 % 

Барлығы қатысқандар 

(216 а.) 

103 а. – 48 % 94 а. – 44 % 105 а. – 49 % 

 

Сауалнама мәліметтер сараптамасы экспериментті енгізудің бастапқы 

кезеңінде таным белсенділігі эксперименттік сынып оқушыларының тек 48%, 

оқу үдерісіне жағымды қарым-қатынасы осы сынып оқушыларының 44% және 

оқушылардың 49% оқуда табысқа жетуге уәжденгенін көрсетті. Өкінішке 

қарай, алынған көрсеткіштер қажетті норманың жартысынан азын құрайды.  

Өткізілген бастапқы диагностиканың негізінде мынадай қорытынды 
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жоғары; 13; 68% 

бірінші; 2; 11% 
екінші; 4; 21% 

Экспериментті өтетін мұғалімдердің сапалық 
құрамы 

жасауға болады: белгілі зияткерлік әлеуеті бар гимназистер осы уақытша 

кезеңде оны толық максималды көлемде жүзеге асыруға ұмтылмайды. Ол үшін 

әр түрлі пәндерде сабақ үдерісі құрылымына белгілі түзетулер енгізу қажет.  

 

2014-2015 оқу жылы. 2014-2015 оқу жылында эксперименттік алаң 

қызметі жалғастырылды. Іс-шаралар жоспарына сәйкес, 2014-2015 оқу 

жылында жаратылыстану-математикалық бағытындағы пәндерінің алаң 

қызметіне қосымша гуманитарлық бағытындағы пәндер қосылды (5-кесте және 

10-сурет):  

 

5-кесте – 2014-2015 оқу жылында экспериментті өтетін мұғалімдердің кадрлық құрамы   
№ Т.А.Ә. лауазымы Санаты 

1. Мартемьянова О.Г. директор, математика мұғалімі Жоғары 

2. Калошина Е.Г. ҒӘЖ б-ша директор орынб. Екінші 

3. Артюшина С.В. педагог-психолог Екінші 

4. Ваулина Н.М. Химия мұғалімі Жоғары, п.ғ.к. 

5. Мастьянова Л.Н. Бастауыш сынып мұғалімі Жоғары 

6. Чащина С.В. Бастауыш сынып мұғалімі Жоғары 

7. Зареченская И.Б. математика мұғалімі Жоғары 

8. Вебер Р.А. математика мұғалімі Жоғары 

9. Михайлова С.В. математика мұғалімі Бірінші 

10. Кушнарева Л.Е. физика мұғалімі Жоғары 

11. Николаев В.В. физика мұғалімі Жоғары 

12. Малкова Б.Б. химия мұғалімі Жоғары 

13. Федюкович В.В. биология мұғалімі Жоғары 

14. Сагимульдина Р.Б. география мұғалімі Бірінші 

15. Поляков Е.Ю. информатика мұғалімі Екінші 

16. Пономарева В.И. информатика мұғалімі Жоғары 

17. Малеева М.В. орыс тілі және әдебиет мұғалімі Жоғары 

18. Сопина И.А. ағылшын тілі мұғалімі Жоғары 

19. Тимофеева И.А. ағылшын тілі мұғалімі Екінші 

    

 

 

10-сурет – 2014-2015 оқу жылында экспериментті өтетін мұғалімдердің 

сапалық құрамы  
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ОЖП әдістемесін қолдануда қиналатын экспериментке қайтадан енгізілген 

мұғалімдермен, сонымен бірге ЖМЦ мұғалімдермен 2014 жылғы қыркүйек-

қазан аралығында ой-өрісі жағдайларын пысықтау әдістемелік негіздері мен 

оларды сабақта қолдану мен құрастыру технологияларын оқыту бойынша 10 

сабақ өткізілді. Сабақты эксперимент басшысы, п.ғ.к. Н.М. Ваулина өткізді. 

Сонымен қатар, компьютермен жұмысы бойынша Е.Ю. Поляковтың 

басшылығымен кеңестік пункт және экспериментті өтетін мұғалімдерге 

арналған педагог-психолог кеңесі өз жұмысын жалғастырды.  

Оқу жылы аралығында алаң қызметіне кіргізілген мұғалімдермен ОЖП 

технологиясын қолдану арқылы 12 ашық сабақ өткізілді. Өткізілген сабақ 

жоспарлары қорытындыланып, мектеп жинағында жарияланды.  

Алаң жұмысы шеңберінде өткізілген «Интерактивті қобдиша» атты 

презентациялардың «Бірінші ашық фестиваліне» гимназияның 13 мұғалімі ғана 

қатысып қойған жоқ, сонымен қатар өз тәжірибесімен бөліскісі және оқу 

үдерісінде презентация мен флипчартты пайдалануда жинақталған 

тәжірибесімен алмасқысы келген қала мектептерінен (№№ 7, 11, 15, 18 ОМ) 10 

мұғалімдер қатысты.  

2014-2015 оқу жылында сабақта ОЖП әдістемесін пайдаланумен 

қамтылған оқушылар құрамы ұлғайды (6-кесте). Оқушылардың жалпы 

құрамының төмендеуі ескерілгеннің өзінде жалпы құрамнан экспериментке 

кіргізілген оқушылар үлесі 36% ұлғайды.  

 

6-кесте – 2013-2014 оқу жылында экспериментке кіргізілген оқушылар құрамы  
Сыныбы 01.09.2014 жылына оқушылар саны 

1 «Б» 30 

4 «Б» 31 

5 «Б» 30 

6 «В» 24 

7 «В» 28 

8 «А» 24 

9 «А» 27 

9 «В» 22 

10 «А» 21 

11 «А» 26 

11 «В» 21 

Барлығы: 284 адам 

 

Жыл басында эксперименттік сынып оқушыларымен аралық 

психологиялық диагностика өткізілді, сонымен бірге пәндер бойынша аралық 

бақылау жұмыстары орындалды.  

 

Аралық диагностика нәтижелері (II кезең)  
2014-2015 оқу жылы 

Эксперимент

тік сынып 

Оқушылар 

саны 

 (100 %) 

Оқушылардың зияткерлік саласының жағдайы  

Дамудың 

жоғары деңгейі 

Жастық норма 

шамасындағы даму 

Дамудың төмен 

деңгейі 

1 «Б» 30 а. 6 а. – 20 % 20 а. – 67 % 4 а. – 13 % 
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4 «Б» 31 а. 13 а. – 42 % 14 а. – 45 % 4 а. – 13 % 

5 «Б» 30 а. 12 а. – 40 % 13 а. – 43 % 5 а. – 17 % 

6 «В» 24 а. 4 а. – 17 % 13 а. – 54 % 7 а. – 29 % 

7 «В» 28 а. 9 а. – 32 % 15 а. – 54 % 4 а. – 14 % 

8 «А» 24 а. 9 а. – 37 % 12 а. – 50 % 3 а. – 13 % 

9 «А» 27 а. 11 а. – 41 % 13 а. – 48 % 3 а. – 11 % 

9 «В» 22 а. 5 а. – 23 % 10 а. – 45 % 7 а. – 32 % 

10 «А» 21 а. 12 а. – 57 % 9 а. – 43 % -  

11 «А» 26 а.  16 а. – 62 % 10 а. – 38 % - 

11 «В» 21 а. -  7 а. – 33 % 11 а. – 53 % 3 а. – 14 % 

8 сынып 284 а. 104 а. – 37 % 140 а. – 49 % 40 а. – 14 % 

 

Аралық диагностика кезеңінде эксперименттік сынып оқушыларының 86% 

жалпы білім, іскерлігі мен дағдысы қалыптасқаны байқалды, бұл 

гимназистердің тұрақты ой-өрісі дамуының көрсеткіші болып табылады. 

Оқушылардың зияткерлік қоры дамуының оң динамикасы оқуда белгілі 

нәтижеге қол жеткізу үшін ОЖП әдістемесі технологиясын қолдану керектігін 

көрсетеді.  

 
Оқушылардан сауалнама алу  

Экспери-

менттік сынып 

Оқушылар 

ұстанымы 

Оқу қызметінің компоненті  

Таным 

дылық 

Эмоцио 

налдық 

Уәждемелік  

4 «Б» 

(31 а.) 
қатысқандар 18 а. – 58 % 17 а. – 54 % 19 а. – 62 % 

болмағандар 6 а. – 19 % 7 а. – 23 % 6 а. – 19 % 

белгісіз ұстан. 7 а. – 23 % 7 а. – 23 % 6 а. – 19 % 

5 «Б» 

(30 а.) 
қатысқандар 19 а. – 63 % 17 а. – 56 % 19 а. – 63 % 

болмағандар 5 а. – 17 % 7 а. – 23 % 6 а. – 20 % 

белгісіз ұстан. 6 а. -20 % 6 а. – 20 % 5 а. – 17 % 

6 «В» 

(24 а.) 
қатысқандар 9 а. – 37 % 10 а. – 42 % 10 а. – 42 % 

болмағандар 9 а. – 37 % 7 а. – 29 % 8 а. – 32 % 

белгісіз ұстан. 6 а. – 26 % 7 а. – 29 % 6 а. – 26 % 

7 «В» 

(28 а.) 
қатысқандар 15 а. – 54 % 15 а. – 54 % 17 а. – 61 % 

болмағандар 7 а. – 25 % 6 а. – 21 % 6 а. – 21 % 

белгісіз ұстан. 6 а. – 21 % 7 а. – 25 % 5 а. – 18 % 

8 «А» 

(24 а.) 
қатысқандар 14 а. – 58 % 15 а. – 62 % 15 а. – 62 % 

болмағандар 5 а. – 21 % 5 а. – 21 % 5 а. – 21 % 

белгісіз ұстан. 5 а. – 21 % 4 а. – 17 % 4 а. – 17 % 

9 «А» 

(27 а.) 
қатысқандар 19 а. – 70 % 20 а. – 74 % 20 а. – 74 % 

болмағандар 5 а. – 19 % 3 а. – 11 % 4 а. – 15 % 

белгісіз ұстан. 3 а. – 11 % 4 а. – 15 % 3 а. – 11 % 

9 «В» 

(22 а.) 
қатысқандар 13 а. – 59 % 10 а. – 45 % 9 а. – 40 % 

болмағандар 4 а. – 18 % 8 а. – 37 % 8 а. – 37 % 

белгісіз ұстан. 5 а. – 23 % 4 а. – 18 % 5 а. – 23 % 

10 «А» 

(21 а.) 
қатысқандар 16 а. – 76 % 13 а. – 62 % 17 а. – 81 % 

болмағандар 5 а. – 24 % 6 а. – 29 % 4 а. – 19 % 

белгісіз ұстан. - 2 а. – 9 % - 

11 «А» 

(26 а.) 
қатысқандар 19 а. – 73 % 18 а. – 69 % 22 а. – 85 % 

болмағандар 5 а. – 19 % 6 а. – 23 % 4 а. – 15 % 
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белгісіз ұстан. 2 а. – 8 % 2 а. – 8 % - 

11 «В» 

(21 а.) 
қатысқандар 12 а. – 57 % 11 а. – 52 % 14 а. – 67 % 

болмағандар 5 а. – 24 % 8 а. – 39 % 4 а. – 19 % 

белгісіз ұстан. 4 а. – 19 % 2 а. – 9 % 3 а. – 14 % 

Барлығы қатысқандар 

 (254 а.) 

154 а. – 61 % 146 а. – 57 % 162 а. – 64 % 

 

*1 «Б» сынып оқушылары жас ерекшеліктеріне (нақты шындықты 

адекватты бағалау мен болашақ оқиғаларды болжау қиындығына) және 

гимназияның бастауыш мектебінде оқу үдерісін құрастыру ерекшелігіне 

(бірінші оқу жартыжылдығында үй жұмысының болмауына) байланысты 

сауалнамаға қатысқан жоқ.  

Оқушылардың аралық диагностикасы шеңберінде алынған сауалнама 

мәліметтері, эксперименттік сынып оқушыларының 61 % базалық, негізгі оқу 

уәждемесі болып табылатын, танымдылық белсенділігінен басым екенін 

көрсетеді. Оқушылардың 64 % өздерінің жеке оқу жетістіктерін көрсетуге 

бағытталған және гимназистердің 57 % оқу үдерісіне оң көзқараспен қарайды.  

Қорытынды кезең (2015 ж. қыркүйек-қараша) эксперимент нәтижесінде 

алынған мәліметтерді өңдеуге негізделген. Алынған мәліметтердің эксперимент 

мақсаттарымен, сараптамамен, сипаттаумен, эксперимент қорытындысын 

өткізілген сабақтарды жалпылаумен сәйкестендіру. Тәжірибені қорытындылау 

және эксперимен қорытындысын жасау бойынша семинар жоспарланған, 

сонымен қатар алаң қызметінің материалдарын лицензиялау.  

Алынған нәтижелер.Екі жыл бойы экспериментті өтетін мұғалімдер 

қалалық және облыстық іс-шараларға белсенді қатысады:  

- Ваулина Н.М. – химия мұғалімдерінің қалалық семинары және БАИ 

курстарын тыңдаушыларына арналған семинар;  

- Ваулина Н.М., Сикирова А.К., Артюшина С.В., Калошина Е.Г, - үздік 

әдістемелік жоспардың қалалық байқауы;  

- Пономарева В.И., Матвеева В.П. – информатика мұғалімдерінің қалалық 

семинары.  

Сабақтарда ОЖП әдістемесін қолдану бойынша математика және физика 

мұғалімдерінің қалалық семинары, онда экспериментті өтетін мұғалімдер өз 

жұмысында ОЖП әдістемесін қолдану тәжірибесімен бөлісті:  

- Ваулина Н.М. - баяндама, Михайлова С.В. – шеберлік сынып, Кушнарева 

Л.Е. – әдістеменің презентациясы, Зареченская И.Б. – ашық сабақ, 

Мартемьянова О.Г. – ашық сабақ, Николаев В.В. – ашық сабақ.  

- Пономарева В.И. – «Информатика сабақтарында ой-өрісінің жағдайларын 

пысықтау әдістемесі. Алгоритмдердің блок-схемаларын құрастыру үшін 

векторлық графика құралдарын қолдану» информатика мұғалімдерінің 

біліктілігін арттыру курстарында баяндама.  

- Пономарева В.И. – «Білім сапасын арттыру – қалыптастырудың және 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың маңызды шарттары» 

мұғалімдердің ІІ ашық аймақтық ғылыми-практикалық конференциясында 

«Информатиканы оқытуда ой-өрісінің жағдайларын пысықтау әдістемесі 
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арқылы дамытып оқытуды жүзеге асыру» тақырыбына баяндама.  

- Михайлова С.В. – «ХХІ ғасыр мектебі» мұғалімдердің ғылыми-

практикалық конференциясы шеңберінде «Математика сабақтарында ОЖП 

әдістемесін қолдану» тақырыбына баяндама.  

- Михайлова С.В. – «Математика сабақтарында ОЖП әдістемесін қолдану» 

шеберлік сыныбымен математика мұғалімдерінің педагогикалық шеберлігінен 

облыстық байқауына қатысты (1 орын).  

Сонымен бірге, педагог-психолог Артюшина С.В. өз қызметінің 

шеңберінде эксперименттік сынып оқушыларының ақпаратты көру арқылы 

қабылдаудың ең тиімді тәсілдеріне зерттеу жүргізді. «Көру ақпаратының 

мәдениеті» мақала түріндегі жұмыс қорытындысы «Қостанай Дарыны.kz» №2 

2014 жылы ақпараттық-әдістемелік журналында, «Мектептегі психология» №6 

2014 жылғы журналында жарияланды.  

Оқу құраушыларын, атап айтқанда жеке пәндер бойынша эксперименттік 

сынып оқушыларының білім сапасының сараптамасы, оқу үдерісінің 

тиімділігіне, мұғалімдердің ОЖП әдістемесін қолдануына жақсы әсер етуі 

туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді: екі жыл эксперимент өткен 

кезінде сыныптың/пәннің жартысынан көбі оң немесе тұрақты жоғары 

динамикасын көрсетеді (7-кесте):  

 

7-кесте – Эксперименттік сыныптарда бөлек пәндер бойынша білім сапасы  
Сынып 

(2014-2015 

о.ж.) 

Пәні  Экспериментке 

дейін 

2013-2014 

о.ж. 

2014-2015 

 о.ж. 

4 «Б» 

Математика 93% 95% 93,5% 

Информатика 100% 100% 100% 

Ағылшын тілі 93% - 96% 

5 «Б» 
Математика 85% 88% 83% 

Информатика 100% 100% 100% 

7 «В» 

Математика 86,2% 89% - 

Орыс тілі  83,3% - 78% 

Ағылшын тілі 88% - 92% 

8 «А» 
Физика  - 60% 85,7% 

Ағылшын тілі 95% - 100% 

9 «А» 

Математика 48,1% 74% 77% 

Химия  - 93% 89% 

Информатика 93% 93,7% 94,4% 

География 66,7% 92% 96% 

9 «В» 
Химия  - 52% 60% 

Физика  56,2% 39,1% 50% 

10 «А» 

Математика 52% 52,2% 48% 

Физика 64,7% 66,6% 70% 

Химия 85% 86% 85% 

Орыс тілі  81% - 95% 

Ағылшын тілі 100% - 100% 

11 «А» Математика 93,1% 100% 100% 

11 «В» 
Биология 59,3% 68,2% 95,2% 

Химия  40,7% 57% 63% 
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Бастапқы және аралық диагностикалардың салыстырмалы 

мәліметтері.  

Гимназистердің когнитивті дамуының корреляциялық мәліметтері, 

бақылап отырған параметрлердің оң динамикасы позициясынан 

қарастырылады. (дамудың төмен деңгейімен оқушылар санының азаюы – оң 

динамика).  

 
Эксперимен-

ттік сынып  

Оқушылардың зияткерлік саласының жағдайы  

Дамудың жоғары 

деңгейі 

Дамудың жоғары 

деңгейі 

Дамудың жоғары 

деңгейі 

I 

кезең 

II 

кезең 

Дина-

мика 

I 

кезең 

II 

кезең 

Дина-

мика 

I 

кезең 

II 

кезең 

Дина-

мика 

1 «Б» - 20 %  - 67 %  - 13 %  

3 «Б»-4 «Б» 31 % 42 % +11 % 50 % 45 % -5 % 19 % 13 % +6 % 

4 «Б»-5 «Б» 31 % 40 % +9 % 48 % 43 % -5 % 21 % 17 % +4 % 

5 «В»-6 «В» 16 % 17 % +1 % 48 % 54 % +6 % 36 % 29 % +7 % 

6 «В»-7 «В» 26 % 32 % +6 % 55 % 54 % -1 % 19 % 14 % +5 % 

7 «А»-8 «А» 23 % 37 % +14 % 58 % 50 % -8 % 19 % 13 % +6 % 

8 «А»-9 «А» 33 % 41 % +7 % 52 % 48 % -4 % 15 % 11 % +4 % 

8 «В» - 9 «В» 15 % 23 % +8 % 58 % 45 % -13 % 27 % 32 % +5 % 

10 «А» - 57 %  - 43 %  - -  

10 «В»-11 

«В» 

21 % 33 % +12 % 58 % 53 % -5 % 21 % 14 % +7 % 

11 «А» - 62 %  - 38 %  - -  

Барлығы 25 % 37 % +12 % 53 % 49 % -4 % 22 % 14 % +8 % 

 

Бастапқы және аралық диагностиканың алынған мәліметтерін 

сараптамадан өткізгенде, ЖІД (жалпы білім, іскерлігі мен дағдысы) 

қалыптасуының жоғарғы көрсеткішімен оқушылар сонының өсуі және 

когнитивті саладағы көрсеткіштің төмен дамуы мен оқушылар санының азаюы 

байқалды. Диагностика нәтижесіне сүйеніп, ЖМЦ және ҚГБ пәндерінде ОЖП 

әдістемесін енгізу мен қолдану гимназистердің зияткерлік потенциалын ашуға 

жақсы әсер етеді және ой-өрісі саласының жасауышын сапалы дамыту есебінен 

оқушыларды табысты оқытуға ықпалын тигізеді деп болжам жасауға болады.  

 
Эксперимен

ттік сынып 

Оқушылардың оқу қызметінің компоненттері 

танымдылық эмоционалдық уәждемелік 

I 

кезең 

II 

кезең 

Дина-

мика 

I 

кезең 

II 

кезең 

Дина-

мика 

I 

кезең 

II 

кезең 

Дина-

мика 

1 «Б» - - - - - - - - - 

3 «Б»-4 «Б» 44 % 58 % +24 % 38 % 54 % +16 % 44 % 52 % +8 % 

4 «Б»-5 «Б» 52 % 63 % +11 % 55 % 56 % +1 % 55 % 63 % +8 % 

5 «В»-6 «В» 32 % 37 % +9 % 24 % 42 % +18 % 24 % 42 % +18 % 

6 «В»-7 «В» 52 % 54 % +2 % 44 % 54 % +10 % 52 % 61 % +9 % 

7 «А»-8 «А» 42 % 58 % +16 % 46 % 62 % +16 % 54 % 62 % +8 % 

8 «А»-9 «А» 64 % 70 % +6 % 59 % 74 % +5 % 70 % 74 % +4 % 

8 «В» - 9 «В» 46 % 59 % +13 % 38 % 45 % +7 % 38 % 40 % +2 % 

10 «А» - 76 %  - 62 %  - 81 %  
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10 «В»- 

11 «В» 

50 % 57 % +7 % 42 % 52 % +10 % 50 % 67 % +17 % 

11 «А» - 73 %  - 69 %  - 85 %  

Барлығы  48 % 61 % +13 % 44 % 57 % +23 % 49 % 64 % +15 % 

 

ЖМЦ және ҚГБ пән мұғалімдерімен ОЖП әдістемесін мақсатты түрде 

енгізу мен қолдану жүргізілген екі оқу жылы ішінде оқушылардың 

сауалнамалық мәліметтерін салыстыра отырып, сабақтарда пән мұғалімдерімен 

позитивті-конструктивті қарым-қатынасы мен өтіп жатқан пәнге танымдық 

қызығушылығының есебінен жаңа оқу ақпаратын қабылдауға уәжденген 

оқушылар санының ұлғаюын атап өту керек. Болған жақсы өзгерістер алдағы 

уақытта гимназистердің білім сапасының өсуіне алып келеді.  

Эксперименттік сынып оқушыларының бастапқы және аралық 

диагностикасы мәліметтерін қорытындылай келе, оқушылардың когнитивті, 

уәждемелік және эмоционалды-тұлғалық даму көрсеткішінің ұлғаюы мен 

тұрақтылығын болжауға болады.  

 

Қорытынды  

 

Эксперименттік алаң қызметінің нәтижесін ескере отырып, осы кезеңде 

келесі қорытындыны жасауға болады:  

1. Эксперименталдық алаң шеңберіндегі жұмыс гимназия мұғалімдерінің 

белсенді зерттеу қызметіне ынталандырды және олардың кәсіби деңгейін 

арттырды.  

2. Эксперименттік алаң қызметіне кіргізілген мұғалімдер өздерінің АКТ-

құзырлығын арттырды, сабақ және сабақтан тыс кезінде компьютерлік және 

мультимедиялық құрылғыларды қолдану спектрін ұлғайтты.  

3. ОЖП әдістемесін қолдану білім үдерісіне зиян келтірмейді және 

көбінесе оқушылардың білім сапасын арттыруға және тұрақтандыруға алып 

келеді.  

4. Сабақта ОЖП әдістемесін жүйелі түрде қолдану мұғалім мен оқушының 

арасында қолайлы қарым-қатынасын жасайды, оқушылардың өзін-өзі оқыту 

және өзара оқыту үдерісіне, негізгі құзыретін дамытуға ықпалын тигізеді.  

5. Білім үдерісінде ОЖП әдістемесін қолдану оқушылар уәждемесін 

арттыруға, гимназияның білім үдерісінің эмоционалдық фонын жақсартуға 

алып келді.  

 

Әрі қарай алға басу бойынша нұсқаулықтар  

 

Істелінген жұмысқа және алынған нәтижелерге сүйене отырып, осы 

әдістемені білім ұйымдарында қолдануға ұсыныс жасауға болады деп 

ойлаймыз.  
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Қосымшалар № 1-7  
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2.7 Оқытудың конструктивтік теориясы  

 

Мектептің толық атауы: Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 

«Дарынды балаларға арналған «Озат» мектеп-интернаты» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі.  

Мектептің заңды мекен-жайы: Костанай облысы, Қостанай қ., 

Маяковский көшесі, 112.  

Оқыту тілі: орыс  

Эксперименталдық жұмыс тақырыбы:  

Педагогикалық технологиялар атауы: оқытудың конструктивтік 

теориясы.  

Технологиялардың жетекші идеялары: Жеке тұлғаға бағытталған білім 

мен тәрбиені жүзеге асыру. Бұл мектептің әр оқушысы мәселелік жағдаяттар 

мен оқу мәселелерін шешуде «табыстың жағдаяты» мектебінде өмір сүріп және 

сезініп, өзін-өзі басқарып, өзін-өзі жүзеге асыра алатын білім кеңістігін құруды 

болжайды. Дарынды балаларды қолдау, дамыту және әлеуметтендіру білім беру 

жүйесінің басым міндеттерінің бірі болып табылады. Дарынды, талантты 

балаларды анықтау, оқыту мен тәрбиелеу үдерісі білім жүйесін жетілдірудің 

жаңа міндеттерін құрайды, өйткені бүгінде дарынды балаларды оқыту – бұл 

болашақтағы барлық балаларды оқыту моделі.  

Қостанай облысы әкімдігі білім Басқармасының «Дарынды балаларға 

арналған «Озат» мектеп-интернаты» КММ – бұл негізгі орта және жалпы орта 

білімді бере отырып, біріккен құрылымдағы білім мен тәрбие міндеттерін 

жүзеге асырушы көпқызметті мекеме.  

Мектеп мынандай үш құндылыққа: жеке бастың даму құндылығы, мәдени 

мұраға деген құрмет, әлеуметтік кіріккен құндылықтарға бет түзейді және 

сүйенеді.  

Педагогикалық ұжымның жұмысын нәтижелі жүргізуді қисынды 

дамытудың жетекші дидактикалық идеясы - ол білім беру үдерісін адамды өзін-

өзі дамытуға мақсатты түрде дайындаудың негізгі құралы және басты шарты 

ретінде түсіну, басқа сөзбен айтқанда білім алушының жеке тұлғалық мүддесін 

дамыту құралы деп қабылдау.  

Жетекші идея ретінде анықталып, жүзеге асырылуда:  

 табыс педагогикасы, жеке тұлғаға бағытталған мүддені ашу негізінде 

оқушыларға адамзат әрекетінің әр түріндегі жетістікке жетудің 

технологияларын меңгеруге мүмкіндік береді;  

 гуманистік психология, саналы өмірлік таңдау мен оқушылардың жеке 

тұлғасын өзін-өзі өзектілендіру үшін жағдай жасауға педагогикалық ұжымға 

мүмкіндік береді;  

 шығармашылық педагогикасы, адамның креативті бастамашылдығын 

дамыту жеке тұлғаның шығармашыл болып қалыптасуының негізі ретінде;  

 жеке тұлғаны дамыту педагогикасы;  

 өзін-өзі анықтау педагогикасы, әр түрлі салада өзін-өзі билеу мен өзін-

өзі жүзеге асыру үдерісінде оқушыларға педагогикалық қолдау көрсетуші.  
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Технологиялардың мақсаты:  

Оқушылар, мұғалімдер, ата-аналар және қоғам арасындағы тығыз 

байланыс құру мен өзін-өзі жетілдіру мен оқытуға уәжденген оқушылар 

ортасын, жаңа форматты педагогикалық контингентті қалыптастыруға 

мүмкіндік беретін, жаңашыл ортаны дамыту жолдары мен білімділік 

ортасының факторларын анықтау.  

Басымдылық міндеттері:  

 оқу уақытының жалпы көлемі оқушылардың өздік жұмысы бөлшегінің 

ұлғаюы, «Озат» ДБМ оқушыларының танымдық белсенділігін дамыту 

бағытындағы білімнің мазмұны мен технологияларын жетілдіру; білім беру 

қызметі сапасының ғылыми-әдістемелік жүйесін дамыту;  

 басқару механизмдерін оңтайландыру мен диверсификациялау жолымен 

мектептің білім жүйесін басқарудың тиімділігін көтеру;  

 дарынды оқушының білімді игерудің жеке бірегей жолдарын анықтау 

және келешектегі жұмыс мәдениетін қалыптастыратын әлеуметтік-

педагогикалық орта құру, бұл оған бәрінен де қажетті;  

 оқушының жеке білім алу траекториясын оқушылармен бірге құру және 

оқушылардың өмірлік жоспарларын жүзеге асыру үшін маңызды оқу, 

әлеуметтік және басқа да құзырлылық түрлерін қалыптастыру мен өзіндік 

танымдық әрекеті үдерісін қолдауға жағдай туғызу, оқушылардың ата-

аналарымен серіктестік қарым-қатынас құру.  

Мектептің миссиясы - жеке білім беру бағдарламасын құрудың кең және 

икемді мүмкіндіктерін жоғары сынып оқушыларын оқыту мазмұнын саралауды 

жүзеге асырушы «табысты мектептің» идеясын іске асыру, мектептің білім беру 

жүйесіне көптілділік моделін енгізу.  

 

Басымдылық міндеттермен қатар белгіленген:  

 Үштілді оқыту моделін кезеңдермен енгізу - пәндерді қазақ тілінде 

оқыту(Қазақстан тарихы, өзін-өзі тану, құқықтану негіздері, қоғамтану, 

Қазақстан географиясы).  

 Ағылшын тілінде бейіндік пәндерді оқыту (биология, химия, физика, 

математика, география).  

 Оқу жоспарының вариативтік бөлімін оқу-әдістемелік кешендер, 

бағдарламаларды жасау және лицензиялау арқылы қамтамасыз ету(дамытушы 

курстар (ЖТБК), таңдау бойынша курстар, жоғары сыныптағы қолданбалы 

курстар).  

 Педагогтар блогын әзірлеу, желілік қоғамдастық құру.  

 

Жүзеге асыру жылдары: 2011-2014 ж.ж.  

Жүзеге асырудың барысы мен кезеңдері:  

Диагностикалық-болжамдық кезеңі. Тарихты оқу және қазіргі заман 

талаптары жағдайын зерттеу негізінде таңдалған тақырыптың өзектілігін 

негіздеу:  

 еңбектердегі зерттеу мәселелерінің әзірлену жағдайымен танысу, негізгі 
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теориялық ережелер әзірленді;  

 зерттелетін мәселенің теориялық, тәжірибелік және әдістемелік 

жоспарларының барынша маңызды көрсеткіштерін анықтау;  

 педагогтардың психология-педагогикалық құзырлылығын көтеру;  

 тағайындалған қарама-қайшылықтан туындайтын мәселелерді 

қалыптастыру;  

 пәннің қызметін тағайындау, іс-әрекет нысанын анықтау;  

 ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асырудың мақсаты мен міндеттерін 

қалыптастыру;  

 зерттеудің әдісі мен құралын жобалау - олардың оңтайлы үйлесімділігін 

анықтап, барынша тиімді қолдану;  

 мәселе бойынша зерттеудің көптеген теориялық ережелерін анықтау;  

 интербелсенді оқыту түрлерін мектеп педагогтарының тәжірибелік 

әрекетінде енгізілген, дидактикалық және әдістемелік материал жинақтау, 

материалдар әзірлемесін дайындау.  

Берілген кезеңде әдебиеттегі сұрақтары, оның тарихы зерттелді, сонымен 

қатар көпмәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселесіне деген түрлі әдістер 

талданды.  

Барлық әдебиеттер келесі параметрлер бойынша талданды:  

1) зерттелетін сұрақтың, мәселенің мәнін ғалымдар қалай түсінді;  

2) қандай белгілері маңызды болып есептелінеді, зерттеу субъектісіне 

қандай анықтама беріледі және т.б.;  

3) осы немесе басқа ғалымның берген мәселесінің маңыздылығы неде, оны 

немен түсіндіруге болады;  

4) тәжірибеде, оқыту теориясында(тәрбиеде), жалпы ғылыми жүйеде 

берілген мәселенің орны қандай;  

5) берілген құбылыс негізгі және жанама туыстық құбылыстармен қалай 

байланысқан;  

6) ғалымдардың пікірі бойынша, қандай жағдайда осы немесе басқа 

құбылыс, осы немесе басқа үдеріс оңтайлы өтеді;  

7) үдеріс немесе құбылыстың зерттелетін механизмі, ішкі қозғалыс күші, 

олардың динамикасы қандай?  

Ұйымдастырушы кезең.  

 Педагогтардың кәсіби құзырлығын көтеруде жаңа технологияларды 

қолдану тиімділігін тексеру. Конструктивтік оқыту теориясына басымдылық 

берілген қазіргі педагогикалық оқыту технологиялары негізінде зерттелетін 

аспектіге дайындық жүргізіледі.  

 Эмпириялық өңделіп берілген, зерттеу аппараты белгіленген, іс-әрекет 

нәтижелерімен таныстырылып, әдістемелік ұсыныстар берілді.  

 Жаңашыл білім технологиялары бойынша мектептің әдістемелік 

материалдар қорын құру.  

 Тәжірибені жинақтау, нәтижелерді рәсімдеу және жариялау.  

 Пәндерді оқыту мақсаты мен міндеттері ескерілген сын тұрғысынан 

бағалау моделін зерттеу, олардың пәндер бөлшегіндегі жетістік деңгейін 
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сипаттау мен критериалды бағалау, бағалау критерилері үшін 5 ұпайлық 

шкалаға көшіру шкаласы.  

 Критериалды бағалау жүйесі бойынша мүғалімдер үшін оқыту 

семинарларын өткізу.  

Тәжірибелік- жинақтаушы кезең.  

Төртінші кезеңде теориялық ережелер мен нәтижелерді әдістемелік, оқу 

құралы түрінде рәсімдеуге түзетуді жүзеге асыру жоспарлануда. Жұмыстың 

әдіснамалық негізін: мұғалімдер қызметінің нысаны педагогикалық үдерістің 

тұжырымы, жанама басқарудың тұжырымы, оқытудың конструктивтік 

теориясы құрайды.  

Конструктивтік теория батыстың білімінде кеңінен насихатталуда, білім 

адамзаттың ақылымен белсенді құрастырылатын ережеден шығады. Жаңа білім 

бұрынғы бар білім мен идея негізінде құрылады. Білім беру көзқарасында 

теорияның негізгі мақсаты – бұл оқушының ойлау қабілетінің дамыту. Дэвид 

Перкинс (Фэден және Фогель 2003: 13) екі түсінуді айырып береді: терең және 

үстіртін түсінік. Ол үстіртін оқытылған білім нәтижесі тез ұмытылуы мүмкін 

екенін айтады. Сол уақытта «терең түсінік бұрыннан бар білімдерімен 

байланысты. Біз білімді ғана жинап қана қоймаймыз, біз оларды 

қажеттілігімізге қарай түсініп, қолдануға қабілеттіміз» (14 бет). Сәйкесінше 

конструктивті педагогика анықтамасы былай түсіндіріледі «студенттердің 

дамуына бағытталған мақсат қоюға, сондай-ақ болашақта оқу үшін қажетті 

ойдың дамуына, олардың пәнді терең түсінуіне оқытудың конструктивтік 

теориясына негізделген әдістемелерді қолдану мен қызметін ұйымдастыру, 

сыныпта жағдай құру».  

Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістері:  

 Тарихи-салыстырмалы және себеп-салдарлық әдебиеттерді талдау әдісі.  

 Құжаттарды талдау мен зерттеу әдісі.  

 Саралау әдісі.  

 Модельдеу әдісі.  

 Педагогикалық бақылау.  

 Сауалнама және сұхбат.  

 Өзекті тәжірибені жинақтау әдісі.  

 Салыстыру және ұқсасық әдісі.  

Зерттеу көздері: ҚР «Білім туралы» Заңы, білім мазмұнының мәселелері 

бойынша әдіскерлер, дидактиктер, психологтар, философтар еңбектері.  

 Әдіснамалық блогты құрушы болып табылатындар:  

 басқару философиясы: білім берудің оңтайлы қызметі мен міндетті 

түрде дамыту, қалыптасуды қаматамасыз ететін барлық субъектілердің 

мақсатты түрдегі іс-әрекеті;  

 жетекші идея: шығармашылық қызметтестік негізінде гуманистік 

қатынас;  

 басқару әдіснамасы: жеке тұлғаға бағытталған және жүйелі әрекетті 

әрекетті жүзеге асыру;  

 басқару миссиясы: динамикалы өзгергіш әлемдегі қауіпсіз, қолайлы өмір 
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сүруді қамтамасыз ету;  

 басқару стратегиясы: өздігінен дамитын жүйе сияқты ұлттық үлгідегі 

мектептің дамуы мен табысты жұмыс істеуі үшін жағдай құру;  

 басқару тәсілі: педагогтардың шеберліктері мен кәсіби құзырлығының 

үздіксіз өсуін қамтамасыз ету мен кадрлық әлеуетті сақтау; ғылыми-әдістемелік 

және материалды-техникалық, оқу-тәрбиелік үдерістің сапасын қамтамасыз ету.  

Жұмыс жүйесінің әдістемелік ұстанымы:  

Ғылыми-әдістемелік жұмыс келесі қағидаларға сәйкестігін болжайды:  

1. Ғылымилық ұстанымы, яғни мұғалімдердің ізденісі мен әзірлемелерінің 

терең әдістемелік негізі болуы керек, ол әмбебап ғылыми теорияға сүйенген 

(диалектика заңы, танымдық теориясы, қисындылық заңы, жүйелер теориясы 

және т.б.); гуманитарлық аксиомалар, психология-педагогикалық білімдер 

(Л.С. Выготскийдің - мәдени және психологиялық даму заңы, тұлғаның әр түрлі 

теориялары, интериоризация-экстериоризация теориясы, тұлғаны 

дербестендіру, А.Н. Леонтьевтің - тұлғалық әрекет әдісі, В.В. Давыдовтың - 

дамыта оқыту теориясы және т.б.); кәсіби-педагогикалық қызметтің негіздері 

(Н.В. Кузьминнің, А.К. Марковтың мұғалімдердің еңбек психологиясы; В.А. 

Сластениннің, Р.М. Асадуллиннің - мұғалім еңбегінің табиғаты мен құрылымы 

туралы ілімі; Е.В. Бондаревскаяның, В.В. Серіковтың - тұлғаға бағытталған 

білім теориясы; К. Роджерстің - фасилитатор-мұғалім, қалыпсыз педагогика 

туралы ілімі және т.б.) болуы керек.  

2. Кешенділік, жүйелілік ұстанымдылығы, ғылыми және тәжірибелік 

әзірлемелер мәселелерінің барлық баспалдақтарын жүзеге асыру мен 

жоспарлау қажеттілігін болжайды: білім үдерісі сапасының мәселелік талдауы 

мен диагностикасы - білім мәселесінің теориялық негізін ұғыну - оны шешудің 

әдістемелік құралының әзірлемесі - оны білім тәжірибесіне енгізу - әдістемелік 

әзірлемені аяқтауға жақындату, оқу құралын презентациялау, әдістемелік 

ұсыныс дайындау.  

3. Мектептің психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық қызметінің 

жұмысы, тәрбие жұмысын ұйымдастыру, нақты оқу пәндерін оқыту әдістемесі 

немесе мазмұнына жанасатын, кәсіби маңызды мәселеге қаншалықты зәрулігі 

білімнің «мәңгілік» мәселесіне соншалықты бағытталғандығы, яғни өзектілігі 

мен қажеттілігінің ұстанымдылығы және т.б.  

4. Жаңғырудың бастапқы теориялық негізі мен жалпы мақсатын 

қарастырушы тұжырымдамалық бағыттың ұстанымы.  

5. Білім беру әс-әрекетінің стратегиясын немесе оны жүзеге асырумен 

мүмкін болатын сәттілікпен немесе сәтсіздікпен байланысты болжауға бірақ 

оқушылар сапасының, кәсіби шебер мамандардың диагностикасына ғана 

бағытталмаған мониторингінің алдын алу ұстанымы.  

6. Өзгермелі жағдаятта нысанның нақты ерекшеліктерін қолдану және әр 

нақты жағдайының есепке алуды қарастырушы вариативті ұстанымы.  

7. Ұйымдасқан қамтамасыз ету мен ресурстық ұстанымы, сәйкесінше, 

барынша шынайы белгіленген өзгерістер көбірек қайтарылатын мекен-жай 

бағыты мен бағдарламаларды енгізу күтіледі.  

Қалалық білім жүйесінің дамуы мен қызмет ету мақсаты тәрізді мектеп 
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түлегінің жеке моделі, Қазақстан Республикасының білім туралы жаңа 

тұжырымдылық құжаттары, қазіргі мемлекеттік саясат басымдылығының 

қатынасы кәсіби құзырлы мұғалім стандартының жүйесін анықтауға мүмкіндік 

берді.  

Қазіргі мұғалім жаңашыл технологиялар мен қазіргі білім 

тұжырымдамаларын, бағдарламаларды, Қазақстан Республикасының білім 

туралы нормалық заңдар құжатын терең біліп, кәсіби құзырлығы мен білгірлік 

деңгейі жоғары болу қажет. Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес әрекет 

ете отырып оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастыруды кәсіби басқаруды 

қамтамасыз ету, соның ішінде ақпараттық жаңашыл білім технологияларын 

нәтижелі қолдану, оқушылардың танымдық әрекетінің уәжін қалыптастыру, 

білім бағдарламаларын жобалай білу. Коммуникативтік дағдылары жақсы 

дамыған, ішкі және кәсіби мәдениеті жоғары болу керек. Өздігінен жетілуге 

деген уәжі бар, қарым-қатынас мәдениеті жоғары, қайырымдылықты 

қалыптастыра білуші, өзіндік құндылығын тани отырып, қоршаған ортамен 

қатынас жүйесін құру, гуманистік педагогикалық құндылықтарды басқара білу.  

Қалыптасқан азаматтық ұстанымы, әлеуметтік-маңыздылық, 

шығармашылық педагогикалық әрекетінде өзін-өзі өзектілендіруге деген 

уәжінің болуы. Таңдау жағдайында кәсіби-сауатты шешімді қабылдап, қазіргі 

мектептің нақты жағдайына бейімделіп, табысқа жету, еңбектеніп және 

лайықты өмір сүре білу. Дәлелді, мазмұнды және процессуалды 

құраушылардың үйлесуі жаңа форматтағы педагогтың кіріктірілген-тұлғалық 

білімін көрсетеді, интеллектуалды, коммуникативті, дүниетанымын құрушы 

қазіргі мұғалімнің моделіндегі басты құзырлылық ретінде анықталады.  

Уәждік компоненттің мазмұны (өздігінен білім алу уәжі) кіреді:  

 кәсіби-педагогикалық қызметті барынша өздігінен жүзеге асыруға, 

педагогикалық деректер, құбылыстар мен үдерістердің талдауына, жаңашыл 

үдерістерді тануға ұмтылу;  

 қоғамның жаңа парадигмасының дамуын ұғыну мен түсіну;  

 білім жүйесінде жаңа идеяларды жүзеге асыру үдерісіне қатысу.  

Мазмұнды компонент (білім - сезіну) – бұл:  

 философиялық білімі (олардың педагогикалық ғылым мен тәжірибеде 

көрінетін дәрежесі, ұстанымдары мен философиялық заңдары);  

 әдіснамалық білімі – (барынша жоғары сапалы деңгейге оның жаңару 

мақсатымен тәжірибеге сәйкес ұсынысты енгізу тәсілі туралы, педагогикалық 

тәжірибені зерттеу тәсілдері туралы білімі, әдіснамасы, педагогикалық зерттеу 

әдістері мен әдіснамалық білімі);  

 теориялық білімі (білімдегі жаңалықты енгізу теориясы, дарындылық 

теориясы, педагогикалық білім теориясы; білімді зерттеу қызметінің 

технологиясы мен теориясы).  

Процессуалды компонент - бұл тәсілдерді меңгеру:  

 педагогикалық дәрежесін, ұстанымын, заңдарын танып білу;  

 жеке қызмет жүйесін модельдеу;  

 жеке тұлғаны тәрбиелеу мен оқытуды дамыту, ғылыми-әдістемелік 
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негіздерін анықтау.  

Білім жүйесін жаңғырту мұғалім жұмысының тәжірибесінде маңызды 

және сапалы өзгерістерді ала келеді. Әдістемелік қызмет - білім жүйесі 

мамандарының кәсібилілігінің өсуіне жәрдемдесетін интеллектуалдық 

қызметтің ерекше түрі. Педагог мамандардың үздіксіз білімінің маңызды 

буыны - әдістемелік қызметі мен педагогтің өзара қарым- қатынасы.  

«Озат» ДБМ білім жүйесін дамытудың қазіргі кезеңіндегі мамандармен 

әдістемелік жұмыстың мақсаты – педагогтің өзін-өзі жүзеге асыруы үшін 

жағдай құру, оның негізгі құзырлығын дамыту: конструктивті, жобалау, 

зерттеу, ұйымдастырушылық, коммуникативті, тәрбиелік. Әдістемелік 

жұмыстың жетекші ұстанымдары үздіксіздік, бағыттылық, саралаумен 

анықталды.  

«Озат» ДБМ бұл міндеттерді шешу тәсілдерінің бірі– педагогтың жеке 

тәжірибесін көрсету бастамасын қолдау, вариативтік әдістемелік көмек беру, 

біліктілігін көтерудің әдістері мен түрлерін ерікті таңдаудағы ұсыныстарынан 

көрінеді.  

Үш жыл ішіндегі әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың тиімділігін 

бағалау білім беру үрдесіндегі педагогтің өзінің белсенді қатысуын талап ететін 

репродуктивтік, ақпараттық түрлерінен нәтижелілік, зерттеушілік түрлеріне 

көшу жұмысы көрсетті. Ал бұл дегеніміз: мұғалімнің технологиялық, 

ұйымдастырушылық, әлеуметтік жаңашыл шараларға қатысу қабілеті, өзінің 

ойын дамытуы, өзінің кәсіби қызметіне деген қатынасының өзгеруі.  

Әдістемелік жұмыстың жаңа құндылықтары жаңа мақсаттан шығып 

анықталады: мұғалімді дайындау тұлғалық субъектінің өзін-өзі жүзеге асыруы, 

өзін-өзі өзектілендіруі мен өз-өзін ұйымдастыруы әлеуметтік өмірдің, кәсіби 

қызметтің субъектісі тәрізді.  

Мұғалімдердің педагогикалық шеберліктері мен кәсіби деңгейінің сапасын 

көтеру - бұл мұғалімдердің педагогикалық шығармашылығы, өз-өзін кәсіби 

тұрғыда ұйымдастыруда білім ұстанымдарының, өздігінен білім алу сияқты 

әдістемелік жұмыстың қалыптастыру мен жаңа технологиялардың 

маңыздылығын терең түсіну үдерісі.  

Тиімді басқарудың маңызды шартының бірі - мектепішілік әдістемелік 

жұмыс жүйесі. «Озат» ДБМ КММ әдістемелік жұмыстың құрылымы жүйесін 

семантикалық фрактал түрінде ұсынуға болады. Әдістемелік модульдер: 

арнайы басқару қызметі мен біліктілігін көтеру, қызмет түрлері мен бағыты, 

субъектісі мен нысаны, тұжырымы, мақсаты - мектептің әдістемелік 

жұмысының бағыты болып табылады.  

Әдістемелік жұмыстың түрінен ұйымдастырушылық аспектісінің жүйесі 

құрылған. «Озат» ДБМ әдістемелік қызметі жұмысының үш жылдық талдауы 

мектептің әдістемелік жұмысының алуан түрлерін үш өзара байланысқан 

топтар түрінде ұсынуға болатындығы көрсетті:  

 әдістемелік жұмыстың жалпымектептік(ұжымдық) түрлері (ҒӘС, 

бірыңғай әдістемелік тақырыптар бойынша жұмыс, психология-педагогикалық 

семинарлар, тәжірибелер, әдістемелік көрмелер);  

 әдістемелік жұмыстың топтық түрі (кафедралар, шығармашылық топтар, 
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озық тәжірибе мектебі, сабақтар мен сыныптан тыс тәрбиелік шараларға 

қатысу);  

 әдістемелік жұмыстың жеке түрі (жеке кеңес, әңгімелесу, тәлімгерлік, 

ТЭЖ жұмысы).  

Мұнда әдістемелік жұмыстың жеке және ұжымдық түрлері бір-бірінен 

бөлек өмір сүре алмайды және бірін бірі толықтырады.  

Жаңашыл қызметтің жүйесі екі бағыттың өзара үйлесуін ұсынады:  

 Мұғалімдерді жаңашыл әрекетке дайындау. Бұл уәж бен табыстылық 

жағдаятын құру, теориялық білімді жетілдіру арқылы жүзеге асады.  

 Оқу-тәрбие үдерісін жаңарту.  

Әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттары жаңашыл қызмет жағдайында:  

  ақпараттық-аналитикалық - өзінің жұмысына терең талдау жасау 

барысында саналы қажеттілікпен мұғалімнің жаңашыл қызметін ұйымдастыру, 

білім мекемесі жағдайында педагогикалық технологияларды енгізуді 

қамтамасыз ету. Жұмыс түрлері: семинарлар, тренингтер, іскерлік ойындар, 

педагогикалық технологиялар аукционы, тұсаукесерлер, дөңгелек үстелдер, 

ашық сабақтар;  

 ақпараттық-кеңестік - мектептің дамуы, білім беру сұрақтары бойынша 

құжаттарды оқу. Мұғалімдерді диагностика өткізуге үйрету, күтілетін 

нәтижелерін болжайтын технологиялық карта құруға, модульдік оқытуға, 

оқыту үдерісінің технологияландырылуына, сабақтар әзірлеуде, оқу 

материалын жоспарлауда мұғалімдерге көмек көрсету. Жұмыс түрлері: 

семинарлар, әңгімелесу, шығармашылық топтың жұмыстары, әдістемелік 

бірлестіктер, шағын топтар және т.б.  

 диагностикалық-аналитикалық – мониторинг жүргізу – оқу-тәрбие 

үдерісін басқарудың басты негізі. Талдау мен бағалаудан алынған ақпаратты 

келесі болжаммен, оқушының тұлғалық жас ерекшеліктерін, жеке 

психофизиологиясын зерттеу, қалаулы нәтиже мен талапқа сай анықтау 

мақсатымен ББД деңгейін үнемі бақылау Жұмыс түрлері: диагностика, 

сауалнама, тестілеу және т.б. жүргізу.  

Мұғалімнің еңбегін жеңілдететін статистика - аналитикалық талдаулар мен 

болжаулар, бақылауларды жүзеге асыруға жәрдемдесетін мақұлдау түрлерін 

құру. Әдістемелік маркетинг - ғылыми-әдістемелік қызметтің жұмысын 

ұйымдастыруда жаңа басылымдылық болып табылады – бұл еңбек нарығында 

білім қызметкерлерінің кәсіби бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді, қазір 

және келешекте әлеуетті клиенттердің талаптарын қанағаттандыратын 

әдістемелік өнімді құруға, әдістемелік жаңашыл портфелді құруға бағытталған 

әдістемелік құрылым.  

Маркетингтік саясаттың жүзеге асуын болжайды:  

 Білім беру қызметкерлерінің әдістемелік құрылымдарының қызметінің 

даму үрдісімен танысу.  

 Әртүрлі білім мекемелерінің педагогикалық және басқарушы 

мамандардың әдістемелік қызметіндегі нарықтың талабын оқу.  

 Әдістемелік өнімнің жалпы қабылданған критерилерге сәйкестігін 
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анықтау.  

 Аумақтық әдістемелік құрылымдармен өзара байланыс, әдістемелік 

өнімді қызмет нарығында жылжыту.  

 Әдістемелік өнім сапасымен қанағаттанатын мекенжайлық топтардың 

талдауы.  

 Жаңа буынның әдістемелік өнімінде олардың дамуы мен бәсекелестік 

артықшылығын анықтау.  

 Жалпы білім беретін мекемелердің үздіксіз даму жағдайында 

педагогикалық және басқару мамандарының әдістемелік қажеттілігін болжау; 

олардың арасында бәсекелестікті күшейту.  

 Білім беру ұйымдарының тапсырысы бойынша әдістемелік өнімді 

мақсатты түрде әзірлеу.  

Осыған байланысты мұғалімнің кәсіби өзін-өзі айқындаудың ішкі 

ынталандыруы, тұлғаның өзін-өзі талдауы мен өзін-өзі бағалауымен 

байланысты педагогтың құзырлық деңгейінің өсуі болады. «Озат» ДБМ 

әдістемелік жұмыстың аспектісінде педагогқа алға қойған мақсатына сәйкес 

жұмыс түрлерін қолданады. Кәсіби біліктілікті көтеру түріне мақсаттың 

сәйкестігін мына кетеден көруге болады:  

 
Мақсаты  Түрі  

Педагогикалық техниканы 

жетілдіру  

Семинарлар, тәжірибелер, жас мұғалімдер 

мектебі  

Педагогикалық шеберлікті 

жетілдіру 

Педагогикалық шеберханалар 

Креативті қабілетті дамыту Шығармашылық топтар, коучингтер 

Педагогикалық қызметтің стилін 

қалыптастыру 

Шебер-сыныптар, тренингтер, педагогикалық 

шеберлік «қоры» 

Жаңашылдыққа дайындықты 

қалыптастыру 

Педагогикалық шеберлік мектебі 

Педагогикалық мәдениетті 

қалыптастыру 

Психология-педагогикалық, әдістемелік 

семинарлар практикумы 

Авторлық әдістемелер, 

бағдарламалар, технологиялар әзірлеу 

Жобалау семинарлары,шығармашылық сайыстар  

Жеке, дидактикалық, тәрбиелік, 

әдістемелік жүйе құру 

 Педагогикалық тәжірибе мектебі, ғылыми-

әдістемелік семинарлар 

 

Педагогтың сұранысына сәйкес өзінің қызметін жобалап және жүзеге 

асыру педагогтың таңдауына мүмкіндік беретін диагностикасы.  

Педагогтармен әдістемелік жұмыстың ұсынған алгоритмі олардың кәсіби 

шеберлігін көтеру бойынша циклдігімен өзгешеленеді, ал циклдік - бұл 

әрқашанда жүйеліліктің негізі; оның жұмыста болуы позитивті нәтижеге 

жеткізетін ереже тәрізді.  

Басқару қызметіндегі негізгі басымдылық сандық технологияларды 

креативті түрде меңгерген, сыни ойлауы дамыған, тәуелсіз, өздігінен 

уәжденген, батыл тұлғаны қалыптастыра отырып, оқушыларды оқытуға 

қабілетті мұғалімдерді дайындау болып табылады.  
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Жас мамандармен жұмыс  

 

Кәсіби қызметін тиімді атқару мақсатымен педагогтың өзгеруі нәтижесінде 

бұрын алған және үнемі толықтырылып отырылатын білім, білік және 

дағдылардың жиынтығы негізінде педагогикалық шеберлікті меңгеру мен 

мамандықты толық игерудің өзгермелі үдерісіне жас мамандардың кәсіби 

бейімделуін анықтай отырып, «Озат» ДБМ еңбекке бейімделу үдерісін келесі 

кезеңдерді енгізе отырып жүргізеді:  

 Таныстыру кезеңінде жұмыскер ұжымдағы тәртіп нормасы туралы, әр 

түрлі әрекеттерді бағалау критерилері туралы, тұтасымен жаңа жағдаят туралы 

ақпарат алады.  

 Бейімделу немесе формалды ену кезеңінде жұмыскер әлі де өзінің 

көптеген ұстанымдарын сақтай отырып, бірақ жаңа жүйенің басты 

элементтерінің құндылықтарын танып, қайта бағдарланады.  

 Ассимиляция кезеңінде жаңа топқа теңеліп, жұмыскердің ортаға толық 

бейімделуі жүзеге асады.  

 Теңелу, жұмыскердің жеке мақсаты еңбек ұжымының мақсатымен 

теңестіріледі.  

 

Мектептің ғылыми-әдістемелік кеңесі  

 

Ғылыми-әдістемелік қызметті басқару мектептің ғылыми-әдістемелік 

кеңесімен жүзеге асады (ҒӘК), оның құрамына кафедра жетекшілері мен 

барынша құзырлы мұғалімдер, мектеп әкімшілігі енеді.  

ҒӘК жұмысы мұғалімдердің шынайы қажеттілігі есебінен диагностикалық 

негізде құрылады. Қажеттілік мазмұны сұрақтардың, сауалнамалар мен қажетті 

диагностикалардың көмегімен анықталды және ҒӘК зерттеудің белсенді 

түрлері қолданылды,: коучингтер, сабақтарға қатысу және талдау, оза оқу 

тапсырмалары бойынша топпен жұмыс жасау, шебер-сынып. Ғылыми-

әдістемелік кеңесте қойған және талқыланған сұрақтар дарынды оқушылардың 

танымдық қызығушылықтарын дамыту үдерісіндегі қызмет компонентін 

күшейту жолдарымен анықталып, мультимедиялық технологияларды қолдану, 

оқыту әдісі мен тиімді түрлерін анықтау, АКТ қолдану негізінде педагогтар 

сияқты оқушылар да зерттеу жұмысын жетілдіру мен білім сапасын көтеру 

жолдарын анықтауға жәрдемдесті.  

 

Кафедра жұмысы  

 

Дарынды оқушыларға арналған мектептің инновациялық идеяларын 

дамыту үшін мұғалімдердің ғылыми іс-әрекеті, әдістемелік бірлестіктердің 

ғылыми мүмкіндігін қарастыру және соңғы жылдары мектептің инновациялық 

жұмыс жүйесінде жаңа бөлімдер қажеттігі туындады, соның бірі қафедралар.  

Дарынды балаларға арналған «Озат» мектебінде 2 кафедра 

ұйымдастырылған. Кафедралардың әдістемелік жұмысы инновациялық 
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технологияларды қолдану арқылы білім беру сапасын арттыруға бағытталған:  

 қоғамдық-гуманитарлық бағыт кафедрасы: «Педагогтардың дербес 

брендингі және жеке көшбасшылығы - мектепің білім беру үдерісінің қайта 

құрылуын басқару және белгілі жағдай жасау арқылы білім сапасын арттыру, 

жеке тұлғаны дамыту құралы ретінде»;  

 жаратылыстану–математикалық пәндер кафедрасы: «Педагогтардың 

құзырлығын басқаруды ақпараттандыру - көшбасшылық қасиеттерін 

қалыптастырудың негізгі шарттарының бірі».  

 

Озық педагогикалық тәжірбие мектебі  

 

Кафедралармен қоса, мұғалімдердің үздіксіз кәсіби шеберлігінің өсуіне, 

жаңаша теориялық білімдерді меңгеруге және жаңашыл технологияларды 

игеруге заман талабына сай барлық оқу-тәрбие үдерісінің ауысуына «Озық 

педагогикалық тәжірибие мектебі» өзінің үлесін қосып отыр. Мұғалімдердің 

кәсіби шеберлігінің деңгейін анықтап, кәсіптік өсуінің динамикасын қадағалап, 

ОПТМ деңгейінде құрылып және үнемі ғылыми – әдістемелік қамтамасыз ету 

банкісі толықтырылып отырады, педагогтарды зерттеу жұмысын ұйымдастыру, 

диагностика өлшелімдерімен, кәсіптік жұмыс жүйесін сараптау мен олардың 

іске асыру механизмдері процедураларымен педогогтардың ақпараттандырып 

отыру қызметін атқарады.  

 

Шығармашылық топ  

 

Актуалды мәселелерді зерттеуді, ғылыми зерттеулер бағыттарын 

анықтауда соңғы үш жыл ішінде дарынды балаларға арналған «Озат» 

мектебінде мұғалімдердің шығармашылық тобы қызмет етеді. Мектептің 

педагогтары өзекті мәселелерді анықтайды, болашақ педагогикалық үдеріс 

моделін жасайды, осылайша зерттеу жұмысын іске асырады. Шығармашылық 

топтың жұмысының нәтижесі тұсаукесер, семинарлар, ал қорытындылау 

көбінесе әдістемелік ұсынастар жинағы ретінде шығарылады. Шығармашылық 

топтың басты мақсаты: іс жүзінде әріптестеріне жаңаша идеяларды жетілдіру 

және оқыту тәжірибесіне жеті модульді кіріктіру.  

Шығармашылық топтың міндеті:  

 білім беру практикасын жүзеге асыру және өзгерту, зерттеу жұмысын 

жүргізу;  

 Lesson Study тәсілін зерделеу және жүзеге асыру;  

 әріптестерді оқытуға бастамашылық ету, мектепшілік практиканы 

өзгертуге жағдай жасау.  

Бастапқы идеясы: тиімді көшбасшылар мектептің тиімділігі мен 

оқушылардың білім сапасының деңгейіне пәрменді ықпал жасайды. 

Шығармашылық топтың жұмыс формалары: мониторинг, коучинг, мастер-

класс, іс-әрекетті зерттеу, Lesson Study тәсілі, ашық сабақтар, семинарлар.  
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Мониторингтар  

 

Мониторинг – ұзақ мезімді процесс, басты мақсаты тәлімгер мен 

мұғалімнің арасындағы сенімді қарым-қатынасты құру және елеулі 

жетістіктерге, практикалық әрекеттерге жетуге бағытталған, әріптестердің 

өздігінше жаңа идеяларын практикалық зерттеу жұмысы арқылы іске асуын 

қолдау. Мақсат: мұғалімдерге өз бетінше кәсіби бағдарламасын жасауға көмек 

көрсету.  

Міндеттер:  

 тәлімгер мен қамқорлықтағы мұғалімнің арасында тығыз 

ынтымақтастық байланысты ұйымдастыру;  

 білім беру саласында жаңашыл тәсілдерді қолдану арқылы мұғалімнің 

кәсіби біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыру;  

 өздігінен кәсіби білім мен дағдыларын игеруде ақпараттық кеңістігін 

қалыптастыру.  

 

Коучингтер  

 

Мектепте білім беру жүйесінде оқытудың және дамытудың жаңаша 

формалардың қажеттілігі айқын көрінеді. Дарынды балаларға арналған «Озат» 

мектебінің мұғалімдерінің кәсіби шеберлігін арттыруда инновациялық 

технологиялардың бірі - коучинг.  

Коучинг тәсілі барынша жеке тұлғаға бағытталған және оқыту 

концепциясына сәйкес келеді, ал коучинг дағдылары қазіргі заман талабына 

мұғалімнің құзыретілігінің қырына сай.  

Дарынды балаларға арналған «Озат» мектебінде коучинг жасампаз және 

әріптестердің өзара белсенді іс-қимыл үдерісі ретінде қарастырылады, оның 

негізінде, бірігіп ойлауға, пікір алмасуға, коуч тарапынан қамқорлыққа алынған 

мұғалім өзінің кәсіби біліктілігін жетілдіреді және практикалық іске асыру 

шешімін қабылдайды. Мұғалімдер өз пәндерінің сыртында басқа пән 

әріптестерімен ынтымақтасады; басқа әріптестік қатынастар шеңберінде басқа 

ұйымдар ұсынатын коуч үдерісін белсенді пайдаланады.  

 

Lesson Study тәсілін жүзеге асыру  

 

Lesson Study тәсілі – сыныпты зерттеу формасының бір түрі. Бұл тәсілдің 

басты орны «сабақты зерттеу» үдерісі.  

Action research өткізу мақсаты оқыту практикасың жаңаша жанғырту. 

Зерттеу кезінде сабаққа қатысу және байқау арқылы (Action research) «жаңаша 

оқыту мен білім беру» көшбасшылық қасиеттерін түрлі жұмыс жүйесінде түрлі 

жұмыс формалары арқылы енгізуін анықтау. Басты шарты – сабақтарда жұмыс 

түрлері бірдей болуы: жеке, топта, шағын топта. Неліктен топпен жұмыс 

жасау? Мұндай әдіс-тәсіл қолданғанда оқушылар әр түрлі ойлар мен пікірлерге 

тап болады, сондықтан оқушылар өздігінше пайдасын таба алады. 
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Коллаборативтік оқытуда оқушылар өз ойларына өзінің пікіріне тұжырымдама 

жасай алады, өзінің идеяларын қорғай алады және өз ойларын жетік жеткізуге, 

бірігіп бір шешім қабылдауға мүмкіндік беріледі. Топта жұмыс жасау 

оқушылардың белсендігін арттырады, бірақ доминантты орын алмайды.  

Топтық жұмыс неғұрлым күрделі міндеттерді орындайды, кейбір 

мәсілелер өзінің шешімін табады. Кейбір оқушылар топта белсенділігін өте 

жоғары көрсетеді, кейбірулердің белсендігі орташа немесе өте төмен болады. 

Мұндай жағдайды тудырмау үшін топ үшінде әр оқушының міндеті нақты 

белгілену керек, бұл жұмысты топ жетекшесі жүргізеді.  

Топтың нәтижесің бағалау үшін бағалау критерияларын әр кезеңге анықтау 

керек. Сабақтарда келесі әдіс-тәсілдер қолданылды: бақылау, сұхбат, 

сауалдама. Бұл тәсілдер басқа сабақтарда өзгерістерді еңгізуге үлкен үлесін 

қосты.  

 

Ғылыми-практикалық конференциялар, семинарлар  

 

Үздіксіз кәсіптік шебірлігін жоғарылатудың бір түрі ол педагогтардың 

ғылыми -практикалық конференцияларға, семинарларға қатысуы. Дарынды 

балаларға арналған «Озат» мектебінің негізгі қызметі білімге құмар, өзіне 

сенімді және сын тұрғысынан ойлайтын және сандық технологияларды жетік 

меңгерген тұлғаны қалыптастыру. Мектептің әкімшілігі педагогикалық 

ұжымымен бірлесе отырып келесі шарттар құруға жұмыс жасап отыр:  

 педагогикалық кадрларды дәстүрлі, авторитарлық тәсілден гуманистік, 

жеке тұлғаға бағдарланған тәсілге көшу;  

 білім мазмұның қайта қарау (мемлекет белгілеген стандарттың ең 

қажетті ақпаратын сақтап қалу);  

 білім беру кеңестігіне интегралды оқыту моделін енгізу, оқыту мазмұны 

мен технологиясын таңдау тек білім алушылардан шығуы тиіс емес, ең 

алдымен психологиялық жеке тұлғаның қасиеттеріне негізделген болуы қажет;  

 білімдік қарым-қатынаста диалогтық ұстанымға сүйену;  

 білім беруге қатысушылардың арасындағы қарым-қатынасты 

ізгілендіру.  

 

Басқару қағидалары  

 

Басқару қағидалары мектепті басқару үдерісін ұйымдастыруына, 

мазмұнына, құрылымына қарай талаптарды анықтайды. Өз бетімен басқару 

қағидалары мектепшілік басқарудың жеке жақтарын көрсете алады, олардың 

байланысы – осы жақтардың жеке қатынастары. Осы мәселе бойынша 

А. Файоль: «Бәле қағидаттың жетіспеушілігінен емес. Егер ресми түрде жар 

салудан кейін лезде олардың үстемшілігі болса, бізде барлық жерде ең жақсы 

басқару болар еді. Өңдеу қағидаларын істей алу керек, бұл қиын өнер, 

ойланғыштықты, тәжірибені, жігерлілікті, қанағатшылдық сезімді талап етеді» 

деп жазған.  
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Әдістемелік кабинеттің басқару қызметіндегі негізгі қағидалары:  

 

 адамға құрмет және сенім қағидасы;  

 адамның тұтас көзқарас қағидасы;  

 қызметтестік қағидасы;  

 әлеуметтік әділдік қағидасы;  

 жеке әдіс қағидасы;  

 жұмысты байыту қағидасы;  

 жеке ынталандыру қағидасы;  

 бірыңғай мәртебе қағидасы;  

 үздіксіз біліктілік арттыру қағидасы;  

 консенсус қағидасы;  

 ұжымдық шешім қабылдау қағидасы;  

 мұғалімдердің басқаруға қатысуы және өкілеттікті табыстау қағидасы;  

 мақсатты үйлестіру қағидасы;  

 көлденең байланыс қағидасы;  

 дербестеу басқару қағидасы.  

Әдістемелік қызметтің дамуын басқару:  

 Барлық оқу үдерісі субъектілерінің білім қажеттілігін қанағаттандыру 

үшін жағдай жасау.  

  Мониторинг – алдын-ала белгіленген мақсаттарымен сәйкес және оны 

өндеу ОТҮ түзету мақсатында жедел мүмкіндік туғызатын ақпарат алу, білім 

беру үдерісінің ахуалы және оның нәтижелері туралы максатты жүйені жинау, 

ақпаратты талдап құру.  

 Нәтижелі және өнімді оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру.  

Сонымен әдістемелік қызметті қамтамасыз ететін басқарудың тиімділігі:  

 Күтілетін нәтижелер анықталады.  

 Білім жүйесінің шынайы мүмкіндіктерін бірдей бағалау.  

 Басқару шешімді жылдам қабылдау және білім беру жүйесі жағдайының 

мақсатты уақытындағы ауытқушылығының механизмі жасалды.  

Басқару механизмін қамтамасыз ету.  

Басқару жүйесін қазіргі кезеңдегі жаңартуды дамыту:  

1. Ақпараттық басқару, ақпаратты өндеудің аналитикалық мәдениетін 

қалыптастыруды қамтамасыз етеді.  

2. Педагогикалық ұжым қызметінің уәжін қалыптастыру:  

 шынайы өзін-өзі бағалауды қалыптастыру;  

 жаңашылдықты ынталандыру;  

 жұмыстың нәтижелігіне сай ынталандыру жүйесін одан әрі әзірлеу;  

 бақылау сипатындағы ынталандыруды қолдану;  

 мұғалімдердің мен шығармашылық топтардың психологиялық 

қатынасының маңызын күшейту арқылы қамтамасыз етеді.  

1. Жоспарлы-диагностикалық қызметін қалыптастыру:  

 даму бағдарламасы бойынша болжамдалатын тұжырымдамалық 
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негізде келешектегі жұмысты құру;  

 даму бағдарламасы шеңберінде мұғалімдердің шығармашылық 

топтарды және әдістемелік бірлестіктердің даму бағдарламасын құру;  

 жоспар мен мақсаттардың байланысын реттеу арқылы әр кезеңнің 

жоспарын, болжамын жасау және жұмыс кезеңін анықтау;  

 әр субъектінің жұмыс циклограммаларының басқаруы мен байланыс, 

функционалды және оны жүзеге асыратын нақты мерзімді қолдану.  

2. Өзіне енгізетін ұйымдастыру алгоритмін орындау негізінде 

ұйымдастыру қызметін қалыптастыру:  

 сұрақтың жағдайын зерттеу;  

 сұрақ қою;  

 алдын ала дайындықты жоспарлау мен жұмысты жүзеге асыру;  

 оңтайлы мазмұнын, әдістерін және түрлерін әзірлеу және іріктеу;  

 алдағы жұмыстың шартын камтамасыз ету;  

 нақты бөлімше бойынша ұжым мүшелерін орналастыру;  

 орындаушылардың алдына міндеттер қою және жұмысқа икемдеу;  

 жүзеге асыру барысында тікелей көмек көрсету;  

 нақты жұмыстың барысы мен нәтижесін талдау, қорытынды жасау және 

ынталандыру;  

 орындауды ұйымдастыру алгоритмін реттеу арқылы ұйымдастыру 

қызметін өндеу, сонымен қатар жоспарлар мен ұйымдастыру қызметін реттеу.  

3. Мектепшілік бақылау ретінде мақсат, жоспар және ұйымдастырудың 

өзара байланысына жауап беретін тұтас қызметті қалыптастыру:  

 әкімшіліктің, әдістемелік бірлестіктер мен шығармашылық топ 

жетекшілерінің, мұғалімдердің бақылау қызметін атқару;  

 бақылау барысында алынған нәтижелерді талдау және оларды 

мақсаттармен салыстыру;  

 педагогтарды моральдық және материалдық көтермелеуді пайдалану 

арқылы бақылау сипатындағы ынталандыруды қолдану;  

 ОТҮ қалпын жүйелі сипатындағы диагностикасын жасау.  

4. Мектепшілік бақылаудың мәліметтерін талдауы негізінде және 

ұйымдастыру жоспары мен бақылауына керекті түзетулер енгізу арқылы осы 

кезеңдегі мақсаттармен салыстырып, басқару қызметінің түзетуін 

қалыптастыру. Басқару механизмі тұтас және үйлесімді жұмыс істеу үшін оның 

айқын анық басқару деңгейлері, олардың қызметі мен олардың арасындағы 

байланыстары, сонымен қатар олардың буындары: әкімшілік, педкеңестер, ӘБ, 

шығармашылық топтар, мұғалімдер арқылы жететін болғандықтан, барлық 

педагогикалық ұжым қызметін үйлестіру керек.  
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Жоспар 

Ұсыныстар 

Бұйрық 

Кеңестер 

Өкімдер  

Анықтама 

Психологиялық-

педагогикалық 

қолдау 

Басқару механизмі  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мақсатты тұжырымдау 

Мазмұны мен 

жұмыстың бағыты. 

Мониторинг жасау  

Түрлері, мазмұнын жүзеге асыру 

құралдары, басқарушылық 

әрекеттің бағыттары, шешім 

қабылдау. 
Ұйымдастыру-педагогикалық 

түрлері 

Түзету, жаңа 

мақсаттарға шығу  

Нәтижені бағалау 

Үдеріс қатысушыларының 

қарым-қатынас жүйесі 

 Әкімшілік 

 Мұғалім 

 Оқушы 

 Ата-аналар 

 Басқару органдары 

Мониторинг зерттеулер 

арқылы ОТҮ әр түрлі 

жақтарын талдау, білімді 

даму құралына айналдыру. 
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Басқару қызметінің күтілетін нәтижесі  

 

1. Педагогикалық ұжым мүшелерінің инновациялық қызметке істен 

шеттетілген кекесінді қатынастан мүдделі және сыйластық қарым-қатынасқа 

өзгеруі.  

2. Бақылау субъектілерінің инновацияны игеру бойынша қызмет 

нәтижелерімен қанағаттануы.  

3. Мектептің тіршілік әрекетінің жағымды жақтарын, олардың 

мәселелерін, келешек дамуын, педагогикалық кадрлардың кәсіби өсуін жете 

түсіну.  

 

Инновациялық қызметті басқару мониторингі  

Мониторингті өткізу 4 кезеңде өтеді:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV кезең – 

қорытынды 

I кезең –  
дайындық 

 

 мақсат қою 

 нысанын анықтау 

 өткізу мерзімін белгілеу 

 керекті әдебиетті зерттеу 

 бар педагогикалық тәжірибені зерделеу  

 мониторинг өткізу үшін құралдар жасау.  

II кезең – 

мониторингтің 

практикалық кезеңі 

 

Ақпарат жинау  

 

III кезең – 

аналитикалық 

 

 алынған ақпаратты жүйелеу  

 бар деректерді талдау  

 келесі кезеңге ұсыныс жасау  

 қойылған сұрақ бойынша жинақтау және қорытынды жасау,  

 ұсыныс жасау.  
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Алынған нәтижелер  

 

Инновациялық педагогикалық технологияларды енгізу және әзірлеудің 

тиімділігін олардың нақты нәтижесі бойынша талдайды. Әдістемелік 

жұмыстың және педкадрлармен жұмыстың тиімділігін критериалды бағалауды 

екі кезеңге бөлу ұсынылады:  

 бірінші кезеңде –кадрлардың өзінің жұмыс критерийін қолдану (аралық 

нәтижесінің критериі);  

 екінші кезеңде (оны бастағанннан кейін бір-екі жылдан соң) – 

оқушылардың білім сапасының көрсеткіштері үшін ұйымдастырылған 

мұғалімдердің барлық әдістемелік қызметінің көрсеткіші.  

Педкадрлармен әдістемелік жұмыстың тиімділік критерийі:  

1. Нәтижелілік критерийі. Ол мұғалімдердің білім деңгейін, шеберлігін, 

біліктілігін көтеру, жұмыстың басында болған деңгейімен салыстырғанда, 

жұмысты өткізгеннен кейін қиындығы өзгеруі (азаюы) бойынша анықталады.  

2. Уақытты тиімді қолдану критерийі. Педкадрлармен әдістемелік 

жұмысқа, яғни кәсіби өсуді қамтамасыз етуге бөлінген уақытты тиімді 

пайдалану, ол ең алдымен сараланған-топтық, тіпті мұғалімдермен жеке жұмыс 

жасау дегенді білдіреді. Мұғалімнің кәсіби шеберлігінің деңгейіне байланысты 

уақытты оңтайландыру мақсатында педкадрлардың жұмыс сапасын бағалауда 

уақытты тиімді жұмсау критерийі осы уақытты саралауды білдіреді.  

3. Әдістемелік жұмыстың ынталандыру рөліндегі критерийі. Барлық 

әдістемелік сипаттағы іс-шаралар сайып келгенде, мұғалімдер үшін тек қана 

еркін таңдау емес, сонымен қатар жұмысқа ынталандырушы рөл атқару керек. 

Әдістемелік жұмыста ынта мен ынталандырушы сипат болған кезде оның 

барлығы (арнайы ұйымдастырылған іс-шараларды қосқанда) мұғалімнің ерікті 

өз білімін жетілдіру құралына айналады, педагогтардың кәсіби өсуін 

қамтамасыз етудің басты шарты да осы болып табылады.  

Ұсынылған желілік әр деңгейлі әдістемелік қызметтің тиімділігін осы 

ұстанымдарды талдай отырып, қызметтің оңтайлы нәтижелерін атап өтуге 

болады. Стратегиялық деңгейде нормативтік-құқық негізі құрастырылып, 

жергілікті акт қоры жүйеленді. Қостанай облысы әкімдігі Білім басқармасының 

«Дарынды балаларға арналған «Озат» мектеп-интернаты» мемлекеттік мекемесі 

- кәсіби-педагогикалық әлеуеті жеткілікті, деңгейі жоғары оқу орны. Мектеп 

кадрлармен 100% қамтамасыз етілген (сәйкес, кәсіби білімі бар педагогтармен). 

ДБМ «Озат» педагогтарының атақтары мен марапаттары бар, ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің алғыс хаттары мен мадақтамаларымен марапатталған.  

Атақтар, марапаттары:  

 Ш.А. Байжанова, мектеп директоры, орыс тілі және әдебиеті мұғалімі, 

Қазақстан Республикасының білім беру үздігі, «Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігіне 20 жыл» белгісімен марапатталған.  

 А.Н. Сыздыкова, директордың ҒӘЖ орынбасары, информатика пәні 

мұғалімі, «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл» белгісімен 

марапатталған.  
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 Б.К. Ақанова, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, «Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл» белгісімен марапатталған.  

 Ядрова С.В., математика пәні мұғалімі, Қазақстан Республикасы 

Құрметті білім беру қызметкері.  

 Богомаз О.В., орыс тілі және әдебиеті мұғалімі, «Аға мұғалім» 

атағы бар.  

2011-2014 жылдар арлығында мектеп мұғалімдері облыстың білім беру 

саласында алдыңғы орындарды иемденіп, республикалық педагогикалық білім 

беру аясында белгілі жетістіктерге жетіп келеді. Келесі деректер мұны 

дәлелдейді:  

2011-2012 оқу жылы  

 Султанбекова А.М., ағылшын тілі мұғалімі, «Дарынды балаларға – 

дарынды мұғалім» Республикалық педагогикалық олимпиадасы, 1 орын.  

 Мухаметов М.М., физика пәні мұғалімі, «Үздік авторлық бағдарлама» 

Республикалық конкурс, 1 орын.  

 Вартаньян Г.В., биология пәні мұғалімі, авторлық бағдарламалар 

республикалық конкурсы, 2 орын.  

 Ядрова Н.В., психолог, Республикалық инновациялық жобалар сайысы, 

2 орын.  

 Шерцер А.И., информатика пәні мұғалімі, «Үздік авторлық 

бағдарлама» Республикалық конкурс, 3 орын.  

 Жолдасбаева С.А., Мухаметов М.М., физика пәні мұғалімдері, 

Республикалық инновациялық жобалар фестивалі, 3 орын.  

 Букенбаев А.Н., ағылшын тілі мұғалімі, «Үздік авторлық бағдарлама» 

Республикалық конкурс, 3 орын.  

 Ахметова М.С. тарих пәні мұғалімі, «Үздік авторлық бағдарлама» 

Республикалық конкурс, «Ең жас шығармашыл мұғалім» номинациясы.  

 Утепкалиева А.Ж., ағылшын тілі мұғалімі, «Тіл дарыны» жас 

мұғалімдер арасындағы облыстық сайыс, 1 орын.  

2012-2013 оқу жылы  

 Ахметова М.С. тарих мұғалімі, «Үздік авторлық бағдарлама» 

Республикалық сайыс, 2 орын.  

 Бурмагина Н.П. орыс тілі және әдебиеті мұғалімі, «12 жылдықтың 

дауысы: заманауи мұғалім қазіргі мектепте» облыстық шебер-сыныптар 

фестивалі, «12-жылдық мектепте жұмыс істеуге дайындық үшін» 1 дәрежелі 

диплом.  

2013-2014 оқу жылы  

 Байжанова Ш.А. метеп директоры, облыстық инновациялық жобалар 

сайысы , 1 орын.  

 Сыздыкова А.Н. ҒӘЖ директор орынбасары, «Ұлағатты Ұстаз» 

республикалық сайысы, «Озат» ДБМ ғылыми-әдістемелік қызметінің 

тұсаукесері, 2 орын.  

 Сыздыкова А.Н. ҒӘЖ директор орынбасары, «21 ғасыр мектебі» 
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облыстық ғылыми-практикалық конференция, 1 орын.  

 Козганбаева М.Т. ОЖ директор орынбасары, «Менің инновациялық 

мектебім» Халықаралық мұғалімдер сайысы, 2 орын.  

 Ахметова М.С. тарих мұғалімі, «Менің инновациялық мектебім» 

Халықаралық мұғалімдер сайысы, 3 орын.  

 Нугуманова К.А. «Менің инновациялық мектебім» Халықаралық 

мұғалімдер сайысы, 2 орын.  

 Вартаньян Г.В. биология пәні мұғалімі, Ташенова Р.Т., ағылшын тілі 

мұғалімі, «Ұлағатты Ұстаз» Республикалық сайысы, 1орын.  

 Бурмагина Н.П. орыс тілі және әдебиеті мұғалімі, «Ұлағатты Ұстаз» 

Республикалық сайысы, 2 орын.  

 Аканова Б.К., Токтарова Р.Е. қазақ тілі және әдебиеті мұғалімдері, 

«Ұлағатты Ұстаз» Республикалық сайысы, 3 орын.  

 Колесниченко М.Н., тәрбиеші, «Ұлағатты Ұстаз» Республикалық 

сайысы, 3 орын.  

 Лой И.И. - тәрбиеші, «Ұлағатты Ұстаз» Республикалық сайысы, 

3 орын.  

 Утепкалиева А.Ж., ағылшын тілі мұғалімі, «Тіл дарыны» жас 

мұғалімдер арасындағы облыстық сайыс, 1 орын.  

Кәсіби деңгейдің, шығармашылық бастама деңгейінің және саналы 

ынтасының өздігінен жетілуін педагогтардың лицензияланған жұмыстары 

растайды. 2011-2014 оқу жылында эксперттік комиссиядан өткен авторлық 

жұмыстар:  

 
Жұмыс атауы  Автор – құрастырушы  лицензия № және 

сериясы  

2011-2012 оқу жылы  

 «Химиктер үшін 

ағылшын» кіріктірілген 

курс 

Орлова Л.Г., химия мұғалімі; 

Афанасьева Л.П., ағылшын 

мұғалімі. 

серия КСТ № 1455 

27.05.2011 ж. 

 

ОӘК «Информатика.  

ОС Linux».  

Шерцер А.И., информатика 

мұғалімі. 

серия КСТ № 1462 

27.05.2011 ж. 

 

«Дарындылықты анықтау 

және диагностикалау»  

оқу кұралы 

Ядрова Н.В., мектеп психологы 
серия КСТ № 1278  

2011 ж. 

 «Арнайы биология» 

арнайы курсының  

9 сыныпқа ОӘК 

Вартаньян Г.В., биология 

мұғалімі, Ташенова Р. Т., 

ағылшын мұғалімі  

24.02. 2012 ж.  

серия КСТ №1538  

2012-2013 оқу жылы 

 «Уроки словесности»  

8- 11сыныптарға арналған 

ОӘК  

Бурмагина Н.П., орыс тілі 

мұғалімі  

№ 1542 

Қостанай қ., 2012 ж. 

«ҰБТ-ға дайындалуға 

арналған тренажер» 

құралы  

Ядрова С.В., математика 

мұғалімі, Токтарова Р.Е., қазақ 

тілі мұғалімі  

 

18.01.2013ж. 

АА№011 
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2013-2014 учебный год  

«Арнайы биология» 

арнайы курсы, 10 сыныпқа 

ОӘК  

Вартаньян Г.В., биология 

мұғалімі, Ташенова Р. Т., 

ағылшын мұғалімі 

2014 ж., сертификат 

№181 «Қостанай 

дарыны»аймақтық 

ғылыми-

практикалық 

орталығының 

педагогикалық 

бастамалар үшін 

сертификаты  

Қостанай облысы әкімдігі 

Білім басқармасының 

«Дарынды балаларға 

арналған «Озат» мектеп-

интернаты» КММ даму 

бағдарламасы  

Байжанова Ш.А., директор 

Сыздыкова А.Н., ҒӘЖ директор 

орынбасары  

2014 г., сертификат 

№103 «Қостанай 

дарыны» аймақтық 

ғылыми-

практикалық 

орталығының 

педагогикалық 

бастамалар үшін 

сертификаты  

 

Мектептің білім жүйесінің шешуші мүмкіндігін байытатын үздіксіз кәсіби 

шеберлігінің көтерілуі педагогтардың ғылыми-практикалық конференцияларда, 

семинарларда қатысуы арқылы жүзеге асады.  

Үш жылдың көлемінде 26 педагог әр түрлі форумдарда өз білімдерін 

байытуға мүмкіндік алды. Біліктілігін арттыру түрлеріне қатысушы «Озат» 

ДБМ педагогтарының саны (облыстық, республикалық, халықаралық деңгей):  

 
2011-2012 оқу жылы  2012-2013 оқу жылы  2013-2014 оқу жылы  

1 16 9 

 

Біліктілігін арттыру түрлеріне «Озат» ДБМ педагогтарының қатысуы 

(облыстық, республикалық, халықаралық деңгей)  

 

№ 
Мұғалімнің  

ТАӘ  
Мерзім  Іс-шараның тақырыбы  

Өткізілген 

орны  

2011-2012  

1. 

Байжанова 

Ш.А. 

Жолдасбаева 

С.А. 

Астана, 

14-15 

маусым 

«Назарбаев зияткерлік мектебі» АҚҰ 

үздік тәжірибесін орта білім 

мекемесінің оқу үдерісіне енгізу 

мәселесі туралы Республикалық 

семинар 

Астана қ. 

2012-2013  

2. 
Нурахметова 

Б.Б. 

Астана, 15-

16 қараша 

2012 ж. 

«Көшбасшылық және мектепті 

басқару – 2012» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы 

Астана қ. 

3. 
Байжанова 

Ш.А. 

03-06.12. 

2012 ж. 

«Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлер 

мен өзгерістер» семинары 
Астана қ. 

4. 
Нурахметова 

Б.Б. 

17-24.02. 

2013 ж. 

ТЖ директор орынбасарларының 

семинары 

Талдықорған 

қ. 
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5. 
Ахметова 

М.С. 

14-18.05. 

2013 ж. 

«Оқуды жоспарлау» тақырыбы бойынша 

Ұлттық зерттеу орталығының эксперті, 

Тошия Чичибудың қатысуымен өткен 

шебер-сынып 

Семей қ. 

6. Аканова Б.К.  
05. 04. 

2012ж. 

« 12 жылдық оқу моделіне көшу 

жағдайындағы педагогтің жеке 

дамуының рөлі», В.Е. Шалабаевты 

еске алуға арналған облыстық 

ғылыми-практикалық конференция 

Педколледж, 

Костанай қ. 

7. 
Нурулоева 

У.Т. 

16.04.2012 

ж. 

« Қазіргі ғылым парадигмасы 

жастардың көзімен» 

ЧелМУ, 

Қостанай қ. 

8. 

Аканова Б.К. 

Козганбаева 

М.Т. 

Токтарова 

Р.Е. 

10.04.2013ж. 

«Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім модернизациясы 

жағдайындағы студент жастардың 

кәсіби қалыптасуы» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы 

ҚМПИ 

Қостанай қ. 

9. 
Вартаньян 

Г.В. 

22-23 қазан 

2012ж. 

Қарағанды қаласының ДБМ «Дарын» 

аясында өткен «Білім ұясы» үздік 

мектептер арасында тәжірибе 

жинақтау конкурсының нәтижесі 

бойынша республикалық семинар 

ДБМ 

«Дарын» 

Қарағанды қ 

10.  
Вартаньян 

Г.В. 
10.04.2013ж. 

«Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім модернизациясы 

жағдайындағы студент жастардың 

кәсіби қалыптасуы» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы 

ҚМПИ 

Қостанай қ. 

11.  Ядрова С.В 10.04.2013ж. 

«Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім модернизациясы 

жағдайындағы студент жастардың 

кәсіби қалыптасуы» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы 

ҚМПИ 

Қостанай қ. 

12.  
Нугуманова 

К.А. 
10.04.2013ж. 

«Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім модернизациясы 

жағдайындағы студент жастардың 

кәсіби қалыптасуы» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы 

ҚМПИ 

Қостанай қ. 

13.  
Вартаньян 

Г.В. 
31.05.2013ж. 

«Дарында балалардың 

интеллектуалдық-шығармашылық 

потенциалын дамытудың өзекті 

мәселелері» аймақтық ғылыми-

практикалық конференциясы 

ҚМПИ 

Қостанай қ. 

14.  

Нурахметова 

Б.Б. 

Вартаньян 

Г.В. 

9-10.08. 

2013ж 

Республикалық конференция «Сапалы 

білім мен тәрбие – Қазақстанның 

мемлекеттік саясатының 

артықшылығы» 

Алматы қ.  

15.  

Бурмагина 

Н.П. 

2012 ж ҒПК «Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім 

модернизациясында студенттердің 

кәсіби тұрғыда қалыптасуы» 

 «Дарынды балаларды әлеуметтік – 

педагогикалық тұрғыда қолдау» 

секциясында сөз сөйлеуі  

ҚМПИ 

Қостанай қ.  
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16.  

Бурмагина 

Н.П. 

2012 ж  «12 – жылдықтың дауысы: заманауи 

мұғалім заманауи мектепте» шебер – 

сынып фестивалі 

Шебер – сынып «Оқушылардың басты 

компетенциясын қалыптастыруда сын 

тұрғысынан ойлау технологиясын 

қолдану» 

ҚМПИ 

Қостанай қ. 

17.  

Бурмагина 

Н.П. 

2012ж ҒПК «ҚР санатты көтеру жүйесінің 

жаңа форматы: тенденциялары мен 

даму болашағы» 

ҚМПИ 

Қостанай қ. 

2013-2014 

18.  
Сыздыкова 

А.Н., 

Вартаньян Г.В. 

7 - 11 

қараша 

2013 ж.  

Семинар «Сын тұрғысынан 

бағалаудың кіріктірілген моделі» 
Қарағанды қ. 

19.  
Нурахметова 

Б.Б. 

Астана, 15-

16 қараша 

2013 жыл 

Халықаралық ғылыми – практикалық 

конференция «Көшбасшылық және 

мектепті басқару - 2013» 

Астана қ.  

20.  
Сыздыкова 

А.Н. 

14-15 

қараша 

2013 ж. 

Халықаралық ғылыми – практикалық 

конференция «Оқушылардың 

әлеуметтік дарындылықты танытатын 

өздерін кәсіби тұрғыда айқындауы» - 

Қостанай, 2013ж. 

Қостанай қ.  

21.  
Байжанова 

Ш.А.  

14-15 

қараша 

2013 ж. 

Халықаралық ғылыми – практикалық 

конференция «Оқушылардың 

әлеуметтік дарындылықты танытатын 

өздерін кәсіби тұрғыда айқындауы» - 

Қостанай, 2013ж. 

Қостанай қ. 

22.  
Ташенова 

Р.Т.  

14-15 

қараша 

2013 ж. 

Халықаралық ғылыми – практикалық 

конференция «Оқушылардың 

әлеуметтік дарындылықты танытатын 

өздерін кәсіби тұрғыда айқындауы» - 

Қостанай, 2013ж. 

Қостанай қ. 

23.  
Сыздыкова 

А.Н. 

1 

желтоқсан 

2013 ж 

 Педагогика ғылымдарының докторы, 

ЧМПУ психология және 

педагогиканың әлеуметтік жұмысы 

кафедрасының профессоры 

Димухаметова Р.С. авторлық 

семинары «Фасилитация қазақ 

халқының педагогикалық ойының, 

салт – дәстүрінің және халықтың 

тәрбиелік потенциалының өзіндік 

және өзіндік жеткіліктілігін 

айқындайтын механизм ретінде» 

Қостанай қ. 

24.  
Сыздыкова 

А.Н. 

Ахметова М.С. 

Мамыр 

 2014ж. 

Халықаралық конференция «Көп тілді 

білім беру» Астана қ.  

25.  

Козганбаева 

М.Т.  
26-30 

наурыз 

2014ж. 

Республикалық ғылыми – әдістемелік 

семинар «Дарынды балаларға тілді 

үйретудің жаңа парадигмасы»  

Қаскелең қ.  

26.  
Сыздыкова 

А.Н. 
наурыз 

 2014ж.  

Республиканский семинар 

«Полиязычное образование»  
Қарағанды қ.  
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«Озат» ДБМ педагогикалық ұжымының жұмыс тәжірибесі педагогикалық 

жұмысшылардың әр түрлі категориясына ұсынылды.  

«Назарбаев Зияткерлік мектебі» автономдық білім ұйымының алдыңғы 

тәжірибесімен бөлісу, тарату.  

 

№ 
Мұғалімнің аты – 

жөні 
Мерзімі Іс – шараның тақырыбы Өткізіліген орны 

1.  

Байжанова Ш.А. 

Сыздыкова А.Н. 

Козганбаева М.Т, 

Ядрова С.В. 

Алатаева М,Б 

4 

желтоқсан 

2013ж. 

Математика 

мұғалімдеріне арналған 

облыстық семинар 

«Өзіндік дара дамыту 

ноосфералық білімнің 

әдістемелік негізі 

ретінде» 

«Озат» ДБМ 

2.  

Байжанова Ш.А. 

Сыздыкова А.Н. 

Вартаньян Г.В. 

қараша 

2013 ж. 

Педагогикалық кеңес 

«Көп тілді білім беру» 

 

Қостанай, №2 орта 

мектеп(Көп тілді білім 

беруді енгізу 

тәжірибесімен алмасу) 

3.  
Байжанова Ш.А. 

Сыздыкова А.Н 

ақпан 

2014ж. 

Оқыту курсы « Бөлінген 

көшбасшылық - 

басқарудың тиімді жолы» 

Қостанай қ. 

4.  

Байжанова Ш.А. 

Сыздыкова А.Н. 

Вартаньян Г.В. 

Токтарова Р.Е. 

наурыз 

2014 ж. 

Семинар « Ғылыми – 

зерттеу негіздері» 

 

Қостанай қ. 

5.  
Сыздыкова А.Н. 

 

наурыз 

2013 ж 

Семинар « Бөлінген 

көшбасшылық - 

басқарудың тиімді жолы» 

М.Горький атындағы 

гимназия (тәжірибе 

алмасу) 

6.  
Байжанова Ш.А. 

Сыздыкова А.Н 

мамыр 

2014ж. 

Оқыту курсы « Бөлінген 

көшбасшылық - 

басқарудың тиімді жолы» 

Қостанай қ. 

 

Мектеп педагогтары әр түрлі кәсіби ұйымдардың қатысушысы болып 

табылады, сонымен қатар, білім беру платформасының негізі болып табылатын 

ПШО www.cpm.kz сайтының барлық мүмкіндіктерін пайдаланып, әр түрлі 

деңгейдегі мерзімді басылымдар бетінде жұмыс тәжірибесімен бөлісу 

материалдарын жариялап, өз жұмыс тәжірибелерімен бөлісіп отырады.  

Мектеп педагогтарының жарияланған мақалалары.  

 
Кафедра атауы 2011-2012 

оқу жылы 

2012-

2013 оқу 

жылы 

2013-2014 

оқу жылы 

Барлығы 

Ағылшын тілі кафедрасы 3 3 2 8 

ҚГҒ кафедрасы  2 8 2 12 

ЖМҒ кафедрасы 5 8 5 18 

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы  3 6 - 9 

Тәрбие кафедрасы  - - - - 

Барлығы  13 25 9 47 

 

http://www.cpm.kz/
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Педагогтардың өз тәжірибесін жүйелеу, жұмысын тезисті түрде ұсыну 

нәтижесін қорытындылай отырып, тәрбие жұмысы кафедрасының қызметі баяу 

жұмыс атқарып, мәселенің аясында қалып отырғанын аңғарамыз. Үш жылдың 

ішінде зор педагогикалық тәжірибесі бола отырып, өздерінің атқарған 

жұмыстарын журнал беттерінде жариялай алмай отыр.  

 

Мектеп педагогтарының мақалалар тізімі  
№ Мақала 

авторының аты 

– жөні  

Название статьи Жарияланған жері, мерзімі  

2011-2012  

1.  Ташенова Р.Т. Дарынды оқушылардың 

мүмкіндігін дамыту жолында 

жағдай жасау  

Ғылыми – практикалық 

конференцияның мақалалар 

жинағы, Қостанай қ., 2011 ж.  

2.  Букенбаев А.Н.  Ағылшын тілін үйрену 

жолындағы қателердің ролі 

және оны түзетудің тәсілдері  

 «Заманауи ғылым парадигмасы 

жастардың көзімен», 2012 ж., 

Челябі мемлекеттік 

университетінің Қостанайдағы 

филиалының баяндамалар 

жинағы  

3.  Утепкалиева 

А.Ж.  

Мен ағылшын тілі сабағында 

АКТ – ны қалай қолданамын  

Облыстық ғылыми – 

практикалық конференцияның 

материалдары, Қостанай қ., 2012 

ж.  

4.  Богомаз О.В.  «Оқушыларды этнопедагогика 

құралдарымен тәрбиелеу» 

 

 «Эко әлем» республикалық ай 

сайын шығатын ғылыми – 

әдістемелік журналы  

5.  Ахметова М.С.  «Арнайы тарих: сабақ жүргізу 

кезіндегі мәселелер мен 

өзектілік»  

Республикалық ай сайын 

шығатын ғылыми – әдістемелік 

журнал «Қазақстан тарихы: 

мектепте жүргізілуі». №7. 

Алматы, 2011. – 10-11б. 

6.  Нугуманова 

К.А. 

«Химияны үйрету кезіндегі 

АКТ – ны қолдану»  

ҚР ҒБМ Қостанай облысы 

бойынша педагогикалық 

жұмысшылардың ИПК 

«Информациялық 

технологияларды сабақ 

барысында қолдану» облыстық 

ғылыми – практикалық 

конференцияның мақалалар 

жинағы 

7.  Ядрова С.В. Оқушылардың ҰБТ 

логикасына дайындық 

кезіндегі мәселелрі және 

оларды шешу жолдары» 

 «Қазақстанның педагогикалық 

сайты» kollegi.kz сайты  

8.  Хайдаршина 

Е.А. 

«Оқыту процесінде АКТ – ны 

қолдану» 

ҚР ҒБМ Қостанай облысы 

бойынша педагогикалық 

жұмысшылардың ИПК 

«Информациялық 

технологияларды сабақ 



  
 

243 

барысында қолдану» облыстық 

ғылыми – практикалық 

конференцияның мақалалар 

жинағы 

9.  Шерцер А. И. Зерттеу жұмысы жоғары 

сынып оқушыларының 

танымдық белсенділігін 

арттыру құралы ретінде  

«Педагогический журнал» сайты  

Казахстана» kollegi.kz  

10.  Вартаньян Г. В. «Ғылыми зерттеуді қалай 

дұрыс жүргізуге болады»  

«Қазақстанның педагогикалық 

сайты» kollegi.kz сайты 

11.  Токтарова Р.Е. 

Аканова Б.К. 

«Сатылай кешенді талдау» 

технологиясы қазақ тілі 

сабақтарында» мақала  

Республикалық ғылыми-

педагогикалық басылым 

«Қазақстан мектебінде, қазақ 

тілі» №3, 2012 ж. 35-бет 

12.  Козганбаева 

М.Т.  

«Дарынды балалардың 

танымдық әрекетінің 

белсенділігі практикалық  

дағдыларын қалыптастыру 

құралы» 

Республикалық ғылыми- 

педагогикалық басылым 

«Қазақстан мектебінде, қазақ 

тілі» №4, 2012 ж. 

13.  Токтарова Р.Е. «Оқушыларды Ұлттық 

бірыңғай тестілеуге дайындау 

жүйесі» мақала 

«Егемен Қазақстан» 

республикалық газеті, 2012 ж. 

мамыр  

2012-2013 жж.  

1.  Ташенова Р.Т. Successful motivation- a 

necessary condition for the 

development of a creative 

potential of a teacher 

Облыстық ғылыми – 

практикалық конференцияның 

мақалалар жинағы, Қостанай қ., 

2012 ж. 

2.  Ташенова Р.Т. Жетістік түрткісі - дарынды 

оқушылардың шығармашылық 

мүмкіндігін дамытудағы басты 

шарт  

Ғылыми-практикалық журнал 

«Дарынды бала», Мәскеу қ., 

2013ж.  

3.  Утепкалиева 

А.Ж. 

Ағылшын әдебиетіндегі 

аллитерация  

 «Заманауи ғылым парадигмасы 

жастар көзімен», 2013 ж., 

ЧелМУ Қостанай филиалы  

4.  Ахметова М.С. «Тарих сабағындағы 

отансүйгіштік тәрбиенің рөлі»  

 

Белгілі педагог, ақын, саясаткер 

В.Е. Шалабаевты еске алуға 

арналған «12 – жылдық оқыту 

моделіне көшу жағдайындағы 

педагогтың өзін – өзі дамытуы» 

облыстық ғылыми – 

практикалық конференцияның 

мақалалар жинағы  

5.  Ахметова М.С. «Татьяна Бусова – жас 

тарихшы және болшашақ 

дәрігер»  

Ғылыми-практикалық журнал 

«Дарынды бала», Мәскеу қ., 

4/2013ж. 

6.  Ахметова М.С. «Білім сапасы – өмір сапасы»  Үшінші деңгейлі 

тыңдаушылардың эссе жинағы 

«Жаңаша ойлау және жұмыс 

жасау» 2013ж., Қостанай.  

7.  Ахметова М.С. «Қазақстан тарихы сабағында 

АКТ – ны қолдану»  

Үшінші деңгейлі 

тыңдаушылардың мақалалар 
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жинағы, 2013ж., Қостанай. 

8.  Богомаз О.В. Оқушылардың экологиялық 

мәдениетін этнопедагогика 

құралы арқылы қалыптастыру  

Ғылыми-практикалық журнал 

«Дарынды бала», Мәскеу қ., 

2013ж. 

9.  Бурмагина Н.П. «Интеллектуалдық ойын 

дарынды оқушыларды дамыту 

құралы ретінде» 

Республика филологтарының 

Бірінші съезіне арналған 

жұмыстар жинағы, Қазақстан, 

Астана, 2013 жыл.  

10.  Бурмагина Н.П. Дарынды балаларға арналған 

мектепте оқушылардың 

құзіреттілігін дамыту үшін 

заманауи технологияларды 

пайдалану  

 «Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім 

модернизациясында 

студенттердің кәсіби тұрғыда 

қалыптасуы» ҒПК – ның 

мақалалар жинағы, Қостанай қ., 

2013ж.  

11.  Бурмагина Н.П. Сын тұрғысынан ойлауды 

дамыту технологиясын орыс 

тілі және әдебиеті пәндері 

сабағында қолдану  

Ғылыми-практикалық журнал 

«Дарынды бала», Мәскеу қ., 

2013 ж.  

12.  Вартаньян Г. В.  Сын тұрғысынан ойлау 

технологиясын биология 

сабағында қолдану  

«Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім 

модернизациясында 

студенттердің кәсіби тұрғыда 

қалыптасуы» ҒПК – ның 

мақалалар жинағы, Қостанай қ., 

10.04.2013 ж.  

13.  Вартаньян Г. В. Ғылыми зерттеу жүргізу 

кезінде жобалау әдісін 

пайдалану  

Ғылыми-практикалық журнал 

«Дарынды бала», Мәскеу қ.  

14.  Вартаньян Г. В.  Биологияны оқыту кезінде 

дарындылықты дамыту  

 «Дарынды балалардың 

интеллектуалдық – 

шығармашылық құзіретін 

дамытудың өзекті мәселелері» 

аймақтық ғылыми – 

практикалық конференция 31.05. 

2013 ж.  

15.  Ким З.Е. Ұжымдық оқытудың 

технологиясы  

 «Математиканың қолданылуы 

мен жүргізілуі» атты 

халықаралық ғылыми 

конференцияның материалдары 

4.11.2012ж. 

 

16.  Нугуманова 

К.А. 

Сын тұрғысынан ойлау 

технологиясының әдістерін 

сабақта қолдану  

«Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім 

модернизациясында 

студенттердің кәсіби тұрғыда 

қалыптасуы» халықаралық ҒПК 

– ның материалы, Қостанай қ., 

10.04.2013 ж.  

17.  Ядрова С.В. Оқушылардың ҰБТ 

логикасына дайындық 

«Математиканың қолданылуы 

мен жүргізілуі» атты 
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кезіндегі математикалық 

мәселелері және оның шешу 

жолдары  

халықаралық ғылыми 

конференцияның материалдары 

4.11.2012 ж.  

18.  Ядрова С. В. Әр түрлі формалар мен әдіс – 

тәсілдер арқылы оқушылардың 

дарындылығын математикадан 

дамыту  

«Дарынды балалардың 

интеллектуалдық – 

шығармашылық құзіретін 

дамытудың өзекті мәселелері» 

аймақтық ғылыми – 

практикалық конференция 31.05. 

2013 ж.  

19.  Шерцер А.И. Linux дидактикалық 

операциялық жүйесін 

құрайтын жүйені мектепке 

енгізу  

ҚР ҒБМ Қостанай облысы 

бойынша педагогикалық 

жұмысшылардың ИПК 

«Информациялық 

технологияларды сабақ 

барысында қолдану» облыстық 

ғылыми – практикалық 

конференцияның мақалалар 

жинағы 

20.  Токтарова Р.Е.  «Құзырлылық білімнің жаңа 

сапасының жетістігі ретінде»  

Ғылыми-практикалық журнал 

«Дарынды бала», Мәскеу қ., 

2013 ж.  

21.  Козганбаева   Оқушылардың білім 

мониторингі білім берудің 

сапасын жоғарылату 

жолдарының бірі ретінде  

Ғылыми-практикалық журнал 

«Дарынды бала», Мәскеу қ., 

2013 ж. 

22.  Ақанова Б.Қ. «Шығармашыл ұстаз – уақыт 

талабы, нәтижесі – уақыт 

жеңісі»  

Педагог,ақын, саясаткер В.Е. 

 Шалабаевты еске алуға 

арналған «12 жылдық оқыту 

моделіне көшу жағдайында 

педагог тұлғасының өзін-өзі 

дамыту рөлі» облыстық ғылыми-

практикалық 

конференциясының мақалалары 

 жинағы. 2012ж. 

23.  Токтарова Р.Е. «Білім берудің құзырлы жолы»  «Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім 

модернизациясында 

студенттердің кәсіби тұрғыда 

қалыптасуы» халықаралық ҒПК 

– ның материалдар жинағы, 

Қостанай қ., 2013ж. 

24.  Аканова Б.К.  «Коммуникативтік  

дағдыны дамыту  

құралы – жеке  

тұлғаға  

бағытталған  

компоненттерді жетілдіру»  

«Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім 

модернизациясында 

студенттердің кәсіби тұрғыда 

қалыптасуы» халықаралық ҒПК 

– ның материалдар жинағы, 

Қостанай қ., сәуір, 2013 ж.  

25.  Козганбаева  

М.Т.  

«Дарынды балаларды 

әлеуметтік – педагогикалық 

«Ортаның әлеуметтенуі мен 

қазақстандық білім 
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тұрғыда қолдау:ғылыми 

тұжырымдар,инновациялық 

жолдар, практикалық 

тәжірибе»  

модернизациясында 

студенттердің кәсіби тұрғыда 

қалыптасуы» халықаралық ҒПК 

– ның материалдар жинағы, 

Қостанай қ., сәуір, 2013 ж.  

2013-2014  

26.  Ташенова Р.Т.  Шетел тілін үйрету барысында 

рольдік ойынды 

комуникативтік қызмет ретінде 

пайдалану  

 «Әлеуметтік дарындылық 

танытатын оқушылардың кәсіби 

тұрғыда өзіндік анықтауы», 

халықаралық ғылыми– 

практикалық конференция. 

Қостанай, 2013  

27.  Ташенова Р.Т.  Компетентті жолды мақсаты 

тұрғыда қолдану – шет тілін 

сәтті үйретудің жолы  

Облыстық ғылыми–практикалық 

конференция, қ. Қостанай, 2014 

28.  Богомаз О.В.   «Оқу – білім әрқашан қажет» 

 «ИКТ және орыс әдебиетіндегі 

тірі сөздер»  

1. Үшінші деңгейлі 

тыңдаушылардың эссе жинағы 

«Жаңаша ойлау және жұмыс 

жасау» 2013ж., Қостанай. 

ISBN 978-601-7449-24-4 

2. Оқушыларды үйрету кезінде 

ақпараттық коммуникативтік 

технологияны пайдалану» ИПК 

материалдар жинағы  

ISBN 978-601-7479-21-3  

29.  Ахметова М.С. «Бірізділік – ЖОО – мектеп» 

ұстанымының мазмұнындағы 

басты бағыт  

 «XXI ғасыр мектебі жас 

педагогтардың көзімен» атты 

тақырыптағы республикалық 

конференцияның пленарлық 

отырысында сөйлеген сөздер 

жинағы. Қостанай, 2013. – 12-

15беттер. 

30.  Вартаньян Г.В. Биология сабағында сын 

тұрғысынан ойлау 

технологиясын пайдалану  

«Педагогический журнал 

Казахстана» сollegi.kz сайты, 

мамыр, 2014 ж.  

31.  Сыздыкова 

А.Н. 

Конструктивтік теория 

бәсекеге қабілетті білімнің 

басты факторы ретінде  

«Әлеуметтік дарындылық 

танытатын оқушылардың кәсіби 

тұрғыда өзіндік анықтауы», 

халықаралық ғылыми – 

практикалық конференция. 

Қостанай, 2013 

32.  Сыздыкова 

А.Н. 

Конструктивистік оқыту 

теориясын және ақпараттық 

қамтамасыз етуді жеке тұлғаның 

бәсекеге қабілетті дамыған тұлға 

болуы үшін енгізу 

«Білімдегі жоғары сапа мен 

көшбасшылық білім» атты 

халықаралық ғылыми – пракикалық 

конференцияның материалдары, 

Астана қ.,2013ж. 

33.  Сыздыкова 

А.Н. 

 «Мектептің әдістемелік аймағын 

қалыптастырудағы заманауи 

бағыт» 

 «ХХІ ғасыр мектебі»- облыстық 

ҒПК материалдары, Қостанай, 

2014ж. 

34.  Сыздыкова 

А.Н. 

«Конструктивистік оқыту 

теориясы педагогтардың кәсіби 

құзіреттілігін көтеру жолындағы 

механизм ретінде»  

 «Қостнай дарыны» - РҒПО 

журналы, Қостанай, 2014ж.,  
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«Озат» ДБ мектебінің білімді саралау ерекшелігі оның ғылымилық 

қағидасын сақтап, жүйелілік, гуманизациялық және жаратылыстану, 

гуманитарлық бағыттағы ғылымдарды ескеруінде, сонымен қатар, білім 

баспалдағы мен оқушылардың жас ерекшелік бірізділігін сақтауында.  

Мектеп бағдарламасы мен оқушылық компоненттер, жеке тұлғаға 

бағытталған компонент жоспары, жеке оқыту жоспары «Озат»ДБ мектебінің 

білімдік мақсаты мен міндетіне бағытталған, «Озат» ДБ мектебінің әдістемелік 

кафедра отырысында қаралып, педагогикалық кеңесте бекітілген.  

Мектепте әр түрлі 76 курс енгізілген:  

 Қосымша курс – 32.  

 Таңдау бойынша курс – 12.  

 Жеке тұлғаға бағытталған курстар – 32.  

Курстар әр баланың бойында кездесетін дарындылық мүмкіндігін 

дамытуға арналған. Сабақ барысында оқушыларға жағымды әсер қалдыратын 

жағдай жасалған, ол жағдай оқушылардың танымдық және тұлғалық дамуына 

әсер етеді. Бұл жердегі оқу үдерісі дарындылықтың дамыған түріне сәйкес пән 

түрінен максималды жетістікке жету үшін арналған. Оқу жоспары мен оқу 

процесі оқушының дарындылығына сәйкес жоғары деңгейдегі маман дайындау 

мақсатында математика, физика, химия, биология, қазақ тілі, орыс тілі, 

ағылшын тілі, тарих және қоғамтану пәндерінен жүргізіледі.Жасалған авторлық 

бағдарламалардың негізі дамытатын білімділік орта жасау яғни, барлық 

оқушылардың интеллектуалдық әлеуетін ашуға арналған.  

 

КММ ДБМ «Озат» курстар тізімі  
сын

ып 

Қосымша курс  Таңдау бойынша 

курс  

Жеке(жеке тұлғаға 

бағыталған) компонент 

8а -Ғылыми зерттеудің 

негіздері 

-Паскаль тілінің 

бағдарламалауындағы 

стандартты есепті шешу 

жолдары  

- Экономика негідері және 

қаржы сауаттылығы  

 

-Арнайы химия 

- Арнайы ағылшын 

тілі  

- Жоғары қиындылықты 

математикалық есептерді 

шешу жолдары практикумы  

-Basic. Pascal. Delfi 

тілдеріндегі бағдарламалау 

-Экология және валеология 

негіздері бар биология 

-Химия есептері және 

шығармалшылық 

тапсырмалар 

8б -Ағылшын тіліндегі арнайы 

биология  

-Арнайы ағылшын тілі 

-Ғылыми зерттеу негіздері  

 

-Мультимедиялық 

технологиялар 

- Экономика 

негіздері және 

қаржы 

сауаттылығы 

 

-Қазақ тілінің практикуы  

-Шетел тілінен тілдік 

негіздерді дамыту  

-Арнайы тарих  

-Экономикалық және 

әлеуметтік география  

9а -Кіріктірілген курс «Адам 

ағзасының тіршілік 

етуіндегі биохимиялық 

негіздер» 

-Дінтану  - Жоғары қиындылықты 

математикалық есептерді 

шешу жолдары практикумы 

- Basic. Pascal. Delfi 
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-Экономика негіздері және 

қаржы сауаттылығы 

тілдеріндегі бағдарламалау 

-Экология және валеология 

негіздері бар биология 

-Химия есептері және 

шығармалшылық 

тапсырмалар  

9б - Арнайы биология - Дінтану  -Қазақ тілінің практикумы  

- Арнайы шетел тілі  

-Арнайы тарих  

-Экономикалық және 

әлеуметтік география 

10а -Паскаль бағдарламалау 

тілі бойынша стандартты 

есептерді шығару жолдары  

-Экономика негіздері және 

қаржылық сауатылық  

-Математикадан стандарты 

емес есеперді шығару 

жолдары  

-Физикадан стандарты емес 

есеперді шығару жолдары  

-Биология аксиомасы  

-Химиядан логикалық 

тапсырмалар  

- Шетел тілінен 

тілдік негіздерді 

дамыту  

 

- Жоғары қиындылықты 

математикалық есептерді 

шешу жолдары практикумы  

- Basic. Pascal. Delfi 

тілдеріндегі бағдарламалау 

-Экология және валеология 

негіздері бар биология  

- Химия есептері және 

шығармалшылық 

тапсырмалар  

10б -Абайтану 

-Ағылшын тіліндегі арнайы 

биология  

- Арнайы ағылшын тілі  

-Арнайы тарих  

-Шетел тілінен тілдік 

негіздерді дамыту 

- Шешендік өнер  

-Экономика 

негіздері және 

қаржы 

сауаттылығы 

-Биология 

аксиомасы  

-Қазақ тілінің практикумы  

-Шетел тілінен тілдік 

негіздерді дамыту  

-Отандық және әлемдік тарих  

-Экономикалық және 

әлеуметтік география 

11а - Паскаль бағдарламалау тілі 

бойынша стандартты 

есептерді шығару жолдары  

-Экономика негіздері және 

қаржылық сауаттылық  

-Математикадан стандартты 

емес есептерді шығару 

жолдары  

-Физикадан стандартты емес 

есептерді шығару жолдары  

-Биология аксиомасы  

-Химиядан логикалық есептер  

- Шетел тілінен 

тілдік негіздерді 

дамыту  

 

-Жоғары қиындылықты 

математикалық есептерді 

шешу жолдары практикумы 

- Basic. Pascal. Delfi 

тілдеріндегі бағдарламалау 

-Экология және валеология 

негіздері бар биология 

-Физикадан жоғары деңгейде 

қиындатылған есептерді 

шешу  

11б -Қазіргі Қазақстанның 

дамуындағы өзекті мәселелер  

-Ағылшын тіліндегі арнайы 

биология  

-арнайы ағылшын тілі  

-Қазақ тілінен тілдік 

негіздерді дамыту жолдары  

-Шешендік өнер  

 

-Математикадан 

стандартты емес 

есептерді шығару 

жолдары  

-Биология 

аксиомасы  

-Орыс тілі практикумы  

-Қазақ тілі практикумы  

- Арнайы тарих  

-Экономикалық және 

әлеуметтік география  
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Педагогикалық кадрлардың теориялық дайындығын күшейте отырып, 

әдістемелік кабинет білім беру және тәрбие үдерісінің технологизациясына 

назар аударады. Бұл дегеніміз технологиялық үдерістің нәтижесіне кепілдік 

бере алатын отандық және шетелдік педагогикалық дидактикалық жолдарды 

іздеумен байланысты.  

 

Инновациялық қайта жасаудың картасы  

 
Кафедра 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ЖМҒ -Жеке тұлғаға бағыттап 

оқыту технологиясы  

-Әр түрлі деңгейдегі 

технология  

-Жаңа ақпараттық – 

компьютерлік 

технологиялар. 

-Блок–модульдік 

технология 

-Жобалау технологиясы  

-Мәселелік оқыту 

технологиясы  

-Жеке тұлғаға бағыттап 

оқыту технологиясы  

-Әр түрлі деңгейдегі 

технология  

-Жаңа ақпараттық – 

компьютерлік 

технологиялар. 

-Блок–модульдік 

технология 

-Жобалау технологиясы  

-Мәселелік оқыту 

технологиясы 

-Сын тұрғысынан 

ойлауды жазу және оқу 

арқылы оқыту 

технологиясы  

-Ақпараттық 

технологиялар 

-Әр түрлі деңгейдегі 

технология  

 

ҚГҒ -Жеке тұлғаға бағыттап 

оқыту технологиясы  

-Әр түрлі деңгейдегі 

технология  

-Жаңа ақпараттық – 

компьютерлік 

технологиялар. 

 -Жобалау 

технологиясы  

 -Дебат технологиясы  

-Ойын технологиясы  

-ҰОТ(КСО) 

-Жеке тұлғаға бағыттап 

оқыту технологиясы  

-Әр түрлі деңгейдегі 

технология  

-Жаңа ақпараттық – 

компьютерлік 

технологиялар. 

 -Жобалау технологиясы  

 -Дебат технологиясы  

-Ойын технологиясы  

-ҰОТ(КСО)  

-Сын тұрғысынан 

ойлауды жазу және оқу 

арқылы оқыту 

технологиясы  

-Ақпараттық 

технологиялар 

-Әр түрлі деңгейдегі 

технология  

 

Қазақ тілі 

және 

әдебиеті  

-Модульді технология 

-Жеке тұлғаға 

бағытталған технология  

- Жаңа ақпараттық 

және компьютерлік 

технология  

-Модульді технология 

-Жеке тұлғаға 

бағытталған технология  

- Жаңа ақпараттық және 

компьютерлік 

технология 

-Сын тұрғысынан 

ойлауды жазу және оқу 

арқылы оқыту 

технологиясы  

-Әр түрлі деңгейдегі 

технология  

 

Ағылшын 

тілі 

- Әр түрлі деңгейдегі 

оқыту технологиясы 

-Блок–модульдік 

технологиясы  

-Ойын технологиясы  

-Мәселелік оқыту 

технологиясы  

- Әр түрлі деңгейдегі 

оқыту технологиясы 

-Блок–модульдік 

технологиясы  

-Ойын технологиясы  

-Мәселелік оқыту 

технологиясы 

-Сын тұрғысынан 

ойлауды жазу және оқу 

арқылы оқыту 

технологиясы  

-Ақпараттық 

технологиялар 

 

 

Тәрбие    Сын тұрғысынан ойлау 

технологиясы  
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КММ «Озат» ДБ мектебінің ғылыми - әдістемелік қызметіне талдау 

жасасақ үдерістік аспекттің ғылыми – әдістемелік негізіне назар аударылады, 

яғни: білім беру үдерісіне қатысушының жеке және кәсіби өсудің қандай 

үдерісі жүріп жатқанына назар аудару.  

 

Шешімдер:  

 

«Озат» ДБ мектебінің оқушыларының жеке тұлға ретінде қалыптасу 

үдерісі жеке тұлғаға бағытталған негіз ретінде гуманистік парадигма 

мектебінде қалыптасып, келесі жағдайларды құруға мүмкіндік туғызды:  

 педагогикалық кадрларды дәстүрлі, авторитарлы бағыттан гуманистік, 

жеке – тұлғалық бағытқа қайта бағыттау;  

 білім мазмұнын қайта қарау (белгілі мемлекеттік стандартқа сай қажетті 

ақпараттық минимумның сақталуы кезінде);  

 білім аймағына білім берудің кіріктірілген моделін енгізгенде оқыту 

технологиясы мен мазмұны әлеуметтіліктің ғана талабы болмау қажет, 

сонымен қатар, оқушының жеке психологиялық және тұлғалық ерекшелігі 

ескерілу қажет;  

 диалогтық қағида негізінде өзара білім беру әрекетін құру;  

 білім беру әрекетіне қатысушы мен субъектілердің арасында білімділік 

қатынасты гуманизациялау.  

Конструктивистік теорияны оқыту кезінде келесі басты идеялар 

жүзеге асты:  

 оқушылардың жеке тұлғалық әлеуетін әр түрлі адами қызметтерде 

жетістіктерге жетудің технологияларын меңгерту арқылы ашу негізінде 

қолдануға мүмкіндік беретін жетістік педагогикасы;  

 оқушылардың өзін-өзі белсендіріп, саналы өмірлік таңдау жасауға 

мүмкіндік беруге жағдай туғызатын педагогикалық ұжымның гуманистік 

психологиясы;  

 шығармашылық жеке тұлға ретінде қалыптасудың басында адамның 

бойында креативті бастауды дамытатын шығармашылық педагогикасы;  

 жеке тұлғаны дамытатын педагогика;  

 әр түрлі салада оқушыларға өзін-өзі анықтап, өмірде қалыптастыруға 

көмектесетін педагогикалық көмек үдерісі, өзін – өзі анықтау педагогикасы.  

Мектепте инновациялық негізді дамыту барысында жеке тұлғаның 

интеллектуалдық және шығармашылық құзіретін дамыту үшін барлық 

жағдайлар жасалып, микро және макро орталармен байланыс орнатылды, 

сонымен қатар, басқа да қоғамдық институттармен әлеуметтік қатынас даму 

үстінде.  

Конструктивистік теория бойынша оқытудың басты нәтижесі – білім беру 

үдерісі сапасының жоғарылауы және оқушылардың терең білім сапасы, 

олардың әлеуметтік мінездемесі. «Озат» ДБ мектебінің әдістемелік қызметі 

үзіліссіз, үздіксіз үдеріс үстінде. Мұғалімдердің шеберлігі мен санатының 

жоғарылауы әдістемелік жұмыстың жағдайы мен мазмұнын оның шынайы 
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нәтижесімен, оқу – тәрбиелік үдерістің оқушылардың тәрбиелілігі мен даму 

деңгейінің өзгеруімен салыстыруға болады. Мұғалімдер инновациялық 

үдерістерден тыс қалмайды, олар тәрбиелеу және білім беруде әр түрлі 

технологияларды, сонымен қатар, жеке – тұлғаға бағытталған технологияларды 

да пайдаланып, мектептің даму бағдарламасымен тығыз байланыста болады.  

 

Алға қарай жылжу үдерісіне ұсыныстар:  

 

Инновациялық негіздің жаңа құндылығы жаңа мақсаттардан шығады: 

мұғалімді әлеуметтік өмірдің кәсіби субъектісі ретінде, өзін айқындай алатын, 

ұйымдастыра алатын, өзін өмірде қалыптастыра алатын субъект ретінде 

дайындау. 2013 – 2014 жылдар әдістемелік мәселенің диагностикалық – 

болжамдық кезеңі екенін ескере отырып, ғылыми – әдістемелік негіздің 

болашағын айқындалды:  

 тәжірибе мен білім беруді қайта қарастыру үшін Action research 

жүргізілді;  

 Lesson Study-ды мектепте оқыту мен жүзеге асыру;  

 желілік қоғамдастықты бастамалау және қолдау;  

 12-жылдық білім беру моделіне көшу жолында педагогикалық 

кадрларды қайта дайындау, білім беруді жеке жұмыс жасауға көшіру, 

вариативті тереңдету;  

 ақпараттық – аналитикалық негізді дамыту;  

 білім беру әдістері мен мазмұны жөніндегі теориялық негіздер мен 

мұғалімдердің шығармашылық әрекетінің нәтижелерімен қорды толтырып 

отыру;  

 педагогтың кәсіби құзіретін көтеру жөніндегі мектептің психологиялық 

қызметінің негізін қолдау;  

 педагогтардың кәсіби өсуіне шығармашылық бастама жасау және 

ынталандыру жүйесін құру.  

Ғылыми – әдісемелік жұмыстың негізі бағытары төмендегідей белгіленген:  

 педагогтардың шығармашылық құзіретін анықтау, олардың кәсіби 

қиыншылықтарын бақылау және кәсіби шеберлігін саралап көтеруге 

жағдай туғызу;  

 білім мазмұнының жаңартылуын әдістемелік қамтамасыз ету, басқару 

және білім беру, ақпараттық технологияларын меңгеру;  

 инновациялық негізді басқару;  

 педагогтардың өзін шығармашылық тұрғыда қалыптасуына және білім 

беру үдерісі сапасының жоғарылауына жағдай туғызу.  

Мұғалімдердің педагогикалық шеберлігі мен кәсіби деңгейін жоғарылату 

дегеніміз – жаңа технологияларға терең үңіліп, оларды әдістемелік жұмыс 

барысында қалыптастыру, өз білімін жетілдіру, өзін кәсіби түрде ұйымдастыру 

және мұғалімнің педагогикалық шығармашылығы.  

Тиімді басқарудың тағы бір маңызды шарты – мектепшілік әдістемелік 
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жұмыстың жүйесін құру. КММ «Озат» ДБ мектебінің әдістемелік жүйесінің 

құрылымын семантикалық фрактал ретінде қарастыруға болады. Әдістемелік 

модуль – бұл мектепішілік әдістемелік жұмыстың мақсаты, тұжырымдамасы, 

нысаны мен субъектісі, қызметтің қалпы мен бағыты, өз-өзін жетілдірудің 

жоғарылауына арналған арнайы басқарылатын қызмет. Ұйымдастырушылық 

аспект құрылымының жүйесі әдістемелік жұмыстың қалпына сай құрылған. 

Мектептегі әдістемелік жұмыстың ұйымдастырудың көптүрлілігін үш топқа 

бөліп қарастыруға болады:  

 жалпы мектептік (ұжымдық) әдістемелік жұмыс қалпы(бір әдістемелік 

тақырыппен жұмыс, психологиялық-педагогикалық семинар);  

 әдістемелік жұмыстың топтық қалпы(кафедралар, шығармашылық 

топтар, өзара сабаққа қатысу);  

 әдістемелік жұмыстың жеке қалпы(жеке кеңес, тәлімгерлік).  

Әдістемелік жұмыстың ұжымдық және жеке қалыптары бір-бірінсіз бөлек 

өмір сүре алмайды. Олар өзара бірін-бірі толықтырып отырады.  
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2.8 «Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында беру үдерісін 

технологияландырудың педагогикалық негіздері»  

 

Мектептің толық атауы: Шу ауданы әкімдігінің білім бөлімі, Мұқағали 

Мақатаев атындағы тірек мектеп (ресурстық орталық).  

Заңды мекен-жайы: Жамбыл облысы, Шу ауданы,Төле би ауылы.  

Оқыту тілі: қазақ.  

Эксперименталдық жұмыс тақырыбы: «Тірек мектеп (ресурстық 

орталық) жағдайында беру үдерісін технологияландырудың педагогикалық 

негіздері».  

Педагогикалық технологияның атауы: деңгейлеп оқыту,сын 

тұрғысынан ойлау, оқытудың ұжымдық тәсілдері, топтық-үдемелі, модульдік, 

жобалық оқытуд, ақпараттық-коммуникациялық оқыту, «Үшөлшемді 

әдістемелік жүйе» технологиясы.  

Технологияның басты идеясы: тірек мектеп(ресурстық орталық) 

жағдайында білім беру үдерісін технологияландыру оқушылардың ақыл-ой 

әрекетi, танымдық, шығармашылық қабiлеттерi дамыған, табиғат жайлы 

бiртұтас ғылыми көзқарасы қалыптасқан, қазіргі өндірістік технологияларды, 

практикалық дағдылар мен түйінді құзыреттерді меңгерген, алған білімі 

негізінде өзiн-өзi дамытуға қабiлеттi тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау.  

Эксперимент мерзімі: 2012-2017 жылдар.  

 

Мұқағали Мақатаев атындағы тірек мектептің  

(ресурстық орталықтың) эксперименттік тәжірибесінің  

бағдарламасы  

 

Эксперименттік тәжірибенің өзектілігі  

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында айқындалған шағын жинақты 

мектептердің білім беру сапасын арттыру мәселесін шешудің бір жолы ретінде 

Жамбыл облысы Шу ауданы бойынша Мұқағали Мақатаев 

атындағы тірек мектеп(ресурстық орталық) құрылды. Оған 

Ә. Молдағұлова атындағы, М. Маметова атындағы, Т. Әшімбаев 

атындағы, Алға атындағы, Т. Рысқұлов атындағы орта мектептері 

магниттік мектептер болып бекітілді.  

Ауыл мектептерінің жоғарғы сыныбында оқушылардың аздығы, 

материалдық-техникалық базамен қамтамасыз етілу жағдайының 

жеткіліксіздігі, бейінді оқытуды ұйымдастыру мүмкіндігінің жоқтығына 

байланысты, олар «Мұқағали Мақатаев атындағы тірек мектебіне(ресурстық 

орталыққа) біріктірілді. Сондықтан оқытудың жаңа әдістерін тиімді қолданып, 

оқушылардың сапалы білім алуға қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін білім 

беру үдерісін технологияландыру қажеттігі туындады.  

Білім беру үдерісін технологияландырудың мақсаты – білім алушының 

оқу-танымдық әрекетін жандандыра отырып, алға қойылған мақсатқа толықтай 
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жету. Ал бұдан педагогикалық технологияның тиімділігінің қажеттігі 

туындайды. Педагогикалық технологиялар теориясы В.М. Монахов, В.П. 

Беспалько және тағы басқа сонымен қатар қазақстандық ғалымдар: Қ.Қ. 

Қабдықайыров, Ж.А. Қараев, Ә. Әмірова, Ж.У. Қобдикова және тағы басқа 

ғалымдардың зерттеулерінде жан-жақты қарастырылады.  

Оның ішінде ақпараттық оқыту технологияларын қолдану, білімді тест 

арқылы бағалау, электрондық оқулықтар дайындау мәселелерін Е.Ы. 

Бидайбеков, Т.О. Балықбаев және оқытудың көпдеңгейлі технологиясын В. 

Беспалько, Ж. Караев, тілдерді оқытудың функционалды-коммуникативтік 

технологиясын К.Н. Болатбаева, жүйелік-амалдық негізде оқытуды 

технологияландыруды Т. Галиев, әлемдік педагогикадағы инновацияны М.А. 

Кларин, оқу үдерісін жобалау және құрастырудың негіздерін В.М. Монахов 

тағы да басқа ғалымдар өз зерттеулерінде білім беру үдерісін 

технологияландырудың басты бағыттарын қарастырған.  

Білім беру үдерісін технологияландыру оқыту мазмұнын жүзеге асыру 

жолындағы алға қойған мақсатқа жетудің тиімділігін қамтамасыз ететін 

оқытудың әдіс, құрал түрлерінің жүйесі болып табылады. Қажетті мазмұнды, 

тиімді әдістер мен құралдарды бағдарлама мен қойылған педагогикалық 

міндетке сәйкес іріктей білу мұғалімнің педагогикалық шеберлігін қажет етеді. 

Тірек мектебі жағдайында деңгейлеп жіктеудің педагогикалық технологиясын, 

жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқытуды сын тұрғысынан ойлауды, 

оқытудың ұжымдық тәсілдерін, топтық-үдемелі, модульдік, жобалық оқытуды, 

ақпараттық-коммуникациялық оқытуды, «Үшөлшемді әдістемелік жүйе» 

технологиясы арқылы оқытуды және оқытудың басқа да технологияларын 

пайдаланған орынды. Технологияландыру арқылы білім беру үдерісінің 

компоненттері нәтижелердің толықтығына, кешенділігіне, болжамдылығына 

ие болады.  

Деңгейлеп оқыту оқушылардың жас және білім деңгейі ерекшеліктерін 

ескере отырып, деңгейлік тапсырмалар беру арқылы олардың танымдық 

белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді.  

Ұжымдық оқыту әдісі арқылы сабақта динамикалық жұптар құра отырып, 

оқушылар арасында танымдық қарым-қатынас негізінде оқушылардың бірін-

бірі оқытуын ұйымдастыруға болады. Ұжымдық оқыту әдісі балалардың 

қарым-қатынас тапшылығын азайтуға, ауылдық жерлерде оқушылардың 

аздығы жағдайында оқушылардың монологтік және диалогтік сөйлеу 

қабілеттерін дамытуға жағдай жасап, мұғалімнің жалпы сыныппен жұмысын 

азайтып, жекелей оқыту уақытын көбейтуге мүмкіндік береді.  

Дидактикалық бірлікті ірілендіру ақпараттардың біртұтас игерілуін 

қамтамасыз ететін, мағыналық қисынды байланыстар негізінде білімдік 

ұғымдарды біріктіру жүйесіне сүйенеді. Бұл технология оқу пәндері және 

салалас пәндер блоктарының ішіндегі материалдардың дидактикалық 

құрылымын құру арқылы аралас сынып сабақтарын ұтымды өткізуге 

мүмкіндік жасайды.  

«Үшөлшемді әдістемелік жүйе» технологиясы жеке тұлғаның өз бетімен 
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дамуына, жаңа тақырыпты өз бетімен меңгеруіне, жұмыс нәтижесін мұғаліммен 

бірігіп талқылауына, алған жаңа теориялық білімін практика жүзінде 

пысықтауына жағдай жасайды.  

Дамыта оқыту технологиясының әдіс-тәсілдерін кең қолдану әр оқушының 

жан-жақты дамуына жағдай жасау арқылы белсенді тұлға тәрбиелеуге оң 

әсерін тигізеді.  

Шағын жинақты мектеп жағдайында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны қолдану арқылы білім беру, ғылым мен мәдениет және тағы 

басқа салаларда ақпараттардың халықаралық дереккөздерін, электрондық оқу 

материалдарын қолдану, тірек мектебімен (ресурстық орталықпен) байланыс 

орната отырып, сессия аралық кезеңде олардың білім қорларын пайдаланып, 

қашықтан оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік жасайды.  

Білім беру үдерісін технологияландыру бейіналды даярлық және бейіндік 

оқыту жағдайында да тірек мектебінде оқушының білім сапасын арттыруға 

өзіндік үлесін қосады. Сессияаралық кезеңде оқу-танымдық үдерісс 

технологиялық карталарды қолдана отырып және ақпараттық-

коммуникациялық қатынас жасай отырып, жеке оқыту негізінде жүзеге асыру 

және жобалық-зерттеу жұмысын пайдалана отырып оқыту практикаға 

бағытталуды күшейтеді. Сондықтан білім беру үдерісін технологияландыру 

үшін әр пән бойынша қандай тарауды, қай тақырыпты пайдалану тиімді 

болатынын зерттеп, талдау жүргізуді қажет етеді. Сонымен бірге оқушының 

бастапқы білім деңгейін, бұл технологияны пайдалану барысында қаншалықты 

білім алып шыққанын, не үйренгенін біліп, динамикасын анықтап отыру 

арқылы технологияның тиімдігі белгіленеді. Білім беру үдерісін 

технологияландырудың тиімді жолдарын қарастыру оқушының кәсіби 

құзіреттілігіне жол ашу, саналы түрде мамандық таңдауын, өзіндік білім алу 

дағдысын қалыптастыруын меңгерту болып табылады. Осы ресурстық 

орталықтағы жұмыс нәтижесі жалпы білім бағдарламаларындағы білім 

мазмұнының міндетті деңгейін игерту негізінде оқушылардың жалпы ғылыми, 

жалпы мәдени дайындығын қалыптастыруға, оқушыларды қоғамдық өмірге 

әлеуметтік жағынан бейімдеуге, кәсіптік еңбек түрін саналы түрде таңдауға, 

меңгеруге негіз қалау, азаматтыққа, елжандылыққа, отанын сүюге тәрбиелеуге 

бағытталады. Сондықтан тірек мектебі жағдайындағы білім беру үдерісін 

технологияландыруды қамтамасыз етудің өзектілігі - оқушының сапалы білім 

алуына мүмкіндік береді және жоғары деңгейдегі мамандардың білім беруін 

қамтамасыз етеді.  

Мұқағали Мақатаев атындағы тірек мектебі жағдайындағы бұл зерттеудің 

өзектілігі теориялық және практикалық тұрғыдан маңыздылығын, оны жүзеге 

асыруды қамтамасыз ету қажеттігін көрсетті. Бұл зерттеу «Тірек мектеп 

(ресурстық орталық) жағдайында беру үдерісін технологияландырудың 

педагогикалық негіздері» тақырыбы деп таңдап алуға негiз болды.  

Эксперименттік тәжірибенің мақсаты: Білім беру үдерісін 

технологияландыру арқылы тірек мектепті теориялық және әдістемелік 

жағынан қамтамасыз ету.  
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Эксперименттік тәжірибенің міндеттері:  

1. Тірек мектебі жағдайында білім беру үдерісін технологияландырудың 

ерекшелігін анықтау және оларды оқыту үдерісіне ендіру жолдарын қарастыру.  

2. Тірек мектепте жүзеге асатын білім беру үдерісін 

технологияландырудың жүйесін жасау және оны жүзеге асыру.  

3. Тірек мектебі жағдайында білім беру үдерісін технологияландыруды 

жүзеге асыру бойынша ұсыныстар дайындау, оны пайдаланудың тиімділігін 

педагогикалық эксперимент арқылы тексеру.  

Зерттеу нысаны: Тірек мектептің білім беру үдерісі.  

Зерттеу пәнi: Тірек мектепте берілетін білім мазмұнын кіріктіру және оны 

технологияландыру негізінде дамыту.  

Зерттеудiң ғылыми болжамы - егер тірек мектеп(ресурстық орталық) 

жағдайында білім беру үдерісін технологияландырудың басым бағыттары 

айқындалса, онда әлеуметтiк сұранысқа жауап беретін және білім 

алушылардың білімнің маңызды мәселелерiн меңгеруiне әрі ғылымның қазiргi 

даму деңгейiне сай біртұтас дүниетанымын қалыптастыруға мүмкiндiк туады, 

сонымен ол алған бiлiмiнiң, кәсiби дағдыларының негiзiнде өмiрдiң өзгермелi 

жағдайларында еркiн бағдарлай алатын, өзiнiң алған бiлiмiн iске асыруға, өзiн-

өзi дамытуға және адамгершiлiк тұрғыда өз бетiнше дұрыс, жауапты шешiм 

қабылдауға қабiлеттi тұлға ретінде қалыптасуына себебін тигізеді.  

Зерттеу әдiстерi: зерттеу мәселесі бойынша ғылыми-теориялық 

әдебиеттердi, мектептің оқу-нормативтік құжаттарын, оқу жоспарларын талдау; 

оқу үдерісін бақылау; сауалнама, әңгiме-кеңес, тәжiрибелiк-эксперименттiк 

жұмыс жүргізу.  

Эксперименттің жетекшi идеясы: тірек мектеп(ресурстық орталық) 

жағдайында білім беру үдерісін технологияландыру оқушылардың ақыл-ой 

әрекетi, танымдық, шығармашылық қабiлеттерi дамыған, табиғат жайлы 

бiртұтас ғылыми көзқарасы қалыптасқан, қазіргі өндірістік технологияларды, 

практикалық дағдылар мен түйінді құзыреттерді меңгерген, алған білімі 

негізінде өзiн-өзi дамытуға қабiлеттi тұлға ретінде қалыптасуына жағдай 

жасайды.  

Эксперименттік тәжірибенің теориялық-әдiснамалық негiздерi:  

1. Білім беру үдерісін технологияландырудың педагогикалық негіздері 

(Ә. Әмірова).  

2. Оқытудың көпдеңгейлі технологиясы (В. Беспалько, Ж. Караев).  

3. Оқу және хат арқылы сыни ойлаудың даму технологиясы (RW CT).  

4. Тілдерді оқытудың функционалды-коммуникативтік технологиясы 

(Болатбаева К.Н).  

5. Жүйелік- амалдық негізінде оқытуды технологияландыру (Галиев Т.Т.).  

6. Әлемдік педагогикадағы инновация (Кларин М.А.).  

7. Оқу үдерісін жобалау және құрастырудың негіздері (Монахов В.М.).  

8. Ақпараттық оқыту технологияларын қолдану (Е.Ы. Бидайбеков, 

Т.О. Балықбаев).  
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Эксперименттік тәжірибенің зерттеу көздерi:  

Қазақстан Республикасының Конституциясы; «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігінің нормативтік құжаттары; ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы: Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша 

қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы және Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан; «Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдардағы білім беруді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы»; Оқытуды ұйымдастыру жағдайы 

бойынша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (2013 жылғы 17 

қыркүйектегі № 375 ҚР БжҒМ бұйрығы) зерттелiп отырған мәселе бойынша 

философтардың, психологтардың, дидакт және әдіскер ғалымдардың еңбектерi.  

Эксперименттік тәжірибенің зерттеу базасы. Жамбыл облысы, Шу 

ауданы, М. Мақатаев атындағы тірек мектеп (ресурстық орталық), Ә. 

Молдағұлова атындағы, М. Маметова атындағы, Т. Әшімбаев атындағы, Алға 

атындағы, Т. Рысқұлов атындағы орта мектептер. Экспериментке 6 мектептен 

барлығы 318 оқушы қатысты.  

 

Эксперименттік тәжірибенің өту кезеңдері: (2012-2017 жыл)  

І. Теориялық кезең - 2012-2013 ж.ж.  

ІІ. Апробациялық (сынақ) кезеңі - 2013-2014 ж.ж.  

ІІІ. Апробациялық (сынақ) кезеңі - 2014-2015 ж.ж.  

ІV. Бақылау кезеңі - 2015-2016 ж.ж.  

V. Қорытындылау кезеңі - 2016-2017 ж.ж.  

 

Эксперименттік тәжірибенің өту кезеңдерінің күтілетін нәтижелері:  

І. Теориялық кезең -2012-2013 ж.ж.  

Нәтижесі:  
1. Педагогикалық-психологиялық, ғылыми-әдiстемелiк әдебиеттерге және 

көтерiлiп отырған проблемаға қатысты құжаттарды талдау.  

2. Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында білім беру үдерісін 

технологияландырудың жағдайын анықтау:  

- тірек және магниттік мектептердің білім беру ресурстарының 

мүмкіндігі;  

- сабақтарда қолданылатын технологиялар;  

- оқушылардың білім жетістігі;  

-  «Тірек және магниттік мектептердің білім беру сапасы» атты әлеуметтік 

зерттеу (мұғалiмдер мен оқушылар арасында әңгiме өткiзу, сауалнама алу 

арқылы зерттеудiң алғышарты, оның мәселесі, мақсаты, пәнi, мiндеттерiн 

нақтылау, білім беру жүйесінің сапасын арттыруға немесе оны тежеуге 

бағытталған факторларды анықтау).  

3. Оқытудың ақпараттық - қоммуникациялық технологияларын енгізу 

мүмкіндігін қарастыру.  

4. «ҮӘЖ технологиясын тәжірибеге енгізу мақсатында паноромалық 

сабақтардың сандық презентациясы».  
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ІІ. Апробация (сынақ) кезеңі - 2013-2014 ж.ж.  

Нәтижесі:  
1. Ғылыми-әдiстемелiк әдебиеттерге, бiлiм мазмұнын жетiлдiру 

мәселесiндегi басты идеяларға, қазіргі әлемдік прогрессивтi тенденцияларға, 

мектепте пәндерді оқыту саласындағы алдыңғы қатарлы технологияларға 

сүйене отырып және қоғамның қойып отырған талаптарын ескерiп, мектепте 

білім беруді кіріктіру мен технологияландырудың мүмкіндіктерін қарастыру.  

2. Тірек мектебінің (РО) білім беру үдерісін технологияландырудың 

теориялық моделін құру.  

3. Қашықтықтан оқыту технологияларын мүмкіндігіне қарай енгізу.  

4. Тірек мектеп жағдайында сабақта тиімді пайдаланатын 

технологиялардың картотекасы.  

5. «Тірек және магниттік мектептердің білім беру үдерісін 

технологияландыру мәселесі» атты дөңгелек үстел өткізу.  

6. «Жаратылыстану-математикалық бағыттағы білім беру үдерісінде тірек 

сызбалар мен конспектілер технологиясын тиімді пайдалану жолдары» атты 

семинар-тренинг өткізу.  

7. «Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы білім беру үдерісіндегі «УӘЖ 

технологиясын тиімді пайдалану жолдары» атты семинар-тренинг өткізу.  

8. «Тірек мектебінің(ресурстық орталықтың) білім беру үдерісін 

технологияландыру: қазіргі замандағы жағдайы, проблемаларды шешу 

жолдары» тақырыбында ғылыми-практикалық конференция өткізу.  

9.  Тірек мектебінің (РО) білім беру үдерісін технологияландырудың озық 

тәжірибесін зерделеу және жинақтау.  

ІІІ. Апробация (сынақ) кезеңі 2014-2015 ж.ж.  

1. Тірек мектептің (РО) білім беру үдерісін технологияландыруды жүзеге 

асыру жобасын дайындау.  

2. Мұғалiмдерге арналған әдiстемелiк ұсыныстар дайындау.  

3. Өткiзiлуі тиiс тәжiрибелiк iзденiс жұмысының материалдарын әзiрлеу.  

4. Тірек мектептің (ресурстық орталық) білім беру үдерісін 

технологияландырудың тәжірибелік моделін бекіту.  

3. Тірек мектебінің (ресурстық орталық) білім беру үдерісін 

технологияландырудың озық тәжірибесін енгізу бойынша әдістемелік 

ұсынымдарды әзірлеу. 

4. Ақпараттық технологиялар жүйесімен оқытудағы интерактивтік 

әдістер жүйесін қолдану.  

5. ШЖМ мұғалімдерінің өздігінен білім алуына арналған теориялық 

материалдар дайындау.  

6. «Пәндерді көптілде оқытудың когнитивтік-коммуникативтік 

технологиясы» атты семинар-тренинг.  

5.  «Ресурстық орталық базасында оқушыларға білім берудегі тиімді 

психология-педогогикалық технологиялар» атты семинар өткізу.  

6. «Тірек мектеп (РО) желісіндегі магниттік мектеп оқушыларының кейс-

технология арқылы зерттеу мәдениетін қалыптастыру» семинар.  
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7. «Тірек мектеп (ресурстық орталық) және магниттік мектептердің 

тәрбие кеңістігін қалыптастырудың өзекті мәселелері» дөңгелек үстел.  

8. «Оқушының білімділік деңгейін технологиялық карта арқылы 

өлшеудің тиімді жолдары» семинар.  

9. «Мәңгілік ел-еліміздің болашағының бейнесі» атты ғылыми-

практикалық конференция өткізу.  

ІV. Бақылау кезеңі 2015-2016 ж.ж.  

1. Оқу-тәрбие үдерісіне медиа өнімдерін, электрондық оқу 

бағдарламаларын және электрондық оқу басылымдарын қолдану туралы 

әдістемелік нұсқаулар мен әзірлемелер шығару.  

2. Оқушылардың міндетті дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды 

нақтылау, жүйелеу.  

3. «Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында білім беру үдерісін 

технологияландыру арқылы оқушылардың білімділік, тәрбиелік, құзыреттілік, 

танымдылық, іс-әрекеттік деңгейлерінің динамикасын анықтайтын 

мониторингтік карталар.  

4. Магниттік мектептердің білім мониторингісін жүргізу және талдау, оқу 

үдерісін сараптау.  

V. Қортындылау кезеңі 2016-2017 жж.  

1. Зерттеу нәтижелерін өңдеу.  

2. Теориялық және тәжiрибелiк тексеру жұмыстарының нәтижелерi 

жалпыланып, тұтас зерттеу бойынша қорытынды дайындау.  

3. «Тірек мектебінің (РО) білім беру үдерісін технологияландырудың 

тиімді жолдары» атты әдістемелік ұсыныстарды дайындау.  

4. «Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында білім беру үдерісін 

технологияландырудың педагогикалық негіздері» тақырыбында эксперименттің 

шығармашылық есебі.  

Күтілетін нәтиже:  

1. «Тірек және магниттік мектептердің білім беру сапасы» - әлеуметтік 

зерттеудің аналитикалық есебі.  

2.  Тірек мектебінің (РО) білім беру үдерісін технологияландырудың 

теориясы және әдістемесі.  

3. «Тірек мектебінің (РО) білім беру үдерісін технологияландыру» атты 

мұғалiмдерге арналған әдiстемелiк ұсыныстар.  

4. «Тірек мектебінің (ресурстық орталық) білім беру үдерісін 

технологияландыру» - мұғалімдердің озық тәжірибесін тарату.  

5. «Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында білім беру үдерісін 

технологияландырудың педагогикалық негіздері» тақырыбында эксперименттің 

шығармашылық есебі.  
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Қосымша  

 Бекітілді:  

Мұқағали Мақатаев атындағы  

Тірек мектебінің(РО) директоры  

_________ А. Иманова  

  «___» «_______» 2012 ж.  

 

 

«Мұқағали мақатаев атындағы тірек мектептің  

(ресурстық орталықтың)  

 

«Тірек мектеп жағдайында білім беру үрдісін технологияландырудың 

педагогикалық негіздері» тақырыбындағы  

 

ЭКСПЕРИМЕНТТІК ТӘЖІРИБЕНІҢ  

2012-2013 оқу жылындағы теориялық кезеңіне арналған  

 

ЖОСПАРЫ  

 

Тірек мектептің эксперименттік тәжірибесінің мақсаты: Білім беру 

үрдісін технологияландыру арқылы тірек мектепті теориялық және әдістемелік 

жағынан қамтамасыз ету.  

Міндеттері:  

1. Тірек мектебі жағдайында білім беру процесін технологияландыру 

бойынша халықаралық және отандық тәжірибені зерттеу.  

2. Тірек мектептің білім беру үрдісіне инновациялық технологиялардың 

енгізілу жағдайын анықтау.  

3. Тірек мектепте жүзеге асатын білім беру үрдісін технологияландырудың 

жолдарын іріктеу.  

Күтілетін нәтиже:  

1. Тірек мектебі жағдайында білім беру процесін технологияландыру 

бойынша халықаралық және отандық озат тәжірибелер туралы ақпараттарды 

жүйелеу, жинақтау.  

2. Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында білім беру процесін 

технологияландырудың жағдайы:  

 тірек және магниттік мектептердің білім беру ресурстарының 

мүмкіндігі;  

 сабақтарда қолданылатын технологиялар;  

 оқушылардың білім жетістігі.  

3.  «Тірек және магниттік мектептердің білім беру сапасы» атты 

әлеуметтік зерттеу нәтижесі;  

4. тірек мектепте жүзеге асатын білім беру үрдісін 

технологияландырудың жолдарын іріктеу.  
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Эксперименттік тәжірибенің  

теориялық – әдiснамалық негiздерi  

Тақырыбы Жұмыстың мазмұны 
Ақпараттық 

материалдар 

Тірек мектебі 

жағдайында білім 

беру процесін 

технологияландыру 

бойынша 

халықаралық және 

отандық тәжірибе 

Педагогикалық-психологиялық, 

ғылыми-әдiстемелiк әдебиеттерге 

және көтерiлiп отырған проблемаға 

қатысты құжаттарды талдау. 

Қажеттісін іріктеу. 

 

Жинақталған 

халықаралық 

және отандық 

тәжірибе. 

Сабақтарда 

қолданылатын 

технологиялар 

Әр мұғалім өзі сабақтарда 

қолданылатын технологияларын 

ұсынады. 

 

Мектепте 

сабақтарда 

қолданылатын 

технологиялар 

кестесі 

Оқытудың ақпараттық 

қоммуникациялық 

технологиялары 

 

Оқытудың ақпараттық 

қоммуникациялық технологияларын 

енгізу мүмкіндігін қарастыру  

 

АКТ- 

мүмкіндіктерін 

пайдалануға 

арналған көмекші 

құрал дайындау  

 

Эксперименттік тәжірибенің практикалық негiздерi  

Тақырыбы Жұмыстың мазмұны Ақпараттық 

материал  

Тірек мектебі 

жағдайында білім беру 

процесін 

технологияландыру 

бойынша халықаралық 

және отандық 

тәжірибе. 

Білім беру үрдісін 

технологияландыру үшін 

оларды оқыту үрдісіне ендіру 

жолдарын қарастыру. 

Тірек мектебінің (РО) 

білім беру процесінің 

технологиялауды 

жүзеге асырудың 

жолдары мен әдістерін 

анықтау. 

Сабақтарда 

қолданылатын 

технологиялар 

Сабақтарға қатысу арқылы 

мұғалімдер қолданылатын 

технологиялардың тиімділігін 

анықтау. 

Мұғалімдердің іс-

тәжірибесінен 

технологияларды 

қолдану кестесі. 

Оқытудың ақпараттық 

қоммуникациялық 

технологиялары 

 

Оқытудың ақпараттық 

қоммуникациялық 

технологияларын қолданудың 

озық тәжірибесін анықтау 

АКТ- мүмкіндіктерін 

пайдалануға арналған 

көмекші құрал 

дайындау. 

Тәжiрибелiк iзденiс 

жұмысы. 

 

Тәжiрибелiк iзденiс 

жұмысының материалдарын 

әзiрлеу. 

Өткiзiлуі тиiс 

тәжiрибелiк iзденiс 

жұмысының 
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Ақпараттық білім қорларының 

дерекқорын құру 

(электрондық библиотекаға 

материалдар базасын жасау 

және жинақтау). 

 

материалдары. 

Қашықтықтан оқыту 

курстарының жоспары. 

Ақпараттық білім 

қорларының дерекқоры 

(электрондық 

библиотекаға 

материалдар базасы). 

Мұғалiмдердің іс-

тәжірибесін тарату 

Мұғалiмдердің іс-тәжірибесі 

бойынша буклеттер мен 

брошюра -жинақтап дайындау 

Шығармашылық көрме, 

таратпа материалдарын 

дайындау. 

 

Эксперименттік тәжірибенің диагностикалық негіздері  

Диагностика 

ның атауы 

Жұмыстың 

мазмұны 

Нәтижесі мерзімі жауапты 

«Тірек және 

магниттік 

мектептердің 

білім беру 

сапасы» атты 

әлеуметтік 

зерттеу 

(мұғалiмдер мен 

оқушылар арасында 

әңгiме өткiзу, 

сауалнама алу 

арқылы зерттеудiң 

алғышарты, оның 

проблемасы, 

мақсаты, пәнi, 

мiндеттерiн 

нақтылау, білім беру 

жүйесінің сапасын 

арттыруға немесе 

оны тежеуге 

бағытталған 

факторларды 

анықтау); 

Аналитика лық 

анықтама 

қазан 

 

Жылқыбаева 

Д. 

 

Оқушылардың 

білім жетістігі. 

 

Әр пән бойынша 

оқушылардың білім 

жетістігін анықтау. 

Оқушылардың 

білім жетістігіне 

мониториг. 

Әр сессия 

сайын 

Сынып 

жетекшілері 

Тірек және 

магниттік 

мектептердің 

білім беру 

ресурстарының 

мүмкіндігі.  

Тірек және магниттік 

мектептердің білім 

беру ресурстарының 

мүмкіндігіне 
мониторинг жасау. 

 

Тірек және 

магниттік 

мектептер дің 

білім беру 

ресурстары ның 

мүмкіндігіне 

мониторинг жасау 

қазан Иманова А. 

Жексенбаева 

Б 

Шығармашылы

қпен жұмыс 

жасайтын 

мұғалімдердің 

кәсіби деңгейі  

«Педагогикалық 

шығармашылық» 

орталығын құру. 

Мұғалімдердің 

профессио 

граммасын құру 

 

қыркүйек Баетова А. 
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Эксперименттік тәжірибенің мазмұндық-құрлымдық жоспары  
р/

с 

Жұмыстың 

мазмұны 

Жұмыс 

тың түрі 

Мер 

зімі 

Жауапты Нәтижесі  

1  «Жаратылыстану-

математикалық 

бағыттағы білім 

беру үрдісінде 

ҮӘЖ 

технологиясын 

тиімді пайдалану 

жолдары»  

семинар-

тренинг. 

қыркүй

ек 

 

Шүиншина 

Ш. 

Жексенбаева 

Б. 

Тірек мектебінің 

(РО) білім беру 

үдерісін 

технологиялауды 

жүзеге асыру 

жобасын дайындау.  

 

2  «ҮӘЖ 

технологиясы 

арқылы оқытудың 

тиімділігі».  

семинар қазан Баетова А. Тірек мектебінің 

(ресурстық орталық) 

білім беру үрдісін 

технологияландыру 

дың тәжірибелік 

моделін бекіту  

3  «Қоғамдық-

гуманитарлық 

бағыттағы білім 

беру үрдісіндегі 

СТО 

бағдарламасын 

тиімді пайдалану 

жолдары» 

семинар-

тренинг 

қараша Баетова А. 

Жексенбаева 

Б. 

Тірек мектебінің 

(ресурстық орталық) 

білім беру үрдісін 

технологияландыру 

дың озық 

тәжірибесін енгізу 

бойынша әдістемелік 

ұсынымдарды 

әзірлеу  

 

4 «Жаратылыстану-

математикалық 

бағыттағы білім 

беру үрдісінде 

бағдарлы оқытуда 

оқытудың жаңа 

технологияларын 

тиімді пайдалану 

жолдары»  

Дөңгелек 

үстел 

желтоқ

сан 

Баетова А. 

Жексенбаева 

Б. 

Бағдарлы оқытуға 

тиімді жаңа 

технологияларды 

анықтау 

5 «ҮӘЖ» 

технологиясы 

бойынша оқу-

әдістемелік 

кешендердің 

сандық 

презентациясы 

 

Презента

ция  

қаңтар Баетова А. 

Пазылбекова 

А. 

«ҮӘЖ» 

технологиясы 

бойынша оқу-

әдістемелік 

кешендердің 

түрлерінің үлгілерін 

дайындау. 

6 «Ресурстық 

орталықтың оқу-

әдістемелік 

жұмысының 

сапалық даму 

динамикасын 

жасау жолдары»  

Кеңес  ақпан Баетова А. 

 

Әдістемелік 

нұсқаулық, үлгілер 

тарату 
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8 «Шағын жинақты 

мектеп 

мұғалімдерінің 

өздігінен білім алу 

және біліктілігін 

арттырудың 

жолдары»  

Дамыту 

семинары 

мамыр Нұрманбетова 

Ш. 

Смағұлова 

Ш.Б. 

Мұғалімдердің 

өздігінен білім 

алуына арналған 

ақпараттық 

мәліметтер базасын 

жинақтау 

 

Әдістемелік жұмыс жоспары  
Тақырыбы  Жұмыст

ың түрі 

Мерзі

мі 

Жауапты 

 

Нәтижесі 

« Магниттік 

мектептердегі оқу 

үдерісін 

технологияландыру 

жағдайы»  

семинар 06.12. 

2012. 

Баетова А.Е. 

Жексенбаева 

Б.Н. 

Мұғалімдерге 

оқу үдерісін 

технологиялан 

дыру туралы 

мәлімет беру 

«ҮӘЖ технологиясын 

тәжірибеге енгізу 

мақсатында 

паноромалық 

сабақтардың 

презентациясы»  

семинар-

практику

м. 

10.01. 

2013. 

Баетова А. 

 

ҮӘЖ 

технологиясын 

тәжірибеге енгізу 

әдістерімен 

таныстыру 

«Жаңа оқыту 

технологиялары-білім 

беру мазмұнын 

модернизациялау 

(Қызылорда қаласы) 

семинар-

кеңесте  

15.01. 

2013 

Смағұлова Ш.Б. «Тірек мектебі 

жағдайында 

ҮӘЖ 

технологиясын 

пайдаланудың 

тиімділігі» 

баяндама. 

«Оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын дамыту: 

тәжірибе, мәселелерді 

шешу жолдары» 

Қапшағай қаласы №3 

мектеп гимназиясы 

республи

калық 

ғылыми-

практикал

ық 

семинар. 

25.03. 

2013. 

Баетова А. 

Пазылбекова А. 

 

ҮӘЖ 

технолгиясының 

оқу –әдістемелік 

кешендерін 

шығармашылық 

көрмеге 

қатыстыру 

«Тірек мектеп (РО) 

жағдайында білім беру 

сапасын қамтамасыз ету 

де оқу-тәрбие үдерісін 

технологияландырудың 

педагогикалық 

аспектілері»  

облыстық 

ғылыми-

практика 

лық 

семинар 

өткізу. 

 

04.05. 

2013. 

Әлімбекова 

Ә.С. 

Бейсембаев Ғ.Б. 

Смағұлова Ш.Б. 

Жексенбаева 

Б.Н. 

Семинардың 

материалдарын 

жинақтау, 

кітапшалар 

шығару, 

шығармашылық 

көрмеге қою. 

 

Қорытынды: Әдістемелік жұмыстың жылдық қорытындысын жасау.  

 

 

 

 

 



  
 

265 

Келісілді:  

Шу аудандық білім  

бөлімініңбасшысы  

Бекітілді:  

Мұқағали Мақатаев атындағы  

Тірек мектебінің (РО) директоры  

________К. Қожағаппанова  

« ___»_______ 2013 ж.  

 

_____________ А. Иманова  

«___» «_______» 2013ж.  

 

 

«МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ АТЫНДАҒЫ ТІРЕК МЕКТЕПТІҢ  

(РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҚ)  

 

«Білім беру үрдісін технологияландыру арқылы тірек мектепті теориялық 

және әдістемелік жағынан қамтамасыз ету» атты  

 

ЭКСПЕРИМЕНТТІК ТӘЖІРИБЕНІҢ  

ЖОСПАРЫ  

2013-2014 оқу жылы  

 

Тірек мектептің эксперименттік тәжірибесінің мақсаты: Білім беру 

үдерісін технологияландыру арқылы тірек мектепті теориялық және әдістемелік 

жағынан қамтамасыз ету.  

Міндеттері:  

1. Тірек мектебі жағдайында білім беру үрдісін технологияландырудың 

ерекшелігін анықтау және оларды оқыту үрдісіне ендіру жолдарын қарастыру.  

2. Тірек мектепте жүзеге асатын білім беру үрдісін технологияландырудың 

жүйесін жасау және оны жүзеге асыру.  

3. Тірек мектебі жағдайында білім беру үрдісін технологияландыруды 

жүзеге асыру бойынша ұсыныстар даярлау, оны пайдаланудың тиімділігін 

педагогикалық эксперимент арқылы тексеру.  

 

Эксперименттік тәжірибенің теориялық – әдiснамалық негiздерi  

Тақырыбы Жұмыстың мазмұны Ақпараттық материалдар  

Білім беру үрдісін 

технологияландыру. 

Қазіргі инновациялық 

педагогикалық 

технологиялардың басты 

міндеттері, педагогикалық 

технологиялардың түрлері, 

оларға сипаттама. 

Педагогикалық 

технологиялардың жіктемесі, 

анықтамасы мен сипаттамасы. 

Білім беру үрдісін 

технологияландыру (слайд). 

Қашықтықтан оқыту 

технологиялары. 

Қашықтықтан білім беру 

технологиялары бойынша оқу 

процесін ұйымдастырудың 

жолдары. 

Қашықтықтан оқыту 

технологиялары (слайд). 

Оқытудың көпдеңгейлі 

технологиясы. 

Оқытудың көпдеңгейлі 

технологиясы (В. Беспалько). 

Оқытудың көпдеңгейлі 

технологиясы (В. Беспалько,Ж. 
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Ж. Қараевтың деңгейлеп-саралап 

оқыту технологиясы. 

Караев).(слайды). 

 

Жүйелік амалдық 

негізінде оқытуды 

технологияландыру. 

Жүйелік амалдық негізінде 

оқытуды технологияландырудың 

ерекшеліктері (Галиев Т.Т.). 

 

Жүйелік амалдық негізінде 

оқытуды технологияландыру 

(Галиев Т.Т.). (слайды). 

 

Оқу процесін жобалау 

және құрастырудың 

негіздері. 

 

В.Монаховтың оқыту 

технологиясын пайдалану 

әдістемесі  

 

Оқу процесін жобалау және 

құрастырудың негіздері 

(Монахов В.М.). (слайды). 

 

 

Эксперименттік тәжірибенің практикалық негiздерi  

Тақырыбы Жұмыстың мазмұны Ақпараттық материал 

Білім беру үрдісін 

технологияландыру 

1. Тірек мектебі жағдайында білім 

беру үрдісін технологияландырудың 

ерекшелігін анықтау. 

2. Білім беру үрдісін 

технологияландыру үшін оларды оқыту 

үрдісіне ендіру жолдарын қарастыру. 

Тірек мектепте жүзеге асатын 

білім беру үрдісін 

технологияландыру жүйесі. 

 

Қашықтықтан оқыту 

технологиялары 

бойынша оқу үрдісін 

қамсыздандыру 

Қашықтықтан оқыту 

технологиялары негізінде оқу 

үрдісін ұйымдастыру 

 

Қашықтықтан оқытудың 

дидактикалық құралдарын әзірлеу. 

Қашықтықтан оқыту курстарының 

жоспарын дайындау. 

Ақпараттық білім қорларының 

дерекқорын құру (электрондық 

библиотекаға материалдар базасын 

жасау және жинақтау). 

Білім беруге бағытталған сыртқы 

ақпараттық ресурстарды пайдалану 

(қашықтықтықтық курстар, 

әлектрондық кітапханалар). 

Қашықтықтан оқыту 

технологиялары негізінде оқу 

үрдісін ұйымдастыру 

жолдарын қарастыру. 

Қашықтықтан оқытудың 

дидактикалық құралдары. 

Қашықтықтан оқыту 

курстарының жоспары. 

Ақпараттық білім қорларының 

дерекқоры (электрондық 

библиотекаға материалдар 

базасы). 

 

Сабақ типологиясы. 1. Сабақ типологиясы. 

2. Сабақта жиі қолданылатын 

технологиялардың түрлері. 

 

Оқушының оқу қызметін 

ұйымдастыруда мұғалімдердің 

жіберетін қателеріне талдау 

жасау (қатысқан сабақтардағы 

практикалық материалдарға 

талдау). 

Тірек мектебі 

жағдайында сабақта 

қолдануға тиімді 

технологияларды 

насихаттау  

Тірек мектебі жағдайында сабақта 

қолдануға тиімді пайдаланатын 

технологиялар бойынша шебер 

сынып өткізу 

Білім беру үдерісін 

технологияландырудың озық 

тәжірибесі (шебер сынып 

жинақ). 
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Эксперименттік тәжірибенің диагностикалық негіздері  

Диагностиканың 

атауы  

Жұмыстың мазмұны Нәтижесі  мерзімі жауапты 

Білім берудің 

дамуын талдауға 

қажетті ақпараттық 

қорды 

қалыптастыру. 

 

Тірек мектептің (РО) білім 

беру процесін 

технологияландыруды 

жүзеге асыру жобасын 

дайындау 

Мұғалімдерге арналған 

әдістемелік ұсыныстар 

дайындау. 

Өткізілуі тиіс тәжірибелік 

ізденіс жұмысының 

материалдарын әзірлеу. 

Аналитикалық 

анықтама 

Қыркүй ек Баетова А. 

Педагогикалық 

қызметке 

мұғалімдердің 

кәсіби дайындығы. 

Тірек мектептің (РО) білім 

беру процесін 

технологияландырудың 

тәжірибелік моделін бекіту. 

Тірек мектебінің (РО) білім 

беру процесін 

технологияландырудың 

озық тәжірибесін енгізу 

бойынша әдістемелік 

ұсынымдарды әзірлеу. 

Мұғалімдердің 

профессиограмма

сын құруға 

аналитикалық 

материалдар 

Жыл бойы Баетова А. 

Мұғалімнің жеке 

кәсіби өрісін 

бағалау 

Педагог кадрлардың 

біліктілігі мен кәсіби өсуінің 

динамикасын бақылау. 

Педагогтарды өз кәсіби 

әрекетін бағалауға үйрету.  

Мұғалімдердің 

профессиограмма

сын құру. 

Жыл бойы Баетова А. 

Білім беру үрдісін 

технологияландыру

тиімділігін 

педагогикалық 

эксперимент 

арқылы тексеру. 

Ақпараттық технологиялар 

жүйесімен оқытудағы 

интерактивтік әдістер 

жүйесін қолдану. 

ШЖМ мұғалімдерінің 

өздігінен білім алуына 

арналған теориялық 

материалдар дайындау 

Білім беру үрдісін 

технологиялан 

дыруда 

инновациялық 

идеяларды 

қолданатын 

мұғалімдердің 

тізімі, тақырыбы, 

жетістігі. 

Жыл бойы Баетова А. 

Пазылбекова  

Оқушының оқу 

қызметін 

қалыптастыру 

деңгейінің 

диагностикасы. 

Оқушылардың білім, 

білік, дағды және 

құзыреттерді меңгеру 

деңгейі.  

Оқушылармен 

жекелей жұмысты 

ұйымдастыру  

Әр сессия 

сайын  

Пән 

мұғалімдері 

сынып 

жетекшілері 

Шығармашылық 

пен жұмыс 

жасайтын 

мұғалімдердің 

кәсіби деңгейі 

Мұғалімдердің 

шығармашылық жұмыс 

деңгейі, шығармашылық 

әлеуеттілігі және 

эксперимент жұмысына 

қатысуы  

Мұғалімдердің 

шығармашылық 

деңгейіне 

мониторингтік 

зерттеу жүргізу 

Озат мұғалімдердің 

іс- тәжірибесін аудан 

көлемінде тарту 

мамыр  Баетова А. 
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Эксперименттік тәжірибенің мазмұндық-құрлымдық жоспары  

 
р/с Қаралатын мәселелер  Жұмыстың 

түрі  

Мерзі

мі 

жауапты  нәтижесі 

1 Қазіргі инновациялық 

педагогикалық 

технологияларды оқып 

үйренудің жоспарын 

жасау 

Қашықтықтан оқыту 

технологиялары 

негізінде оқу үрдісін 

ұйымдастыру және 

басқарудың жоспарын 

жасау; 

 

Жоспарлау қыркүй

ек 

Шуиншина Ш. 

Жексенбаева Б. 

Ғылыми-

әдiстемелiк 

әдебиеттердегі 

мектепте білім 

беруді 

интеграциялау мен 

технологияландыру 

мүмкіндіктерін 

қарастыру  

2 Қазіргі әлемдік 

прогрессивтi 

тенденциялардағы 

мектепте білім беруді 

интеграциялау мен 

технологияландыру 

мүмкіндіктерін 

қарастыру. 

 

Әдістемелік 

отырыс 

қазан Баетова А. 

 

Пазылбекова А 

Қашықтықтан 

оқыту 

курстарының 

жоспарын 

дайындау. 

3 Мектепте пәндерді 

оқыту саласындағы 

алдыңғы қатарлы 

технологияларға 

сүйене отырып және 

қоғамның қойып 

отырған талаптарын 

ескерiп, мектепте білім 

беруді интеграциялау 

мен 

технологияландырудың 

мүмкіндіктері 

қарастыру; 

 

Әдістемелік 

отырыс 

қараша Баетова А. 

Пазылбекова А 

Қашықтықтан 

оқытудың 

дидактикалық 

құралдарын 

әзірлеу. 

4 Білім беру үрдісін 

технологияландыру да 

инновациялық 

идеяларды қолданатын 

мұғалімдердің тізімін 

жасау, тақырыбын 

анықтау. 

 

Әдістемелік 

отырыс 

желтоқ

сан 

Баетова А. 

 

Пазылбекова А 

Қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

бойынша оқу 

үрдісін 

ақпараттық-

техникалық 

қамсыздандыру; 

5 Жаңа технологиялар 

бойынша жұмыс 

жасайтын 

мұғалімдердің іс- 

Әдістемелік 

отырыс 

қаңтар Баетова А. 

Тоқтыбаева А. 

 

Пазылбекова А 

Білім беруге 

бағытталған 

сыртқы ақпараттық 

ресурстарды 
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тәжірибесін зерттеу, 

жинақтау; 

Ақпараттық білім 

қорларының 

дерекқорын құру 

(Электрондық 

библиотекаға 

материалдар базасын 

жасау және жинақтау.  

 

Өмірбекова С. 

Жаппарова М. 

пайдалану 

(қашықтық 

курстар, 

электрондық 

кітапханалар) 

6 Тірек мектебінің (РО) 

білім беру үдерісін 

технологияландырудың 

озық тәжірибесін 

зерделеу және 

жинақтау; 

Әдістемелік 

отырыс 

ақпан Баетова А. 

 

Анықтама  

7 Тірек мектебі 

жағдайында сабақта 

тиімді пайдаланатын 

технологиялардың 

кестесі. 

 

Әдістемелік 

отырыс 

наурыз Баетова А. 

 

 

Озат мұғалімдердің 

іс- тәжірибесін 

аудан көлемінде 

тарту 

8 Тірек мектебінің (РО) 

білім беру үдерісін 

технологияландырудың 

теориялық моделін 

анықтау. 

Әдістемелік 

отырыс 

сәуір Шуиншина 

Ш.М. 

 

Тірек мектебінде 

(РО) білім беру 

үдерісінде 

қолданылатын 

технологияларға 

сараптама жасау 

9 «Тірек мектебінің 

(ресурстік орталықтың) 

білім беру үрдісін 

технологиялау: қазіргі 

замандағы жағдайы, 

проблемаларды шешу 

жолдары»  

Конференция  

сандық 

презентация 

 

мамыр Шуиншина Ш. 

Бейсембаев Ғ. 

Смағұлова Ш.Б 

 Тамыз кеңесіне 

материалдар 

дайындап есеп 

беру, стенд жасау. 

 

 

Әдістемелік жұмыс жоспары  

 
Әдістемелік кеңесте 

қаралатын мәселелер 

Жұмыс 

тың түрі 

Мерзі

мі 

Жауапты 

 

нәтижесі 

«Тірек мектебінде оқыту 

процесін ұйымдастыру 

ерекшеліктері»  

 

дөңгелек 

үстел. 

 

05.11. 

2013. 

Шуиншина Ш.М. 

Бейсембаев Ғ.Б. 

Жексенбаева Б.Н. 

Тірек мектебіне 

арналған ереже 

«Ресурстық орталық 

базасында оқушыларға 

білім берудегі тиімді 

психология-

педогогикалық 

технологиялар»  

кеңес 03.12. 

2013. 

Бейсембаев Ғ.Б. Технологиялар 

жиынтығының 

базасын әзірлеу 
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«Магниттік мектептерде 

оқу үдерісін 

технологияландыру 

жағдайы»  

Дөңгелек 

үстел 

08.01. 

2014. 

Баетова А. 

Пазылбекова А. 

Тұрысова Д. 

Семинар 

жұмысының 

материалдарын 

жинақтау 

«Заңнамалық 

құжаттармен жұмыс 

жасаудың тиімді 

тәсілдері»  

кеңес 15.02. 

2014. 

 

Бейсембаев Ғ.Б. 

 

Заңнамалық 

құжаттар базасын 

әзірлеу 

Ресурстық орталық 

мамандарымен онлайн 

режимінде  

шеберлік 

класс  

20.03. 

2014. 

Бейсембаев Ғ.Б. 

 

Шебер сынып 

материалдарын 

жинақтау 

«Тірек мектебі: кеше, 

бүгін, ертең...»  

пед. кеңес. 25.03. 

2014. 

Қожағаппанова 

К.И.Иманова А.Б. 

Бейсембаев Ғ.Б. 

Айманбетов Е.Е.  

анықтама 

«Қоғамдық- 

гуманитарлық бағыттағы 

білім беру үрдісіндегі 

модульдік оқыту 

технологиясын тиімді 

пайдалану жолдары»  

семинар 12.04. 

2014. 

Баетова А.Е. 

Жексенбаева Б.Н. 

Модульдік оқыту 

технологиясы 

бойынша ереже, 

әдістемелік 

нұсқаулықтар. 

«Жаратылыстану-

математикалық бағыттағы 

білім беру үрдісіндегі 

ҮӘЖ технолгиясын тиімді 

пайдалану жолдары»  

семинар 19.04. 

2014. 

Баетова А.Е. 

Жексенбаева Б.Н. 

ҮӘЖ технолгиясы 

бойынша Ереже, 

әдістемелік 

нұсқаулықтар. 

«ҮӘЖ технологиясының 

тиімділігі»  

Скайп 

арқылы 

кеңес 

26.04. 

2014. 

Нұрманбетова 

Ш.К.Баетова А.Е. 

«ҮӘЖ 

технологиясы» 

бойынша 

теориялық, 

практикалық 

материалдар 

жинағы 

«12 жылдық білім беру 

жүйесіне көшу-заман 

талабы»  

семинар- 

практикум. 

13.05. 

2014. 

Жексенбаева Б.Н. 12 жылдық білім 

беру жүйесінің 

талаптарына 

арналған 

номативтік 

құжаттар  

 

 

Қорытынды: Әдістемелік жұмыстың жылдық қорытындысын жасау.  
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«МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ АТЫНДАҒЫ ТІРЕК МЕКТЕПТІҢ  

(РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҚТЫҢ)»  

 

«Тірек мектеп жағдайында білім беру үрдісін технологияландырудың 

педагогикалық негіздері»тақырыбындағы  

 

Эксперименттік тәжірибенің  

2014-2015 оқу жылындағы апробациялық (сынақ) кезеңіне арналған  

жоспары  

 

Тірек мектептің эксперименттік тәжірибесінің мақсаты: Тәжірибелік 

ізденіс жұмыстарын жинақтау арқылы Тірек мектептің (РО) білім беру үдерісін 

технологияландырудың үлгісін жасау.  

Міндеттері:  

1. Мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсыныстар дайындау.  

2. Өткізілуі тиіс тәжірибелік ізденіс жұмысының материалдарын әзірлеу.  

3. Тірек мектептің (РО) білім беру үдерісін технологияландырудың 

тәжірибелік моделін құру.  

4. ШЖМ мұғалімдерінің өздігінен білім алуына арналған теориялық 

материалдар дайындау.  

 

Эксперименттік тәжірибенің теориялық – әдiснамалық негiздерi  

Тақырыбы Жұмыстың мазмұны Ақпараттық 

материалдар 

Жаратылыстану-

математикалық 

бағыттағы білім беру 

үрдісінде тірек 

сызбалар мен 

конспектілер 

технологиясын тиімді 

пайдалану жолдары. 

В.Ф. Шаталовтың белгі және сызба 

үлгілері негізінде қарқынды оқыту 

технологиясының ерекшелігі: материалдар 

ірілендіріліп, блоктық түрде тірек 

сызбалар арқылы беріледі. 

С.Н. Лысенкованың тірек сигналдарын 

пайдалана отырып, қарқынды жеделдете 

оқыту технологиясында оқу 

материалдарының мазмұнының 

жүйелілігін сақтау, саралау, тапсырманың 

әр оқушыға жеткізілуі талап етіледі. 

Оқу материалын схемалар мен белгілеулер 

моделі негізінде оқытуды қарқындандыру 

технологиясын пайдалану  

Жаратылыстану-

математикалық 

бағыттағы білім беру 

үрдісінде тірек 

сызбалар мен 

конспектілер 

технологиясын тиімді 

пайдалану жолдарын 

анықтау  

Қоғамдық-

гуманитарлық 

бағыттағы білім беру 

үрдісіндегі модульдік 

оқыту технологиясын 

тиімді пайдалану 

жолдары  

М.М. Жанпейісованың модульдық оқыту 

технологиясына сүйенсек, оқытудың 

мақсатын, мазмұнын, әдістерін ғылыми 

негізделген теорияға сүйене отырып 

жобалау, сұлбалау тыңдаушыларға, білім 

алушыларға оқу үрдісінде хабарланады. 

 

М.М. Жанпейісова 

Модульдік оқыту 

технологиясына 

(слайд).  
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Тіл пәндерін көп тілде 

оқытудың 

функционалды- 

коммуникативтік 

технологиясы 

Тілдерді оқытудың функционалды-

коммуникативтік технологиясы 

(Болатбаева К.Н). 

 

Тілдерді оқытудың 

функционалды-

коммуникативтік 

технологиясы 

(Болатбаева К.Н). 

(слайд).  

Тірек мектеп (РО) 

желісіндегі магниттік 

мектеп оқушыларының 

кейс-технология 

арқылы зерттеу 

мәдениетін 

қалыптастыру 

Кейс-технология – оқытушы -

тьюторлардың дәстүрлі және қашықтықтан 

консультацияларды ұйымдастыру кезінде 

мәтіндік, аудиовизуальды және 

мультимедиалық оқу-әдістемелік 

материалдарды жинау және оларды 

пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі. 

Кейс-технология - 

оқытушы-

тьюторлардың 

дәстүрлі және 

қашықтықтан 

консультацияларды 
ұйымдастыру кезінде 

мәтіндік, 

аудиовизуальды және 

мультимедиалық оқу-

әдістемелік 

материалдарды жинау 

және оларды 

пайдаланушылардың 

өз бетінше меңгеруі 

үшін негіздеу(слайд). 

Оқушының білімділік 

деңгейін 

технологиялық карта 

арқылы өлшеудің 

тиімді жолдары  

Тілдерді оқытудың негізгі құралы – 

технологиялық карталарды қолдану. 

Технологиялық 

карталарды жасау 

 

Эксперименттік тәжірибенің практикалық негiздерi  

Тақырыбы  Жұмыстың мазмұны  
Ақпараттық 

материал 

Тірек мектебінің (РО) 

білім беру үдерісін 

технологияландыру 

Тірек мектебі жағдайында білім 

беру үрдісін 

технологияландырудың 

ерекшелігін анықтау.  

Тірек мектебінің (РО) білім 

беру үдерісінің 

технологияландыруды 

жүзеге асыру жобасы.  

Тірек мектебінің 

(ресурстық орталықтың) 

білім беру үрдісін 

технологияландырудың 

тәжірибелік моделі  

Тірек мектебінің (ресурстық 

орталық) білім беру үрдісін 

технологияландырудың 

тәжірибелік моделін нақтылау  

Тірек мектебінің 

(ресурстық орталық) білім 

беру үрдісін 

технологияландырудың 

тәжірибелік моделін бекіту 

Тірек мектебінің 

(ресурстық орталықтың) 

білім беру үрдісін 

технологияландырудың 

озық тәжірибесін енгізу  

Тірек мектебінің (ресурстық 

орталық) білім беру үрдісін 

технологияландырудың озық 

тәжірибесін енгізу бойынша 

әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу 

Тірек мектебінің 

(ресурстық орталық) білім 

беру үрдісін 

технологияландырудың 

озық тәжірибесін енгізу 
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бойынша әдістемелік 

ұсынымдар  

Тәжiрибелiк iзденiс 

жұмысы.  

Өткiзiлуі тиiс тәжiрибелiк iзденiс 

жұмысының материалдарын 

әзiрлеу.  

Ақпараттық білім қорларының 

дерекқорын құру (электрондық 

библиотекаға материалдар 

базасын жасау және жинақтау).  

Өткiзiлуі тиiс тәжiрибелiк 

iзденiс жұмысының 

материалдары.  

Сабақтың типтелуі.  Сабақта жиі қолданылатын 

технологиялардың түрлері. 

Оқушының оқу қызметін 

ұйымдастыруда мұғалімдердің 

жіберетін қателеріне талдау жасау 

(қатысқан сабақтардағы 

практикалық материалдарға 

талдау).  

Тірек мектебі жағдайында 

білім беру үрдісін 

технологияландыруды 

жүзеге асыру бойынша 

ұсыныстар.  

Тірек мектебі жағдайында 

сабақта тиімді 

пайдаланатын 

технологиялардың кестесі  

Тірек мектебі жағдайында сабақта 

тиімді пайдаланатын 

технологияларды пайдаланып 

шығармашылық сабақтар көрсету.  

Білім беру үдерісін 

технологияландырудың 

озық тәжірибесі (жинақ).  

Мұғалiмдердің іс-

тәжірибесін тарату  

Экспериментатор мұғалiмдердің 

іс-тәжірибесінен әдiстемелiк 

ұсыныстар дайындау  

Магниттік мектеп 

мұғалiмдеріне арналған 

әдiстемелiк ұсыныстар 

дайындау  

 

Эксперименттік тәжірибенің диагностикалық негіздері  

Диагностиканың 

атауы 

Жұмыстың мазмұны Нәтижесі  мерзімі жауапты 

Білім берудің 

дамуын талдауға 

қажетті 

ақпараттық қорды 

қалыптастыру. 

 

Тірек мектептің (РО) білім 

беру үдерісін 

технологияландыруды 

жүзеге асыру жобасын 

дайындау 

Өткізілуі тиіс тәжірибелік 

ізденіс жұмысының 

материалдарын әзірлеу. 

Аналитикалық 

анықтама 

қыркүйек Баетова А. 

Тірек мектебінің 

(ресурстық 

орталықтың) білім 

беру үрдісін 

технологиялан 

дырудың озық 

тәжірибесі 

Тірек мектептің (РО) білім 

беру үдерісін 

технологияландырудың 

тәжірибелік моделін бекіту. 

Тірек мектебінің (РО) білім 

беру үдерісін 

технологияландырудың озық 

тәжірибесін енгізу бойынша 

Мұғалімдердің 

профессиограмма

сын құруға 

аналитикалық 

материалдар 

мамыр Баетова А. 
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әдістемелік ұсынымдарды 

әзірлеу. 

Мұғалімнің жеке 

кәсіби өрісін 

бағалау 

Педагог кадрлардың 

біліктілігі мен кәсіби өсуінің 

динамикасын бақылау. 

Педагогтарды өз кәсіби 

әрекетін бағалауға үйрету. 

Мұғалімдердің 

профессиограмма

сын құру. 

әр сессия 

сайын 

Баетова А. 

Білім беру үрдісін 

технологияландыр

удың тиімділігін 

педагогикалық 

эксперимент 

арқылы тексеру. 

Тірек мектебінің (РО) білім 

беру үрдісін 

технологияландырудың 

тәжірибелік моделінің жүзеге 

асуы. 

ШЖМ мұғалімдерінің 

өздігінен білім алуына 

арналған теориялық 

материалдар дайындау 

Білім беру үрдісін 

технологиялан 

дыруда 

инновациялық 

идеяларды 

қолданатын 

мұғалімдердің 

тізімі, тақырыбы, 

жетістігі. 

мамыр Баетова А. 

Технологиялық 

карта көмегімен 

оқушылардың 

білім деңгейін 

өлшеудің тиімді 

жолдарының 

жүзеге асуы 

Оқушылардың білім, білік, 

дағды және құзыреттерді 

меңгеру деңгейі.  

Оқушылармен 

жекелей жұмысты 

ұйымдастыру 

технологиясы.  

әр сессия 

сайын 

Сынып 

жетекшілер 

пән 

мұғалімдері 

 

Эксперименттік тәжірибенің мазмұндық-құрылымдық жоспары  

Әдістемелік кеңестің жоспары  
р/с Қаралатын 

мәселелер  

Жұмыс 

тың түрі 

Мерзімі жауапты  нәтижесі 

1 Тірек мектебінің (РО) 

білім беру үдерісін 

технологияландыруды 

жүзеге асыру 

нәтижесін сараптау.  

анықтама қыркүйек Шүйіншина 

Ш. 

Баетова А.Е. 

Шығармашылық 

есеп 

2  «Пәндерді көптілде 

оқытудың 

когнитивтік- 

коммуникативтік 

технологиясы» 

семинар-

тренинг. 

қазан Шүйіншина 

Ш. 

Пәндерді 

көптілде 

оқытудың 

когнитивтік- 

коммуникативтік 

технологиясының 

ережесі, семианр 

материалдарын 

жинақтау 

3 «Инновациялық 

технологиялар 

арқылы 

функционалдық 

сауаттылықты 

көтеру»  

семинар-

практикум. 

13.01. 

2015 

Еңбекші орта 

мектебі. 

Магниттік 

мектептің оқу-

үрдісіне жаңа 

инновациялық 

технологияларды 

енгізу 
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4 «Жаңаша әдіс-

тәсілдерді пайдалану 

арқылы 

мұғалімдердің 

қабілеттерін арттыру»  

семинар-

практикум. 

31.01. 

2015. 

Ә.Молдағұлова 

атындағы орта 

мектебі. 

Магниттік 

мектептің оқу-

үрдісіне жаңа 

инновациялық 

технологияларды 

енгізу 

5 Оқушының білімділік 

деңгейін 

технологиялық карта 

арқылы өлшеудің 

тиімді жолдары»  

семинар 25.02. 

2015. 

Баетова А. 

Пазылбекова А 

Тұрысова Д. 

Таратпа 

материалдарын, 

үлгілерін әзірлеу. 

6 «Оқу үрдісінде 

инновациялық 

технологияларды 

қолдану арқылы білім 

сапасын арттыру 

жолдары»  

семинар-

практикум. 

03.03. 

2015. 

Т.Рысқұлов 

атындағы орта 

мектебі. 

Магниттік 

мектептің оқу-

үрдісіне жаңа 

инновациялық 

технологияларды 

енгізу 

7 «Оқу үрдісінде ҮӘЖ 

технологиясын 

пайдаланудың 

тиімділігі»  

семинар-

практикум. 

13.03. 

2015. 

Жайсан орта 

мектебі. 

Магниттік 

мектептің оқу-

үрдісіне жаңа 

инновациялық 

технологияларды 

енгізу 

8 «Білім жүйесіндегі 

жаңа әдіс-тәсілдерді 

қолдану арқылы білім 

сапасын арттыру 

жолдары»  

семинар-

практикум. 

10.04. 

2015. 

Алға орта 

мектебі. 

Магниттік 

мектептің оқу-

үрдісіне жаңа 

инновациялық 

технологияларды 

енгізу 

 
Әдістемелік кеңесте 

қаралатын мәселелер 

Жұмыстың 

түрі 

Мерзімі Жауапты 

 

нәтижесі 

Арман ПВ баспасынан 

шығатын оқулықтарға 

«ҮӘЖ технологиясы» 

бойынша жасалған жұмыс 

дәптерлерінің тиімділігі 

кеңес 12.09. 

2014. 

Кобдикова Ж.У. 

Нұрманбетова 

Ш.К. 

Оқулық жасау 

үлгісі 

«ҰБТ-ге дайындық 

жұмыстары» 

психология 

лық тренинг 

23.09. 

2014. 

Бейсембаев Ғ.Б. магниттік мектеп 

мұғалімдері, ата-

аналар, 

оқушыларға 

арналған 

психологиялық 

көмек 

«Қазіргі әлемдік 

прогрессивті 

тенденциялардағы мектепте 

білім беруді интеграциялау 

мен технологияландыру 

мүмкіндіктерін қарастыру»  

 

конферен 

ция 

11.10. 

2014. 

Шүиншина Ш. 

Бейсембаев Ғ.Б. 

Тірек 

мектептердің 

басшыларына 

арналған 

нұсқаулықтар 
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«Ең жақсы қасиет- 

қарапайымдылық, Зейінді 

дамытатын әдіс-тәсілдер»  

тренинг 13.12. 

2014 

Шүиншина 

Ш.М. 

Ақпараттық 

материалдармен 

қамтамасыз ету 

«Тірек мектеп (РО) және 

магниттік мектептердің 

тәрбие кеңістігін 

қалыптастырудың өзекті 

мәселелері»  

дөңгелек 

үстел. 

15.01. 

2015 

Абдрашева Ж.А.  Тәрбие 

жұмыстарын 

үйлестіру 

жұмыстарына 

арналған 

әдістемелік 

ұсынымдар 

«Мәңгілік ел - еліміздің 

болашағының бейнесі» 

атты ғылыми-практикалық 

конференция өткізу. 

оқушылар 

конферен 

циясы 

24.04. 

2015. 

Смағұлова Ш.Б. 

Жексенбаева 

Б.Н. 

Оқу жылын 

аяқтауға арналған 

байқау 

қорытындылары 

 

 

«Үшөлшемді әдістемелік жүйе педагогикалық технологиясы  

арқылы оқытудың тиімділігі»  

 

Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебі (Ресурстық орталық «Үшөлшемді 

әдістемелік жүйе педагогикалық технологиясы арқылы оқытудың тиімділігі» 

тақырыбындағы аймақтық семинар өткізу жөніндегі  

іс-шаралар жоспары  

 

№ Жұмыстың мазмұны  Жауапты 

1 «Үшөлшемді әдістемелік жүйе педагогикалық 

технологиясы арқылы оқытудың тиімділігі» 

тақырыбындағы аймақтық семинар өткізу 

жөніндегі мектеп директорының бұйрығын 

дайындау.  

Жексенбаева 

Б.Н.  

2 «Үшөлшемді әдістемелік жүйе педагогикалық 

технологиясы арқылы оқытудың тиімділігі» 

тақырыбындағы аймақтық семинар өткізу 

жоспарын бекіту.  

Иманова А.  

3 Мұғалімдердің жұмысын тексерту, жүйелеу.  Баетова А.Е.  

4 Семинарға қатысатын магниттік мектеп 

мұғалімдерінің тізімін анықтау.  

Тұрысова Д.  

5 Семинардың өтетін орнын анықтау, 

рәсімдеу,техникалық құралдарымен қамтамасыз 

ету. 

Пазылбекова 

А.К.  

6 Магниттік мектеп мұғалімдерін қарсы алу, 

шығарып салу. 

Шошымов 

А.Қ.  
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«Үшөлшемді әдістемелік жүйе педагогикалық технологиясы арқылы 

оқытудың тиімділігі» тақырыбындағы аймақтық семинар  

бағдарламасы  

 

Мақсаты: «Үшөлшемді әдістемелік жүйе» педагогикалық технологиясы 

арқылы оқытудың тиімділігін презентациялау.  

9:00-9:30 Семинарға қатысушыларды тіркеу.  

9:30-9:40 Семинардың ашылуы, акт залы.  

1. Алғы сөз: А. Иманова.  

2. Психологиялық тренинг (мектеп психологтары: Нусипбекова А., 

Тулеулиева Қ.).  

 

Уақыты  Тақырыбы Мұғалімнің  

аты-жөні 

өтілеті

н орны 

10 
00

- 10 
15

 

 

«Үәж» технологиясы 

бойынша жасалған жұмыс 

дәптерінің көрмесін 

ұйымдастыру. 

Жексенбаева Б.Н 

директордың 

эксперимент ісі 

жөніндегі орынбасары 

№207 

10 
15

- 10 
30

 

 

Оқушылардың өз бетімен 

білім алуына бағытталған 

оқу – әдістемелік 

кешеннің құрылымы мен 

мазмұны. 

Кобдикова Ж.У 

педагогика 

ғылымдарының докторы, 

профессор 

№207 

10 
30

- 10 
45

 Бірінші кезеңге 

қойылатын талаптар  

Есболғанова Г.К 

математика пәнінің 

мұғалімі 

№207 

10 
45

- 11 
00

 

 

Екінші кезеңге қойылатын 

талаптар  

Қалменов А. 

математика пәнінің 

мұғалімі 

№207 

11 
15

- 11 
30

 

 

«Үшінші кезеңге 

қойылатын талаптар» 

Баетова А.Е. 

 

№207 

 

11 
30

- 11 
45

 

 

 

«Ашық журналдың 

жүргізілуі» 

 

Пазылбекова А.К 

информатика пәнінің 

мұғалімі 

№207 

 

12 
00

- 12
15

 

 

«Тұлғаның 

функционалдық 

сауаттылығын дамыту  

және критериалды бағалау 

жүйесін қолдану 

шарттары»  

Смағұлова Ш.Б 

Аудандық білім 

бөлімінің әдіскері 

№207 

12 
30

- 12 
45

 

 

Семинардың жабылуы  

Түскі ас 

Мектеп асханасы 
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«ҮӘЖ» технологиясы бойынша жасалған жұмыс дәптерінің көрмесін 

ұйымдастыру  
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«Оқушылардың өз бетімен білім алуына бағытталған оқу – әдістемелік 

кешеннің құрылымы мен мазмұны. 

 

Педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор Кобдикова Ж.У 

 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде оқыту процесін технологияландыру – 

педагогикалық ғылым мен практиканың келешегі бар бағыты болып отыр. 

Отандық технологиялардың ішінен жоғары сұранысқа ие болып жүрген 

технологиялардың бірі – «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі». 

Оқытудың «Үшөлшемді әдістемелік жүйесі» педагогикалық технологиясын 

Қазақстан Республикасындағы үздіксіз білім беру жүйесінің барлық 

сатысындағы оқыту үрдісіне енгізу арқылы білім беру жүйесін 2015 жылға 

дейін дамыту Мемлекеттік Тұжырымдамасы мен 2010-2020 жылдарға дейінгі 

Бағдарламаларын жүзеге асыру барысында күтілетін нәтижелерге қол жеткізуге 

болады, яғни: 1) нәтижеге бағытталған бәсекеге қабілетті сапалы білім алуға 

жағдай жасалады; 2) білім беру жүйесінің дамуын болжауға және 

қадағалауға (мониторинг жүргізуге) қолайлы жағдай туады; 3) білім беру 

жүйесінің сапасын әділ бағалайтын Ұлттық бағалау жүйесі құрылады.  

«Үшөлшемді әдістемелік жүйе» негізінде құрылған оқыту арқылы ғана 

Қазақстанның жаңа үлгідегі Ұлттық мектебін құруға мүмкіндік туатыны 

ғылыми түрде дәлелденген. Мұндай мектепте оқушы әр пәннің стандарт 

талабына сәйкес анықталған мазмұнын интерактивті және зерттеушілік әдістер 

арқылы өз бетімен меңгеруге үйренеді және әр тақырып бойынша құрылған 

үшдеңгейлік тапсырмаларды 12 жыл бойы біртіндеп орындап отыру арқылы 

сапалы да берік білім алады. Сонымен қатар, бұл мектеп: лицей, гимназияларда 

тереңдетіліп берілетін оқу мазмұнын; олимпиадалық тапсырмаларды; ғылыми 

жобалардың, факультативтік сабақтардың, үйірмелердің мазмұнын қамтитын 4-

шығармашылық деңгей тапсырмаларын(әр оқушының жеке қабілетіне сәйкес 

бағыттағы пәндер бойынша) орындатуға жағдай жасайтын әмбебап мектеп бола 

алады. Мектеп іргесінде жеке оқушының үздіксіз даму 

траекториясын көрсететін мониторинг құрылады 

және электронды журнал, оқушының электронды 

күнделігі жүргізіледі.  

Қорыта айтқанда, әлемдік білім беру 

стандарттарына сәйкес келетін білім берудің 

жоғарғы сапасын қамтамасыз ету, өзін-өзін 

тәрбиелеуге, өздігінен білім алуға, өзін-өзі 

дамытуға, кәсіптік білім беру бағдарламаларын 

меңгеруге дайын, жеке қоғамдық мүдделерді 

үйлестіре білетін жан-жақты мәдениетті, 

шығармашыл, құзыретті тұлғаны(оқушыны, 

студентті) қалыптастыруда үшөлшемді әдістемелік  

жүйені қолданудың маңызы зор екені байқалды.  
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«Оқыту технологиясы» – негізінде, тоғыз компоненттен тұратын ұғым: 

1) үрдістің мақсаты; 2) мазмұны; 3) әдіс-тәсілдері (әдіс-тәсілдер жиынтығы 

=әдістеме, яғни: методиканы құрайды), 4) оқыту формасы (жекеше, жұптық, 

топтық, фронтальды, ұжымдық); 5) құралы, соның ішінде ақпараттық 

коммуникациялық технологиялар (e-learning және онлайн оқытулары). Аталған 

бес компонент кез келген үрдіс жоспарының құрылымына кіреді (өндірісте, 

мысалы нан пісіріру технологиясы, сондай-ақ оқытуда болсын).  

Жоспарды тиімді түрде жүзеге асыру үшін: 6) үрдісті басқарушы (мұғалім) 

мен орындаушы (оқушының) қызығушылығын тудыратын әрекеттер 

қолданылады; 7) орындаушының (оқушының) өз бетімен танымдық 

қызметінің әрекеттері (қадамдары) орындалады; 8) басқарушының 

(мұғалімнің) басқару функциялары жүзеге асырылады); 9) нәтиже (әр тақырып 

бойынша әр оқушы баға алса, сабақ технологиялық амал негізінде өткізілген 

болып саналады). Дәстүрлі оқытуда да, инновациялық технологиялар, соның 

ішінде «Сыни тұрғысынан жазу мен оқыту» стратегияларын қолдануда да, 

сабақ барысында қарапайым немесе күрделі тапсырма болсын, мысалы 

олимпиадалық тапсырмалар, олар тек дұрыс орындалса болды – «4» пен «5» 

қойыла береді және әр тақырып бойынша бірнеше ғана оқушы бағаланады.  

Осыған орай, туындайтын мәселе: біріншіден, дұрыс орындалған 

тапсырмалар, олардың күрделілік дәрежесіне сәйкес бағалану қажет, яғни 

тапсырманың сапасы өлшенеді(квалиметриялық амал негізінде: квали – сапа, 

метрия – өлшеу); екіншіден, гуманистік көзқарас (парадигма) аясында 

оқушының оқу жетістіктері оның тек алған білім сапасымен ғана өлшенбейді. 

Оқушының білім, біліктілігі және оларды күнделікті өмірде кездесетін 

проблемалық жағдаяттарды шешуде қолдана білу құзіреттілік дәрежесі 

өлшенеді. Яғни, оқушының оқу жетістігін әділ бағалау – білім 

беру саласындағы басты өзекті мәселелердің бірі 

болып отыр.  

Бұл мәселенің шешімі бар. Оның шешу 

жолдарын профессор Ж.А. Караевтың оқытудың 

«Үшөлшемді әдістемелік жүйесі (ҮӘЖ)» 

технологиясы бойынша 2000 жылдан бері 

Республика көлемінде ББЖ КБАРИ тарапынан 

ұйымдастырылған арнайы курстардан өткен 

еліміздің мыңдаған мектеп ұстаздары өз 

тәжірибесінде жүзеге асырып, тиімді нәтиже 

алуда. ҮӘЖ технологиясының негізгі мәні 

(квинтэссенциясы) мен айрықша ерекшелігі – әр 

тақырып бойынша әр оқушының оқу жетістігі бағаланады. Ол үшін міндетті 

түрде барлық тақырып бойынша әр оқушымен сабақтың соңында кері байланыс 

(ІІІ кезең – нәтижеге бағытталған бөлімде) жүргізіледі. Оқушылардың оқу 

жетістігі әділ бағаланып, мониторингке тіркеліп отырылады. Мұндай амал 

дәстүрлі оқытуда да, инновациялық технологиялар, соның ішінде «Сыни 

тұрғысынан жазу мен оқыту» стратегияларын қолдану барысында да 
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қарастырылмайды.  

Сабақтың бірінші кезеңінде ұйымдастыру жұмыстары жүргізіледі. Екінші 

кезең – синектикалық бөлімде топтық жұмыс барысында түрлі интерактивті 

әдістер немесе зерттеушілік әдіс арқылы тақырыпты өз бетімен меңгерту 

жұмыстары ұйымдастырылады. Зерттеушілік әдістің қадамдарының 

(тәсілдерінің) орындалу реті Б. Блумның «Толық меңгерту теориясы» 

негізіндегі аралық мақсаттардың (білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, баға 

беру, яғни рефлексия жасау) орындалу ретімен сәйкес келеді. Бірақ мақала 

авторының докторлық диссертациясында дәлелденгендей, бұл жерде олардың 

реті ауыстырылып жүзеге асырылады: білу, түсіну, талдау, жинақтау, қолдану, 

баға беру. Бұған негіздеме: алдымен мақсаттар тізбегіндегі алғашқы төрт қадам 

арқылы тақырыптың теориялық бөлімін меңгерту, содан кейін оны практикада 

бекіту көзделеді. Мысал ретінде 8 сыныптың география пәнінен 

«Қазақстанның ірі көлдері» тақырыбы бойынша құрастырылған І, ІІ және ІІІ 

кезең тапсырмаларының сапасына назар аударайық.  

 

 

Бірінші кезеңге қойылатын талаптар  

Математика пәнінің мұғалімі: Есболғанова Г.К.  

Оқушы дәптерінде асты сызылған курсив  

сөздердің орнына бос орын қалдырылады  

 

 

Тақырыптық жоспар (типі: аралас сабақ)  

Оқытудың «Үшөлшемді әдістемелік жүйесі» ПТ негізінде өтетін 

сабақтарда оқушының әр пәннің әр тақырыбын өз бетімен меңгеруіне 

(функционалдық сауаттылығын дамытуына) және қабілетіне сәйкес меңгеру 

деңгейін (функционалды сауаттылығының даму деңгейін) критериалды 

бағалау жүйесі арқылы өлшеп, әділ бағасын алуға арналған оқу жоспарының 

әмбебап формасы  

І кезең (5-7 минут)  

Оң жақ 

бағанадағы 

тапсырмаларды 

құрастырушы 

мұғалімдердің 

есіне  

І кезең. Төмендегі «Көпір» тапсырмаларын оқушылар үйде 

орындап, бүгінгі сабаққа дайындалып келеді. Мұғалім 

алғашқы 5-7 минутта: а) ұйымдастыру сәтін; б) алдыңғы 

тақырыптың ІІІ кезеңінің үш деңгейлік тапсырмаларын үйде 

аяқтап келу дәрежесін тексергеннен кейін в) «Көпір» 

тапсырмаларын тексереді.  

«Көпір» 

тапсырмалары 

өткен тақырыптар 

бойынша жаңа 

сабақты меңгеруге 

негіз болатын 

қайталау 

тапсырмалары  

1. Ең жоғарғы лауазым иесі?  

Ж: Қазақстан Республикасындағы ең жоғары лауазым иесі 

Президент болып табылады  

2. Қазақстан қай жылы құрылды және алғашқы кезде қалай 

аталды? Ж. Қазақстан 1920 жылы 26 тамызда құрылды және 

алғашқы кезде Қырғыз АКСР-і деп аталған.  

3. Тәуелсіздік алған жыл? Ж: Қазақстан тәуелсіздігін 

1991жылы 21 желтоқсанда алды.  
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І 

кезеңдегi 

оқытуды

ң шағын 

мақсатта

ры 

Кезеңдердiң 

мазмұны 

(жұмыс 

дәптеріндегі 

тапсырмалар 

жиынтығы) 

Әр кезең 

де 

қолданы

латын 

әдiс-

тәсiлдер 

Әр 

кезеңде 

оқытуды 

ұйымдас 

тыру 

форма 

сы 

Әр 

кезең 

де 

пайдал

анатын 

құрал 

Оқушын

ың 

танымд

ық 

iс-

әрекетi 

Мұғалiм

нiң 

басқару

шылық 

функ 

циялар

ы 

Нәти

женi 

баға 

лау 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а) ұйымдастыру сәті  

б) үй жұмыстарын тексеру: (кеше өткен тақырып бойынша берілген деңгейлік 

тапсырмаларды үйде аяқтап келу керек болған) оларды аяқтау дәрежесі тексеріледі. 

Бұл жерде оқушылар бір-бірімен дәптерлерін ауыстырып, мұғалім айтып тұрған 

жауаптарды v-мен немесе минуспен белгілеп, иесіне қайтарып береді. Әр оқушы v 

белгісі қойылған өз дәптеріндегі тапсырмалардың ұпайын санап, мұғалімге айтады. Ол 

тақтада үнемі ілулі тұратын “ашық журналдағы” тізімдегі әрбір оқушының тұсына 

үйде дұрыс орындап келген тапсырмаларын v белгісімен белгілеп шығады. Кейін, 

мұғалім қолы босаған кезде (ІІ кезең, 7-бағаннығ а)-сында), оқушылардың үйде 

жинаған ұпай сандарын өткен сабақтың соңында сыныпта алған ұпай санына қосып, 

барлық қортынды ұпайын «ашық журналдың» тиісті бағанына жазады, өзінің жеке 

журналына, соның ішіндегі мониторингке белгілейді және дәстүрлі сынып журналына 

сәйкес бағасын қояды.  

 

в) Жаңа тақырыпты меңгеруге дайындық үшін „Көпір“ тапсырмалары (үйге 

берілген болатын) тексеріледі. Бұлар өтіп кеткен тақырыптардан бүгінгі сабаққа 

негіз болатын және проблемалық жағдаят туғызатын тапсырмалар. Бұл 

технологияның бір ерекшілігі: өткенді пысықтауға арналған материалды оқушылар 

үйде қайталап, жаңа тақырыпты меңгеруге үйден дайындалып келеді. Мұның 

тиімділігі неде? Біріншіден, уақыт үнемделеді, өйткені дәстүрлі оқыту бойынша 

оқушылар қойылған сұраққа жауап білмесе, мұғалім өзі түсіндіріп, уақыт жоғалтатын 

еді. Екіншіден, егер мұғалім жүйелі түрде өткенді пысықтауға арналған 

тапсырмаларды орындауды талап етіп отырса, оқушының барлығы, соның ішінде 

нашар оқушы да дайындалып келуге мәжбүр болады, нәтижесінде әрбір оқушының 

белсенділігі мен жауапкершілігі артады.  
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Екінші кезеңге қойылатын талаптар  

 

 
 

Математика пәнінің мұғалімі: Қалменов А.  

 

ІІ кезең(топтық жұмыс) жаңа сабақты топтық жұмыс барысында 

оқушылардың өз бетімен меңгеруіне жағдай жасау: а) оқушылар төмендегі 

«Білу», «Түсіну», «Талдау», «Жинақтау» тәсілдеріне сәйкес тапсырмаларын 

өздері толтырады (10 минут); ә) жауаптарын мұғаліммен бірге талдайды (10 

минут). Нәтижесі ауызша марапатталады.  

 
Теория 

бойынша:  

«Білу» 

(тақырып 

мазмұны 

бойынша кім? 

Не? Қандай? 

қалай? Нені? 

Қашан? Не 

істеді? Сияқты 

сұрақтарға жауап 

беретін толық 

ақпарат іріктеліну 

керек) 

Бос орынға қажетті сөздерді құрлықтан тауып жазыңдар (топтық жұмыс): 

1. Қазақстанның құрлықтағы орны: Еуразия материгі. 

2. Жер бедерінің басым бөлігі: Жазық, үстіртті. 

3. Сумен шектесетін шекарасы: Каспий маңы ойпаты. 

4. Қазақстанның ең биік нүктесі: Хан-тәңірі шыңы. 

5. Қазақстанның ең төмен нүктесі: Қарақия ойысы. 

6. Климаттық белдеу: Қоңыржай белдеу. 

7. Қазақстан аумағы 2724,9 мың км
2.
 

8. Жерінің ауданы жағынан Қазақстан 9 орынды иемденеді. 

10. Республикадағы халық саны 15 млн. 

11. Қазақстан халқының 1 шаршы шақырым жерге орналасу тығыздығы 5,4 

адамнан. 

12. Қазақстанның кіші батыс аймағы Еуропада, ал көлемді шығыс аймағы 

Азияда жатыр. 

13. Қазақстан төрт мұхитта бірдей ара қашықтықта орналасқан. 

14. Қазақстан қоңыржай белдеуде орналасқан 

15. Қазақстан климаты қоңыржай континенттілігімен ерекшеленеді. 

16. Солтүстіктен оңтүстікке 1600 км, батыстан шығысқа қарай 3000 км 

созылған. 

17. Географиялық орнына қарай республика жерінде орманды дала , дала, 

шөлейт, шөл зоналары қалыптасқан. 

 18. Қазақстан Ресей , Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түрікменстан 

елдерімен шектеседі. 

19. Ландшафттардың күрделене түсетін алуан түрлі биіктік зоналары 

Қазақстанның оңтүстік-шығыс, шығыс таулы өлкелерінде байқалады. 

20. Еліміздің көп бөлігі жазықты, үстіртті болып келеді.  
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21. Қазақстан шекарасының жалпы ұзындығы 15000 километр.  

22. Қазақстан оңтүстігінде Түрікменстан, Өзбекстан, Қырғызстанмен 

шектеседі. 

23. Белдеулік уақыт- бір сағаттық белдеудің ішіндегі уақытты айтамыз. 

24. Жергілікті уақыт- солтүстік полюстен оңтүстік полюске дейін аралықта 

бірдей болатын уақытты айтамыз. 

24. Жер 24 сағатта өз осін толық айналып шығады. 

26. Жер 365 күнде күнді толық айналады. 

27. 180
0 
меридианнан батысқа қарай күнтізбенің жаңа датасы басталады. 

28. Жер көлемі жағынан рет-ретімен жазылған алдыңғы 9 ел:  

 Ресей, Канада, Қытай, АҚШ, Бразилия, Аустралия, Үндістан, Аргентина, 

Қазақстан  

29. Астана, Алматы, Санк-Петербург төмендегі сағаттық белдеуде орналасқан: 

4, 5, 7. 

30. Каспий теңізі арқылы Қазақстан Иран, Әзербайжан елдеріне шыға алады. 

Теория бойынша 

: «Түсіну» неге? 

неліктен? себебі? 

не үшін? 
сұрақтары 

оқушының 

жоғарыда берген 

жауаптарын 

тереңдету үшін 

қойылады. 

Себебін анықтаңдар: 

1. Неліктен Қазақстан шұғыл континенттік климатымен көзге түседі? 

Ж: Себебі, Қазақстан қоңыржай белдеудің орта және оңтүстік ендіктерінде 

орналасқан 

2. Неліктен барлық өңірлерде жылдың төрт мезгілінің ауысуы айқын 

байқалады? 

Ж. Қазақстанның географиялық орнына байланысты. 

3. Неліктен Қазақстан екі дүние бөлігін қамтиды?  

Ж: Еуразия материгінің ортасында орналасқандықтан 

4.Даталардың ауысу сызығы неліктен тағайындалды?  

Ж. Жылдың тәуліктерін ауыстырмас үшін 

Теория бойынша 

: «Талдау» 

1.  Салыстыр 

2. Айырмашылығы 

неде? 

3. Ұқсастығы 

неде? 

4. Тақырыптың 

басты идеясын 

жаз деген 

тапсырмалар болу 

керек. Немесе 1-3  

5. тапсырмаларды 

Венн 

диаграммасы 

арқылы қамтуға 

болады 

1. Венн диаграммасы арқылы Қазақстанның солтүстігі мен батысын және 

оңтүстігі мен шығысын салыстырыңдар. 

Солтүстігі Ұқсастығы Оңтүстігі мен батысы мен шығысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тақырыптың басты идеясы неде? 

Барлығына ортақ қасиет: Қазақстан құрлық арқылы 5 мемелекетпен шекаралас. 

Еуразия материгінің ортасында: қоңыржай климаттық белдеудің орта және 

оңтүстік ендіктерінде орналасқан. Шекарасының ұзындығы: 15000 км. 

Солтүстіктен оңтүстікке 1600 км, батыстан шығысқа қарай 3000 км созылған. 

Солтүстігі мен батысының ерекшелігі: Ресеймен шекаралас, жері: жазық, 

орманды дала, дала, Каспий теңізімен шектеседі  

Оңтүстігі мен шығысының ерекшелігі: Түрікменстан, Өзбекстан,  

 Қырғызстан,Қытаймен шекаралас. Жері: таулы, шөлді. 

Ресеймен 

шекаралас. 

Жері: жазық, 

орманды дала, 

дала. 

Түркіменстан, 

Өзбекстан, 

Қырғызстан, 

Қытаймен 

шекаралас. Жері: 

таулы, шөлді.  

Еуразия материгінің ортасын-

да: қоңыржай климаттық 

белдеудің орта және оңтүстік 

ендіктерінде орналасқан . 

Шекарасының ұзындығы: 

15000 км. Солтүстіктен оңтүс-

тікке 1600 км, батыстан шығысқа 

қарай 3000 км созылған.  
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Теория 

бойынша: 

«Жинақтау» 

( Қорытынды 

шығар, 

анықтама бер, 

мазмұнды 

жүйеле, кестені, 

тірек сызбаны, 

сөзжұмбақты 

толтыр немесе 

өзің құрастыр 

тағы с.с басқа 

түрдегі 

тапсырмалар 

оқушының 

жоғарыдағы 

«тақырыптың 

басты идеясына» 

жазған жауабына 

қойылады) 

1. Тақырыптың басты идеясын схема түрінде беріп, толтырыңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулықпен жұмыс (5 минут) төмендегі «Қолдану» және оқушының тақырып мазмұнына «Баға 

беруі» тәсілдеріне сәйкес, яғни рефлексия жасауға, эссе жазуға арналған, практика жүзінде бекіту 

тапсырмалары орындалады. Нәтижесі ауызша марапатталады.  

 

Практикада: 

«Қолдану» 
(оқулықпен жұмыс 

жүргізу барысында 

тек қарапайым 

тапсырмалармен 

бекіту жүргізіледі.) 

 

 

 

 

 

Кескін картамен жұмыс 

1. Қазақстан Республикасымен шекаралас елдердің аттарын жазыңдар. 

2. Шеткі нүктелерін, төрт мұхитқа дейінгі аралықты өлшеңдер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикада: «Баға 

беру» (сен қалай 

ойлайсың? Не істер 

едің? Сияқты 

тапсырмалар өмірдегі 

жағдаяттарды шешуге 

бағытталып қойылады 

(топтық жұмыс) 

 

1. Қалай ойлайсыңдар? Болашақта Қазақстанның шекаралас елдерінің 

саны өзгеруі мүмкін бе?  

Ж: Мүмкін. Себебі, Ресей Федерациясының құрамындағы Республикалар өз 

Тәуелсіздігін жарияласа болашақта шекаралас елдердің саны өзгеруі мүмкін.  

2. Болашақта Қазақстан Республикасының даму деңгейі қандай болады деп 

ойлайсың? Өз ойыңды жаз.  

Қазақстан: -

15000 км; -

Еуразияда, 

Қоңыржай 

белдеуде 

 

 

С 

Б 

О 

Ш 

Түрікменстан 

380 км 

 

 

Қырғызстан  

980 км 

 Қытай  

1460 км 

Ресей 

6467 км 

Каспий 

теңізі 

Әзербайжан 

Иран 

Батыс  

Сібір 
Шығыс  

Еуропа 

Алта

й 

Сауыр-

Тарбағат

ай 

Қызылқұм, Тянь-Шань 

Жетісу 

Алатауы 

Тянь-Шань 
Үстүрт 

Өзбекстан  

2300 км 
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ІІ кезең (20-22 минут) Оқушының топтық жұмыс барысында әр 

тақырыпты өз бетімен меңгеруін мұғалімнің басқару кезеңі.  

ІІ кезеңдегi 

оқытудың 

шағын 

мақсаттар

ы 

Кезеңдердiң 

мазмұны 

(жұмыс 

дәптеріндегі 

тапсырмалар 

жиынтығы) 

Әр кезеңде 

қолданылат

ын әдiс-

тәсiлдер 

Әр кезеңде 

оқытуды 

ұйымдасты

ру 

формасы 

Әр 

кезеңде 

пайдалана

тын құрал 

Оқушының 

танымдық 

iс-әрекетi 

Мұғалiмнiң 

басқарушы 

лық 

функциялар

ы 

 

Нәтиже

нi 

бағалау 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а)  

жаңа 

тақырыпты 

өз бетiмен 

меңгерiп 

көруге 

мүмкiндiк 

туғызу  

(5-7мин) 

 

а)  
жаңа білімді 

өз бетімен 

меңгеру үшін 

дайындалған 

жетелеуші 

тапсырмалар 

жиынтығы 

(жұмыс 

дәптеріндегі 

тапсырмалард

ы қара  

а) 

 проблема 

лық жағдай 

туғызатын 

әдiстер 

(әдістер 

тізіміненн 

II кезеңге 

арналған 

әдістер 

ішінен 

таңдап алу 

керек) 

 

а)  
жұптық 

немесе 

топтық  

 

 

 

 

а) 

 оқулық, 

жұмыс 

дәптері, 

т.б., 

көрнекiлiк

тер 

 

а) 

барлық 

оқушы 

қатысады: 

қабілетіне 

қарай, 

олардың 

әрқайсысы 

жұпта 

немесе топ 

жұмысына 

өз үлесін 

қосады. 

 

а)  
оқушылар 

жұпта немесе 

топта 

дайындалып 

болғанша, 

мұғалiм 

кешегi 

тақырыптың 

бағаларын 

журналдарға 

қойып,монит

орингке 

белгілеп 

шығады  

(І кезеңнің 

б)-сын қара  

а), б), в) 
тапсырм

аларын 

орындау 

барысын

да 

оқушы 

лар  

тек 

ауызша 

марапатт

алады 

немесе 

ескерту 

лер 

алады 

б) 

мұғалiмнiң 

көмегiмен 

а)пунктiнде 

берiлген 

тапсырма 

ларды бірге 

талқылап, 

оқушылард

ың өзіне 

ереже, 

анықтама 

ларды, 

қортынды 

шығарту 

сәттері  

б)  
жоғарыдағы 

а)пунктінде 

айтылған 

жұмыс 

дәптеріндегі 

тапсырмалард

ы қара  

 

б) 

 диалог, 

дискуссия, 

әңгiмелесу  

 

б) 
жұптық,  

топтық 

немесе 

фронтал-

ды 

 

б)  
оқулық 

т.б.көр-

некiлiк-

тер 

 

б) 

мұғалімнің 

басшылығы

мен жаңа 

тақырып 

мазмұнын 

меңгеруге 

берілген 

тапсырмала

рды 

талдайды, 

топ жұмысы 

түрінде 

қорғайды. 

б)  

ең нашар 

оқушыға 

дейiн талдау 

жұмысына, 

топ 

жұмысына 

қатысуға 

тиісті 

 

 

 

б) 
тапсырм

аларын 

орындау 

барысын

да 

оқушыла

р  

тек 

ауызша 

марапатт

алады 

немесе 

ескертул

ер алады 

в)  

осы кезеңде 

меңгерген 

теориялық 

(қортынды

ны, т.б.) 

білімдерін 

қарапайым 

ғана 

мысалдар 

мен бекiту 

сәті(олар 

соңыра 

келесi 

кезеңнiң  
I-деңгейi 

үшiн үлгi 

қызметiн 

атқаратын 

болады)  

в)  
бекітуге 

арналған 

қарапайым 

тапсырмалард

ы жұмыс 

дәптерінен 

қара  

 

в) 

репродукти

втi әдiс 

(әдістер 

тізіміненн 

II кезеңнің 

бекіту 

сәтіне 

арналған 

әдістер 

ішінен 

таңдап алу 

керек) 

 

в)  
жеке, 

жұптық 

в)  
тақта, 

жұмыс 

дәптерi 

в)  
бiрнеше 

оқушы 

тақтамен, 

қалғандары 

өз бетiмен 

жұмыс 

жасайды  

 

в)  

оқушылар 

дың бекіту 

жұмысын 

дұрыс 

орындау 

дәрежесін 

қадағалайды, 

көмектеседі 

в) 
тапсырм

аларын 

орындау 

барысын

да 

оқушыла

р  

тек 

ауызша 

марапатт

алады 

немесе 

ескертул

ер алады 
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Үшінші кезеңге қойылатын талаптар.  

 

Кері байланыс – үшінші кезеңде Б. Блумның «Толық меңгерту теориясы» 

негізіндегі аралық мақсаттарға (білу – түсіну – қолдану – талдау – жинақтау – 

рефлексия жасау) сәйкес біртіндеп тереңдетілген және күрделендірілген, 

сондықтан сапасы әр түрлі үш деңгейлік тапсырмалар іріктелінеді. Олардың 

ішінде білім сапасын және біліктілік дәрежесін өлшеуші - тапсырмалар 

ұсынылады. Бұл тапсырмалар төмендегі критерийлер бойынша үш деңгейге 

іріктелініп, оқушылардың жеке жұмыс барысында қайта орындатылып, ұпай 

жинатылады:  

ІІІ кезең (кері байланыс-бағалау кезеңі): Жеке жұмыс. Жоғарыда 

меңгерген мазмұнды үш деңгейге іріктеп (әр деңгейдің білімділік, біліктілік, 

яғни құзыреттілік деңгейін анықтайтын тапсырмалар) оларды біртіндеп 

орындату арқылы ұпай жинату барысында оқушының құзыреттілік деңгейін 

анықтап, әділ бағалау жүзеге асырылады. Бұл тапсырмаларды оқушылар 

сабақтың соңына дейін қалған 15 минуттың 12 минутында орындайды +3 минут 

қорытынды жасалады. Қалған тапсырмаладыр үйде аяқтап келеді. Қорытынды 

ұпай саны дәстүрлі бағаға айналдырып, келесі сабақтың басында сынып 

журналына қойылады, мониторингке тіркеледі.  

 
 І деңгей ( 5 ұпай). Әр тапсырманың бағасы – 1 ұпай.  

Теория бойынша: 

«Білу» (тақырып 

мазмұны бойынша 

кім? Не? Қандай?, 

қалай? Нені? 

Қашан? не істеді? 

Сияқты сұрақтарға 

жауап беретін толық 

ақпараттар іріктелініп 

ІІ кезеңдегіге 

қарағанда керісінше 

қойылады)  

Тест (дұрыс жауаптың астын сыз). 

1-тапсырма: 

1)Қазақстан қай материкте орналасқан? 

А)Солтүстік Америкада Ә)Еуропада Б)Еуразияда В)Азияда 

2)Қазақстан Республикасының жер көлемі қанша? 

А)2,7 млн км 
2 
Ә)1,7 млн км 

2
 Б)4,7 млн км 

2
 В)0,7 млн км 

2 

3)Қазақстан жер аумағы жөнінен дүние жүзінде нешінші орын алады? 

А)1-орында Ә)9-орында Б)5-орында В)4-орында 

2-тапсырма: 

4)Қазақстан шекарасының ұзындығы анықтаңдар? 

А)25 км Ә)2500 км Б)15000 км В)17000 км 

5)Қазақстан Республикасының жері батыстан шығысқа дейін қанша км 

созылып жатыр? 

А)2000 км Ә)1500 км Б)3000 км В)500 км 

6)Қазақстан Республикасының жері оңтүстіктен солтүстікке дейін қанша 

км созылып жатыр? 

А)500 км Ә)1000 км Б)2000 км В)1600 км 

3-тапсырма: 

7)Қазақстан құрлықта қандай мемелекеттермен шекаралас? 

А)Түркия, Ауғанстан, Өзбекстан, Иран 

Ә)Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Монғолия 

Б)Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан,Түрікменстан 

В)Қырғызстан,Тәжікстан, Иран, Пәкістан 

4-тапсырма: 

8)Жер өз осін қанша сағатта айналып шығады? 

А)24 Ә)12 Б)48 В)22 

9)Қазақстандағы ең биік тау шыңы? 

А)Талғар шыңы Ә)Боқтыбай Б)Ұлытау В)Хан Тәңірі 

10)Қазақстандағы теңіз деңгейінен төмен жатқан жер? 

А)Қауынды Ә)Қарақия Б)Каспий маңы В)Тұран ойпаты 
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Практикада: 

«Қолдану» ( 

ІІ кезеңдегіге 

қарапайым 

тапсырмалар 

үлгісіндегі 

тапсырмалар 

орындалады)  

5-тапсырма:Kескін картамен жұмыс. 

1. Қазақстан қандай сағаттық белдеуде орналасқанын көрсет 

2. Орал мен Алматы қаласының уақыт айырмашылығы қанша? 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ деңгей (5 ұпай+4 ұпай=9 ұпай). Әр тапсырманың бағасы – 1 ұпай.  

Теория бойынша: 

«Түсіну» неге? 

Неліктен? Себебі? Не 

үшін? Сұрақтары 

оқушының жоғарыда 

берген жауаптарына 

оларды тереңдету 

үшін қойылады.) 

Себебін анықта 

1-тапсырма: 

1. 1. Қазақстан қоңыржай белдеудің орта және оңтүстік ендіктерінде 

орналасқандықтан шұғыл континенттік климатымен көзге түседі. 

2. Қазақстанның географиялық орнына байланысты, оның барлық 

өңірлерінде де жылдың төрт мезгілінің ауысуы айқын байқалады. 

3. Қазақстан Еуразия материгінің ортасында орналасқандықтан, ол екі 

дүние бөлігін қамтиды. 

4. Жылдың тәуліктерін ауыстырмас үшін, даталардың ауысу сызығы 

тағайындалды.  

Теория бойынша: 

«Талдау» 

1. Салыстыр 

2. Айырмашылығы 

неде? 

3. Ұқсастығы неде? 

Тақырыптың басты 

идеясын жаз деген 

тапсырмалар болу 

керек. Немесе 1-3 

тапсырмаларды Венн 

диаграммасы арқылы 

қамтуға болады  

2-тапсырма: 

Кестені толтыру арқылы Қазақстанның солтүстігі мен батысын және 

оңтүстігі мен шығысын салыстыр. 

  Ерекшеліктері Ұқсастығы 

солтүстігі Орманды дала 

зонасы,жер бедері 

жазық 

Жылдың төрт мезгілі 

айқын байқалады. 

Қоңыржай климаттық 

белдеуде жатыр.  батысы Каспий теңізімен 

шектеседі 

оңтүстігі Таулы,шөл зонасында 

жатыр 

шығысы  Биік таулы 

 3-тапсырма: Тақырыптың басты идеясы неде? 

Барлығына ортақ қасиет: Қазақстан құрлық арқылы 5 мемлекетпен 

шекаралас. Еуразия материгінің ортасында : қоңыржай климаттық 

белдеудің орта және оңтүстік ендіктерінде орналасқан. Шекарасының 

ұзындығы: 15000 км. Солтүстіктен оңтүстікке 1600 км, батыстан 

шығысқа қарай 3000 км созылған. 

Солтүстігінің ерекшелігі: Орманды дала зонасы, жер бедері жазық.  
Батысының ерекшелігі: Каспий теңізімен шектеседі. Оңтүстігінің ерекшелігі: 

Таулы, шөл зонасында жатыр. Шығысының ерекшелігі: Биік таулы. 

Практикада: 

«Қолдану»  
(ІІ кезеңдегіге 

қарапайым 

тапсырмалардың 

өзгертілген 

жағдайдағы нұсқасы 

орындалады)  

4-тапсырма: Тест (дұрыс жауаптың астын сыз). 

1. Жер қанша уақытта өз осінің айналасында толық айналым жасайды? 

а.24 сағат ә.365күн б.12 ай 

2. Жер қанша уақытта күнді толық айналып шығады? 

а. 12 ай ә.365 күн б. 24 сағат 

3. ТМД елдері қандай сағаттық белдеуде орналасқан? 

а. 3,13 ә.4,14 б.2,12 

4. Декреттік уақыт қай жылы енгізілді? 

а. 1930 ә.1932 б.1939 

5. Жер шары неше сағаттық белдеуге бөлінеді?  

а.12 ә. 24 б.36 
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ІІІ деңгей (9 ұпай+3 ұпай=12 ұпай) Әр тапсырманың бағасы – 1,5 ұпай.  

Теория бойынша: 

«Жинақтау 
(қорытынды шығаруға 

бағытталған 

мазмұнды жүйеле, 

анықтама бер, кесте, 

сызба, ребус шеш 
деген сөздер тапсырма 

шартында болу керек)  

Сөзжұмбақты шеш.( Мұғалімдерге ескерту: Жоғарыдағы сызба немесе 

бастыидеядағы мазмұн толық қамтылған жөн). 

1 

 

2 

 

3   

 

 4  

5 

 

6 

 

7 

 

8  

 

9 

 

 

1. Қазақстанның оңтүстігіндегі шөл? 

2. Еліміз қандай теңіз арқылы Әзірбайжан, Иран елдеріне шыға алады? 

3. Жерінің ауданы жағынан 5 -шіорынды иемденетін ел? 

4. Қазақстан жер көлемі жағынан қай елден 9 есе үлкен? 

5. Дүние жүзіндегі халқы ең көп ел? 

6. Қазақстанмен әрі шекаралас, әрі жер көлемі жөнінен 1 орынды 

иемденетін ел? 

7. Қазақстанның шығыс шекарасындағы жота? 

8. Еуразия материгінің оңтүстік батысындағы материк? 

9. Дүние жүзіндегі ең үлкен мұхит?  

Практикада: « Баға 

беру» (сен қалай 

ойлайсың? Не істер 

едің? Сияқты 

тапсырмалар 

өмірдегі 

жағдаяттарды 

шешуге бағытталып 

қойылады 

2-тапсырма:  

а) Сен қалай ойлайсың? Болашақта Қазақстанның шекаралас елдерінің 

саны өзгеруі мүмкін бе? 

___________________________________________________________ 

б) Болашақта Қазақстан Республикасының даму деңгейі қандай болады деп 

ойлайсың? 

Өз ойыңды 

жаз.________________________________________________________  

 

Бірінші деңгей (В.П. Беспалько бойынша) – оқушылық (өнімсіз – 

репродуктивтік деңгей: мемлекеттік стандартта анықталған мазмұнның ең аз 

қажетті көлемін қамтиды). Бұл деңгейде оқушылар Б. Блумның «Толық 

меңгерту теориясы» бойынша орындалуға тиіс алғашқы «Білу» қадамына 

сәйкес репродуктивтік әрекеттер жасайды. Сабақтың екінші кезеңінде 

қарастырылған ұғымдарды, түсініктерді, аксиомаларды, даталарды, т.б. 

фактілер, ақпараттарды білу талап етіледі. Қойылатын сұрақтар түрі: не? 

қашан? қайда? қалай? ... құрылымы қандай?, аяқта, толықтырып жаз. т.с.с. 

Мысалы, тапсырмалар шарты: Бос орынға қажетті сөздерді жаз. (Асты 

сызылып курсивпен жазылған жауаптардың орнына оқушы дәптерінде бос орын 

қалдырылады. Шартты түрде әр деңгейдің бір тапсырмасы бір ұпаймен 

бағаланады). Демек, оқушының 1-4 теориялық тапсырмаларды орындау 

ы 

л ы з ы Қ 

й и п с К А 

я и л и Б р а З 

я и л И т А 

й а т ы Қ 

Р е й е С 

й а Т 

а к и р ф А 

Т ы қ Н 

м ұ қ 

б а ғ а Т а р 
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барысында оның тек ақпараттық мәні бар білімі анықталады. Бірінші деңгейде 

қалыптасқан біліктілікті анықтау үшін үлгісі бойынша берілген келесі 5-

практикалық тапсырма орындалады. Мұндай тапсырмалар сабақтың екінші 

кезеңінде бекіту тапсырмалары ретінде орындалған. Бұл үшінші кезеңдегі 

бірінші деңгейдің барлық тапсырмасы дұрыс орындалған жағдайда «сынақ» 

тапсырылған болып саналады. Тәжірибе дәлелдегендей, «сынақ» арқылы 

үлгерімі төмен оқушылар мемлекеттік стандарттың ең аз қажетті көлемін 

меңгеріп, екіліксіз оқуға кепілдік (мүмкіндік) алады. Бір мәрте міндетті 

деңгейден өткен соң, олар алға ұмтылады, бойларында оқуға ынта, өз күшіне 

сенімдік пайда болады. Бірінші деңгейде қалыптасқан құзіреттілік(білім, 

біліктілік) деңгейінің сапалық өлшемі (бірінші аралық өлшемі): – «дұрыс», 

«толық» деген білім сапасының түрлерімен сипатталады (Ю.К. Бабанский). 

Оқушының бұл алғашқы қадам нәтижесінің сандық өлшемі – бес ұпай = 

«сынақтан өтті» = «қанағаттандырарлық» білім деңгейінің өлшемі = «3» 

журналға қойылады, егер келесі деңгей тапсырмаларын меңгере алмаса.  

Екінші деңгейде меңгерілетін мазмұн критерийлері Б. Блумның «Толық 

меңгерту теориясы» бойынша орындалуға тиіс екінші «Түсіну» қадамына 

сәйкес тапсырмалар:  

а) бірінші деңгейде меңгерген ақпараттық білімдерінің себеп-салдарын 

анықтайтын тапсырмалар. Қолданылатын сұрақтар түрі: оқушының бірінші 

деңгейде берген әр жауабына: неге? неліктен? себебі неде?, түсіндір сияқты 

сөздер қатыстырылған тапсырмалар беріледі.  

б) екінші деңгейде меңгерілетін мазмұнға қойылатын тағы бір талап 

(критерий) – оқушының «Талдау» жұмысын жасауға арналған тапсырмалар: 

1) салыстыр, 2) айырмашылығы неде? 3) ұқсастығы неде? 4) тақырыптың басты 

идеясын жаз. Мұнда: салыстыруға алынатын нысандар тақырып аясынан 

шықпау керек және жоғарыда «Себебі неде?» деп берілген сұрақтардың 

жауаптары ішінен таңдалады. Екінші деңгейде қалыптасқан біліктілікті 

анықтап бағалау үшін оқу материалын түрлі өзгертілген жағдайда қолдана 

білуге арналған практикалық тапсырма беріледі.  

Екінші деңгейде қалыптасқан құзіреттілік деңгейдің сапалық өлшемі 

(екінші аралық өлшемі): – оқушының бірінші деңгейдегі «дұрыстылық» пен 

«толықтылдық» деп аталатын білім сапасының түрлеріне «тереңділік» пен 

«әрекеттілік» сияқты түрлері қосылады. Білім, біліктілік сапасының сандық 

өлшемі – алғашқы жинаған бес ұпайға + 4 ұпай = 9 ұпай = «4» , яғни «жақсы» 

деген баға журналға қойылады, егер оқушы келесі деңгейді меңгере алмаса.  

Үшінші деңгейде Б. Блумның «Толық меңгерту теориясы» бойынша 

орындалуға тиіс бесінші «Жинақтау» қадамына сәйкес білімді 

қорытындылауға бағытталған тапсырмалар беріледі: мазмұнды жүйеле, 

анықтама бер, тақырыптың басты идеясын кесте, тірек-сызба, сөзжұмбақ 

түрінде бер, ребус шеш сияқты сөздер тапсырмалар шартында болу керек. Егер 

үшінші деңгейде екі ғана тапсырма болса, онда әр тапсырмаға 1,5 ұпай 1,5 ұпай 

берледі (жоғарыдағы 3-деңгей тапсырмаларын қара).  

Үшінші деңгейде қалыптасқан біліктілікті анықтап, бағалау үшін 
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Б. Блумның «Толық меңгерту теориясы» бойынша орындалуға тиіс соңғы 

алтыншы қадам: «Баға беруге», рефлексия жасауға бағытталған, яғни, 

күнделікті өмірде кездесетін мәселелік жағдаяттарды шешуге арналған 

тапсырмалар беріледі. Мұндай тапсырмалар 12-жылдық мектеп мазмұнында 

«құзырлылық тапсырмалары» деп анықталған. Тапсырмалар шартында «Сен 

қалай ойлайсың?», «... не істер едің?» сияқты сөзтіркестері болу керек. Үшінші 

деңгейдің нәтижесі(түбегейлі көзделген нәтиже): алғашқы екі деңгейде 

жинаған 9 ұпайға + 3 ұпай =12 ұпай = «5» журналға қойылады. Оқушының 

білім сапасы білім стандарты көлемінде «дұрыс», «толық», «әрекеттілік» пен 

«тереңділік»-ке «жүйелілік» пен «саналылық» қосылып, барлығының 

жиынтығы «берік» білім болып саналады (Ю.К. Бабанский).  

Үш деңгейлік тапсырмалар жүйесі стандарт анықтаған мазмұнды ғана 

қамтиды және оларды орындау барысында оқушылар зерттеушілік әдісті 

меңгеретін болады, егер тапсырмалар Б. Блум теориясының негізінде іріктелген 

болса. В.П. Беспалько ұсынған төртінші меңгеру деңгейінің тапсырмаларын 

оқушылар жоғарыда меңгерген зерттеу әдісін пайдаланып, қалыптан тыс 

(стандарттан жоғары) шығармашылық жағдайда өз бетімен орындайды 

(олимпиадалық тапсырмалар, реферат жазу, ғылыми жобалар қорғау, үйірме, 

селективті курстар, факультатив сабақтар мазмұны, т.б.). Олар стандарттан 

жоғары мазмұнда болғандықтан, өздері бөлек 12 ұпайлық жүйемен бағаланады.  

 

ІІІ кезең (нәтижеге бағытталған кері байланыс кезеңі) (12+3 минут)  
ІІІ кезеңдегi 

оқытудың шағын 

мақсаттары 

 (жұмыс 

дәптеріндегі 

тапсырмалар 

жиынтығы) 

әдiс-

тәсiлде

р 

Форма 

сы 

Әр 

кезеңде 

пайдалана 

тын құрал 

Оқушыны

ң 

танымды

қ 

iс-әрекетi 

Мұғалiмнiң 

басқарушыл

ық 

функциялар

ы 

Нәтиженi 

бағалау 

1 – деңгей  

1.«Танып-

білу» шағын 

мақсаты: 

анықтамалард

ы ережелердi, 

т.б, кім?, не? 

қашан? 

қандай?, тағы 

сол сияқты 

басқа да 

сұрақтарға 

жауап беретін 

ақпараттық 

деректерді 

бiлу; 

2)үлгі 

бойынша 

қолдану 

біліктілігін 

тексеру  

Жұмыс 

дәптерінде

гі 

тапсырмал

арды қара: 

1)ақпарат

тық 

білімдерін 

тексеруге 

арналған 

тапсырмал

ар; 

2) 

біліктілігі

н (үлгі 

бойынша) 

тексеруге 

арналған 

тапсырмал

ар ды қара  

 

Репро 

дукти

вті 

әдіс 

 

Жеке

ше 

Жұмыс 

дєптерi 

Барлық 

оқушы 

орындау

ға 

міндетті. 

Үздік 

оқушыл

ар 

автоматт

ы түрде 

сынақ 

алуына 

құқылы.  

өзі 

бақылап, 

тексереді, 

түзету 

енгізіп 

қатал 

басқарады. 

Ең нашар 

оқушыға 

дейін, кем 

дегенде, 

осы 

деңгейге 

жетуін 

қамтамасы

з етеді  

Нәтиженi 

“есептелдi

”, 

“есептелм

едi” 

бағалау 

арқылы 

екіліксіз 

оқуға 

кепілдік 

беріледі. 

сынақ 

алған бала 

(5ұпай) 

келесі 

деңгейге 

көшеді 



  
 

292 

2 - деңгей 
«Түсіну», 

«өзгертілген 

жағдайда 

қолдану», 

«талдау» шағын 

мақсаттары.  

1)Бірінші 

деңгейде 

қалыптасқан 

ақпараттық 

білімдерінің 

себеп-салдарын 

анықтататын 

неліктен? себебі? 

қалай? дәлелде? 

т.с.с. сияқты 

бірінші деңгейде 

алған білімін 

тереңдетуге 

бағытталған 

білімдерін 
тексеру.  

2)алғашқы 

бiлiмдерiн 

түрлендiрiп 

«қолдану» 

арқылы, 

оқушының ойлау 

қабілетін 

жетiлдiру 

тапсырмаларды 

«талдау» 

біліктілігін 
тексеру 

Жұмыс 

дәптерінде

гі 

тапсырмал

арға қара. 

 

Проб

лемал

ық 

жағда

й 

туғыз

а тын 

әдісте

р, өз 

бетiм

ен 

iзден

уге,ой

лану 

ға 

бағыт 

тайты

н 

әдісте

р  

жеке

шене

месе, 

жұпт

ықне

месе 

топты

қ 

орын

дау 

Жұмыс 

дәптерi, 

қосымш

а 

есептер 

жинағы, 

анықтам

а лар 

 

Тақыры

птан 

алған 

бiлiмiн 

тиiмдi 

пайдала

ну 

барысын

да ойлау 

қабілеті 

дамиды 

Дайын 

жауап 

бойынш

а бiр-

бiрiн 

тексеріп 

+пен 

белгілей

ді. 

Бiр-бiрiн 

тексеру, 

бақылау 

басқару, 

бір-біріне 

көмек 

ұйымдасты

рады  

Әр оқушы 

өз ұпайын 

өзі сан-

айды. 

Егер 

ертең 

үйде 

жалғастыр

ып 

орындаған

ның 

өзінде 

барлығы 

5+4=9ұпа

й 

ғана 

болса,онд

а келесі 

сабақтың 

басында 

журналға 

«4» 

қойылады

.  

3 - деңгей 

 Алғашқы екі 

деңгейде алған 

бiлiмдерiн 

жетiлдiрiп 

«жинақтау», 

«қорытынды 

жасау», 
тақырыптың 

мазмұнына 

«баға бере 

алу» шағын 

мақсаттары 

көзделеді 

Тақырыпт

ы 

жалпылап 

қорытынды

лау ға 

арналған 

бір 

тапсырма 

болса да 

жеткілікті 

(жұмыс 

дәптерінде

гі 

тапсырмал

арға қара). 

 

Iшiна

ра 

iзден

у, 

зертт

еу 

әдiсi: 

анали

з, 

синте

з 

салыс

тыру, 

рефле

ксия 

жасай 

білу. 

Жеке

ше, 

жұпт

ық 

Көрнекi

лiк тер, 

компьют

ер ді 

пайдала

нуға 

болады 

Iздену, 

үздік 

оқушы 

айна-

ласында

ғы 

балаларғ

а 

көмекте

седі 

Өзін-өзі 

тексеріп, 

бақылап, 

басқаруға 

үйрене 

бастайды. 

Әр 

тақырыпты

ң бағалары 

қортынды 

ұпай 

санына 

сәйкес 

келесі 

сабақтың 

басында 

жуналға 

қойылып 

отырады 

үйде 

жалғастыры

п 

орындағанн

ан кейін 3 

ұпай қосып, 

барлығы 12 

ұпай жинаса 

журналға 

«5» 

қойылады. 

Келесі 

шығармашы 

лық 

деңгейдің 

нәтижесі 

бөлек 12 

ұпаймен 

бағаланады 
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Сабақтың соңына дейін қалған 12 минутта әр оқушы тапсырмаларды І 

деңгейден бастап, үлгергенінше орындайды, қалғанын үйге алады. Сабақтың 

соңғы үш минутында әзірге сыныпта жиған ұпайлары саналады. Қорытынды 

ұпай саны келесі сабақтың басында есептеледі.  

 
 

Ашық журналдың жүргізілуі  

 

Информатика пәнінің мұғалімі Пазылбекова А.К.  

 

Сабақ барысында мұғалім әр деңгей тапсырмасының дұрыстығын 

тексергеннен кейін, тақтада ілініп тұратын «Ашық журналға «+» белгісін 

оқушылардың өздеріне қойғызып отырады (1-кесте).  

 

«А Ш Ы Қ Ж У Р Н А Л»  

1-кесте - («+» - сыныпта, «V» - үйде орындалған тапсырмалар)  

Оқушылардың  

аты-жөні 

1- деңгей 

Барлығы 5 

ұпай 

 

 

2- 

деңгей 

Барлығы 

4 ұпай 

 

3- деңгей 

Барлығы 

3 ұпай 

С
ы

н
ы

п
та

 

ж
и

н
ағ

ан
 б

ал
ы

 

Ү
й

д
е 

 

Б
ар

л
ы

қ
 ұ

п
ай

 

Б
ағ

а 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

Алиев  + + + + + v - - - - - 5 1 6 3 

Омарханов  + + + + + v v v v - - 5 4 9 4 

Өмірбаев  + + + + + v v v v - - 5 4 9 4 

Сейтжапар  + + + + + + + + + v v 9 3 12 5 

Нағашығали  + + + + + v v v v v - 5 5,5 10,5 4 

 

Үшінші кезеңнің мұндай үш деңгейлік тапсырмаларын оқушылар 

сабақтың соңына дейін қалған 15-20 

минуттың 12-17 минут аралығында 

орындайды +3 минут қортынды 

жасалады. Қалған тапсырмаларды 

үйде аяқтап келеді. Қорытынды ұпай 

саны дәстүрлі бағаға айналдырылып, 

келесі сабақтың басында сынып 

журналына қойылады, мониторингке 

тіркеледі.  
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Дәстүрлі журналға қосымша мұғалім өзіне де жеке журнал (немесе мектеп 

сайтында электрондық журнал) арнайды. Не үшін? Ол үнемі қол астында 

болады және әрбір оқушы жетістігінің көрсеткішін қадағалау арқылы үлгермей 

жатқан оқушыларға дер кезінде көмек көрсету үшін қажет. Бұл журнал «Ашық 

журналдың» толық көшірмесі болып табылады. Оқушылар да әр тақырып 

бойынша өз жетістіктерін өздеріндегі жұмыс дәптерінің соңына тігілетін 

бағалау парағына(күнделік орнына) және «Оқушының даму мониторингісіне» 

белгілеп отырады (1-сурет).  

Қорытынды: Бағалау критерийлері мазмұнның күрделілік дәрежесіне 

тікелей бағынышты және тапсырмалардың күрделілігіне сәйкес 

квалиметриялық амал (сапаны өлшеу амалы) негізінде қойылған баға ғана 

білім сапасының нағыз әділ көрсеткіші бола алады: егер оқушы үш деңгей 

тапсырмаларын біртіндеп: толық және 75 пайыздан төмен емес көрсеткішпен 

дұрыс орындаса «өте жақсы», алғашқы екі деңгей тапсырмаларын ғана дұрыс 

орындаса «жақсы», тек бірінші деңгей тапсырмаларымен шектелсе 

«қанағаттандырарлық» деп бағаланады (төмендегі 2-кестеге назар аударыңыз).  

Информатика 11-сынып, Пазылбекова Айзада Казбековна.  

Тақырыбы: Интернет, Интернетте ақпарат іздеу, интернет сервері (аралас 

сабақ – 45 минут). Курсив сөздердердің орнына оқушы дәптерінде бос орын 

қалдырылады.  

 

2-кесте – Информатика 11-сынып  
Оң жақ бағандағы 

тапсырмаларды 

құрастырушы 

мұғалімдердің есіне:  

І кезең. Төмендегі «Көпір» тапсырмаларын оқушылар үйде 

орындап, бүгінгі сабаққа дайындалып келеді. Мұғалім 

алғашқы 5-7 минутта: а) ұйымдастыру сәтін; б) алдыңғы 

тақырыптың Ш кезеңінің үш деңгейлік тапсырмаларын 

үйде аяқтап келу дәрежесін тексергеннен кейін в) «Көпір» 

тапсырмаларын тексереді)  

«Көпір»  

тапсырмалары өткен 

тақырыптар бойынша жаңа 

сабақты меңгеруге негіз 

болатын қайталау 

тапсырмалары  

1. Компьютерлік желі дегеніміз не?  

Ж: Компьютерлік желі –ресурстарды(дискі, файл, принтер, 

коммуникациялық құрылғылар) тиімді пайдалану 

мақсатында бір-бірімен байланысқан компьютерлер тізбегі. 

2. Компьютерлік желіге не арқылы іске қосылады? 

Ж: Оған желілік тақша, модем, жоғары жылдамдықты 

сандық телефондық қызмет (ISDN) торабы арқылы 

қосылады. 

3. Ауқымды желі деп нені айтамыз? 

Бір немесе бірнеше желілерді бір-бірімен өзара 

байланыстыру – ауқымды желі деп аталады.  

4. Интернет дегеніміз не? 

Жауабы: Бүкіл жер шары бойынша ақпарат ағынын 

таратуды қамтамасыз ететін желілер жиынтығы 

5. Модем дегеніміз не? 

Жауабы: Таратушы жағында компьютердегі сандық 

сигналдарды үзіктелген аналогтық сигналдарға 

айналдыруды қамтамасыз ететін, қабылдаушы жағында 

сигналдарды осыған кері түрлендіретін құрылғы. 

6. Жергілікті желі дегеніміз не?  
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Жауабы: саны шектеулі компьютерлерді біріктіру үшін 

қолданылады.  

7. Электрондық адрес деп? 

Жауабы: Жер шарындағы әрбір компьютерде орналасқан 

файлдың адресін электрондық адрес деп атайды. 

Ондай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз осы компьютерлік 

желілерге арналады.  

ІІ кезең (топтық жұмыс) жаңа сабақты топтық жұмыс барысында оқушылардың өз 

бетімен меңгеруіне жағдай жасау: а) оқушылар төмендегі «Білу», «Түсіну», «Талдау», 

«Жинақтау» тәсілдеріне сәйкес тапсырмаларын өздері толтырады (10 минут); 

ә) жауаптарын мұғаліммен бірге талдайды (10 минут). Нәтижесі ауызша марапатталады.  

Теориясы: «Білу»  

(тақырып мазмұны 

бойынша кім? не?  

қандай? қалай? нені? 

қашан? не істеді сияқты 

сұрақтарға жауап беретін 

толық ақпарат іріктеліну 

керек)  

Бос орынға қажетті сөздерді жаз:  

1. Интернет қай жылдары дүниеге келді:  

Ж.Интернет ХХ ғасырдың аяғында 1960 жылдары АҚШ-та 

дүниеге келдi. 

2. E-mail (Electronic Mail) –қандай қызметтік жүйе? 

Ж: E-mai (Electronic Mail) -электрондық почта. Желі 

тұтынушылары арасында мәлімет алмасу ісін жүзеге 

асыратын қызмет жүйесі. 

3. Корпоративті желілер не үшін қолданылады? 

Ж: Қашықта орналасқан бөлімдерге қызмет көрсету үшін 

қолданылады. 

4. Компьютерлік желіге қосылу үшін не қажет? 

Ж: Модем 

5. Электрондық пошта не істейді? 

Ж: (Eltctronic mail, немесе қысқартылған түрде E-mail) – бұл 

компьютерлік желі арқылы хабарлама жөнелту және 

қабылдаудың тәсілі. 

6. Сервер дегеніміз? 

Ж: Ортақ пайдалануға арналған барлық ресурстарды 

қамтитын компьютер. 

7. IP –адрес деп? 

Ж: Сервер қай компьютердің жақын екенін адрестің төрт 

байты бойынша анықтайды, мысалы, 198.137.240.100. 

Адрестің мұндай түрде жазылуы IP – адрес деп аталады.  

Теориясы: «Түсіну» 

(неге? неліктен? себебі? не 

үшін?сұрақтары 

оқушының жоғарыда 

берген жауаптарына 

оларды тереңдету үшін 

қойылады)  

1. Неліктен компьютерлік желі кез-келген мекемеде 

орнатылған ? 

Ж: Себебі, желіге қосылмай өндірістік, сауда немесе 

қаржылық қызметтерді тиімді жүзеге асыру мүмкін емес.  

2. Неліктен интернет қосу үшін модем қажет? 

Ж: Себебі, модем - сандық сигналдарды үзіктелген 

аналогтық сигналдарға айналдыруды қамтамасыз етеді. 

3. Неліктен байланыс желісі өте ұзын болмауы керек? 

Ж: Себебі, желі ұзын болған сайын сигналдың өшуі мен 

бөгелу шамасы артып кетеді. 

4.Неліктен корпоративті желілер шектелген бөлігіне қызмет 

көрсетеді? 

Ж: Себебі, мұндай желілерде құпияны сақтау және 

ақпараттық ресурстарға рұқсат етілмеген шығуға жол 

бермеу мақсатында арнайы шаралар қолданылады. 

5.Неліктен желіаралық байланыс орнату қажет болғанда 
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кабельдік желілерді пайдалануға болмайды? 

Ж: Себебі, мұндай жағдайда телекоммуникация каналдары: 

телефон, радио, ғарыштық жасанды серіктері арқылы 

байланыс т.б орнатылады. 

Теориясы: 

«Талдау» 

(1.Салыстыр, 

2. Айырмашылығы неде? 

3. Ұқсастығы неде? 

4.Тақырыптың басты 

идеясын жаз деген 

тапсырмалар болу керек. 

Немесе 1-3 тапсырмаларды 

Венн диаграммасы арқылы 

қамтуға болады. 

Оқушылардың Интернет туралы ойын білу үшін ассоциация 

толтырайық 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
2. Тақырыптың басты идеясы неде? Компьютерлік желі мекеме 

ішінде біріктіру үшін қолданылады. Интернет-Жер шары 

бойынша ақпарат ағынын таратуды қамтамасыз ететін желілер 

жиынтығы. Компьютерлік желі мен интернет желісінің 

ұқсастығы әр желінің жұмыс істеу аймағын айтарлықтай 

дәрежеде кеңейтетін желілердің біріктірілу тәсілі – Интернет 

болып табылады.  

Теориясы: 

«Жинақтау»(Қорытынды 

шығар,анықтама бер, 

мазмұнды жүйеле, 

кестені, тірек сызбаны, 

сөзжұмбақты толтыр 

немесе өзің құрастыр 

тағы с.с. басқа түрдегі 

тапсырмалар оқушының 

жоғарыдағы «тақырыптың 

басты идеясына» жазған 

жауабына қойылады)  

Тірек-сызбаны толтыр. 

Мына сөздердің «Интернеттен ақпарат іздеу» деген 

тақырыпқа қатысы бар деген сөздерді «ішіне», мүлде 

қатысы жоқ дегендерді «сыртына» жазыңдар:  

 Веб құжат,URL , файлдық, информатика, принтер, 

желілік қоршау, ресурс, амалдық жүйе, каталог, браузер, 

компьютерлік вирус, детектор, интерфейс, күрделі индекс, 

ревизорлар  

Ішіне  

 

 
Сыртына  

файлдық, информатика, принтер,  

амалдық жүйе, каталог, компьютерлік вирус, детектор, 

интерфейс, күрделі индекс, ревизорлар  
Оқулықпен жұмыс (5 минут): төмендегі «Қолдану» және оқушының тақырып мазмұнына «Баға 

беруі» тәсілдеріне сәйкес, яғни рефлексия жасауға, эссе жазуға арналған, практика жүзінде бекіту 

тапсырмалары орындалады. Нәтижесі ауызша марапатталады.  

Практикасы: 

«Қолдану»(оқулық пен 

жұмыс жүргізу барысында 

тек қарапайым 

тапсырмалармен бекіту 

жүргізіледі. Дайын 

формулалар арқылы есептер 

шығару орындалады ) 

Оқулықпен жұмыс: 

1.Модем – бұл неге арналған құрылғы? 

Ж: 

2.Internet желісінің көмегімен ... ұшақ билетіне тапсырыс беруге болады. 

Ж: 

3. Internet-тегі Қазақстанға тиесілі жоғары деңгейлі үйшік атауын көрсетіңіз? 

Ж: 
4. Сервер түрлерін ата? 

Ж: 

5.Интернетте жұмыс істеу нормалары  
Ж:  

  

Google 
 
 

 

 
 

 

Mail.ru 

Aгент 

Интернет 

Internet 

Explorer-
ден  

 

 Opera 

Мой мир 

@mail.ru 

Википед

ия 

Яндекс 

Веб құжат,URL браузер 

Браузер, ресурс, браузер 
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Практикасы 

«Баға беру» (Сен қалай 

ойлайсың? Не істер едің? 

деген тапсырмалар 

оқушыға жоғарыда алған 

білімін (теория бойынша) 

және біліктілігін 

(практикасы бойынша) 

өмірдегі жағдаяттарды 

шешуге бағытталып 

қойылады 

Сен қалай ойлайсың? 

1.  Жергілікті желі құрудағы себеп - өндірістік процестерді 

автоматтандыру, әр түрлі құжаттарды жедел өңдеу. 

2. Интернеттің адамзат атаулыға пайдасы бар ма? 

Ж: Әрине, Жер шарын қамтамасыз етіп отырған, бүкіл 

әлемнің жаңалықтарын, қызық мәліметтер, оқулықтар , 

т.б алуға болады. 

Ойыңды жалғастыр: мен интернет арқылы қызық 

мәліметтерді, жаңалықтарды ала аламын. 

3. Интернеттің пайдасы неде? 

4. Интернеттің зияны неде? 

ІІІ кезең(кері байланыс – бағалау кезеңі): Жеке жұмыс. Жоғарыда меңгерген мазмұнды 

үш деңгейге іріктеп(әр деңгейдің білімділік, біліктілік, яғни құзыреттілік деңгейін 

анықтайтын тапсырмалар) оларды біртіндеп орындату арқылы ұпай жинату барысында 

оқушының құзіреттілік деңгейін анықтап, әділ бағалау жүзеге асырылады. Бұл 

тапсырмаларды оқушылар сабақтың соңына дейін қалған 15 минуттың 12 минутында 

орындайды + 3 минут қорытынды жасалады. Қалған тапсырмаларды үйде аяқтап келеді. 

Қорытынды ұпай саны дәстүрлі бағаға айналдырылып, келесі сабақтың басында сынып 

журналына қойылады, мониторингке тіркеледі.  

 І деңгей (5 ұпай)  

Теориясы: «Білу» 

(тақырып мазмұны 

бойынша кім?не? 

қандай? қалай? нені? 

қашан?не істеді сияқты 

сұрақтарға жауап беретін 

толық ақпараттар 

іріктелініп ІІ кезеңдегіге 

қарағанда керісінше 

қойылады) 

Бос орындарға тиісті сөздерді жаз. 

1. Порттар арқылы әр түрлі құрылғылар арасында 

ақпараттарды тасымалдауға (жіберуге және қабылдауға) 

болады. 

2. Компьютерлік сыныптағы бірнеше компьютерлік желіге 

біріктірілуін айтуға болады. Компьютерлік желілер 

масштабы мен мүмкіндігі бойынша ерекшеленеді. 

3. Сөйлемді жалғастыр: Әр желінің жұмыс істеу аймағын 

айтарлықтай дәрежеде кеңейтетін желілердің біріктірілу 

тәсілі - не болып табылады? Интернет 

4. Брандмауэр қандай рөль атқарады? Шлюздік компьютер 

желі әкімдігі рұқсат берген ақпаратты ғана өткізуді  

қамтамасыз етеді. 

Практикасы: 

«ҚОЛДАНУ» 

(ІІ кезеңдегіге қарапайым 

тапсырмалар үлгісіндегі 

тапсырмалар орындалады) 

Шығармашылық диктант: Бос орынға тиісті сөздерді қойып 

жаз: 

 Әр түрлі желілерді түйістіру шлюз деп аталатын арнайы 

компьютерлер немесе программалар арқылы қамтамасыз 

етіледі. 

 ІІ деңгей (5 ұпай + 4 ұпай = 9 ұпай) 

Теориясы: «Түсіну» 

(неге? неліктен? себебі? не 

үшін?сұрақтары 

оқушының жоғарыда 

берген жауаптарына 

оларды тереңдету үшін 

қойылады) 

1. Желілік адаптер не үшін қажет ?  

Ж: Компьютерлердің байланыс желісімен сәйкестендірілуін 

қамтамасыз ету үшін. 

2. Топология деп не үшін аталған? 

Ж: Жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен 

геометриялық байланысу тәсілі топология. 

3. Не себепті Компьютерлік желі аумақты және жергілікті 

болып бөлінеді? Ж: Жұмыс істеу принципіне, аппараттық 

және программалық қамтамасыз етуіне байланысты 

жергілікті(ЖКЖ) және аумақты(АКЖ) компьютерлік желі 

болып бөлінеді. 

4. Не себепті ортақ ереже желілік хаттама деп аталады? 
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Ж: Желідегі компьютерлердің бір–біріне жіберетін және 

қабылдайтын ақпараттарды араласпай, тиянақты жеткізілуі, 

бір тілмен – ортақ ережемен байланысы деп аталады. 

Құжаттарды нақты бір компьютерде оқып көру қандай 

программа көмегімен атқарылады?  

Ж: Браузер(ағылшынша browser) деп аталатын арнайы 

программа көмегімен атқарылады.  

Теориясы: 

«Талдау» 

(1. Салыстыр, 

2. Айырмашылығы неде? 

3. Ұқсастығы неде? 

4.Тақырыптың басты 

идеясын жаз деген 

тапсырмалар болу керек. 

Немесе 1-3 тапсырмаларды 

Венн диаграммасы арқылы 

қамтуға болады.  

2. Кестедегі бос орындарға тиісті сөздерді жаз. 

 

 Компьютерлік желі Интернет 

Ұқсас 

тығы 

Модем арқылы 

жалғанады 

Жоғары жылдамдықпен 

жұмыс жасайды 

Ерек 

шелігі  

саны шектеулі 

(әдетте 100 дейінгі) 

компьютерлерді бір 

мекеме ішінде 

біріктіру үшін. 

Барлық желілер интернет 

арқылы қосылып, желілер 

біріктірілуде. 

3. Тақырыптың басты идеясы неде? Бүкіл желі - Интернет 

арқылы басқарылады. Компьютерлік желі мен интернет 

желісінің ұқсастығы әр желінің жұмыс істеу аймағын 

айтарлықтай дәрежеде кеңейтетін желілердің біріктірілу 

тәсілі-Интернет болып табылады 

Практикасы: 

«ҚОЛДАНУ» 

(ІІ кезеңдегіге қарапайым 

тапсырмалар үлгісіндегі 

тапсырмалар орындалады) 

Дұрыс жауаптарды белгіле: Телекоммуникация - бұл  

а) ақпаратты жіберу,  

ә) пошта арқылы арақашықтықта ақпарат, корреспонденцияны 

қабылдау және жіберу үшін қолданылатын дербес компьютер  

б) бірнеше компьютерлер арасында байланыс жасайтын 

программа 

 ІІІ деңгей (9 ұпай + 3 ұпай = 12 ұпай) 

Теориясы: 

«Жинақтау» 

(Қорытынды шығаруға 

бағытталған: мазмұнды 

жүйеле, анықтама 

бер,кесте, сызба, ребус 

шеш деген сөздер 

тапсырма шартында болу 

керек). 

Тірек сызбаны толтыра отырып, қорытындысын шығар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикасы 

«Баға беру» (Сен қалай 

ойлайсың?Не істер едің? 

сияқты тапсырмалар 

өмірдегі жағдаяттарды 

шешуге бағытталып 

қойылады  

Сұраққа жауап бере отырып, түсіндір: 

1. Адам үшін Интернеттің қандай пайдасы бар? Сен қалай 

ойлайсың? 

Жауабы: Менің ойымша, Интернет адамның жұмысын 

жеңілдетеді. Адам қандай ақпарат іздемесін барлығын 

Интернет арқылы тауып, пайдасына жарата алады. 

2. Егер Интернет болмаса не істер едің? 

Жауабы: Егер Интернет болмаса, барлық өзіме керекті 

ақпаратты кітапханалардан, кітап-журналдардан іздер едім.  

Тақырып 

жолы 

Меню 

қатары 

Құрал 

саймандар 

Интернет –Мail 
терезесі 

 

Қапшық 

таңдау 

тақтасы 

Айналдыру 

жолағымен 

поштаны қарап 

шығу  

Айналдыру 

жолағымен 

хатты қарап 

шығу 
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«Тұлғаның функционалдық сауаттылығын дамыту  

және критериалды бағалау жүйесін қолдану шарттары»  

 

Аудандық білім бөлімінің әдіскері Смағұлова Ш.Б.  

Әр пән бойынша оқушының оқу жетістігін өлшейтін бағалау критерийлері  
Деңгей Критерийлер  Оқу жетістіктерінің 

ең жоғарғы өлшемі 

1-деңгей Білімі: тек ақпараттық сипаттағы 

мазмұнды «біледі», қайтадан айтып бере 

алады. 

Біліктілігі: үлгі бойынша «қолданады». 

5 ұпай, немесе 

«сынақтан өтті» 

2-деңгей Білімі: а) ақпараттың себеп-салдарын 

«түсінеді», б) «талдау» жұмыстарын 

жасай алады. 

Біліктілігі: өзгертілген жағдайда 

«қолданады». 

+4 ұпай = 9ұпай 

3-деңгей Білімі: алған білімін «жинақтай» алады. 

Біліктілігі: өмірде кездесетін 

проблемалық жағдаяттарды шеше алады 

(рефлексия жасай біледі). 

+3 ұпай = 12 ұпай 

Барлығы  12 ұпай 

Ұпайды бағаға айналдыру шкаласы:  

 11-12 ұпай – бағасы «5» (92%-100%);  

 7-10 ұпай - бағасы «4» (58%-83%);  

 5-6 ұпай - бағасы «3» (42%-50%);  

 5 ұпайдан төмен – «сыннан өтпеді» (ешқашан «2» қойылмайды, себебі 

сынақтан өтуге міндетті).  

Мұндай мазмұнның күрделілігіне сәйкес 

бағалау бойынша ұйымдастырылған жаңа 

сипаттағы оқыту үлгісін барлық типтегі 

мектептерге енгізу арқылы ауылдың да, қаланың 

да жалпыға бірдей орта білім беретін мектептері 

мен элитарлы мектептердің арасындағы 

айырмашылықтарды жою мәселесі шешімін 

табады: барлық оқушы барлық пәндерден бірінші деңгейдің тапсырмаларын 

толық орындап, «сынақтан өтуге міндетті» болғандықтан жүз пайыздық 

үлгерімге қол жеткізеді. Яғни, ҰБТ тапсырмалары 

көбіне ақпараттық мазмұнда болатындықтан, 

оқушылар ең жоғары ұпай жинауға кепілдік алады; 

жеке басының қабілетіне сәйкес бағыттағы 

пәндерді толық және терең меңгеріп жүйелі 

түрдегі берік білім алуына қолайлы жағдай туады. 

Дарынды оқушылар барлық пәндерден төртінші 

шығармашылық деңгейден көрінетін болады. Сонымен қатар, біріктірілген 

сыныптары бар шағын комплектілі мектептердің де өзекті мәселелері шешімін 

табады.  
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ҮӘЖ технологиясын қолдану жағдайында ішкі саралау (внутренняя 

дифференциация), яғни мазмұнды деңгейлік 

тапсырмалаға іріктеу арқылы сыртқы саралау 

(внешняя дифференциация) жүзеге асады: бір 

сыныпта гимназияның оқушысы да, лицейдің 

оқушысы да және дарынды оқушылар да бір-

бірімен гармоникалық үйлесімде жеке басының 

қабілетіне сәйкес бағытта терең де берік білім 

алады. Ең бастысы: әр оқушының, аз дегенде, бір пәнге болса да, 

қызығушылығы оянады. Қабілетсіз бала болмайды, сондықтан оқушының 

«ұйықтап» жатқан қабілетін «оятып» дамыту және 5-6 сыныптан бастап барлық 

оқушыларды ерте кәсіби бағдарлау мәселелері шешімін табады. Бұл жағдайда 

оқушы мұғалімнің көмегінсіз өз бетімен білім алып, өзін-өзі басқару 

(рефлексивті амал негізінде) арқылы өз бетімен дами алатын тұлғаға айналады 

және өмір бойы өз бетімен білім алып, мәселелік жағдаяттарды шешуде 

қолдана білу дағдысы қалыптасады. Оқушылары өз бетімен дамуын өзі 

басқара алатын мұндай сынып синергатикалық амал негізінде өзін-өзі 

басқаратын ұжымға айналады.  
№ Оқушылардың 

аты-жөні 

Ітоқс ІІтоқс ІІІтоқс ІVтоқс Жыл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

...        

Бұл жерде:  

- «І тоқс», «ІІ тоқс», «ІІІ тоқс», «ІV тоқс» бағандарына оқушының әр 

тоқсан бойынша жинаған ұпайының арифметикалық ортасы жазылады.  

- «Жыл» бағанына төрт тоқсандық ұпайдың арифметикалық ортасы 

қойылады және олар төмендегі мониторингке белгіленеді.  
 Мониторинг  

Оқушылардың реттік номері  

12                               

11                               

10                               

9                               

8                               

7                               

6                               

5                               

4                               

3                               

2                               

1                               

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ұпай саны 
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Күнтізбелік жоспар үлгісі  

5-сынып қазақ тілі (барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағаттан)  
Р/с Тақырыптар Сағат 

І тоқсан 

1 Ана тілінің қызметі  1 

Модуль № 1 Әдеби тіл туралы түсінік 

1 Ауызша және жазбаша тіл 1 

2 Мәтін туралы түсінік 1 

3 Жазбаша мәтіндер 1 

4 Мәтін туралы қосымша түсінік 1 

5 Абзац. Сөйлемдердің байланысы 1 

6 Өздік жұмыс (модуль №1 бойынша) 1 

7 Қатемен жұмыс (модуль №1 бойынша) 1 

8 Бақылау жұмыс (диктант) (модуль №1 бойынша) 1 

Модуль № 2 Лексика 

1.  Лексика туралы түсінік 1 

2.  Сөз бен мағына 1 

3.  Мағына туралы түсінік 1 

4.  Тура және ауыспалы мағына 2 

5.  Көп мағыналы сөздер 2 

6.  Омонимдер 1 

7.  Жаттығу жұмыстары 1 

8.  Синонимдер 1 

9.  Қосымша түсінік 1 

10.  Антонимдер 1 

11.  Өздік жұмыс (модуль №2 бойынша) 1 

12.  Қатемен жұмыс (модуль №2 бойынша) 1 

13.  Бақылау жұмыс (диктант) (модуль №2 бойынша) 1 

14.  Өздік жұмыс ( І тоқсан бойынша) 1 

15 Қатемен жұмыс ( І тоқсан бойынша) 1 

16 Бақылау жұмыс (диктант) ( І тоқсан бойынша) 1 

ІІ-тоқсан Модуль№3 

Р/с Тақырыптар Сағат 

17 Табу 1 

18 Эвфемизм 1 

19 Дисфемизм 1 

20 Тұрақты сөз тіркестері 2 

21 Мақал-мәтелдер 2 

22 Сөздік қор 1 

23 Қазақ тілінің сөздік құрамы 1 

24 Көнерген сөздер 1 

25 Жаңа сөздер 1 

26 Сөздердің қолдану өрісі 1 

27 Жалпылама лексика 1 

28 Кірме сөздер 1 

29 Кірме сөздер қолданысы 1 

30 Өздік жұмыс (модуль №3 бойынша) 1 

31 Қатемен жұмыс (модуль №3 бойынша) 1 

32 Бақылау жұмыс (тест) (модуль №3 бойынша) 1 

33 Өздік жұмыс ( ІІ тоқсан бойынша) 1 
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34 Қатемен жұмыс ( ІІ тоқсан бойынша) 1 

35 Бақылау жұмыс (диктант) ( ІІ тоқсан бойынша) 1 

ІІІ тоқсан Модуль№4 

Р/с Тақырыптар  

36 Диалект сөздер 1 

37 Кәсіби сөздер 1 

38 Термин сөздер 1 

39 Лексикадан өткенді қайталау 1 

40 Өздік жұмыс (модуль №4 бойынша) 1 

41 Қатемен жұмыс (модуль №4 бойынша) 1 

42 Бақылау жұмыс (тест) ( модуль №4 бойынша) 1 

Фонетика Модуль№5 

1.  Фонетика туралы түсінік. Қазақ әліпбиі 1 

2.  Дауысты дыбыстар, жуан, жіңішке 1 

3.  Ашық және қысаң дыбыстар 1 

4.  Еріндік және езулік дыбыстар 1 

5.  Дауыстылардың жазылуы 1 

6.  Дауыссыз дыбыстар, қатаң дауыссыз 1 

7.  Үнді дауыссыздар 1 

8.  Ұяң дауыссыздар 1 

9.  Дауыссыз дыбыстардың емлесі 1 

10.  Буын түрлері. 1 

11.  Ашық буын 1 

12.  Тұйық буын 1 

13.  Бітеу буын . 1 

14.  Тасымал 1 

15.  Үндестік заңы. Буын үндестігі 1 

16.  Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар 1 

17.  Дыбыс үндестігі 1 

18.  Өздік жұмыс (модуль №5 бойынша) 1 

19.  Қатемен жұмыс (модуль №5 бойынша) 1 

20.  Бақылау жұмыс (тест) ( модуль №5 бойынша) 1 

21.  Өздік жұмыс ( ІІІ тоқсан бойынша) 1 

22.  Қатемен жұмыс ( ІІІ тоқсан бойынша) 1 

23.  Бақылау жұмыс (диктант) ( ІІІ тоқсан бойынша) 1 

ІҮ тоқсан -24 сағат Модуль№6 

24 Кейінгі ықпал, Ілгерінді ықпал, Тоғыспалы ықпал 1 

25 Орфография мен орфоэпия 1 

26 Екпін. Сөз екпіні, ой екпіні 1 

27 Тіркес және дыбыс екпіні 1 

28 Өздік жұмыс (модуль №6 бойынша) 1 

29 Қатемен жұмыс (модуль №6 бойынша) 1 

30 Бақылау жұмыс (диктант) ( модуль №6 бойынша) 1 

Сөзжасам туралы түсінік Модуль№7 

1.  Сөзжасам туралы түсінік. 1 

2.  Лексикалық жолмен жасалған туынды сөздер 1 

3.  Жұрнақтар жалғану жолымен жасалған туынды сөздер 1 

4.  Бірігу жолымен жасалған туынды сөздер 1 

5.  Қосарлану жолымен жасалған туынды сөздер 1 

6.  Тіркесу жолымен жасалған туынды сөздер 1 
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7.  Сөзжасамды қайталауға арналған тапсырмалар 1 

8.  Өздік жұмыс (модуль №7 бойынша) 1 

9. 9 Қатемен жұмыс (модуль №7 бойынша) 1 

10 Бақылау жұмыс (диктант) ( модуль №7 бойынша) 1 

Тіл мәдениеті Модуль№8 

1 Тіл мәдениеті. Мақал-мәтелдер 1 

2 Шешендік сөздер. 1 

3 Жазбаша тіл мәдениеті. Стиль туралы түсінік. Іс қағаздары 

стилі. 

1 

4 Өздік жұмыс, Қатемен жұмыс (модуль №8 бойынша) 1 

5 Бақылау жұмыс (тест) ( модуль №8 бойынша) 1 

6 Өздік жұмыс, Қатемен жұмыс ( І V тоқсан бойынша) 1 

7 Бақылау жұмыс (диктант) ( ІV тоқсан бойынша) 1 

 БАРЛЫҒЫ  102 т  

 

 

Мұғалімдердің «УӘЖ» технологиясын қолдануы  

 

Әр пән бойынша оқушының оқу жетістігін өлшейтін бағалау критерийлері 

ашық журнал арқылы бақыланды. Оқушылардың бойында оң бәсекелестіктің 

қалыптасуына, әрбір оқушының өз білім деңгейін әділ бағалауына, 

шығармашылық тапсырмаларды орындау арқылы алған білімін өз бетімен 

қолдана білуіне негізделді. Оқушылардың даму динамикасы:  

1. Ашық журнал.  

2. Жеке тақырыптар бойынша сынып оқушыларының білім сапасының 

мониторингі.  

3. Жеке оқушы күнделігінің парағы(электрондық күнделік).  

4. Жеке оқушының(бір модуль бойынша) даму мониторингі арқылы 

жүзеге асты.  

Оқушының әрекетке қатысын көрсететін «оқушы күнделігін» жүргізіп 

отыру өз кезегінде түзету жұмыстарын енгізгенде, келешекте басқа жоба 

құрғанда қателіктерге жол бермеуге септігін тигізеді.  

Сынақ жұмысы кезінде тірек мектебінің (РО) білім мекемесінде білім беру 

үрдісін технологияландыру жақын маңда орналасқан мектептердің желісі 

арқылы жүзеге асты және бағдарлы оқыту мен білім сапасын қамтамасыз етуге 

бағытталды. Таңдау курстары мен базалық пәндер бойынша түйінді мәселелер 

анықталып, жеке маршруттың жүзеге асуына қорытынды жасалынады.  

Тірек мектебінің(ресурстық орталықтың) мұғалімдері бағдарлы білім беруі 

арқылы оқушылардың тұлға ретінде өз жолын табуын қамтамасыз ету 

мақсатында оқушылардың танымдық белсенділігіне, құзыреттіліктерінің 

қалыптасуына мүмкіндік беру жолында шығармашылықпен еңбек етті. Білім 

беру үрдісін технологияландыру арқылы шығармашылыққа белсенді, кәсіби-

бағдарланған, еңбек нарығында өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталды. Оқушының белгілі бір кәсіпке бейімделуіне 

жағдай жасауға, белгілі тип мамандығына оқушылардың қызғушылығын 

арттыруға назар аударылды.  
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Шағын жинақталған мектептерде жаңа ұлттық білім беру моделін іске 

асыруға арналған бағдарламалар яғни, тірек мектебі (ресурстық орталық) 

жағдайына байланысты жүйеленіп жаратылыстану-математикалық және 

қоғамдық- гуманитарлық бағыт бойынша 10-11 сынып оқушыларына арналған 

курстар өткізілді. Сессия кезінде оқушыларды бағдарлы оқытуда 21 

қолданбалы курстары, 8 таңдау курстары, 14 үйірме жұмыстары арқылы 

жүзеге асты.  

 

 

«Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында білім беру үрдісін 

технологияландырудың педагогикалық негіздері» атты эксперименттік 

тәжірибеге 10-11 сыныптарға өткізілген қолданбалы курс тақырыптары  

 
Қоғамдық- гуманитарлық бағыты, тарих-филологиялық бағдары  

№ Тақырыптары  Мұғалімдер Сыныптар  Сағаты 

1 АӘД Сулейманов Н. 10 а(қоғам) 1 с 

2 «Абайтану» Шайдахметова Г 10 а(қоғам) 1 с 

3 «Саясаттануға кіріспе» Адишов Б 10 а(қоғам) 1 с 

4 «Елтану» Жаппарова М 10 а(қоғам) 1 с 

5 «Речевой этикет» Арынова Э. 10 а(қоғам) 1 с 

6 «Сөз мәдениетінің негіздері» Шайдахметова Г 10 а(қоғам) 1 с 

7 АӘД Сулейманов Н. 10б(қоғам) 1 с 

8 «Абайтану» Амантаев Е. 10 б(қоғам) 1 с 

9 «Елтану» Жаппарова М. 10 б(қоғам) 1 с 

10 «Законы орфографии» Юсупова Н. 10 б(қоғам) 1 с 

11 «Елтану» Жаппарова М. 10 б(қоғам) 1 с 

12 «Саясаттануға кіріспе» Көкеева З. 10 б(қоғам) 1 с 

Жаратылыстану –математикалық бағыты,  

математика –жаратылыстану бағдары  

1 АӘД Сулейманов Н. 10 ә(жарат) 1 с 

2 «Физика және техника» Охаева Қ. 10 ә(жарат) 1 с 

3 «Генетика және селекция 

негіздері» 

Медеубаева Ә. 10 ә(жарат) 1 с 

4 «Теңдеулер мен 

теңсіздіктерді шешу» 

Қалменов А. 10 ә(жарат) 1 с 

5 «Геоэкология және қоршаған 

орта» 

Қазанбаева Г. 10 ә(жарат) 1 с 

6 «Генетика және селекция 

негіздері» 

Медеубаева Ә. 10 ә(жарат) 1 с 

Қоғамдық- гуманитарлық бағыты, тарих-филологиялық бағдары  

1 «Основы делового общения и 

письма» 

Худайназарова Қ. 11 а(қоғам) 1 с 

2 «Абайтану» Абдрашова Ж. 11 а(қоғам) 1 с 

3 «Саясаттануға кіріспе» Абдықасымов Қ. 11 а(қоғам) 1 с 

4 «Елтану» Ақылбекова Б. 11 а(қоғам) 1 с 

5 «Әдебиеттану» Абдрашова Ж. 11 а(қоғам) 1 с 

6 «Мәдениеттану» Абдықасымов Қ 11 а(қоғам) 1 с 

7 «Әдебиеттану» Шаңғарақбаева Ж. 11 б(қоғам) 1 с 

8 «Основы делового общения и Цепкова В. 11 б(қоғам) 1 с 
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письма» 

9 «Мәдениеттану» Адишов Б. 11 б(қоғам) 1 с 

10 «Саясаттануға кіріспе» Адишов Б. 11 б(қоғам) 1 с 

11 «Елтану» Оңласын Д. 11 б(қоғам) 1 с 

12 «Абайтану» Шаңғарақбаева Ж. 11 б(қоғам) 1 с 

Жаратылыстану–математикалық бағыты,  

математика –жаратылыстану бағдары  

1 «Физикадан эксперименттік 

есептер шешу»  

Охаева Қ. 11 ә(жарат) 1 с 

2 «Медицина және биология» Рахматова Ә. 11 ә(жарат) 1 с 

3 «Дәрежелік көрсеткіштік 

және логарифмдік 

функциялар»  

Қалменов А. 11 ә(жарат) 1 с 

4 «Туындының көмегімен 

стандарт емес есептер 

шығару»  

Қалменов А. 11 ә(жарат) 1 с 

5 «Сандық есептерді шешу 

практикумы»  

Оразымбетова М. 11 ә(жарат) 1 с 

 

 

«Тірек мектеп (ресурстық орталық) жағдайында білім беру үрдісін 

технологияландырудың педагогикалық негіздері» атты эксперименттік 

тәжірибеге 10-11 сыныптарға өткізілген таңдаулы курс тақырыптары  
 

Қоғамдық- гуманитарлық бағыты, тарих-филологиялық бағдары  

Күні  Уақыты  Тақырыбы Сыныб

ы 

Мұғалімнің 

аты-жөні 

 

Сәрсенбі 15.10-

15.55 

«Әдебиеттану» 10 «Б» Амантаев Е. 1с 

Бейсенбі 15.10-

15.55 

«Қазақ халқының ұлы 

тұлғалары» 

10 «А» Адишев Б. 1с 

Жаратылыстану –математикалық бағыты,  

математика –жаратылыстану бағдары  

Дүйсенбі 14.25-

15.05 

«Физикадан 

эксперименттік 

есептер шешу» 

10 «Ә» Охаева Қ. 1с 

Қоғамдық- гуманитарлық бағыты, тарих-филологиялық бағдары  

Жұма 15.10-

15.55 

«Жас дебатшылар» 11 «А» Абдыкасымов 

Қ. 

1с 

Сәрсенб 15.10-

15.55 

«Жас дебатшылар» 11 «Б» Адишов Б. 1с 

Жаратылыстану –математикалық бағыты,  

математика –жаратылыстану бағдары  

Жұма 15.10-

15.55 

«Қазақстанда туризмді 

дамыту 

мүмкіндіктері» 

11 «Ә» Қазанбаева Г. 1с 
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Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебі  

(ресурстық орталық)  

 

 

1955 ж. Н.К. Крупская атындағы бастауыш мектеп болып МТС-тің 

жатақханасында ашылған. 1959 ж. 7 жылдық мектеп атанды. 1962–1963 оқу 

жылы 8-жылдық мектеп атанып, бірінші түлектердің саны 36 оқушы болып, 

мектепті 425 оқушы аяқтады. Мектеп 1966 ж. орта мектеп болып атанды. 1966-

67ж. жатақхана ғимаратына 4 кабинет салынып жалғанды. 1976-77 ж. қосымша 

мектепке асхана салынды. 1982-84 ж. 6 кабинет жалғанып, 

фойе қосылды. Бірінші қазақ сыныбы 1986-1987 оқу 

жылы ашылып, 1997 жылы алғашқы 

түлектерін сынып жетекшісі Оспанова 

Рахима Нұртаевна бітіріп шығарды. 1992 

жылы тамыз айында мектеп ұжымының 

шешімімен Н.К. Крупская орта мектебінен 

М. Мақатаев атындағы орта мектебі болып 

аталды. 2011 жылдың 13 желтоқсанында 3 

қабатты типтік ыңғайластырылған жаңа 

ғимаратқа көшірілді. Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңының 5 бап, 44-1 

тармақшасында, Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 

желтоқсандағы №1118 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында 

білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын» жүзеге асыру мақсатында, Жамбыл облысы әкімдігінің білім 

басқармасының «Ғылыми педагогикалық эксперименттерді жүргізу туралы» 31 

тамыз 2012 жылғы №761 бұйрығына сәйкес «12 жылдық білім беру жүйесіне 

көшу жағдайында Тірек мектебінде (ресурстық орталық) білім беру үдерісін 

технологияландырудың педагогикалық негіздері» тақырыбында 2012-2017 

жылдарға эксперимент алаңы болып бекітілді. Экспериментке Алға, Жайсан, 

Әлия Молдағұлова, Еңбекші, Тұрар Рысқұлов атындағы 

мектептер тартылып, 8-11 сыныптардан барлығы 160 

оқушы қамтылды. Эксперименттің ғылыми жетекшісі – 

«EDTECH-kz» халықаралық білім орталығының бас 

директоры Ғ. Бейсенбаев, әдістемелік жетекшілер 

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академияның 

жаратылыстану- математикалық зертханасының 

меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, 

доцент Ш. Шуиншина. Қазіргі таңда Сихимова 

Алтынкул Мадиомаровна Мұқағали Мақатаев атындағы 

Тірек мектебі(ресурстық орталық) директоры математика пәнінің мұғалімі.  
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Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебіне (ресурстық орталыққа)  

2014-2015 оқу жылы қамтылатын магниттік мектеп оқушыларының саны  

 

Мектептің атауы  8 сынып 9 сынып 10 сынып 11 сынып Барлығы  

М. Мақатаев Тірек 

мектебі  

50 47 30 31 158 

Амангелді о.м.  20 12 12 9 53 

Алға о.м.  8 7 6 3 24 

Жайсан о.м  11 9 8 8 36 

Ә. Молдағұлова о.м.  10 10 10 10 40 

Т. Рысқұлов о.м.  15 5 8  28 

Магниттік мектеп 

оқушылар саны  

64 43 44 30 181 

Барлығы  114 90 74 61 339 

Барлық оқушы саны  8-11 сыныптар аралығында: 339  

 

Тірек мектепке тартылған магниттік мектептердің орналасуы  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұстаздардың ұлағатты мекені  

 

Әрбір мемлекеттің болашағы мектептен басталады. Ертеңгі маман бүгін 

мектеп партасындағы оқушы. Сондықтан оқушыларды қалай тәрбиелеп, білім 

беруімізге байланысты қоғамның болашағының бет алысы анықталады.  

Бүгінгі таңдағы мектеп жағдайындағы негізгі түйінді мәселе мұғалім 

құзыреттілігі және соған орай білім сапасын арттыру. «Құзыретті мұғалім» 

жаңа формациялы, білімді тәрбиелі, қазіргі заманғы ақпараттық технологияны 
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меңгерген, әлемдік білім кеңістігіне шыға алатын еңбекқор мұғалім. Білім 

сапасы мұғалімдер қызметінің сапасы. Неғұрлым біздің мұғалімдеріміздің білім 

мен біліктілігі жоғары болса, соған орай оқушыларда тиянақты білім алары 

сөзсіз. Қазіргі таңда білім сапасына әсер ететін факторлар баршылық. Оның 

негізгілері:  

- сабаққа білім технологияларын және ақпараттық мультимедиалық 

технологияларды пайдалану;  

- мұғалімнің терең білім мен біліктілігі әдістемелік шеберлігі;  

- мұғалімнің үнемі ізденіп, жаңашыл сабақ формаларын іздестіруі.  

Шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдер үнемі озат тәжірибені 

жинақтап, насихаттап және оны тарату үрдісімен айналысуы керек. 

Н.Ә. Назарбаев «Білім мен ғылымды өз дәрежесінде меңгерген елдер ғана 

әлемдік дамудың алдында болады. Ендеше біз халыққа білім беру және 

ғылымды дамыту, оларды реформалау ісін алға қоюымыз керек» деп 

міндеттейді. Біз осы пікірдің өзінен ақ білім беру жүйесін басқарудың әдіс 

тәсілдеріне жаңаша құрылыммен кірісу керектігін көреміз. Осы талаптарға сай 

қазір мектеп ұжымы жас ұрпаққа жан -жақты сапалы білім, оқытудың тиімді 

әдістерін енгізу, оқушыларды қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу 

мүддесінде мүддесінде қызмет атқаруда. Өзінің барлық өмірін бала тәрбиесі 

мен біліміне арнаған білікті ұстаздар: А. Сихимова, З. Манасбаева, Г. 

Қазанбаева, М. Ахметжанова, Г. Есболғанова, Е. Шакирова, А. Қалменов, С. 

Бижикеева, Р. Шакеева, И. Акипов, М. Балаев, Б. Джаманқұлов, В. Титоренко, 

М. Оразымбетова, Р. Еркебаева, А. Пазылбекова, Т. Ким, Қ. Абдикасимов, Г. 

Омбаева, Л. Мырзаханова, А. Алимова, А. Баетова, Б. Джексенбаева, Қ. 

Айтишева, Г. Бакирова, Г. Шайдахметова, Қ. Шуратбаева, Ж. Абитаева, Д. 

Солтанбаева, А. Сабыралиева, С. Омирбекова, В. Цепкова, С. Нурманова, Н. 

Юсупова, М. Жаппарова, Ш. Боранбаева, М. Куикова, Ж. Балдақов, М. 

Ахметахунова, С. Таткеева.  

2014-2015 оқу жылында ҰБТ қорытындысы бойынша білім сапасын 

көрсеткен мектеп мақтаныштары: А. Алимова, Қ. Абдикасимов, Р. 

Джабасбаева, И. Акипов, В. Цепкова, Ж. Акбердиева, С. Бижикеева, Л. 

Қыздарбекова, М. Ахметжанова, Е. Шакирова, Ж. Абитаева, А. Медеубаева. 

Халықаралық қашықтық олимпиадада матиматика пәнінен ІІІ орынды А. 

Амирова, пән мұғалімі Г. Есболғанова; география пәнінен Л. Константинова І 

орын дипломымен марапатталды, пән мұғалімі А. Алимова. І-ші 

Республикалық қашықтық олимпиадада химия пәнінен Н. Лябухова ІІІ-орынды 

иеленді, пән мұғалімі Р. Джабасбаева. Республикалық «Ақбота» жеңімпаздары 

Есенқұлова Аяулым, Тлеужан Диас, Болысбек Азамат, Мельсова Диана, Ким 

Джеймин, Қарауылбек Асемай, Ерғали Спандияр, Салих Мерей, Бейбіт Сабина, 

Қалкенқызы Айғаным, Ерғалиева Меруерт. Халықаралық «Ақ көгершін» 

мәнерлеп оқу байқауында Қ. Арестеев ІІ-дәрежелі дипломмен марапатталды. 

Пән мұғалімі Ж. Шаңырақбаева. Облыстық мәнерлеп оқу байқауларынан: V-

облыстық Махамбет оқуларында «Тартынбай сөйлер асылмын» байқауында ІІ 

орынды С. Спанәлі иеленді, пән мұғалімі Ж. Шаңырақбаева. Аудандық 
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оқуларда: «Сауытбек Ұсаұлы атындағы көркем сөз оқу шеберлері» аудандық 

байқауында ІІ орынды А. Серікбай иеленді, пән мұғалімі Г. Шайдахметова.  

Аудандық пән олимпиадасында математика пәнінен ІІІ орын А. Әмірова, 

пән мұғалімі Г. Есболғанова, қазақ тілі мен әдебиет пәнінен С. Спанәлі ІІІ орын, 

пән мұғалімі Ж. Шаңырақбаева, Рафатова Г. І орын, пән мұғалімі А. 

Сабыралиева, Расулова Д. ІІ орын, пән мұғалімі Ж. Ақбердиева, ағылшын тілі 

пәнінен Болат Ә. ІІ орын, пән мұғалімі М. Жаппарова, тарих пәнінен Абдахмет 

Т. ІІІ орын, пән мұғалімі Адишев Б. иеленді.  

Республикалық ғылыми жоба байқауында «Ақселеу Сейдімбек» 

шығармаларынан ғылыми жоба ІІ орынды иеленіп марапатталды, пән мұғалімі 

Ж. Шаңырақбаева. Облыстық ғылыми жоба байқауында «Қалақай» 

тақырыбында ғылыми жоба қорғап ІІІ орынды М. Нұрғалиқызы иеленді, пән 

мұғалімі А. Медеубаева.  

Аудандық шығармашылық жоба байқауында «Мебель трансформер» ІІ 

орын А. Ким, сәндік –қолданбалы өнерінен «Қазақ хандығының құрылғанына 

550 жыл» тақырыбындағы оқушылар арасында өткен байқауда І орынды С. 

Прилепский иеленді, пән мұғалімі Ж. Балдақов, тарих пәнінен «Шу өлкесіндегі 

жер-су аттарының шығу тарихы» ІІІ орынды А. Арыстанбекова иеленді, пән 

мұғалімі З. Көкеева.  

Аудандық «Үздік технология кабинеті» байқауында технология пәнінің 

мұғалімдері М. Ахметахунова жеңмпаз болды.  

Мектебімізде салауатты өмір салтын қалыптастыру жұмысы жүйелі түрде 

жақсы жолға қойылған. В. Титоренко, Б. Джаманқұлов, Т. Колесникова, М. 

Балаев бастаған ұстаздарымыз дайындаған оқушылар арасындағы ұлдар мен 

қыздар командалары республикалық, облыстық, аудандық гандбол, волейбол, 

баскетбол ойындарынан үнемі жүлделі орындарды иеленіп жүр.  

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп ұлы Абай атамыз 

айтқандай, шәкірттеріне өмірдің қыр-сырын танытып, сан қилы құбылыстарды 

терең түсінуге баулыған ұлағатты ұстаздар алдында үлкен асулар, белестер, 

таудай мақсаттар тұр. Осы жолда мектеп ұжымы қажымай -талмай жұмыс 

жасай береді.  
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Мектептің әкімшілік құрамы  
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Отырыстар мен семинарлардан көрініс  
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2014 – 2015 оқу жылындағы Мұқағали Мақатаев атындағы  

Тірек мектебінің (РО) оқу – тәрбие жұмысының  

жылдық жоспары  

 

2014-2015 оқу жылында мектеп ұжымы нәтижеге бағытталған оқыту 

негізінде білім сапасын көтеру мақсатында төмендегідей мақсаттар мен 

міндеттер қояды.  

Мақсаты: Білім берудің тиімді технологияларын оқу үдерісіне енгізу және 

мұғалімдердің кәсіби өсуін қамтамасыз ету арқылы бәсекеге қабілетті және 

шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту және қалыптастыруды басшылыққа ала 

отырып, төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру.  

Міндеттері:  

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын және Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің № 463, 4.12. 1997 жылғы 

«Жасөспірімдер мен жастарға білім беру» туралы бұйрығын негізге ала 

отырып, жұмысты жалғастыру;  

 жалпыға бірдей білім беру ісін жүзеге асыру және оны ұйымдастыру;  

 оқушыларды мектеп оқулықтарымен толық қамтамасыз ету;  

 мектеп оқушыларына дәрігерлік көмек көрсеуді жетілдіру;  

 тұрмыс жағдайы төмен оқушыларға әлеуметтік көмек көрсету;  

 мектеп оқушыларын тамақтандыруды дұрыс ұйымдастыру;  

 дарынды, пәнге қабілетті оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

ұйымдастыру;  

 дарынды оқушылардың шығармашылық жұмыстарына аса назар аудару 

және олармен жұмыс түрін нығайту;  

 педагог қызметкерлердің кәсіби қабілетін анықтай отырып, әрбір 

мұғалімнің рейтингін белгілеу және педагогтік шеберлігін ұштастырып, 

жетілдіру;  

 білім берудің жаңа мазмұнына және бала қабілетінің даму негізіне 

сәйкес шығармашылықтағы жеке тұлғаны тәрбиелеу;  

 оқушылардың ойлау қабілетін дамыту арқылы ғылыми көзқарасы мен 

белсенділігін қалыптастыру, өз ойын толық жеткізіп, шешім қабылдай алуына 

негіз салу;  

 өзін-өзі басқару орталығының жұмысын жандандыру;  

 оқушыларды өзін өзі басқаруға, тексеруге бағыттау;  

 оқушылардың ұжымдағы өзара қарым-қатынасын, қоғамға пайдалы 

еңбектерін бағалау әдістемесімен қамтамасыз ету;  

 оқушыларды ұлтжандылыққа тәрбиелеуге негізі бағыттарды, «Тіл 

туралы» Заңның орындалуын қамтамасыз ету, осы тақырыпта жүйелі жұмыс 

жүргізу;  

 аз қамтылған отбасы оқушыларын және қиын балаларды үйірмелерге 

жоғары дәрежеде қамту;  

 тәртіпсіздіктің алдың алу мақсатында құқық қорғау органдарымен 
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жұмыс жүргізудің тиімді формасын жүзеге асыру;  

 ата-аналар мен бала тәрбиесіндегі мәселелерге байланысты жұмыс түрін 

бірлесе отырып жүргізу мәселелерін жандандыру;  

 мектеп ережесінің орындалуын қадағалау;  

 тәбие сағаттарының формасын өзренту;  

 тәрбие мәселелер орталығы тарапынан сынып жетекшілері жаңа 

технологияны меңгеріп, пайдалану жүйелілігінен теориялық семинарлар өткізу;  

 педагог қызметкерлердің ақпараттық сауаттылық деңгейін көтеру;  

 мектепішілік бақылау жұмыстарының мониторингісін күрделендіру.  

Өскелең ұрпақтың бойына заман талабына сай тәлім тәрбиенің алтын 

қазынасын қалыптастыруда білім ордасының алатын орны зор. Білім берушілер 

оқушылардың сана сезімін, ой өрісін дамытуға, сауаттылық тұрмыс негіздерін 

бойына сіңіруге, шығармашылық көзқарасын дамытуға жұмылдырады.  

2014-2015 оқу жылындағы мектеп жұмысының басым бағыттары:  
1. Негізгі пәндер бойынша жоғары сапалы білім деңгейін қамтамасыз 

ететін білім стандарттарын орындау.  

2. Оқушыларды шығармашылық және зерттеушілік жұмыстарға, жобалар 

мен бағдарламалар даярлауға тарту (оқушылардың ғылыми қоғамы арқылы).  

3. Тұлғаны дамытатын білім беру.  

4. Қосымша білім мен тәрбие жүйесін қалыптастыру.  

5. Әр пән мұғалімінің инновациялық даярлығын арттыру.  

 

 

ІІ БӨЛІМ  

2.1 МЕКТЕПТІҢ ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ОРТА БІЛІМ БЕРУДІ ІСКЕ 

АСЫРУ ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ  

 

Негізгі бағыттары:  

 

 Дарынды оқушылардың шығармашылық жұмыстарына аса назар аудару 

және олармен жұмыс түрін нығайту.  

 Педагог қызметкерлердің кәсіби қабілетін анықтай отырып, әрбір 

мұғалімнің рейтингін белгілеу және педагогтік шеберлігін ұштастырып, 

жетілдіру.  

 Мектеп оқушыларына дәрігерлік көмек көрсеуді.  

 Тұрмыс жағдайы төмен оқушыларға әлеуметтік көмек көрсету, жетім, 

жартылай жетім әлеуметтік жағдайы нашар, көпбалалы және сәтсіз отбасы 

балаларымен жұмысты дамыту.  

 Мектеп оқушыларын тамақтандыруды дұрыс ұйымдастыру.  

 Оқушыларды мамандыққа баулу бойынша жұмыс. Еңбекпен қамтылуын 

бақылау.  

 Мөлтек аудандардағы бала санын анықтау және оқушылар контингентін 

қалыптастыру.  
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Жалпыға бірдей міндетті білім беруді қамту жоспары  

 
№ Іс- әрекет 

мазмұны 

Іс -

әрекеттің 

әдісі мен 

түрлері  

Жауапты 

лар(кім 

өткізеді) 

Кімдер 

қатысады, 

тартылады 

Мерзімі Есеп түрі 

(қалай, 

қашан) 

1 Мектептің 

шағын 

ауданын 

аралау, 

тізімдерді 

нақтылау 

Аралау, 

құжатпен 

жұмыс 

Алимова А. Жауапты 

мұғалімдер 

Қыркүйек

қаңтар, 

наурыз 

Ақпарат 

дәптері, 

есеп 

2 Оқушылардың 

жаз бойғы 

қозғалысын 

талдау 

Құжаттар

мен 

жұмыс 

Шошымов А. 

Алимова А. 

 

1-11 сынып 

жетекшілері, 

хатшы 

Тамыз, 

қыркүйек 

Ақпарат 

3 Бітіруші 

сыныптардың 

орналасуын 

талдау 

Стат.ақпа

рат 

Рахматова А. 9-11 сынып 

жетекшілері 

3 

қыркүйек 

Талдау, 

есеп, 

анықтама 

4 Оқушыларды 

оқулықтармен 

қаматасыз ету 

 ТоқтыбаеваА Сынып 

жетекшілері 

1-3 

қыркүйек 

Ақпарат 

5 Тұрмысы төмен 

отбасы мен 

мектепішілік 

есепте тұрған 

оқушылардың 

әлеуметтік 

тұрмыстық 

жағдайын 

зеттеру 

Бақылау 

әңгіме 

Рахматова А. 

Тарахова Ш. 

Сынып 

жетекшілері 

Тоқсаны 

на бір рет 

Ақпарат, 

папка 

6 Ыстық тамақ 

(жеңілдікпен) 

ұйымдастыру 

Бақылау Тарахова Ш. Сынып 

жетекшілер 

Мед.бике 

1 

қыркүйек 

Ақпарат, 

бұйрық 

7 «Қамқорлық» 

акциясын 

ұйымдастыру 

және өткізу 

Талдау Рахматова А. 

Тарахова Ш. 

Сынып 

жетекшілер 

Оқушылар 

(1-11) 

Қазан, 

қаңтар 

Ақпарат, 

есеп 

8 Пед.ұжымның 

жалпыға бірдей 

білім беруді 

ұйымдастыру іс 

әрекеттерін 

жүргізілуін 

талдау 

Сараптама Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед. 

ұйымдас 

тырушы 

Қараша Баяндама, 

хаттама 

9 Оқушыларды 

тереңдетілген 

мед.байқаудан 

өткізу 

қорытындысы

н талдау  

Мед. 

байқау 

өткізу 

Мед.бике 1-11 сынып 

жетекшілері 

Қазан Денсау 

лық парақ 

тарын 

рәсімдеу 
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10 Техникалық 

қауіпсіздік 

ережелерімен 

жұмыс 

Инструк 

таж 

Пазылбекова 

А. 

Сынып 

жетекшілері, 

оқу бөлмелер 

інің меңгеру 

шілер  

Қыркүйек Арнайы 

журнал 

толтыру 

11 Оқушылардың 

сабаққа 

қатысуын 

талдау 

Мәлімет 

тер мен 

жұмыс, 

талдау 

ДТІЖО 

орынбасар 

лар 

Сын.жетекш

ілер, кезекші 

мұғалімдер 

Ауысым 

бойынша, 

жыл 

бойына 

Сабаққа 

қатысу 

журналын 

толтыру 

12 Оқушылардың 

жеке іс 

қағаздарын 

тексеру 

Тексеру Мурзаханова 

Л. 

хатшы Қаңтар, 

маусым 

Анықтама 

13 Алфавиттік 

кітаптың 

жалпыға бірдей 

білім 

парақтарының, 

сынып 

журналдарының 

дұрыс 

толтырылуын 

тексеріп отыру 

Мәлімет 

тер 

базасын 

толық 

тыру 

Мурзаханова 

Л. 

Ком. 

хатшысы 

Хатшы 

Іс жүргізуші 

Қазан 

Қаңтар 

Мамыр 

Анықтама 

14 Үйде 

оқытылатын 

сырқат 

балаларға білім 

беру 

жұмыстары ның 

ұйымдас 

тырылу 

ын бақылау 

Талдау Шошымов А. 

Алимова А. 

 

Сынып 

жетекшісі 

Желтоқ 

сан 

Мамыр 

Анықтама 

Есеп 

15 Тәртібі қиын 

оқушылармен 

жекелеме 

жұмыс. Осы 

оқушылардың 

бос уақытын 

өткізу жүйесін 

талдау. 

Сараптама Мырзаханова 

Л. 

Сынып 

жетекшілері 

Комиссия 

қараша Арнайы 

дәптер 

толтыру, 

анықтама, 

папка 

 

 

2.2 МЕКТЕП ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЕҢБЕГІН ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК 

ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ ЖӨНІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ  

 
№ Жұмыс мазмұны  Өткізілу мерзімі  Жауапты 

орындаушы  

Мектеп директоры мен кәсіподақ ұйымы арасында ұжымдық келісімшарт жасау 

Келісім шарт жоспары  

 

1 Жалпы ереже   

 Келісім шарттың мәні   

 Келісім шарттық қолданылуы   
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2 Жеке еңбек келісім шарты. 

Жұмыспен қамтамасыз ету  

Жыл бойы Мектеп әкімшілігі 

3 Жұмыс уақыты  Кәсіподақ ұйымы 

4 Демалыс уақыты  Кәсіподақ ұйымы 

5 Еңбек жағдайы. Еңбекті қорғау мен 

қауіпсіздігі 

 Кәсіподақ ұйымы 

6 Жұмысшының денсаулығына тиген 

залалы үшін жәрдемақы төлеу 

 Кәсіподақ ұйымы 

7 Еңбек ақы (жалақы) төлеу. Кепілді 

және жәрдем төлемдері 

 Кәсіподақ ұйымы 

8 Жұмысшыларға әлеуметтік және 

медициналық қызмет көрсету 

 Кәсіподақ ұйымы 

9 Тұрғын үй тұрмыстық қызмет 

көрсету 

 Кәсіподақ ұйымы 

10 Қорытынды  Кәсіподақ ұйымы 

Кәсіподақ ұйымының жалпы жиналысы. 

Қаралатын мәселелер  

 

 І. Ұжымдық келісім шарт жасау, 

талқылау 

 Кәсіподақ ұйымы 

 ІІ. Ұжымдық келісім шарттық 

орындалуына бақылау орнату 

 Кәсіподақ ұйымы 

1 Кәсіподақ комитетінің отырысында 

ұжымдық келісім шарт жасау 

науқанының өткізілуін бақылау 

 Кәсіподақ ұйымы 

2 Ұжымдық келісім шарттың 

орындалуын бақылау және жаңа 

ұжымдық келісім шарт жобасын 

жасау бойынша комиссия құру 

 Кәсіподақ ұйымы 

3 Ұжымдық келісім шарт жасау және 

келіссөздер жүргізу 

 Кәсіподақ ұйымы 

4 Бұрынғы ұжымдық келісім шарттың 

орындалуына тексеру жүргізу, акт 

жасау 

 Кәсіподақ ұйымы 

5 Тексеру актысы мен ұжымдық 

келісім шарт жобасын кәсіподақ 

жиналысында талқылау 

 Кәсіподақ ұйымы 

6 Ұжымдық келісім шарт жобасы 

бойынша айтылған ескертпелер мен 

ұсыныстарды жинақтау  

 

 Кәсіподақ ұйымы 

 

Жоспардың негізгі бөлімдері  

 

1. Ұжымдық келісім шарт жасау және оның орындалуына бақылау орнату.  

2. Еңбекті қорғау техника қаупсздігі ережелерінің сақталуын бақылау.  

3. Кәсіподақ комитетінің отырыстары.  

4. Қызметкерлердің демалысы мен олардың сауықтырылуын ұйымдастыру.  

5. Мәдени көпшілік шаралар.  
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№  Іс шаралар  Өткізілу мерзімі  Жауапты 

орындаушы  

1 Кәсіподақ комитетінің отырысында дайындалып, қаралатын сұрақтар  

1.1 Еңбекті қорғау мәселелері, жаңа оқу 

жылында өндірістік үдерістердің 

ұйымдастырылуы (анкета 

қорытындысы), бақылау нәтижелері 

Жыл бойы Пазылбекова А. 

1.2 Ұжымдық келісім шарттағы 

қызметкерлерді сауықтыру, олардың 

демалысын ұйымдастыру 

міндеттерінің орындалуы туралы 

IV тоқсан Пазылбекова А. 

2 Кәсіподақтың жалпы жиналысын дайындау және өткізу  

2.1 Ұжымдық келісім шарттың жасалуы 

бойынша  

Қыркүйек Пазылбекова А. 

2.2 Кәсіподақ комитеті жұмысының есебі Тоқсан сайын Пазылбекова А. 

2.3 Комиссия отырысын өткізу Ай сайын Кәсіподақ мүшелері 

3 Ұйымдастыру көпшілік жұмыстары  

3.1 Салтанатты кеш өткізу ІІІ тоқсан Кәсіподақ мүшелері 

3.2 Байқау өткізу 

4 Бақылаулар, тексерулер  

4.1 Ұжымдық келісім шарттың 

орындалуын бақылау 

Жыл бойы Пазылбекова А. 

4.2 Кәсіподақ комитеті қаулылары мен 

шешімдерінің орындалуы 

 Пазылбекова А. 

4.3 Жұмысқа қабылдау, жұмыстан 

шығару, ауыстыру бойынша 

еңбекақының төленуі туралы 

заңдылықтарының орындалуы 

Жыл бойы Пазылбекова А. 

4.4 Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі 

ережелерінің сақталуы 

 Абдикасимов Қ. 

5 Кәсіподақ мүшелерінің оқуы  

5.1 Еңбекақының төленуі, еңбек 

қатынастары бойынша қабылданған 

нормативті құжаттармен таныстыру 

мектептің есепші бухгалтермен кездесу 

Тоқсан сайын Шошымов А. 

5.2 Біліктілікті көтеру, аттестаттау 

комиссия жұмысы 

Жыл бойы Мектеп әкімшілігі 

 

 5.3 Еңбек кодексі 

6 Мүшелікке ынталандыру жұмыстары  

6.1 «Кәсіподақ активі» бұрышын 

ұйымдастыру 

Сәуір Кәсіподақ мүшелері 

6.2 Еңбек қатынастары бойынша арнайы 

стенд жасау 

Қыркүйек 

6..3 Есеп карточкаларының толтырылуын 

тексеру, жаңа кәсіподақ мүшелеріне 

билет тапсыру 

Қыркүйек 
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«ШУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ  

МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ АТЫНДАҒЫ ТІРЕК МЕКТЕБІ (РО)» 

КОММУНАЛДЫҚМЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ІШКІ ЕҢБЕК 

ТӘРТІБІ ЕРЕЖЕСІ  

 

Жалпы талаптар  

1. Еңбек тәртібі – бұл ішкі еңбек тәртібі ережесінің қатаң сақталуы ғана 

емес, сондай- ақ өз жұмысына шығармашылықпен әрі жауапты қарау, жоғары 

жұмыс сапасын қамтамасыз ету, жұмыс уақытын үнемді пайдалану. Еңбек 

тәртібі жоғары сапалы әрі өнімді еңбек етуге қажетті ұйымдастырушылық және 

эконнмикалық жағдайлар мен, еңбекке деген жауаптылықпен, тәрбиелеу, сенім 

білдіру тәсілдері әрі еңбекке шынайы көзқарас білдірумен сыйақы жасау 

арқылы қамтамасыз етіледі. Еңбек тәртібін бұзғандарға тәртіптік және 

қоғамдық ықпал ету шаралары қолданылады.  

2. Ішкі еңбек тәртібі ережесінің мақсаты қызметкерлердің еңбекке деген оң 

көзқарасын қалыптастыру, еңбек тәртібін нығайту, еңбекті ғылыми негізде 

ұйымдастыру, жұмысты жоғары сапалы ету болып табылады.  

3. Ішкі еңбек тәртібі ережесін қолданумен байланысты мәселелер мектеп 

әкімшілігіне берілген құқықтар шегінде, қалданыстағы заңдылықпен ішкі еңбек 

тәртіп ережесінде, ұжымдық шартта көзделген жағдайларда, кәсіподақ 

ұйымымен бірлесіп немесе оның келісімімен шешіледі. Бұл мәселелерді 

сондай-ақ өкілеттіліктеріне еңбек ұжымы да шешеді.  

 

Қызметкерді жұмысқа қабылдау,  

босату және басқа жұмысқа ауыстыру тәртібі  

4. Қызметкерлер өзінің еңбек ету құқығын мектепте жұмыс істеу туралы 

жазбаша түрде жасалған еңбек шарты арқылы жүзеге асырады. Еңбек шарттың 

қызмет ету мерзімі қызметкер мен директордың еңбек шартын жасау мезгілінде 

анықталады және ол: шектеусіз мерзімге; бір жылдан кем емес белгілі бір 

мерзімге; уақытша белгілі бір жұмысты орындау; жұмыста уақытша болмаған 

қызметкерді алмастыру кезеңіне жасалады. Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексінің 36 бабына сәйкес еңбек шартын жасау кезінде екі жақтың 

келісімімен қызметкердің еңбек шартындағы жұмысқа біліктілігінің сәйкестігін 

тексеру мақсатымен сынақ мерзімі белгіленуі мүмкін. Сынақ мерзімі үш айдан 

аспауы керек. Жұмысқа қабылдау кезінде:  

- тиісті лауазымға орналасуға конкурс бойынша жұмысқа қабылданатын 

адамдарға;  

- орта жеке жоғары кәсіптік білім беру мекемелерін бітірген және алған 

мамандығы бойынша жұмысқа алғаш кіретін адамдарға;  

- мүгедектерге сынақ мерзімі белгіленбейді.  

Еңбек шарты бір жылдан кем емес мерзімге уақытша білгілі бір жұмысты 

орындау мезгіліне; жұмыста уақытша болмаған қызметкерлерді алмастыру 

жағдайларында жасалады. Бұрын жасалған еңбек шарты ұзартылған, қайта 

жасалған жағдайларда оның мерзімі шектеусіз болады.  
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5. Жұмысқа қабылдау кезінде мектеп әкімшілігі төмендегі құжаттарды 

талап етуге құқылы:  

 жеке куәлігі немесе төлқұжаты;  

 оралмандар халықтық көші-қон мәселелері жөніндегі уәкілетті органның 

аумақтық органдары берген оралман куәлігін ұсынады;  

 ықтиярхаты немесе азаматтығы жоқ адамның куәлігі(Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын шет елдіктер мен азаматтығы 

жоқ адамдар үшін);  

 тиісті білімді, дағдылар мен машықтарды талап ететін жұмысқа еңбек 

шартын жасасу кезінде білімі, біліктілігі туралы, арнаулы білімі немесе кәсіптік 

даярлығының болуы туралы құжат;  

 еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек стажы бар адамдар үшін);  

 әскери есеп құжаты (әскери міндеттілер мен әскери қызметке 

шақырылуға жататын адамдар үшін);  

 алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжат (осы 

Кодекске және Қазақстан Республикасының заң намасына сәйкес осындай 

куәландырудан өтуге міндетті адамдар үшін);  

 салық төлеушінің тіркеу номерін және әлеуметтік жеке код беру туралы 

куәліктердің көшірмелері қажет;  

 тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;  

 соттылығының бар немесе жоқ екенін растайтын анықтама.  

Мектеп әкімшілігі Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 31 бабының 

1 тармағында көзделмеген құжаттарды талап етуге құқылы емес. Қызметкердің 

келісімімен құжаттардың түпнұсқалары әкімшілікте сақталған немесе 

Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген рәсімдерді орындау 

үшін уақытша қалдырылған жағдайда, жұмыс беруші қызметкерге құжаттарды 

қайтару туралы жазбаша міндеттеме береді. Аталған құжаттар ұсынылмай 

жұмысқа қабылдауға жол берілмейді.  

6. Жұмысқа қабылдау жасалған еңбек шарты негізінде мектеп әкімшілігі 

шығарған бұйрықпен рәсімделеді. Бұйрық үш күн мерзім ішінде қызметтерге 

жазбаша түрде таныстырылады. Онда жұмыстар мен мамандықтардың 

бірыңғай тарифтік біліктілік анықтамаларына, қызметкерлер лауазымдарының 

біліктілік анықтамаларына, педагогикалық қызметкерлердің ведомствалық 

сипаттамаларына немесе штаттық кестеге және жал ақы төлеу жағдайына 

сәйкес атаулар мен лауазымдар көрсетілуі тиіс. Қызметкердің талабы бойынша 

жұмысқа қабылдау жөніндегі бұйрықтың көшірмесі оның қолына беріледі. 

Еңбек шарты екі тарап қол қойғаннан немесе онда көрсетілген күннен бастап 

күшіне енеді.  

7. Қызметкерді жұмысқа қабылдау немесе белгіленген тәртіп бойынша 

басқа жұмысқа ауыстыру кезінде мектеп әкімшілігі төмендегідей міндеттеме 

алады:  

а) қызмекерді тапсырылған жұмыспен таныстыру, еңбек жағдайымен 

ақысы, лауазымды міндеттемелерге сәйкес оның құқықтары мен міндеттерін 

түсіндіру;  
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б) жарғымен, ұжымдық шартпен, ішкі еңбек тәртіп ережесімен таныстыру;  

в) еңбек қорғау мен еңбек қауіпсіздігі өндірістік санитария мен гигиена, 

өрт қауіпсіздігі және балалардың өмірі мен денсаулығын сақтауды 

ұйымдастыру бойынша инструктаж өткізу. Инструктаж белгіленген нысан 

бойынша толтырылады.  

8. Мектептің әр қызметкеріне жеке іс жүргізіледі және онда келесі 

құжаттар қамтылады:  

- өтініш;  

- кадрлар есебінің жеке парағы;  

- өмірбаян;  

- білім туралы құжаттардың көшірмелері;  

- аттестаттаудың қортындысы бойынша материалдар;  

- зейнеткерлікпен қамту туралы шарттың көшірмесі;  

- біліктілік санатының берілуі туралы куәліктің көшірмесі;  

- жұмысқа тағайындау мен босату, ауысу және сыйақы беру туралы 

бұйрықтардың көшірмелері;  

- берілген барлық түрдегі демалыстар туралы бұйрықтардың көшірмелері.  

9. Мектеп басшысының жеке ісі аудандық білім бөлімінде сақталады, 

басқа қызметкерлердің жеке істері мектепте сақталады. Қызметкердің жеке 

мәліметтерінің сақталу тәртібі мектеп әкімшілігінің бұйрығымен анықталады. 

Қызметкердің жеке мәліметтерінің қорғалуы Қазақстан Республикасы Еңбек 

Кодексінің 5 тарауының талаптарына ескере отырып жүзеге асырылады.  

10. Еңбек шарты тек қана заңдылықта көзделген негіздер бойынша 

тоқтатылады. Қызметкер әкімшілікті бір ай бұрын жазбаша түрде ескерте 

отырып, егер еңбек немесе ұжымдық шартта өзге жағдайлар айтылмаған болса, 

белгіленбеген мерзімге жасалған еңбек шарты бұзылады. Қызметкерлер еңбек 

шартын қолданыстағы заңдылықта көзделген себепті жағдайлармен бұзған 

жағдайда, әкімшілікте жазбаша түрде ескертеді. Ескертуде көрсетілген мерзімі 

аяқталған соң, қызметкер жұмысты тоқтатуға құқылы. Қызметкер мен 

әкімшілік арасында жасалған еңбек шарты жұмыстан босату туралы ескерту 

мерзімнің аяқталуына дейін бұзылуы мүмкін. Қызметкердің науқастану немесе 

мүгедекке ұшырау нәтижесінде жұмысты атқаруға кедергілер туындаған 

жағдайда, әкімшілік тарапынан еңбек заңдылығы бұзылғанда және өзге де 

себептерге байланысты, қызметкердің талабы бойынша, мерзімді еңбек шарты 

мерзімінен бұрын бұзылуға жатады. Заңдылықта көзделген өзге жағдайлардан 

басқа, әкімшілік бастамасымен, мектептің кәсіподақ ұйымының келісімісіз, 

еңбек шартының бұзылуына жол берілмейді. Еңбек шартының тоқтатылуы 

мектеп бойынша шығарылатын бұйрықпен рәсімделеді. Мектеп директорын 

жұмыстан оны тағайындаған орган босатады.  

11. Педагогикалық қызметкерлерді аттестациялау қорытындысы бойынша 

мектептің жабылуына, қызметкерлердің штаты мен санының қысқаруына 

байланысты жұмыстан босату қолданыстағы заңдылыққа сәйкес жүзеге 

асырылады. Педагогикалық қызметкерлерді жұмыс көлемінің (оқу жүтемесінің) 

қысқаруына байланысты жұмыстан босату оқу жылы аяқталғаннан кейін 
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немесе заңдылыққа сәйкес жүзеге асырылады.  

12. Жұмыстан босату күні мектеп әкімшілігі қызметкерге жұмыстан 

босағаны туралы жазба енгізілген еңбек кітапшасын, жұмыстан босағаны 

туралы бұйрықтың көшірмесін беруге міндетті және онымен толық есептесуі 

керек. Еңбек кітапшасына жұмыстан босату туралы себептер көрсетілген жазба 

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің тармақ, баптарына сілтеме 

жасалып, қолданыстағы заңдылықта көрсетілген нақты мәтіндерге сәйкес 

енгізіледі.  

 

Қызметкерлердің негізгі міндеттері  

13. Мектеп қызметкерлерінің міндеттері:  

а) жауапты және шын пейілімен жұмыс атқару, мектеп Жарғысымен, ішкі 

еңбек тәртіп Ережесімен, ұжымдық шартпен, басқа да локальдық тоқтамдар 

және лауазымды нұсқаулықтармен жүктелген міндеттерді орындау;  

б) еңбек тәртібін сақтау, мектептегі тәртіп негізі. Жұмысқа уақтылы келу, 

жүктелген міндеттерді шығармашылық және тиімді орындау үшін белгіленген 

жұмыс уақытының ұзақтығын сақтау. Барлық санаттағы педагогикалық 

қызметкерлердің сәйкес жоспарлы құжаттамасы болуы тиіс: сабақтардың 

жоспар-конспектілері, перспективтік-тақырыптық жоспар; тәрбие 

жұмыстарының жоспарлары, үйірмелер, факультативтер, секциялар, 

ұзартылған күн топтары. Басқа қызметкерлерге еңбек міндеттерін сапалы 

орындауға кедергі болатын әрекеттерге бармау;  

в) атқарылатын жұмыстар сапасын көтеруге барынша ұмтылу, 

орындаушылық тәртіпті қатаң сақтау, әкімшіліктің өкімдерін нақты және 

уақытында орындау, тұрақты түрде еңбек қызметі нәтижесінің жоғарғы 

көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағытталған шығармашылық бастама жасау;  

г) ереже мен міндеттерде көзделген еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау 

талаптарын, өндірістік санитария мен гигиена, өрт қауіпсіздігі талаптарын 

сақтау, берілген арнайы киім және аяқ киіммен жұмыс істеу, қажетті жеке 

қорғану құралдарын қолдану;  

д) балалармен, оқушылардың ата-аналары және ұжым мүшелерімен 

әрқашан сыпайы болу, көңіл бөлу, биязылық таныту, олардың ар-намысы мен 

беделіне нұқсан келтірмеу, оқу үдерісіне қатысушылардың құқықтарын білу 

және сыйлау, міндеттердің орындалуын талап ету;  

е) өзінің шығармашылық және мәдениеттілік деңгейін, іскерлік біліктілігін 

жүйелі түрде көтеріп отыру;  

ж) қоғамдық жерде, жұмыс орны мен тұрмыстық жағдайда жоғарғы 

моральдық парызбен лайықты мінез-құлық үлгісін таныту;  

з) өз жұмыс орнын таза әрі реттілікпен ұстау, материалдық құндылықтар 

мен құжаттарды, белгіленген тәртіп бойынша сақтау;  

и) мектеп меншігін нығайту және сақтау (құрал-жабдықтар, оқу құралдары 

т.б.), жылу және электр қуатын тиімді жұмсау, оқушыларды 

(тәрбиеленушілерді) мектеп және жеке мүлікке қамқорлық көзқараспен қарауға 

тәрбиелеу;  
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к) медициналық тексеруден өту ережесіне сәйкес белгіленген мерзімде 

жүйелі медициналық тексеруден өту, тиісті егу жұмыстарын уақтылы жасау.  

14. Мектептің педагогикалық қызметкерлері мектептің ұйымдастыруымен 

өткізілетін мектептен және сыныптан тыс іс-шараларда, оқу мезгілінде 

балалардың өмірі мен денсаулығына толық жауапкершілік болады. Оқушылар 

мен болған барлық жазатайым жағдайлардың жедел түрде мектеп әкімшілігіне 

хабарлауына міндетті.  

15. Оқу және тәрбие жұмыстарына қосымша мектеп директорының 

бұйрығымен жүктелген міндеттерді қосымша ақыға атқару;  

 сынып жетекшілігі;  

 оқу сыныптары, шеберханаларды менгеру;  

 оқу шеберханасы шеберінің міндеттерін атқару;  

 әдістемелік бірлестіктің жетекшілігі;  

 шығармашылық топта жұмыс немесе жетекшілік ету;  

 басқада оқу тәрбие функциялары.  

16. Педагогикалық кадырларды аттестациялау ережесіне сәйкес 

аттестациядан өту.  

17. Мектеп қызметкерлері қызметтерді біріктіріп атқаруға құқылы. 

Қызметтерді біріктіру Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 

белгіленген талаптарға сәйкес рәсімделеді. Қызметтерді біріктіру және қызмет 

көрсету аясының кеңеюіне байланысты қосымша төлем көлемі еңбек және 

ұжымдық шарттармен анықталады.  

18. Педагогикалық қызметкерлер өз қызметінде оқушылардың жеке, 

психологиялық ерекшіліктерін білуі және ескеруі қажет.  

19. Мектеп ішінде мұғалімдер мен оқушылар діни киіммен жүруіне рұқсат 

етілмейді.  

20. Педагогикалық қызметкерлердің, қызмет пен көмек көрсету персоналы 

міндеттерінің (жұмыстарының) негізгі шеңбері мектеп Жарғысымен, осы 

ережелермен, қызметкерлер лауазымының біліктілік анықтамаларымен, 

жұмыстар мен мамандықтардың бірыңғай тарифтік біліктілік 

анықтамаларымен, жалпы білім беру мекемелерінің ережесімен және де 

белгіленген ретте бекітілген лауазымдық нұсқаулықтармен және ережелермен 

анықталады.  

 

Әкімшіліктің негізгі міндеттері  
20. Мектеп әкімшілігі төмендегідей міндеттемелер алады:  

а) мектеп Жарғысы, ішкі еңбек тәртіп Ережесі, лауазымдық 

нұсқаулықтармен жүктелген мектеп қызметкерлері міндеттерінің сақталуын 

қамтамасыз ету;  

б) біліктілігі мен мамандығына сәйкес мектеп қызметкерлерінің жұмысын 

дұрыс ұйымдастыру, олардың әрқайсысына жұмыс орнын бекіту, қауіпсіз және 

оңтайлы жұмыс жағдайларын, құралдардың дұрыс жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету;  

в) еңбек және өндірістік тәртіптің қатаң сақталуын қамтамасыз ету. 
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Мектепте оңтайлы жұмыс жағдайын жасау, тұрақты еңбек ұжымын 

қалыптастыру, еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, жұмыс уақытының 

жоғалуын болдырмау, тәртіпті нығайтуға бағытталған тәрбие және 

ұйымдастыру жұмыстарын тұрақты түрде жүзеге асыру. Еңбек ұжымының 

пікірін ескере отырып, еңбек тәртібін бұзғандарға мезгілінде шара қолдану;  

г) мас күйінде жұмысқа келген қызметкерді сол күні өзінің қызметін 

атқаруға жол бермеу және қолданыстағы заңдылыққа сәйкес шара қолдану;  

д) оқу-тәрбие үдерісін жетілдіру. Еңбек мәдениеті мен сапасын арттыру 

бойынша іс-шараларды жүзеге асыру, еңбектің ғылыми ұйымдастырылуын 

енгізу үшін жағдай жасау. Осы және келісім бойынша басқада мектептердің 

еңбек ұжымдары қызметкерлерінің оң әрі озық тәжірибелерін зерделеу, тарату 

және енгізу;  

е) жүйелі түрде мектеп қызметкерлерінің шығармашылық денгейі мен 

іскерлік біліктілігін көтеру; белгіленген мерзімдерде педагогикалық 

қызметкерлердің аттестаттауын өткізу, оқу орындардағы оқумен қызметтерді 

біріктіруге қажетті жағдай туғызу;  

ж) мектеті дер кезінде керекті құрал-жабдықтар, және шаруашылық 

құралдармен қамтамасыз етуге шара қолдану;  

з) еңбек туралы заңдылық пен еңбек қорғау ережелерін қатаң сақтау, 

жұмыс жағдайын жақсарту;  

и) мектеп, оқушылары және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын 

қорғауды қамтамасыз ету жағдайларын жасау. Қызметкерлердің өрт 

қауіпсіздігі, өндірстік санитария мен гигиена, еңбек қауіпсіздігі бойынша 

барлық ережелер мен міндеттемелерді сақтауы мен меңгеруін қадағалау, 

олардың науқастану мен жарақаттануының алдын алу;  

к) мектеп, қызметкерлер мен оқушылар мүлігінің сақталуын 

қамтамасыз ету;  

л) мектеп, оқушылары мен қызметкерлерін ыстық тамақпен 

қамтамасыз ету;  

м) жалақыны белгіленген мерзімде беру. Жалақы қорының жұмсалуын, 

қызметкерлердің еңбек ақы жағдайының сақталуын жүйелі түрде бақылау;  

н) мектеп қызметкерлерінің күнделік қажеттілігіне мұқият қарау, оларға 

қарастырылған жеңілдіктерді қамтамасыз ету, үй-тұрмыстық жағдайларының 

жақсаруын ықпал жасау;  

о) жұмыс сапасының жақсаруы мен тиімділігінің артуына барынша жағдай 

жасау. Еңбек ұжымында іскерлік пен шығармашылық жағдайды тудыруға 

ықпал ету, қызметкерлердің бастамаларына жан-жақты қолдау көрсету. 

Кәсіподақ ұйымының жұмысына кедергі келтірмей, комитет жұмысына көмек 

көрсету. Еңбек ұжымының жиналысын, өндірістік кеңес пен әртүрлі өзін-өзі 

басқару нысандарын пайдалана отырып, қызметкерлердің мектепті басқаруға 

толық қатысуын қамтамасыз ету, қызметкерлердің сын ескертпелерін 

мезгілінде қарап, олар бойынша қабылданған шаралар туралы хабарлау.  

21. Мектеп әкімшілігі оқушылардың мектептегі және мектептің 

ұйымдастыруымен өткізілетін іс-шараларға қатысу мезгілінде олардың өмірі 
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мен денсаулығы үшін жауапты. Барлық түрдегі жарақаттану жағдайларын 

белгіленген түрде білім бөліміне хабарлауға міндетті.  

22. Мектеп әкімшілігі өзінің міндеттерін сәйкес жағдайларда кәсіподақ 

ұйымымен бірлесе немесе келісімі бойынша және де еңбек ұжымы құзіретін 

ескере отырып орындайды.  

 

Жұмыс уақыты және оны пайдалану  

23. Мектепте алты күндік жұмыс аптасы, бір күн демалыс әр аптаның 

жексенбісі болып белгіленген. Мектеп жұмысының басталуы мен аяқталуы 

ауысымның саны мен мектеп жарғысына сәйкес белгіленеді. Педагогикалық 

қызметкерлердің жұмыс уақыты жалпы білім беру мектебінің Жарғысымен 

жүктелген оқу кестесі, міндеттері, ішкі тәртіп ережесі, лауазымды 

нұсқаулықтармен анықталады. Мектеп әкімшілігі жұмысқа келу мен кетудің 

есебін ұйымдастыруға міндетті.  

24. Оқу үдерісін ұйымдастыру талаптары бұзылмаған және апталық оқу 

жүктемесі 18 сағаттан аспайтын болса, әкімшілік мұғалімдерге әдістемелік 

жұмыс үшін аптасына бір күн береді. Мұғалімнің жұмыс күні сабақ басталуға 

10 минут қалғанда басталады. Сабақ екінші қоңыраумен басталады және 

қоңыраумен аяқталады. Сабақ басталғанға дейін мұғалім мен оқушылар 

(бірінші қоңыраудан соң) оқу сыныбында болуы тиіс.  

25. Директор педагогикалық қызметкерлерді кезекті демалысқа кеткенге 

дейін олардың жаңа оқу жылындағы оқу жүктемелерін мектептің кәсіподақ 

ұйымының келісімі бойынша белгілейді. Бұл жағдайда келесі мәселелерді 

ескерген жөн:  

а) педагогикалық қызметкерлердің сынып (топ) сабақтастығы сақталуы 

керек;  

б) жүктеме көлемін мектеп әкімшілігі жыл қортындысы және мұғалімнің 

кәсіби мәліметтері, кадрлармен қамтамасыз етілгені және оқу жоспары 

бойынша сағаттар санына байланысты анықтайды;  

в) қызметкерге толық емес сағат жүктемесі тек қана оның жазбаша түрдегі 

келісіміне сәйкес тағайындалады;  

г) жыл басында белгіленген оқу жүктемесінің көлемі әкімшіліктің 

бастамасымен жыл бойында төмендетіле алмайды(сыныптар, топтар санының 

қысқартылуы, сынып комплектілердің бөлігін сол аймақтағы жаңадан соғылған 

мектепке ауысуы, және де басқа да ерекше жағдайлар). Оқу жылы бойында 

белгіленген оқу жүктемесінің көлемі (педагогикалық қызмет) жұмыс берушінің 

бастамасымен қызметкердің келісімінсіз, төмендегі жағдайлардан өзге 

жағдайда, төмендетіле алмайды:  

- сынып (топ) санының қысқартылуы;  

- оқу жоспарларында осы пәнді (курста) сағат санының өзгеруі;  

- тарификацияға сәйкес осы қызметкер оқытатын ауысымдағы 

сыныптардың оқу жоспарларында сағат санының азаюы;  

- оқушылардың оқу жоспарының вариативтік бөлігіндегі(қалауы 

бойынша);  
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- пәнді оқудан бас тартуы;  

- қызметкердің бала күтіміне байланысты демалыстан шығуы;  

- мектеп кеңесінің шешімі немесе кәсіподақ ұйымының келісімімен.  

26. Қызмет көрсету персоналының жұмыс күнінің ұзақтылығы белгіленген 

бір аптадағы немесе басқа оқу мерзіміндегі жұмыс мезгілі ұзақтылығының 

сақталуымен жасалатын ауысым кестесімен анықталады. Кесте кәсіподақ 

ұйымының келісімі бойынша мектеп әкімшілігімен бекітіледі. Кестеде жұмыс 

уақыты мен демалыс, тамақтану үшін берілетін үзілістер көрсетіледі. 

Тамақтану, демалыс орындары мен тәртібін әкімшілігімен мектептің кәсіподақ 

ұйымының келісімі бойынша белгілейді.Ауысым кестесі күшіне енгенге дейін 

бір ай бұрын қызметкерлерге жазбаша түрде хабарлануы және көрнекі жерде 

ілінуі керек.  

27. Демалыс және мереке күндеріндегі жұмысқа тартуға төмендегі 

жағдайларда жол беріледі: мектептің жеке қызметкерлері (мұғалімдер және 

т.б.) демалыс және мереке күндері кезекшілік пен жұмыстың басқа түрлеріне 

қолданыстағы заңдылықта көзделген ерекше жағдайларда және мектеп 

әкімшілігінің жазбаша түрдегі бұйрығымен, мектептің кәсіподақ ұйымының 

келісімі бойынша. Демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс немесе кезекшілік 

үшін демалыс күндері қолданыстағы заңдылықта көзделген рет бойынша 

немесе кезекті демалыспен сәйкес келмейтін мерзімдегі демалыс кезеңінде әрі 

қызметкердің келісімі бойынша беріледі. Үстеме, демалыс күндеріндегі 

жұмысқа және іс-шараларға жүкті, жеті жасқа дейінгі балалары бар әйелдер 

тартылмайды, қызметкерлер үстеме, демалыс күндеріндегі жұмысқа және іс-

шараларға тек олардың жазбаша түрдегі келісімі бойынша жіберіледі.  

28. Педагогикалық қызметкерлерді мектептегі кезекшілікке әкімшілік 

тарта алады. Кезекшілік сабақ басталардан 20 минут бұрын және сабақ 

аяқталған соң 20 минут жалғасады. Кезекшілік кестесі кәсіподақ ұйымының 

келісімі бойынша нақты оқу мерзіміне жасалып, мектеп директорымен 

бекітіледі. Кесте мұғалімдер бөлмесіне ілінеді. Мектеп бойынша кезекшілердің 

құқықтары мен міндеттері жеке ережемен анықталады.  

29. Кезекті еңбек демалысымен сәйкес келмейтін каникул мерзімі 

педагогикалық қызметкерлердің жұмыс уақыты болып есептеледі. Осы 

мерзімде олардың орташа күндік оқу жүктемесінен аспайтын уақыт шеңберінде 

мектеп әкімшілігі оларды каникул күндері басталғанға дейін педагогикалық 

және ұйымдастыру жұмыстарына тарта алады. Каникул уақтында еңбек ұжымы 

бес күндік жұмыс аптасымен жұмыс істейді. Бұл жағдайда жұмыс күнінің 

ұзақтылығы:  

- Техникалық пен қызмет көрсету персоналы үшін – 8 сағаттық жұмыс 

күніне;  

- Педагогикалық – орташа күндік оқу жүктемесіне (апталық жүктемені 5 

күнге қайта есептегенде);  

- Каникул мерзімінде мектептің оқу-тәрбие және қызмет көрсету 

персоналы шаруашылық пен жөндеу жұмыстары, кезекшілікке тартылады.  

30. Еңбек ұйымының жалпы жиналысы әр оқу тоқсаны сайын өткізіледі. 
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Мұғалімдердің мектептегі әдістемелік бірлестіктерінің отырысы оқу 

тоқсанында екі реттен артық болмауы тиіс. Жалпы ата- аналар жиналысы 

жылына бір рет, сыныптық жылына төрт рет шақырылады.  

31. Еңбек ұжымының жиналысы, педагогикалық кеңестің отырысы мен 

мектептің әдістемелік бірлестігінің сабақтары екі сағаттан көп емес, ата-аналар 

жиналысы 1,5 сағат, оқушылар жиналысы 1-сағат, үйірме мен секция сабақтары 

45 минуттан 1,5 сағатқа дейін болуы тиіс.  

32. Мектептің педагогикалық және басқа да қызметкерлеріне төмендегі 

әрекеттер жасауға тыйым салынады:  

а) өз қарауына қарай сабақ кестесін өзгертуге;  

б) сабақ арасындағы үзілістер мен сабақ ұзақтылығын қысқарту, ұзарту 

немесе болдырмауға;  

в) оқушыларды сабақтан шығаруға.  

33. Мектеп әкімшілігіне төмендегі әрекеттер жасауға тыйым салынады:  

а) оқу жылы барысында оқушылардың көңілін оқу үдерісіне байланысты 

емес жұмыс түрлеріне тартуға немесе қамтуға. Тек қана оқушыларды сабақтан 

қоғамдық тапсырмаларды орындауға, спорттық, жарыстар, байқауларға, 

олимпиада және т.б. іс-шараларға қатысуы үшін босатуға рұқсат етіледі;  

б) оқу мерзімінде педагогикалық қызметкерлер мектеп басшыларының 

көңілін негізгі жұмыстарынан аударуға, өндірістік қызметпен байланысты емес 

қоғамдық міндеттерін орындау мен әр-түрлі іс-шараларды өткізу үшін 

жұмыстан босатуға;  

в) қоғамдық жұмыстарға байланысты жиналыс пен отырыстарды жұмыс 

уақытында өткізуге.  

34. Бөгде адамдар сабақ мезгілінде сыныпқа тек мектеп директоры, 

болмаса оның орынбасарының рұқсатымен ғана қатыса алады. Сабақ 

басталғаннан кейін сыныпқа кіруге тек ерекше жағдайларда мектеп директоры 

немесе оның орынбасарларына рұқсат етіледі. Оқушылар мен әріптестерінің 

қатысуымен сабақ өтіп жатқан кезде педагогикалық қызметкерлерге жұмыс 

бойынша ескерту жасауға тыйм салынады.  

 

Демалыс уақыты  

Жыл сайынғы демалыс беру кезектілігі қызметкердің демалыс уақытының 

оңтайлы жағдайы мен мектептің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету қажеттігін 

ескере отырып кәсіподақ комитетінің келісімі бойынша мектеп әкімшілігімен 

белгіленеді. Мектептің педагогикалық қызметкерлеріне демалыс жазғы каникул 

кезеңінде беріледі. Демалыс кестесі әр күнтізбелік жылға 5-қаңтардан 

кешіктірмей жасалады және барлық қызметкерлерге хабарланады.  

35. Қызметкерлердің демалысының басталуы мектептің жұмысына кері 

әсерін тигізбесе, әкімшілік демалыс кестесі олардың ұсыныстарын ескере 

отырып жасалады. Демалыстың мерзімі бойынша келіспеушіліктер болған 

жағдайда кәсіподақ комитеті қызметкердің өкілі ретінде пікір білдіруге құқығы 

бар. Демалыс кестесі қызметкер назарына әр жылдың 5 қаңтарына дейін 

хабарланады. Мектеп директорының демалысы білім бөлімінің бұйрығымен, ал 
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басқа қызметкерлерге мектеп бойынша бұйрықпен рәсімделеді. Қызметкерге 

оқу мерзіміндегі ақылы демалыс оны алмастыру мүмкіндігі болғанда жанұялық 

жағдайына, емделу-сауықтырылуымен байланысты кездерде ғана берілуі 

мүмкін.  

36. Оқу барысындағы ақысыз демалыстар әкімшіліктің келісімі бойынша 

беріледі.  

37. Әкімшілік оқу жылы барысында уақытша жұмысқа жарамсыз болмаған 

немесе еңбек тәртібін бұзбаған қызметкерлерге жазғы каникул кезінде 3 күн 

көлемінде қосымша ақылы демалыс береді. Соңғы жағдайда қосымша демалыс 

беру мәселесін әкімшілік кәсіподақ комитетімен бірлесіп шешеді.  

 

Жұмыстағы нәтижесі үшін сыйақы  

Еңбек міндеттерін үлгілі орындағаны, балалардың тәрбиелеу мен оқытуда 

оң нәтиже көрсеткені, ұзақ уақыт жемісті жұмыс істегені және басқа да 

нәтижелер көрсеткені үшін келесі көтермелер қолданылады:  

а) алғыс жариялау;  

б) Құрмет грамоталармен марапаттау.  

Әкімшілік көтермелеу мәселесін кәсіподақ комитетінің пікірін ескере 

отырып қолданады.  

39. Мектеп қызметкерлерінің ерен еңбегі үшін Қазақстан Республикасы 

заңдылығымен белгіленген грамоталар, атаулы медальдар, Қазақстан 

Республикасының құрметті атақтарын тағайындау, Қазақстан 

Республикасының медальдары, ордендерімен марапаттау жоғары органдарға 

ұсыныс беру арқылы жүзеге асырылады.  

40. Педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау Ережесіне сәйкес мектеп 

қызметкерлері аттестациядан өтіп, оларға біліктілік санаттары беріледі.  

41. Көтермелеу шаралары қолданылғанда еңбектің материалдық және 

моральдық көтермелеудің үйлесімі қамтамасыз етілуі тиіс. Көтермелеу 

бұйрықпен жарияланады, мектеп ұжымының назарына жеткізіледі және еңбек 

кітапшасына жазылады.  

42. Өз еңбек міндеттерін нәтижелі және шын пейілімен орындап жүрген 

қызметкерлерге бірінші кезекте әлеуметтік-мәдени және үй-тұрмыстық қызмет 

көрсету салаларындағы жеңілдіктер қарастырылған (сауықтыру мен емдеу 

орындарына жолдамалар және т.б.). Қоғамдық, моральдық және материалдық 

көтермелеу қолданылғанда, қызметкерлерді мемлекеттік марапат пен құрмет 

атақтарына ұсынарда кәсіподақ комитетінің пікірі ескеріледі.  

 

Еңбек тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік  

43. Қызметкердің кінәсынан болған және еңбек шартымен, мектеп 

жарғысымен, ішкі еңбек тәртіп ережесімен, жалпы орта білім беру 

мекемелерінің типтік ережелерімен, лауазымдық нұсқаулықтар және ұжымдық 

шартпен жүктелген еңбек тәртібінің бұзылуы, міндеттерінің орындалмауы 

үшін, өз кезегінде, тәртіптік және қоғамдық шара қолдану, сондай-ақ 

қолданыстағы заңдылықта көзделген өзге де шаралар қолданылады.  
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44. Еңбек тәртібін бұзғаны үшін мектеп әкімшілігі келесі шараларды 

қолданады:  

- ескерту;  

- сөгіс;  

- қатаң сөгіс;  

- еңбек шарты төменгі жағдайларда бұзылады;  

- бұрын соңды қолданылған жазадан кейін қызметкер мектеп 

жарғысымен, еңбек шартымен, ішкі еңбек тәртіп ережелерімен, лауазымды 

нұсқаулықтармен жүктелген міндеттерін қызметке байланысты емес 

жағдайлармен қайта орындамаса;  

- себепсіз жағдайлармен жұмыста болмаса;  

- жұмыста алкоголь, наркотикалық пен токсикомандық күйде келгені 

үшін;  

- жұмыс істейтін орнынан қоғамдық және мемлекеттік мүлікті ұрлағаны 

үшін;  

- әкімшілік жаза қолдану құзіреті бар органның қаулысы немесе күшіне 

енген сот үкімі болған жағдайда;  

- оқушыларға психикалық немесе өзге де күш көрсетумен (бір рет болса 

да) байланысты әдістер қолданған жағдайда;  

- заңдылықпен белгіленген өзге де жағдайларда.  

Қолданыстағы еңбек заңдылығына сәйкес педагогикалық қызметкерлер 

тәрбиелік функцияларын одан ары орындаумен сыйыспайтын теріс 

(аморальдық) қылықтар жасағаны үшін жұмыстан шығарылуы мүмкін.  

45. Тәртіптік жазаларды мектеп директоры қолданады.  

46. Директорға тәртіптік жазаны білім бөлімі қолданады.  

47. Жазалар қолданылғанға дейін еңбек тәртібін бұзушыдан жазбаша түрде 

түсініктеме талап етілуі керек. Қызметкердің түсінік беруден бас тартуы, 

тәртіптік жазаны қолдануға кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда, жазбаша 

түрде түсінік беруден бас тартқандығы туралы тоқтам жасалады. Тәртіптік 

жазаны әкімшілік сол теріс әрекет белгілі болғанда қолданады, бірақ 

қызметкердің науқастану мен демалыста болған уақытын есептемегенде жаза 

теріс қылық жасалғаны белгілі болған күннен бастап бір айдан кешіктірілмеуі 

тиіс. Теріс қылық жасаған күннен бастап алты ай өткеннен кейін тәртіптік жаза 

қолданылмайды. Аталған мерзімге қылмыстық іс бойынша өндіріс уақыты 

қосылмайды.  

48. Мектептің педагогикалық қызметкерлерінің жарғы мен кәсіби мінез 

құлық нормаларын бұзу фактілері жөніндегі тексерулер тек жазбаша түрде арыз 

түскен жағдайда жүргізіледі. Педагогикалық қызметпен айналысуға тыйым 

салуға негіз болатын немесе оқушылардың мүддесін қорғау қажеттілігі 

туындаған жағдайларды алып тастағанда, тәртіптік тексеру жүргізу барысы мен 

оның қортындысы бойынша қабылданған шешім тек оған мүдделі 

педагогикалық қызметкердің келісімі бойынша жүзеге асырылады.  

49. Еңбек тәртібінің бұзылған әрбір жағдайы үшін тек бір ғана жаза 

қолданылады. Жазаны қолдану барысында жасалған қылықтың ауырлығы, 
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қандай жағдайда жасалғаны, қызметкердің алғашқы жұмыстары мен мінез- 

құлықтары есепке алынуы керек.  

50. Кәсіподақ комитетінің құрамына сайланған қызметкерлер кәсіподақ 

комитетінің келісімінсіз, ал осы комитеттің төрағасы жоғары тұрған кәсіподақ 

органының келісімінсіз тәртіптік жазаға тартылмайды.  

51. Тәртіптік жазаны қолдану туралы бұйрық, жазаға тартылған 

қызметкерге оның қолдану себеп-салдары көрсетіліп үш күндік мерзім ішінде 

жазбаша түрде хабарлайды. Педагогтарға және басқа да қызметкерлерге 

тыйым салынады:  

- өзінің көзқарасына қарай сабақ кестесін өзгертуге;  

- мұғалімсіз оқушыларды кабинетте жалғыз қалдыруға;  

- жұмыс уақытында және мектепте алкогольді ішімдіктерді пайдалануға.  

 

Оқушылар  

1. Білім алушылар мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарттары 

көлемінде білімді, шеберлік пен практикалық дағдыларды меңгеру, ішкі тәртіп 

ережелерін сақтау, білім беру ұйымының жарғысында көзделген басқа да 

талаптарды орындауға;  

2. Жақсы білім алу және мекеменің мүлігін сақтауға, басқа оқушылар мен 

жұмыскерлердің ар-ожданын сыйлауға;  

3. Білім алушылар өздерінің денсаулығы үшін қам жеу, рухани және дене 

бітімін өздігінен жетілдіруге;  

4. Білім алушылардың міндеттерін бұзғаны үшін оларға мекеменің 

жарғысында тәртіптік ықпал ету шараларын қолдануға;  

5. Мектеп оқушысы сабаққа, үйірмелерге, спорттық және қоғамдық іс- 

шараларға белсене қатысуға;  

6. Білім алушылар білім ордасында өздерінің тәртібін, әдептілігін және 

мектеп формасын міндетті түрде сақтауға, мектеп ішіне сырт киімдермен, бас 

киіммен жүрмеуге, хиджап киіп келуге рұқсат етілмейтіндігі туралы ережелерін 

сақтауға;  

7. Мектеп оқушысы сабақтан себепсіз қалмауға, сабаққа толық қатысуға, 

оқу құралдарын толық болуын қадағалауға;  

8. Денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын ынталандыру жөніндегі 

қажетті шаралардың орындауға;  

9. Мекемедегі сабақ кестесі бойынша үзілестен кейін сабаққа уақтылы 

кіруге;  

10. Оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының жұмысына белсене 

қатысып, сол ұйымға мүшелікке сайлануға міндетті.  

 

Ата-аналар мен өзге де заңды өкілдері:  

1. Білім беру ұйымын таңдауда баланың қалауын, жеке басының 

бейімділігі мен ерекшеліктерін ескеруге;  

2. Ата-аналар комаиттері арқылы білім ұйымдарының басқару 

органдарының жұмысына қатысуға;  
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3. Білім беру ұйымдарынан өз балаларының үлгерімі, тәртібі және оқу 

жағдайлар жөнінде ақпарат алуға;  

4. Психологиялық- медициналық- педагогикалық консультациялардың өз 

балаларын оқыту мен тәрбиелеу праблемалары жөнінде кеңестік көмек алуға;  

5. Балаларға өмір сүру мен оқуы үшін салауатты және қауіпсіз жағдайлар 

жасау олардың интелектуалдық және дене күшін дамытуына, адамгершілік 

жанын қалыптасуына қамқорлық етуге;  

6. 5-6 жасында балалардың мектепалдындағы дайындығын қамтамасыз 

ету, 6-7 жастан бастап жалпы білім беретін мектептерге беруге;  

7. Мекеменің білім сапасын көтеру және тәрбие мәселелері бойынша 

ынтымақтастық жасауға;  

8. Балалардың мектепке баруын қамтамасыз еті, үлгерімін қадағалауға;  

9. Мекемеден тыс сабақтан бос және демалыс кезінде балалардың мінез-

құлқын қадағалау;  

10. Сыныптық және жалпы мектептік ата-аналар жиналысына қатысуға, 

оқу мекемесімен бірдей бала құқығы туралы конвенцияны сақтауға;  

11. Мектеп оқушысын сабақтан себепсіз қалмауын, сабаққа толық 

қатысуына, оқу құралдарының толық болуын қадағалауға міндетті.  

 

 

Жол қауіпсіздігін сақтау және балаларды жол апатынан сақтандыру 

бағытында атқарылатын жұмыс жоспары  

Төле би атындағы орта мектебіндегі жол қауіпсіздігіне және ережесіне 

байланысты өткізілетін іс-шаралар жоспары  

 
№ Атқарылатын іс-шаралар Мерзімі Жауаптылар  

1 1-2 сыныптар арасында  

«Абайлаңыз, балалар!» тақырыбында 

тәрбие сағаттарын өткізу. 

 

Қыркүйек  Медетбекова Д. 

Нұрлыбекқызы М. 

Шайхиева А. 

Казимова К. 

Кереева Ж. 

Есболғанова Ш. 

Ембердиева А. 

Дауталиева Р. 

Жылқайдарова А. 

Сатдридинова Р. 

Мурадова Л. 

2. Жол ережесі және жол қауіпсіздігі туралы 

үгіт насихат жұмыстарын ұйымдастыру. 
Қазан айы  Мұғалімдер 

 

3 3-4 сыныптар арасында «Сен және 

бағдаршам» тәрбие сағаттарын 

ұйымдастыру. 

 

Қазан Сынып жетекшілер: 

Бәкірова Г. 

Мауленова М. 

Тилеулиева М. 

Құсаинова Г. 

Ембердиева Ж. 

Төлешова О. 

Айтишева Қ. 

Байболатова А. 

Бексұлтанова А. 

Боранбаева Г. 

Тазитдинова Г.  
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4 8 сынып оқушылары арасында  

 «Абайла балақай!» Тәрбие сағаты 

 

Қараша Сынып жетекшілер: 

Ақылбекова Б. 

Қазанбаева Г. 

Қадырбекова Ж. 

Юсупова Н. 

Қыздарбекова Л. 

5 «Жас Ұлан» ұйымының мүшелері 

арасында «Жол ережесін білу басты 

міндетіміз» дәстүрлі акция 

ұйымдастыру және мектеп жолдарына 

кезекшілік ұйымдастыру. 5-6-7 

сыныптар арасында  

Қыркүйек 

Қазан 

 

Тәлімгер: 

Абдуханова А. 

Сынып жетекшілер: 

Абитаева Ж. 

Ибрагимова Г. 

Дутбаева Г. 

Джилкибаева Д. 

Салахов Н. 

Сүйкімбаева Ғ. 

Берзімбетова Р. 

Есқараев Н. 

Шакеева Р. 

Боранбаева А. 

Жаппарова М. 

6 6 сынып оқушылары арасында  

«Мен жол ережесін сақтаймын» 

тақырыбында сурет көрмесін 

ұйымдастыру. 

Желтоқсан Сынып жетекшілер: 

Джилкибаева Д. 

Салахов Н. 

Сүйкімбаева Ғ. 

7 5 сынып оқушылары арасында  

«Жолда жүру ережесі» тәрбие сағаты  

Қаңтар Сынып жетекшілер: 

Абитаева Ж. 

Ибрагимова Г. 

Дутбаева Г. 

Берзимбетова Р. 

8 7 сынып оқушылары арасында  

«Үздік жол ережесін насихаттаушы» 

тақырыбында байқау ұйымдастыру.  

Ақпан Сынып жетекшілер: 

Есқараев Н. 

Шакеева Р. 

Боранбаева А. 

Жаппарова М. 

9 «Жас Ұлан» ұйымының мүшелері 

арасында «Жол ережесін білу басты 

міндетіміз» дәстүрлі акция 

ұйымдастыру және мектеп жолдарына 

кезекшілік ұйымдастыру. 5-6-7 

сыныптар арасында 

 

 

Сәуір 

Мамыр 

Тәлімгер: 

Абдуханова А. 

Сынып жетекшілер: 

Абитаева Ж. 

Ибрагимова Г. 

Дутбаева Г. 

Джилкибаева Д. 

Салахов Н. 

Сүйкімбаева Ғ. 

Берзімбетова Р. 

Есқараев Н. 

Шакеева Р. 

Боранбаева А. 

Жаппарова М. 

10 Жол ережесі бойынша үгіт насихат 

плакаттары мен оқулықтар бойынша 

көрме ұйымдастыру. 

 

Мамыр Кітапханашы: 

Тоқтыбаева А. 

Әбдеш А. 

11 Оқушылар арасында жолда жүру 

ережесі қаншалықты меңгерілгенін 

тексеру. 

І-тоқсан,  

ІІ-тоқсан 

Тәрбие орталығы 

12 «Жолда жүру кезінде балаларға үлгі 

болыңыз» практикалық сабақтар көрсету. 
ІІІ-тоқсан,  

ІV-тоқсан 

Сынып жетекшілер 
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1-сынып оқушылармен жүргізілетін жұмыс жоспары  

 
№ Жүргізілетін жұмыстың түрлері Мерзімі Жауаптылар 

1 1-cыныпқа келетін оқушылардың 

тізімі 

Тамыз Бәкірова Г. 

2 Медициналық тексерістен толық 

өткізу 

15-16 тамыз Тулеубекова Ш. 

3 Тамыздың 10-нан 20-на дейін сынып 

оқушыларының білімін тексеріп, 

дайындық жасап отыру 

10-20 Тамыз аралығы Сынып жетекшілер 

Психологтар  

 

4 1- сынып оқушыларының ата -аналарымен 

кездесу өткізіп, оқушылардың 

формаларын біркелкі етуін талап ету 

15 тамыз Бәкірова Г  

Сынып жетекшілер 

5 1-сынып оқушыларының құжаттарын 

түгендеу 

Тамыздың  

31-не дейін 

Сынып жетекшілер 

Тулеубекова Ш. 

Іс-жүргізуші 

 

 

Үйде оқытылатын оқушылармен жасалатын жұмыс жоспары  

 
№ Өткізілетін іс шаралар Мерзімі Жауапты Нәтиже 

1 Медициналық көмекті қажет 

ететін баланы анықтау ПМП 

комиссиясының қорытындысын 

дайындау 

Қыркүйек Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

Тарахова Ш. 

Тіркеу 

журналы 

2 Мүмкіндігі шектеулі балалармен 

жұмыс 

Мүмкіндіктерін анықтау 

 

Қыркүйек Сынып 

жетекшілер 

 

3 Үйде оқытылатын оқушыларды 

отбасының әлеуметтік жағдайын 

зерттеу 

Жыл бойы Тарахова Ш. 

Психологтар 

Тулеубекова Ш. 

АКТ 

4 Пән мұғалімдерін тақырыптық 

күнтізбелік жоспарларын бекіту 

 

Қыркүйек Шошымов А. 

Алимова А. 

Жоспар 

5 Пән мұғалімдерінің тақырыптық 

күнтізбелік жоспарларының 

орындалуын қадағалау 

 

Жыл бойы Шошымов А. 

Алимова А. 

Анықтама 

6 Үйде оқытылатын оқушылардың 

ата- аналарына, пән 

мұғалімдеріне кеңес беру  

Жыл бойы Шошымов А. 

Тарахова Ш. 

Психологтар 

Тулеубекова Ш. 

Анықтама 

7 Сана сезім, мінез құлық , 

қоршаған ортамен, 

құрбыларымен баланың қарым 

қатынасын анықтау үшін тест 

жұмысын жүргізу 

Жыл бойы Психологтар 

 

Тест, 

сауалнаманың 

талдауы, 

анықтама 

8 Айына 1 рет мүмкіндігі 

шектеулі оқушылардың үйіне 

рейд ұйымдастыру 

Жыл бойы Шошымов А. 

Психологтар 

Тулеубекова Ш. 

Анықтама 

АКТ 

9 ПМП комиссия келесі оқу 

жылына оқушыларды дайындау 

Жыл бойы Шошымов А. 

Алимова А. 

Қорытынды 
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Оқушыларға ыстық тамақты ұйымдастырудың жұмыс жоспары  

 

№ Өткізілетін іс шаралар  Мерзімі Жауапты Нәтиже 

1 Медициналық көмекті 

қажет ететін баланы 

анықтау 

Обл. МПМ комиссиясының 

қорытындысын дайындау 

Тізімін анықтап, 

құжаттарын реттеу. 

Қыркүйек Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

Тарахова Ш. 

Тіркеу 

журналы 

2 Мүмкіндігі шектеулі 

балалармен жұмыс 

Мүмкіндіктерін анықтау 

Қыркүйек Тулеубекова 

Ш. 

Сынып 

жетекшілер 

Тізімін 

жасап,бекіту. 

3 Оқушыларды кітаппен 

қамтамасыз ету. 

Қыркүйек Сынып 

жетекшілер 

Тоқтыбаева 

А. 

Оқулықпен 

қамту. 

4 Үйде оқытылатын 

оқушыларды отбасының 

әлеуметтік жағдайын 

зерттеу 

Қыркүйек Психологтар 

Тарахова Ш. 

Тулеубекова 

Ш. 

АКТ 

5 Пән мұғалімдерін 

тақырыптық күнтізбелік 

жоспарларын бекіту 

Қыркүйек Шошымов А. 

Алимова А. 

 

Жоспар 

6 Пән мұғалімдерінің 

тақырыптық күнтізбелік 

жоспарларының 

орындалуын қадағалау 

Жыл бойы Шошымов А. 

Алимова А. 

 

Анықтама 

7 Оқушыларға материалдық 

көмек көрсету. 

Айлық 

барысында 

Жұмағазиева 

З. 

 

Мәлімет  

8 Үйде оқытылатын 

оқушылардың ата 

аналарына, пән 

мұғалімдеріне кеңес беру  

Жыл бойы Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар  

Тулебекова Ш. 

Анықтама 

9 Сана сезім, мінез құлық , 

қоршаған ортамен, 

құрбыларымен баланың 

қарым қатынасын анықтау 

үшін тест жұмысын жүргізу 

Жыл бойы Психологтар  

 

Тест, 

сауалнаманың 

анализы, 

анықтама 

10 Жылына 2 рет мүмкіндігі 

шектеулі оқушылардың 

үйіне рейд ұйымдастыру 

Жыл бойы Шошымов А. 

Психологтар 

Тарахова Ш.  

Анықтама 

АКТ 
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ІІІ. Педагог кадрлармен жұмыс жоспары  

 

Мақсаты: Мұғалімдердің жеке тұлғалық ерекшеліктері мен кәсіби 

біліктілігін, әдістемелік дайындығын анықтау.  

Мiндеттерi:  

1. Мұғалімдердің сұраныстарын анықтау арқылы проблемалық мәселелер 

бойынша диагностикалық карталар жасау.  

2. Педагогтардың кәсіби құзырлылық және әдістемелік даярлық деңгейін 

анықтау.  
№  Өтілетін жұмыстың мазмұны  Өтетін 

мерзімі  

Жауапты  

1 2014-2015 оқу жылында мектепте жұмыс істейтін 

педагогикалық мамандардың сапалық құрамын 

анықтау 

тамыз Шошымов А.  

2 Мектеп қызметкерлерінің дәрігерлік тексеруден 

өтуін қадағалау  

Тамыз  Шошымов А.  

Медбике  

3 Мектеп әкімшілігі мүшелерінің арасында 

міндеттерді бөлу. 

қыркүйек Мектеп 

директоры 

4 Пәндік бағдарлама, өндірістік және тақырыптық 

жоспарларды бекітуге арналған бірлестік отырысы 

қыркүйек Бірлестік 

жетекшілері. 

5 Сынып жетекшілік, кабинетті меңгеру бойынша 

мұғалімдерді бекіту. 

қыркүйек Мектеп 

директоры 

6 Мектептің жаңа оқу жылына педагогикалық 

мамандармен қамтамасыз етілуі туралы аудандық 

білім бөліміне, қаржы бөліміне статистикалық есеп 

беру 

Қыркүйек Мектеп 

директоры, 

Шошымов А. 

Баетова А. 

7 Әр ұстазға еңбек өтіліне қарай, біліміне, кәсіби 

шеберлігіне қарай апталық жүктемесін бөлу 

Қыркүйек Мектеп директоры  

 Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

8 Мұғалімдермен сұқбаттасу және сауалнамалар алу 

арқылы олардың сұраныстарын анықтау 

 Баетова А. 

9 Жаңа оқу жылында аттестациядан өтетін ұстаздарды 

анықтау, аттестация комиссиясының мүшелерін 

сайлау, жұмыс жоспарын құру 

Қыркүйек Баетова А. 

10 « Өрлеу біліктілігін арттыру орталығынан курстан 

өткен мұғалімдермен ұстаздардың тәжірибе 

алмасуын ұйымдастыру.  

Жыл 

бойы 

Баетова А. 

11  Біліктілігін арттыру курсынан өткен ұстаздар әр 

бірлестікте өзара ой бөлісу, жаңа оқу жылында 

курстан өтетін ұстаздарды анықтау Мұғалімдердің 

білім сатысы оқуынан өтуінің бес жылдық 

жоспарын жасау 

Қыркүйек Баетова А. 

12 Мұғалімдердің аудандық, облыстық, республикалық 

семинарларға, пед.оқуларға қатысуын қамтамасыз ету  

Жыл 

бойы 

Баетова А. 

13 Мұғалімдердің еңбек кітапшаларын, жеке іс-

қағаздарын тексеру 

Қыркүйек 

қазан 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Мурзаханова Л. 

14 Ұстаздардың жаңа оқу жылына арналған күнтізбелік 

оқу жоспарын, сынып жеткшілердің тәрбие 

жоспарын зерттеу, тексеру, бекіттіру  

Қыркүйек Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г.  

Рахматова А. 
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15 Ұжым мүшелерін жас мұғалімдермен таныстырып, 

қамқорлыққа алу, жүргізілетін жұмыстардың 

жоспарын жасау, тәлімгерлерді бекіттіру 

Қыркүйек Баетова А. 

16 Ұстаздар күніне арналған сынып сағаттары мен 

сыныптан тыс іс-шаралар өткізу 

Қазан Рахматова А. 

17 Сабақтары мен іс-шараларына ену арқылы 

мұғалімдердің әдістемелік шеберлік деңгейін 

анықтау және оны арттыруға ықпал ету 

Жыл 

бойы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Баетова А. 

18 Мұғалімдердің өзара сабаққа қатысуын тексеру, 

бақылау 

Жыл 

бойы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Баетова А. 

19 Жұмыс нәтижесі төмен мұғалімдерді анықтап, 

олармен арнайы бағытты жұмыстар жүргізу 

Жыл 

бойы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Баетова А. 

20 Оқушылармен ата-аналардың пән мұғалімдерінің 

еңбегіне қанағаттану барысын айқындау 

Жыл 

бойы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Баетова А. 

21 Оқушылар біліміндегі олқылықтарды болдырмау 

бағытындағы бірлестік отырысы 

Тоқсан 

сайын 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Баетова А. 

22 Әр мұғалімді қандай да бір проблеманы зерттеуге 

қатыстыру, өз білімін жетілдіру жоспарын 

жасату,жүзеге асару 

Жыл 

бойы. 

Баетова А. 

Бірлестік 

жетекшілері. 

23 Аттестациядан өтетін мұғалімдердің сабақтарына 

қатысу,жұмыстарын талдау аудандық оқу бөліміне 

сұраныс өткізу 

Қыркүйек

-наурыз 

Баетова А. 

24 Жоғары оқу орындарында сырттай оқитын 

ұстаздарды сессияға баруға, мүмкіншілік туғызу, 

сабақтарын реттеу 

Қараша, 

желтоқ 

сан 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

25 Әдістемелік іс шаралар өткізу, семинарлар өткізу Жыл бойы  Баетова А. 

26 Мұғалімдердің кәсіптік даму мониторингісімен 
жылдық жұмыстарының қорытынды рейтингісін шығару.  

І-ІІ ж.ж. Баетова А. 

27 Жас мұғалімдердің ашық сабақ өткізуі  Ақпан Баетова А. 

Бірлестік 

жетекшілері. 

28 Мұғалімдерді ізденіске, шығармашылыққа жетелеп, 

кәсіби шеберлігін арттыру, озық іс-тәжірибесін 

тарату, білімін жетілдіру мақсатында іс-шаралар өткізу 

Қыркүйек Баетова А. 

 

29 Жас мұғалімдерге арнап әдістемелік көмек көрсету: 

сабақтағы әлеуметтік-психологиялық жағдай 

мұғалімнің педагогикалық этикасы  

үнемі Тәлімгерлер,  

психологтар 

30 Шығармашыл мұғалімдердің басылымдардағы 

мақалаларын талдау 

І-І ж.ж. Бірлестік 

жетекшілері 

31 Мұғалімдерге арналған семинарлар өткізу Жоспар 

бойынша  

Бірлестік 

жетекшілері. 

32 Мектепішілік «Жыл мұғалімі», «Жыл сынып 

жетекшісі», «Үздік бастауыш мұғалімі», «Ең білікті 

жас маман» байқауларын өткізу, жеңімпаздарды 

байқауға дайындау 

Қараша, 

желтоқса

н, наурыз, 

сәуір 

Мектеп 

әкімшілігі 
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33 Аудандық білім бөліміне жаңа оқу жылына 

жетіспейтін мамандарға сұраныс беру 

Мамыр Мектеп 

әкімшілігі 

34 Аудандық «Жыл мұғалімі», «Жыл сынып 

жетекшісі», «Үздік бастауыш мұғалімі», «Жас 

мамандар» т.б. байқауына жеңімпаз мұғалімдерді 

қатыстыру 

Қазан, 

наурыз, 

сәуір 

Мектеп 

әкімшілігі 

 

Кабинет жүйесін жоспарлау, жетекшілік жасау, атқару жоспары  

 
№ Іс шаралар Мерзімі Жауапты 

1 Оқу бөлмелерінің меңгерушілерін 

тағайындау. Оқу бөлмелерінің кеңесін 

құрып, кеңес мүшелерін сайлау 

Қыркүйек Мектеп директоры 

Оқу бөлмелерінің 

меңгерушілері 

2 Оқу бөлмелерінің жоспарларын жасап, 

бекіту 

Қыркүйек Мектеп директоры 

Оқу бөлмелерінің 

меңгерушілері 

3 Оқу бөлмелерінің меңгерушілерін оқу 

бөлмелеріне қойылатын талаптармен 

таныстыру 

1. Оқу материалдық базасын нығайту. 

2. Үлестірмелі дидактикалық 

материалдар қорын молайту. 

3. Оқу бөлмелерін жарықтандыру. 

4. Оқу бөлмелеріндегі мүліктің 

сақталу жағдайы. 

5. Оқу бөлмелерінің тазалығын 

сақтау. 

6. Оқу бөлмелерін эстетикалық 

талапқа сай безендіру.  

7. Оқу бөлмелерін көгалдандыру.  

Жыл бойы Мектеп әкімшілігі 

Оқу бөлмелерінің 

меңгерушілері 

4 Оқу бөлмелерінің байқауын өткізу  Қараша Мектеп әкімшілігі 

 

Сынып жетекшіліктің функционалдық алаңының жоспары  

 
№ Атқарылатын жұмыс түрі Мерзімі Жауапты  Жұмыс 

нәтижесі 

1 Тәрбие жоспарын бекіту Қыркүйек Рахматова А. 

Сынып жетекшілер 

Анықтама 

2 Сынып сағаттарының өтілуін 

қадағалау 

Қазан Рахматова А. 

Сынып жетекшілер 

Анықтама 

3 Тоқсан бойынша сынып 

жетекшілерінің іс 

қағаздарымен жұмыс 

Жыл бойы Рахматова А. 

Сынып жетекшілер 

Анықтама 

4 Ашық сынып сағаттарының 

өткізілуін қадағалау 

Жыл бойы Рахматова А. 

Сынып жетекшілер 

Анықтама 

5 Жас сынып жетекшілерінің 

ашық тәрбие сағаттарының 

өтілуін қадағалау 

Жыл сайын Рахматова А. 

Сынып жетекшілер 

Анықтама 

6 Оқушылардың жазғы 

демалысын ұйымдастыру 

Мамыр Рахматова А. 

Сынып жетекшілер 

Анықтама 
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Мектептің ұйымдастыру іс-шараларының циклограммасы  

 

1. Оқу жылының ұзақтығы:  

1-11 сыныптарда 1 қыркүйектен 25 мамырға дейін. Емтихан уақыты ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің бекіткен мерзімде.  

2. Демалыс күндері: Күзгі: 8 күн 4-11 /қараша/ Қысқы: 10 күн /30 

желтоқсан – 8 қаңтар / Көктемгі: 12 күн /20 наурыз – 31 /  

3. Мектепте барлығы 45 сынып, 3 мектепалды даярлық топтары бар:  

1-4 сынып саны 19, 5-9 сынып саны: 20, 10-11 сыныптар саны 6.  

1-ші ауысымда 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 сыныптар және мектепалды даярлық топтары 

оқиды.  

2-ші аусымда 2, 3, 6, 7 сыныптар оқиды.  

4. Сабақтың ұзақтығы:  

1 ауысым   8.15 – 13.35   

2 ауысым   13.35 – 18.40  

5. Кітапхананың жұмыс уақыты: 

9.00 – 17.00 

Түскі үзіліс   13.00 – 14.00 

Сенбі    09.00 – 14.00 

6. Мектеп әкімшілігінің кезекшілігі: 

Дүйсенбі: Рахматова А., Шошымов А., Абдуханова А.  

Сейсенбі: Алимова А., Мырзаханова Л.,Сунахова А. 

Сәрсенбі: Пазылбекова А. Тарахова Ш.,Бәкірова Г. 

Бейсенбі: Баетова А.,Куйкова М.Нусипбекова А. 

Жұма: Жексенбаева Б., Бәкірова Г.,Тулеулиева Қ. 

Сенбі: Сулейманов Н.,Абдрашова Ж.., Мырзақұлова Қ.  

7. Кезекшілік уақыты    8.00 – 18.45 

8. Әкімшіліктің жұмыс уақыты 8.30 – 18.30  

Оқу – тәрбие үрдісінің апталық циклограммасы.  

Дүйсенбі: Мемлекеттік рәміздер күні. Жалпы мектептік линейка.  

Сейсенбі: Оқушылардың өзін – өзі басқару жұмыстары. Ата – аналармен 

жұмыс.  

Сәрсенбі: ӘБ жұмысы, «Жас мұғалімдер» мектебі.  

Бейсенбі: Педагогикалық кеңес жұмысы. Директор жанындағы кеңес. 

Профилактикалық кеңес отырысы. Жалпы мектептік кештер.  

Жұма: Құқықтық білім күні. Тазалық күні.  

Сенбі: Спорттық шаралар. Рейдтер ұйымдастыру. Денсаулық күні  

 

IV. Оқу тәрбие ісіне басшылық.  

Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары  

 
№  Жасалынатын жұмыс түрі  Мерзімі  Жауапты 

1  

 

№ 1 

1.1. ҚР «Білім туралы Заң» 

талаптарының орындалу барысы, 

мемлекеттік стандарты.  

 

 

Тамыз 

Сихимова А. 

 

Шошымов А. 
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педагогикалық 

кеңес 

« Білім жүйесін 

жетілдіру 

бойынша және 

жаңа оқу 

жылында мектеп 

жұмысының 

келешегі» 

 

1.2. 2013-2014 оқу жылында 

жүргізілген жұмыстардың,ҰБТ-дің 

қорытындысы және алда тұрған 

міндеттер 

 Алимова А. 

2 2.2014-2015 оқу жылындағы мектеп 

жоспарын талқылау және бекіту 

Сихимова А. 

3 3.1.Жалпыға міндетті оқуды жүзеге 

асыру айлығын өткізу туралы. 

3.2. «Мектепке жол» акциясы 

туралы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Тарахова Ш. 

4 4. Мұғалімдердің апталық 

жүктемесін,сынып комплектісі, 

сынып жетекшілерін, пән 

бірлестіктерінің жетекшілерін 

бекіту 

Сихимова А. 

5 5.Аттестаттау комиссия құрамын, 

әдістемелік кеңес құрамын 

бекіту.Жалпыға бірдей міндетті 

оқумен қамту бойынша штаб 

құрамын бекіту 

Сихимова А. 

1  

№ 2 

педагогикалық 

кеңес 

«Білім 

технологияларын 

меңгеру 

жолдары» 

Баяндама: «Білім технологияларын 

меңгеру жолдары» 

 

 

 

Қараша  

Манасбаева З. 

Есболғанова Г. 

Нұрманова С. 

2 І тоқсан қорытындысы  Шошымов А. 

3 ҰБТ-ге дайындық жұмыстарының 

жүргізілуі.  

Алимова А. 

Пән мұғалімдері 

4 «Алтын белгіге» және «Ерекше 

үлгідегі» аттестатқа, куәлікке 

үміткер оқушыларды анықтау, 

бекіту. 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пән мұғалімдері 

1  

№ 3 

педагогикалық 

кеңес 

«Мұғалімінің іс-

әрекеті – бала 

тұлғасына жол» 

 

 

Білім сапасының ІІ тоқсан және І 

жарты жылдықтың қорытындысы 

 

 

Қаңтар  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

2 ОЖСБ барысы Шошымов А. 

Алимова А. 

3 Аттестатталынатын мұғалімдердің 

шығармашылық зертханасы 

бойынша жұмыс 

Баетова А. 

4 Аудандық пән олимпиадаларының 

қорытындысы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

5 Психологиялық қызмет 

бағытындағы дарынды балалармен 

жұмыс барысы. 

Психологтар  

1  

 

№ 4 

педагогикалық 

кеңес 

«Тәрбиенің 

біртұтастығын, 

үздіксіздігін, 

ІІІ тоқсан қорытындысы  

 

 

Наурыз  

Шошымов А. 

Алимова А. 

2 Баяндама: Қазақстан Республикасы 

үздіксіз білім беру жүйесіндегі 

тәрбие тұжырымдамасын жүзге 

асыру жолдары 

Мырзаханова Л. 

3 Бағдар алды дайындық жұмыстары Шошымов А. 

Алимова А. 
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4 ұдайлылығын 

қамтамасыз ету» 

«Жасыл ел» бағдарламасының 

орындалуы  

 

Рахматова А. 

5 Мектеп оқушылары ( МАД, 

1,5,10,11 оқушылары) арасында 

психологиялық зерттеу 

жұмыстарының қорытындысы. 

Психологтар 

1  

 

 

 

№ 5 

педагогикалық 

кеңес 

«Білім жүйесін 

жетілдіру 

бойынша және 

жаңа оқу 

жылында мектеп 

жұмысының 

келешегі» 

1-4 сынып оқушыларын келесі 

сыныпқа көшіру, марапаттау 

туралы және 5-8 сыныптар 

емтиханнан босатылған 

оқушыларды марапаттау  

 

 

 

 

 

 

Мамыр  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

2 Алдағы оқу жылына арналған 

мұғалімдердің жүктемелерін 

жобасын бекіту туралы 

Мектеп 

директоры 

3 Оқушылар денсаулығы. Тулеубекова Ш. 

4 9-11 сынып оқушыларын 

мемлекеттік емтиханға, 11 сынып 

оқушыларын ҰБТ-ге жіберу туралы 

бұйрығымен таныстыру, 

денсаулығына байланысты 

емтиханнан босатылған 

оқушылармен жұмыс 

Шошымов А. 

Алимова А. 

5 ІҮ тоқсанның және ІІ жарты 

жылдық қорытындысы, білім 

сапасының мониторингі 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

1  

 

№ 6 

педагогикалық 

кеңес 

«Мектеп 

ұжымының 

нәтижесі, 

талдауы» 

Арнайы пәндер бойынша үздік 

жетістіктері үшін оқушыларды(9 

сыныптар) мақтау қағазымен 

марапаттау 

 

 

 

 

Маусым  

Мектеп 

директоры 

 5-8 сынып оқушыларын сыныптан 

сыныпқа көшіру 

Шошымов А. 

Алимова А. 

2 Негізгі мектепті бітіру 

емтиханының қорытындысы, 9-

сынып оқушыларына НМ бітіру 

куәлігін беру туралы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

3 11 сынып оқушыларына мектеп 

бітіру аттестаттарын беру, 

жекелеген пәндерден мақтау 

қағаздарымен марапаттау  

 

Шошымов А. 

Алимова А. 

4 Жаңа оқу жылының жоспарын 

бекіту, мақсат, міндеттерін қою 

Мектеп 

директоры 

5 ҰБТ қорытындысы  Шошымов А. 

Алимова А. 

6 Аттестаттауға өтініш берген 

мұғалімдердің тізімін бекіту  

 

Баетова А. 
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Директор жанындағы отырыс жоспары  

 
№ Жасалынатын жұмыс түрі  Мерзімі  Жауапты 

1 Санитарлық-гигиеналық режим және еңбек 

қауіпсіздігі техникасы 

 

 

Қыркүйек 

Шошымов А. 

Алимова А. 

2 Мектеп асханасындағы тамақтануды 

ұйымдастыру 

Тарахова Ш. 

3 Мектеп құжаттамасын жүргізу Шошымов А. 

Алимова А. 

4 Үйде оқыту жұмысын ұйымдастыру Куйкова М. 

5 Ресурстық орталық жұмысының жоспары Жексенбаева Б. 

1 ҚР «Тіл туралы Заңды» орындау 

жұмыстары 

 

 

 

 

 

 

Қазан 

Сабыралиева А. 

2 Сынып журналдарын толтыру туралы 

нұсқаудың орындалуы, баға қоры. 

Шошымов А. 

Алимова А. 

3 Көшеде жүру ережесі бағдарламасының 

орындалуы туралы 

Мырзаханова Л. 

4 1,5,10 сынып оқушыларының бейімделуі Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

5 Мектеп кітапханасының оқу және 

әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі. 

Тоқтыбаева А. 

6 Үйірме, факультатив жұмысын 

ұйымдастыру.  

Шошымов А. 

Алимова А. 

7 Жас мамандармен жүргізілетін жұмыстар. Баетова А. 

1 Бастауыш сыныптардың білім сапасының 

қорытындысы. ПБЖ.  

 

 

 

 

 

Қараша  

Бәкірова Г 

2 Тарих, қоғам білім негіздері,құқық, 

дінтану пәндері жүргізілуінің тексеру 

қорытындысы 

Тексеру комиссиясы 

3 Оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз 

етуді бақылау 

Шошымов А. 

Алимова А. 

ТараховаШ. 

4 Оқушылардың сабаққа қатысуы мен 

қамтылуы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Мырзаханова Л 

5 Сынып журналдарының тексерілу 

қорытындысы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

6 Діни экстремизмнің алдын алу 

бағдарламасының орындалу туралы 

Мырзаханова Л 

7 Мектеп мүлкін сақталуы туралы Рысбаев.Ж 

8 Кітапхана жұмысының барысы туралы Тоқтыбаева А 

9 Жетім, әлеуметтік жағдай төмен 

оқушылармен жүргізілетін жұмыстар 

туралы 

ТараховаШ. 

10 Патриоттық тәрбиені қалыптастыру 

бағдарламасының орындалуы 

Рахматова А 

1 9 «Б» сынып оқушыларын жалпылама жан-

жақты сыныптық тексеру қорытындысы 

 

 

 

 

Тексеру комиссиясы 

2 Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері 

жүргізілуінің тексеру қорытындысы 

Тексеру комиссиясы 
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3 ҰБТ-ға дайындық жұмыстарының 

жүргізілуі мен тексеру қорытындысы 

 

 

 

Желтоқсан 

Шошымов А. 

Алимова А. 

4 Математика және тарих пәндерінің ҰБТ-ға 

дайындық барысы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Қалменов А. 

5 1-ші жарты жылдық бойынша бақылау 

жұмыстарын алу, талдау 

Шошымов А. 

Алимова А. 

6 Оқушылардың күнделіктерінің ұсталу 

жағдайының қорытындысы 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

7 Құқықтық кеңес жұмысының барысы 

туралы 

Мырзаханова Л. 

8 Эстетикалық тәрбие жұмысының барысы 

,салауатты өмір салты бойынша 

атқарылған жұмыстардың барысы 

Рахматова А. 

9 Оқушылардың демалысының дұрыс 

ұйымдастырылуын қарау 

Рахматова А. 

10 ЖЖЕ, АҚТҚЕ бойынша жұмыс барысы 

туралы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

1 Орыс тілі, ағылшын тілі пәндері 

жүргізілуінің тексеру қорытындысы 

 

 

 

 

Қаңтар 

Тексеру комиссиясы 

2 11 сынып жалпылама жан-жақты 

сыныптық тексеру қорытындысы  

Тексеру комиссиясы 

3 11 сынып оқушыларының ҰБТ-ға 

дайындалу барысында орыс тілі бойынша 

тест жүргізу 

Шошымов А. 

Алимова А. 

4 Оқушылардың жеке іс қағаздарының 

жүргізілуін тексеру 

Шошымов А. 

Алимова А. 

5 Факультатив, таңдау сабақтарының жүргізілу 

барысы. Үйірмелердің жүргізілу барысы 
Куйкова М. 

6 Үйде оқытылатын оқушылармен жұмыс 

барысы бойынша 

Шошымов А. 

Алимова А. 

1 Биология, химия, география пәндерінің 

жүргізілу барысы(дәптерлерін түбегейлі 

тексеріс) 

 

 

 

 

 

Ақпан 

Тексеру комиссиясы 

2 Пән онкүндіктерінің қорытындысы Бірлестік жетекшілері 

3 Жас мамандармен жұмыстың барысы Баетова А. 

4 6 «Б» сынып оқушыларының жалпылама 

сыныптық тексеру қорытындысы туралы 

Пән мұғалімдері 

5 11 сынып оқушыларының ҰБТ-ға 

дайындалу барысында негізгі пәнднр пәні 

бойынша тест жүргізу 

Шошымов А. 

Алимова А. 

6 Бастауыш сынып оқушыларының жазу 

сауатын, каллиграфиясын тексеру 

Бәкірова Г. 

7 Оқушылардың күнделіктерінің ұсталу 

жағдайының қорытындысы (5-11) 

Рахматова А. 

8 Ата-аналармен жұмыс барысы Рахматова А. 

1 Оқушылардың демалысының дұрыс 

ұйымдастырылуын қарау 

 

 

 

 

Рахматова А. 

2 4,9,11 сынып оқушыларының емтиханға 

дайындығы туралы 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 
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3 1 сынып оқушыларының оқу желісін бақылау 

(ана тілі, математика пәндері бойынша жазба 

жұмыстарының қорытындысы)  

 

 

Наурыз 

 

 

 

 

 

 

Бәкірова Г. 

4 11 сынып оқушыларының ҰБТ-ға 

дайындалу барысында негізгі пәндер 

бойынша тест жүргізу 

Шошымов А. 

Алимова А. 

5 Аттестация жұмысының барысы туралы Баетова А. 

6 7 «А», «Б», «В» сынып оқушыларының 

жалпылама сыныптық тексеру 

қорытындысы туралы 

Тексеру комиссиясы 

7 Психологиялық іс-шаралар жұмысының 

барысы 

Психологтар  

8 Рухани-адамгершілік мәдениетті қалыптас-

тыру тәрбиесінің жүргізілу барысы туралы 
Рахматова А.  

Психологтар  

9 Пән онкүндіктерінің қорытындысы Бірлестік жетекшілер 

1 Пән кабинеттерінің талапқа сай болуы  

Сәуір 

Тексеру комиссиясы 

2 11 сынып оқушыларының ҰБТ-ға дайындау 

барысында негізгі пәндер тест қорытындысы 
Шошымов А. 

Алимова А. 

3 Пән онкүндіктерінің қорытындысы Бірлестік жетекшілер 

4 Емтиханға дайындық жұмыстарының барысы 

туралы 
Шошымов А. 

Алимова А. 

5 1-4-сынып оқушыларының білімін, икемін, 

дағдысын және оқу техникасын бақылау 
Бәкірова Г. 

6 Физика, информатика пәндері жүргізлуінің 

тексеру қорытындысы 
Тексеру комиссиясы  

7 10 «А» сыныптардың сыныптық тексеру 

қорытындысы 
Тексеру комиссиясы  

8 Экологиялық мәдениетті қалыптастыру 

бағыты бойынша жұмыс 
Рахматова А 

9 Дарынды оқушылармен жұмыс барысын 

тексеру. ОҒҚ 
Куйкова М. 

10 Денсаулығы нашар оқушылармен жұмыс Тулеубекова Ш. 

11 Ән, сызу, бейнелеу, технология пәндерінің 

оқытылуы 
Тексеру комиссиясы 

12 Бағдаралды дайындық жұмыстары Шошымов А. 

Алимова А. 

1 Оқушылардың демелысының дұрыс 

ұйымдастырылуы 
 

 

 

Мамыр  

Рахматова А. 

2 Тәлімгер есебі Абдуханова А. 

3 4,9,11 сынып оқушыларының білім сапасы Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

4 ҰБТ алдындағы стресстің алдын – алу 

шаралары және жолдары 

Психологтар  

5 Мектеп құжаттарымен жұмыс Тексеру тобы 

6 Мемлекеттік және сыныптан-сыныпқа көшу 

емтихандарына дайындық, ҰБТ-ға дайындық 

жұмыстары 

Шошымов А. 

Алимова А. 

7 АӘД, денешынықтыру пәндерінің оқытылуы Тексеру комиссиясы 

8 Кітапханашы, медбике-нің жылдық есебі. Тоқтыбаева А. 

Тулеубекова Ш.  9 Сынып жетекшілерінің жылдық жұмысының 

қорытынды рейтингісі 
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V. Мектепішілік бақылау жүйесі  

Түсінік хат  

 

Мектепішілік бақылау жұмыс жоспары қазіргі заман талаптарына сай, 

мектепті басқару ісін жоғары сапалы деңгейге көтеруге қатысты атқарылатын 

іс-шаралардың жүйесін белгілейді. Білім мазмұнын дәстүрлі әдістен құзіретті 

әдіске бағыттау, яғни нәтижеге бағытталған білім беру, мектепішілік басқаруға 

жоғары талаптар қойып отыр. Мектепішілік басқарудың 2014-2015 оқу жылына 

арналған жоспары келесі нормативтік-құқықтық құжаттарға:  

 Қазақстан Республикасының Конституциясы (30 бап,4 бөлім);  

 Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартына;  

 Қазақстан Республикасының білімді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы;  

 «Тіл туралы» заң;  

 «Бала құқығы туралы» конвенция;  

 12 жылдық білім беру туралы бағдарлама;  

 ҚР «Білім туралы» Заңына сілтеме жасайды.  

Мектептің қазіргі таңда алда тұрған негізгі мәселесі: инновациялық 

үрдістерді енгізу арқылы білім сапасын арттыру.  

Мектептің мақсаты: Білім беру үрдісін технологияландыру арқылы тірек 

мектепті теориялық және әдістемелік жағынан қамтамасыз ету. Мектептің оқу-

тәрбие үрдісінде жаңа педагогикалық технологияларды кеңінен қолданып, 

оқушының жеке тұлғасының дамуына қолайлы жағдай туғызу.  

Негізгі міндеттері:  
- оқу-тәрбие үрдісін жүргізудің тиімді жолдарын қарастыру;  

- оқушыларға құзіретті білім беру;  

- мектептің инновациялық бағытта жұмысын жандандыру.  

Негізгі бағыттары:  

- жалпыға білім беруді бақылау;  

- оқу пәндерінің оқытылуын бақылау;  

- мектеп құжаттарын бақылау;  

- тәрбие жұмысын бақылау;  

- әдістемелік жұмысты бақылау;  

- оқушылардың денсаулық сақтауын бақылау;  

- ҰБТ-ға, ОЖСБ-ға, емтиханға дайындықты бақылау.  

 

Мектепішілік бақылау жоспары  
№ Бақылау  

мазмұны 

Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

нысаны 

Бақылау 

түрі 

Бақы лау 

әдісі 
Жауапты Қайда 

қаралады 

Тамыз  

1. Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуына бақылау  

1 ҚР-сы 

мемлекеттік 

білім беру 

стандарты. 

ҚР-сы мемлекеттік 

білім беру 

стандартымен 

таныстыру 

Білім беру 

стандарты 

Тақырып 

тық  

Талдау  Сихимова А. Пед.кеңес 
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2 ҰБТ 

қорытындысы 

ҰБТ 

қорытындысына 

талдау 

11-сынып Баяндау  Талдау Алимова А. 

Шошымов А. 

Педкеңес 

3 2014-2015 оқу 

жылына 

арналған 

мектептің оқу –

тәрбие 

жұмыстарының 

жоспарын 

бекіту 

Өткен оқу 

жылындағы  

оқу-тәрбие 

жұмысына  

талдау. Жаңа оқу 

жылындағы 

міндеттерді 

белгілеу. 

Оқу-тәрбие 

ісі 

орынбасар 

лары 

Жаппай 

бақылау 

Талдау  Сихимова А. 

Мектеп 

әкімшілігі 

Пед.кеңес 

4 Жалпы оқу 

қоры бойынша 

жұмыс 

«Мектепке 

барар жол 

акциясын 

ұйымдастыру» 

Әлеуметтік 

жағдайы төмен 

оқушылардың 

тізімін жинап, 

әлеуметтік көмек 

көрсету 

Аз 

қамтылған 

және көп 

балалы 

отбасында 

ғы 

оқушылар 

Тақырып 

тық  

Шолу  Тарахова Ш. Пед кеңес 

5 Мектептің 

2014-2015 оқу 

жылына 

арналған сынып 

жетекшілерін 

және кабинет 

меңгерушілерін, 

бірлестік 

жетекшілерін 

тағайындау. 

Сынып 

жетекшілерін 

және кабинет 

меңгерушілерін, 

бірлестік 

жетекшілерін 

тағайындау. 

Сынып 

жетекшілері 

бірлестік 

жетекшілері  

Тақырып 

тық  

Тағайы

ндау 

Мектеп 

директоры 

Пед.кеңес 

6 Аттестациялық 

комиссия 

құрамын бекіту. 

Әдістемелік 

кеңес құрамын 

бекіту 

Аттестациялық 

комиссия, 

әдістемелік 

кеңес құрамын 

тағайындау. 

Аттестация

лық 

комиссия 

құрамы. 

Әдістемелік 

кеңес 

құрамы 

Тақырып 

тық  

Тақыр

ыптық  

Мектеп 

директоры 

Пед.кеңес 

2.Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау 

1 Мұғалімдердің 

апталық 

жүктемесі, 

сынып 

жетекшілері, 

пән бірлестік 

жетекшілері 

Мұғалімдердің 

апталық 

жүктемесі, 

сынып 

жетекшілері, пән 

бірлестік 

жетекшілерді 

бекіту 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Мектеп 

директоры 

Педагогик

алық 

кеңес 

2 Пәндер 

әдістемелік 

бірлестіктерінің  

2014-2015 оқу 

жылына 

арналған жұмыс 

жоспары 

Пәндер 

әдістемелік 

бірлестіктерінің  

2014-2015 оқу 

жылына 

арналған жұмыс 

жоспарын 

талқылау 

Пән 

бірлестік 

тер 

Тақырып 

тық 

Құжат

тар  

мен 

танысу

талдау, 

ұсыны

с 

Бірлестік 

жетекшілері 

 

Бірлестік 

отырыста

ры 

Қыркүйек 

1. Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуына бақылау 

1 Оқушыларды 

сабаққа қатысуын 

бақылау. Шағын 

аудан бойынша 

оқушылардың 

қамтылуын 

бақылау. 

Сынып 

жетекшілердің, 

ауысымдық 

орынбасарлар дың 

оқушыларды 

сабаққа 

қамтамасыз ету 

жұмыстарын 

талдау.  

1-11 сынып 

журналдары 

Жалпыла

ма  

сыныптық 

бақылау 

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Алимова А. 

Шошымов А. 

Бәкірова Г. 

Штаб 

отырысы 
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2 Ресурстық 

орталық 

жұмысының 

жоспары 

Жұмыс 

жоспарын бекіту 

8-11 сынып 

оқушылары 

Тақырып 

тық  

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Жексенбаева 

Б. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Тасымалдана 

тын оқушылар 

дың ата-анасы 

мен жұмыс, 

құжаттарын 

реттеу. 

Тасымалданатын 

оқушылардың 

ата-анасымен 

жұмыс, 

құжаттарын 

бекіту 

8-11 сынып Тақырып 

тық 

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Жексенбаева 

Б. 

Джилкибаева 

Д. 

Штаб 

отырысы 

4 Оқушыларды 

ыстық тамақпен 

қамту. 

Әлеуметтік 

жағдайы төмен 

оқушарды ыстық 

тамақпен қамту. 

1-4 сынып 

оқушылары 

Тақырыпт

ық  

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Тарахова Ш. Директор 

жанындағ

ы отырыс 

5 1-10 сынып 

оқушылары 

1-10 сынып 

оқушыларын 

қабылдау 

1-10 

сыныптар 

Сыныпты

қ 

жинақтау 

Құжат

тарын 

жинақ 

тау 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г 

Директор 

жанындағ

ы отырыс  

6 Сабақ кестесі Сабақ кестесін 

бекіту 

1-10 

сыныптар 

Тақырып 

тық  

 Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Директор 

жанындағ

ы отырыс  

2. Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау 

1 Сынып 

журналының 

жүргізілуін 

бақылау. 

Сынып 

журналдарының 

жүргізілу 

деңгейін 

анықтау. 

1-11 сынып 

журналдары

. 

Тақырып 

тық  

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Оқу-ісі 

меңгеру 

шілері 

Штаб 

отырысы 

2 Ғылыми жоба 

жұмыстарының 

тақырыбын 

бекіту. 

Ғылыми жоба 

жұмыстарының 

тақырыбын 

бекіту. 

9-11 сынып 

оқушылары. 

Шолу  Сұхбат  Мектеп 

директоры 

Баетова А. 

Әдістемел

ік кеңес 

3 Мұғалімдердің 

күнтізбелік 

жоспары. 

Мұғалімдердің 

күнтізбелік 

жоспарының 

талапқа сай 

болуы . 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық  

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Сихимова А. 

Шошымов А. 

Баетова А.  

Әдістеме 

лік кеңес 

 

 

4 Авторлық 

бағдарлама 

Авторлық 

бағдарламаны 

әзірлеуге 

қойылатын 

негізгі талаптар 

Пән 

мұғалімдері  

Тақырып 

тық  

Сарапт

ау  

Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес  

V. Нормативтік құжаттардың жүргізілуін бақылау. 

1 Күнтізбелік 

тақырыптық 

жоспар 

Күнтізбелік 

тақырыптық 

жоспарын бекіту 

1-11 

сыныптар 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық  

Тек 

серу  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Пед.кеңес 

 

VІ. Оқушылар мен кадрлардың денсаулық сақтауына бақылау 

1 Санитарлық- 

гигиеналық 

режим және 

еңбек 

қауіпсіздігі 

техникасы 

Оқушылар мен 

педагог 

кадрлардың 

денсаулығы. 

Педагогика

лық ұжым 

Тақырып 

тық  

Сарап 

тама  

Тулеубекова 

Ш. 

Директор 

жанындағ

ы отырыс 

Қазан 

1. ІV. Тәрбие жұмысын жүргізуді қадағалау. 

1 «Тіл туралы 

Заңды» 

орындау 

жұмыстары. 

«Тіл» мерекесін 

өткізу. 

««Тіл туралы» 

Заңның 

орындалуын 

қадағалау. 

1-11 сынып 

оқушылары 

Тақырып 

тық  

Құжат

тарды 

тек 

серу. 

Рахматова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 
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ІІ.Пәндерді оқыту барысына басшылық 

1 Мектеп 

кітапханасының 

оқу және 

әдістемелік 

әдебиеттермен 

қамтамасыз 

етілуі 

Оқушылардың 

оқулықпен 

қамтамасыз 

етілуін 

қадағалау. 

1-11 сынып 

оқушылары. 

Тақырып 

тық  

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Тоқтыбаева 

А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

ІІІ.Педагог кадрлармен әдістемелік жұмысты жүргізуді бақылау 

1 Жас 

мамандармен 

жүргізілетін 

жұмыстар 

Жас 

мамандармен 

жүргізілетін 

жұмыстарды 

қадағалау 

Жас 

мамандар 

Тақырып 

тық 

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Баетова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

ІV.Тәрбие жұмысын жүргізуді қадағалау. 

1 Көшеде жүру 

ережесі 

бағдарламасы 

ның орындалуы 

туралы 

Жолда жүру 

айлығының 

қорытындысы. 

1-11 

сыныптар  

Тақырып 

тық  

Құжат

тарды 

тек 

серу 

Мырзаханова 

Л. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

V. Нормативтік құжаттардың жүргізілуін бақылау. 

1 Сынып 

журналдарын 

толтыру туралы 

нұсқаудың 

орындалуы, 

баға қоры 

Сынып 

журналдары, 

жұмыс 

дәптерлері, 

оқушылар 

күнделіктерінің 

жағдайларын 

анықтау. 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сарап 

тама  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 Үйірме, 

факультатив 

жоспарларының 

болуын есепке 

алу, кестесін 

нақтылау 

Факультатив 

үйірме 

жұмысының 

талапқа сай 

қамтылғанын 

анықтау, дұрыс 

жоспарлануын 

қадағалау 

5-9 

сыныптар 

Тақырып 

тық  

Анық 

тама  

Балтабаева Б Штаб 

отырысы 

3 1,5-10 

сыныптардың 

бейімделуі 

1,5-10 

сыныптардың 

бейімделуі 

анықтау 

1,5,10 

сыныптар 

Сынып 

тық-

жинақтау 

Анық 

тама 

Мектеп 

әкімшілігі 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

VІ. Оқушылар мен педагог кадрлардың денсаулық сақтауына бақылау 

1 Мектеп 

оқушыларының 

денсаулығы 

№26-63 форма. 

Мектеп 

оқушыларының 

денсаулығын 

анықтау 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сарап 

тама  

Тулеубекова 

Ш. 

Штаб 

отырысы  

Қараша 

1. Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуын бақылау 

1 Оқшыларды 

ыстық тамақпен 

қамтамасыз 

етуді бақылау 

Оқушылардың 

денсаулығын 

басты назарда 

ұстау 

0-11 сынып 

оқушылар 

ының 

тамақтануы. 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Тарахова Ш. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 Оқушылардың 

сабаққа 

қатысуы мен 

қамтылуы 

Оқушылардың 

сабаққа қатысу 

ын қамтамасыз 

ету 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сынып

тар 

ды тек 

серу 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Мырзаханова 

Л. 

Штаб 

отырысы 

3 «Алтын 

белгіге» және 

«Ерекше 

үлгідегі» 

«Алтын белгіге» 

және «Ерекше 

үлгідегі» 

аттестатқа,куәлік

9-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Қорыт

ынды 

талдау 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Пед кеңес 

2-отырыс 
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аттестатқа, 

куәлікке 

үміткер 

оқушыларды 

анықтау, бекіту  

ке үміткер 

оқушылардың 

оқу деңгейін 

бақылау  

4 І тоқсан 

қорытындысы  

Оқу 

бағдарламасы 

ның орындалуын 

анықтау 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Пед кеңес 

2-отырыс 

5 Үйде 

оқытылатын 

оқушылар 

туралы 

Білім сапасын 

тексеру 

Үйде 

оқытыла 

тын 

оқушылар 

Жеке 

бақылау 

Анық 

тама  

Шошымов А. Пед кеңес 

2-отырыс 

2. Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау 

1  Мұғалімдердің 

инновациялық 

даярлығын 

арттыру-сапалы 

білім беру 

кепілі 

Мұғалімдердің 

жаңашылдық 

бағыттағы іс 

әрекет деңгейін 

зерделеу 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Баянда

ма  

Баетова А. Пед кеңес 

2-отырыс 

2 Функционалдық 

сауаттылықты 

қалыптастыруда 

қазақ тілінің 

алатын орны 

және оның 

әдіснамалық 

негіздері 

Функционалдық 

сауаттылықты 

қалыптастыруда 

қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

мұғалімдерінің 

қызметтерін 

зерделеу 

Қазақ тілі 

пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Сарап 

тама  

Сабыралиева 

А.  

Ақбердиева 

Ж. 

Пед кеңес 

2-отырыс 

3 ҰБТ-ге 

дайындық 

жұмыстарының 

әдістемесі 

ҰБТ-ге 

дайындық 

жұмыстарының 

тиімділігін 

арттыру, 

әдістемелік 

қамтамасыз ету 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Талдау  Шошымов А. 

Алимова А.  

Әдістеме 

лік кеңес 

2-отырыс 

4 Дарынды 

оқушылармен 

жұмыс  

Пәндік 

олимпиада, ОҒҚ 

жұмыстарының 

барысы 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Талдау  

сарапт

ама 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Баетова А. 

Әдістеме 

лік кеңес 

2-отырыс 

5 Бағдарлы 

сынып  

Бағдарлы сынып 

оқушыларының 

жаратылыстану- 

математикалық 

пәндер бойынша 

білімін анықтау 

Бағдарлы 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Талдау  

 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Әдістеме 

лік кеңес 

2-отырыс 

6 «Сабақ 

типологиясы 

дәстүрлі емес 

сабақтар» 

Мұғалімдердің 

білім 

технологяларым

ен жұмыс істеу 

тәжірибесін 

зерделеу 

Сабақ беру 

біліктілігі 

Тақырып 

тық 

Талдау  

сабақ 

қа 

қатысу 

 Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес 

2-отырыс 

7 Бастауыш 

сыныптарда 

ақпараттық 

технологияны 

сабақтарда 

пайдалану. 

Дөңгелек үстел 

Ұстаздардың 

ақпараттық 

технологиямен 

жұмыс жасау 

деңгейін 

бақылау 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Талдау  

сабақ 

қа 

қатысу 

Баетова А. 

Пән 

мұғалімдері 

Әдістемел

ік кеңес 

2-отырыс 

3. Оқу пәндерінің оқытылу деңгейін бақылау 

1 ҰБТ 

жұмыстарының 

ҰБТ 

жұмыстарының 

11 сынып , 

пән 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Пед кеңес 

2-отырыс 



  
 

348 

жүргізілуі қазақ 

тілі және 

география 

пәндері 

бойынша ҰБТ-

ға дайындық 

барысы  

ОЖСБ 

жүргізілуі қазақ 

тілі және 

география 

пәндері 

бойынша ҰБТ-ға 

ОЖСБ –ға 

дайындық 

барысын  

мұғалімдері қатысу 

қорыт

ынды 

талда 

ма 

2 Сынып 

журналдарының 

тексерілу 

қорытындысы 

Сынып 

журналдарының 

талапқа сай 

толтырылуы, 

баға қоры 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г.. 

Штаб 

отырысы 

3 Бастауыш 

сыныптардың 

білім 

сапасының 

қорытындысы. 

Бастауыш 

сынып 

пәндерінің 

оқытылуы 

Бастауыш сынып 

пәндерінің 

оқытылуын 

зерделеу 

1-4 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Бақы 

лау 

сарап 

тау 

Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4 Тарих, қоғам 

тану пәндерінің 

оқытылуы 

Тарих, қоғам 

тану пәндерінің 

оқытылуын 

зерделеу 

5-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

5 Тарих, қоғам 

тану пәндерінің 

он күндігінің 

қорытындысы 

Тарих, қоғам 

тану пәндерінің 

он күндігінің 

қорытындысы 

5-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Көкеева З. Әдістеме 

лік кеңес 

3-отырыс 

4. Тәрбие жұмысының жүргізілуін бақылау 

1 Діни 

экстремизмнің 

алдын алу 

бағдарламасын

ың орындалу 

туралы 

Тұлғаның 

қалыптасуы 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

Мырзаханова 

Л. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 Мектеп мүлкін 

сақталуы 

туралы 

Мектеп мүлкін 

сақталуын 

бақылау 

Комиссия Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

Рысбаев Ж. 

 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Кітапхана 

жұмысының 

барысы туралы 

Оқушының 

кітапханамен 

байланысы 

Кітапхана Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

Тоқтыбаева 

А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4 Жетім, әлеуметтік 

жағдай төмен 

оқушылармен 

жүргізілетін 

жұмыстар туралы 

Оқушылардың 

тұрмыс 

жағдайын 

анықтау 

Әлеуметтік 

жағдайы 

төмен жетім 

оқушылар 

Тақырып 

тық 

Әлеу 

меттік 

карта 

Тарахова Ш. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

5 Патриоттық 

тәрбиені 

қалыптастыру 

бағдарламасын

ың орындалуы 

Отаншылдық 

тәрбие берудің 

нәтижелілігін 

пайымдау 

Сынып 

жетекшілер  

Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

Рахматова А. 

 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

Желтоқсан 

1.Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуын бақылау 

1 9 «Б» сынып 

оқушыларын 

жалпылама 

жан-жақты 

сыныптық 

тексеру 

қорытындысы 

9 «Б» сынып 

оқушыларын 

жалпылама жан-

жақты сыныптық 

тексеру 

қорытындысын 

зерделеу  

9 «Б» 

сынып 

Сынып 

тық 

тексеру 

Анық 

тама 

Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 
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2 І жарты 

жылдық 

бойынша білім 

сапасын 

бақылау 

Іжарты жылдық 

бойынша 

бақылау 

жұмыстарын алу 

қорытындысын 

зерделеу 

2-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Бақы 

лау 

тест 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2.Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау 

1 Өзара сабаққа 

енудің 

қорытындысы 

Мұғалімдердің 

біліктілігін өзара 

сабаққа 

қатысуын 

анықтау 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

 

Анық 

тама 

Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес 

3-отырыс 

2 Физика мен 

информатика 

пәні әдістемелік 

бірлестігінің он 

күндігінің 

қорытындысы 

Физика мен 

информатика 

пәні оқытылу 

сапасын 

сараптау 

5-11 сынып 

аралығында

ғы физика, 

информати 

ка пәні 

Тақырып 

тық 

 

Бақыла

у, тест 

жұмыс

тары 

Шакеева Р. Әдістеме 

лік кеңес 

 3-отырыс 

3. Оқу пәндерінің оқытылу деңгейін бақылау 

1 ҰБТ-ға 

дайындық 

жұмыстарының 

жүргізілуі мен 

тексеру 

қорытындысы 

11 сынып 

оқушыларының 

ҰБТ- ға 

дайындықтарын 

анықтау 

11 сынып Сынып 

тық 

қорытынд

ылау 

Сарап 

тама 

байқау 

тест 

тері 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Директор 

жанында 

ғы отырыс  

2 І жарты 

жылдық 

бойынша 

бақылау 

жұмыстарын 

 алу, талдау 

Оқушылардың 

білімін тексеру, 

мониторинг 

жасау 

2-11 

сыныптарда 

ғы оқу-

тәрбие 

үрдісі 

Тақырып 

тық 

Бақы 

лау, 

тест 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Оқушылардың 

күнделіктерінің 

ұсталу 

жағдайының 

қорытындысы 

Оқушы 

құжаттарының 

сақталуын 

анықтау 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

Рахматова А. 

Абдуханова 

А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4 Физика, 

информатика 

пәндерінің 

жүргізілу 

барысы.  

Физика, 

информатика 

пәндерінің 

жүргізілу 

қорытындысы 

7-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Анықт

а ма  

Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4.Тәрбие жұмысының жүргізілуін бақылау 

1 Құқықтық кеңес 

жұмысының 

барысы туралы 

Бала 

құқықтарына 

қатысты 

нормативтік 

құжаттардың 

орындалуын 

бақылау 

«Қиын 

балалармен

» және 

оқушылар 

мен 

құқықтық 

жұмыс 

Тақырып 

тық 

Бақы 

лау 

құжат 

тар 

мен 

танысу 

Мырзаханова 

Л. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 Эстетикалық 

тәрбие  

Салауатты өмір 

салты 

Эстетикалық 

тәрбие 

жұмысының 

барысы туралы  

Салауатты өмір 

салты бойынша 

атқарылған 

жұмыстардың 

барысы 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Қорыт

ынды 

талдау 

Рахматова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Оқушылардың 

демалысы 

Оқушылардың 

демалысының 

дұрыс 

ұйымдастырылу

ын қарау  

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Рахматова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 
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6. Оқушылар денсаулығын сақтауды бақылау  

1 ЖЖЕ,АҚТҚЕ 

бойынша 

жұмыс барысы 

туралы 

Адам өміріне 

қауіп төндіретін 

жағдайларды 

алдын алу 

Техника 

қауіпсіздігі

мен еңбекті 

қорғау 

ережесі 

Тақырып 

тық 

Лекция

лар 

жатты 

ғу 

сұхбат 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

Қаңтар  

1.Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуын бақылау 

1 Орыс тілі , 

ағылшын тілі 

пәнінің 

жүргізілу, оқу 

бағдарламалары

ның орындалуы 

Орыс тілі, 

ағылшын тілі 

пәнінің 

жүргізілу, оқу 

бағдарламалары

ның орындалу 

қорытындысы 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 ІІ тоқсанның 

және І жарты 

жылдықтың 

қорытындысы 

Оқушылардың 

білім сапасын 

анықтау 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

сарап 

тама 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Педагоги 

калық 

кеңес 

3  

  

 ОЖСБ барысы 

9 сынып 

оқушыларының 

білім сапасының 

деңгейін , 

ОЖСБ-ға 

дайындық жұм. 

деңгейін 

анықтау 

9 сыныптар Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Педагоги 

калық 

кеңес 

 

2. Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау 

1 Аттестатталына

тын 

мұғалімдердің 

шығармашылық 

зертханасы 

бойынша 

жұмыс 

Аттестатталушы 

мұғалімдердің 

біліктілік 

деңгейіне 

сәйкестігін 

зерделеу 

Аттестат 

талушы 

мұғалімдер 

Жеке 

бақылау 

Сабақ 

тарға 

қатысу

, 

талдау 

Пән мұғалімі Пед.кеңес 

 

2 Орыс тілі, 

ағылшын пәні 

әдістемелік 

бірлестігінің 

онкүндігінің 

қорытындысы 

Онкүндікте 

пәннің оқытылу 

сапасын 

сараптау 

Мұғалімдер

дің сабақ 

өту деңгейі, 

оқушылар 

дың білімін 

тексеру 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу

, 

талдау 

Юсупова Н. 

Жаппарова 

М. 

Әдістеме 

лік кеңес 

3-отырыс 

3 Бірлестік 

жетекшілерінің 

жұмыстары 

Бірлестіктегі 

әдістеме лік 

жұмыстардың 

барысын 

зерделеу  

Пән 

бірлестік 

тері 

Тақырып 

тық 

Жинақ 

папка 

лар, 

хаттам

алар 

Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес 

 

3-отырыс 

4 Семинар: 

Оқытудың жаңа 

инновациялық 

тәсілдерін 

меңгеру. 

Пед. ұжым 

арасында 

біліктілік 

деңгейлік 

курстарын бітірген 

мұғалімдердің іс-

тәжірибесін 

көрсету 

мақсатында 

үйрену 

семинарларын 

ұйымдастыру 

қорытындысы. 

Пән 

мұғалімдері 

семинар Семи 

нар 

матери

алдары 

Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес 

 

3-отырыс 

4 Аудандық пән 

олимпиадалары

ның 

қорытындысы 

Мұғалімдердің 

дайындық 

жұмыстарын 

саралау 

Аудандық 

олимпиада 

қорытынды 

сы 

Тақырып 

тық 

Сарап 

тама 

олимп

иада 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Пед. кеңес 
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5 Психологиялық 

қызмет 

бағытындағы 

дарынды 

балалармен 

жұмыс барысы. 

Мұғалімдердің 

жұмысының 

нәтижесін 

бақылау 

 

Жеке 

дамыту, 

ғылыми 

жобалар 

Жеке Жоба 

лар. 

Бақы 

лау, 

нәтиже

лі 

сарапта

у 

психологтар Пед. кеңес 

 

3. Оқу пәндерінің оқытылу деңгейін бақылау 

1 11 сынып 

жалпылама 

жан-жақты 

сыныптық 

тексеру 

қорытындысы  

Оқушылардың 

сауаттылығын 

анықтау 

5-11 сынып 

бойынша 

қазақ тілі, 

орыс тілі, 

ағыл-шын 

тілі пәндері 

Тақырып 

тық 

Бақы 

лау 

жұмы 

сы, дик 

тант 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Директор 

жанында 

ғы отырыс  

2 11 сынып 

оқушыларының 

ҰБТ-ға 

дайындалу 

барысында орыс 

тілі пәні бойынша 

тест жүргізу 

Білім сапасын 

тексеру 

11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Қорыт

ынды 

талдау 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Оқушылардың 

жеке іс 

қағаздарының 

жүргізілуін 

тексеру 

Оқушылардың 

жеке іс 

қағаздары-ның 

жүргізілуін 

тексеру 

қорытындысын 

сараптау 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анықт

ама 

сарапт

ама 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Директор 

жанындағ

ы отырыс 

4 Факультатив, 

таңдау 

сабақтары-ның 

жүргізілу 

барысы. 

Үйірмелердің 

жүргізілу 

барысы 

Оқушылардың 

біліктілік 

деңгейін 

анықтау 

5-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

сарапт

ама 

Куйкова М. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

5 Үйде 

оқытылатын 

оқушылармен 

жұмыс барысы 

бойынша 

Оқушылардың 

біліктілік 

деңгейін 

анықтау 

 Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

сарапт

ама 

Шошымов А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

Ақпан 

1.Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуын бақылау 

1 Биология, 

химия, 

география 

пәндерінің 

жүргізілу 

барысы  

Білім сапасын 

тексеру 

5-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Қорыт

ынды 

анализ 

Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2. Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау 

1 Биология, 

химия, 

география пәні 

әдістемелік 

бірлестігінің 

онкүндігінің 

қорытындысы 

Пән он 

күндіктерінің 

өткізілу 

қорытындысы. 

Мұғалімдер

дің сабақ 

өту деңгейі 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу

, 

талдау 

Медеубаева 

А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

әдістемелік 

бірлестігінің 

онкүндігінің 

қорытындысы 

Пән он 

күндіктерінің 

өткізілу 

қорытындысы. 

Мұғалімдер

дің сабақ 

өту деңгейі 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу

, 

талдау 

Абитаева Ж. Директор 

жанында 

ғы отырыс 
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3 Жас 

мамандармен 

жұмыстың 

барысы 

Жас 

мамандармен 

жұмысты 

бақылау 

Жас 

мамандар 

Жеке 

бақылау 

Сабақ 

қа 

қатысу, 

талдау 

Баетова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3. Оқу пәндерінің оқытылу деңгейін бақылау 

1 6 «б»сынып 

оқушыларының 

жалпылама 

сыныптық 

тексеру 

қорытындысы 

туралы 

Білім сапасын 

тексеру 

6 б сынып сыныптық Сабақ 

тарға 

қатысу 

Қорыт

ынды 

анализ 

Пән 

мұғалімдері 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 11 сынып 

оқушыларының 

ҰБТ-ға 

дайындалу 

барысында 

негізгі пәндер 

бойынша тест 

жүргізу 

11 сыныптардың 

білім сапасын 

бақылау 

11 

сыныптарда 

сабақ 

беретін 

мұғалімдер

дің оқыту 

үрдісі 

Сынып 

тық 

қорытын 

ды-лау 

Сабақ 

тар, 

тесттер 

Шошымов А. 

Алимова А.  

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Бастауыш 

сынып 

оқушыларының 

жазу сауатын, 

каллиграфиясы

н тексеру 

Білім сапасын 

тексеру 

1-4 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Қорыт

ынды 

анализ 

Бәкірова Г. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4 Оқушылардың 

күнделіктерінің 

ұсталу 

жағдайының 

қорытындысы 

(5-11) 

Оқушы 

құжатының 

сақталуы 

5-11 

сынптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Рахматова А. 

 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4.Тәрбие жұмысының жүргізілуін бақылау 

1 Ата-аналармен 

жүргізілетін 

жұмыстардың 

сапасы 

Адамгершілік 

тәрбие берудің 

нәтижесін 

пайымдау 

Сынып 

жетекшілер 

дің тәрбиелік 

жұмысы 

Тақырып 

тық 

Сарап 

тау 

Рахматова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

Наурыз 

1.Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуын бақылау 

1 4,9,11 сынып 

оқушыларының 

емтиханға 

дайындығы 

туралы 

Білім сапасын 

тексеру 

4-9-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Бақы 

лау  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс  

2 ІІІ тоқсан 

қорытынды 

есебі 

Білім сапасына 

қорытынды 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сарап 

тама 

монито

ринг 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Пед. кеңес 

 

 

3 1 сынып 

оқушыларының 

оқу желісі 

1 сынып 

оқушыларының 

оқу желісін 

бақылау (ана тілі, 

математика 

пәндері бойынша 

жазба 

жұмыстарының 

қорытындысы) 

Факульта 

тив 

сабақтар 

дың өтілу 

үрдісі 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу

, 

бақыла

у 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс  

4 11 сынып 

оқушыларының 

ҰБТ-ға 

дайындалу 

барысында негізгі 

пәндер бойынша 

тест жүргізу 

11 сыныптардың 

білім сапасын 

бақылау 

11 

сыныптарда 

сабақ беретін 

мұғалімдерді

ң оқыту 

үрдісі 

Сынып 

тық 

қорытынд

ы-лау 

Сабақ 

тар, 

тесттер 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс  
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2. Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау  

1 Аттестация 

жұмысының 

барысы туралы 

Педагогтік 

қызметті 

бақылау 

Аттестат 

талушы 

мұғалімдер 

дің жұмысы 

Жеке Атқар 

ған 

жұмыс

тары 

Баетова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс  

2 Білім беру 

технологяларын

ың нәтижелі 

білім беруге 

ықпалы  

Шығармашылы

қпен жұмыс 

істейтін озат 

ұстаздар есебі 

Мұғалімдердің 

эксперименттік, 

зерттеушілік 

әдістеме 

қызметін 

ұйымдастыру 

жұмыстарының 

барысы және 

мұғ.ң 

шығ.жұмыстары

ның деңгейі 

Шығарма 

шылық 

топтар 

Тақырып 

тық  

Шығар

машыл

ық 

жұмыс

тарды 

сарапт

ау, 

талдау 

жоспар

лар 

Нұрманова С. Әдіст. 

кеңес 

 

3 7а,б,в сынып 

оқушыларының 

жалпылама 

сыныптық 

тексеру туралы 

Білім сапасын 

тексеру 

7 сыныптар Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Қорыт

ынды 

анализ 

Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4 Аттестаттаудан 

өтетін 

мұғалімдердің 

шығармашылық 

есебі 

Аттестаттаудан 

өтетін 

мұғалімдердің 

шығармашылық 

деңгейін бағалау 

Аттестатта 

лушы 

мұғалімдер 

Тақырып 

тық 

Қорыт

ынды 

талдау 

Сарапт

ау 

Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес 

 

4-отырыс 

5 Бастауыш сынып 

әдістемелік 

бірлестігінің 

онкүндігінің 

қорытындысы 

Онкүндікте 

пәннің оқытылу 

сапасын 

сараптау 

Мұғалімдер 

дің сабақ 

өту деңгейі 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу

, 

талдау  

Тилеулиева 

М. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3. Оқу пәндерінің оқытылу деңгейін бақылау  

1 Мектеп 

оқушылары  

( МАД, 1,5,1,11 

оқушылары) 

арасында 

психологиялық 

зерттеу 

жұмыстары 

Мектеп 

оқушылары  

( МАД, 1,5,1,11 

оқушылары) 

арасында 

психологиялық 

зерттеу 

жұмыстарының 

қорытындысы.  

0-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Психологтар  Пед кеңес 

 

2 Бағдар алды 

дайындық 

жұмыстары 

Оқушылардың 

бейімділігін 

бақылау 

9-шы 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Психо-

диагнос

тика 

лық 

сарап 

тама 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед кеңес 

 

4.Тәрбие жұмысының жүргізілуін бақылау 

1 «Жасыл ел» 

бағдарламасын

ың орындалуы 

«Жасыл ел» бағ-

дарламасының 

орындалу ын 

бақылау 

Сыныптар  Тақырып 

тық 

Мәлі 

мет  

Рахматова А. Пед кеңес 

 

2 Психологиялық 

іс-шаралар 

Психологиялық іс-

шаралар 

жұмысының 

барысы 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Есеп  Психологтар  Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Рухани-

адамгершілік 

мәдениетті 

қалыптастыру 

тәрбиесінің 

жүргізілу барысы 

туралы 

Рухани-адам-

гершілік мәде-

ниетті қалып-

тастыру тәр-

биесінің жүргізілу 

барысын бақылау 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Есеп  Рахматова А. 

психологтар 

 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 
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4 Оқушылардың 

демалысының 

ұйымдастырылу

ы 

Оқушылардың 

демалысының 

дұрыс 

ұйымдастырылу

ын қарау 

0-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Талдау  Рахматова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

5 ҚР үздіксіз білім 

беру жүйесінде 

тәрбие 

тұжырымдамасын 

жүзеге асыру 

жолдары  

ҚР үздіксіз білім 

беру жүйесінде 

тәрбие 

тұжырымдамасын 

жүзеге асыру 

барысы  

Сынып 

жетекшілер 

Тақырып 

тық  

Баян 

дама  

Мырзаханова 

Л. 

Пед кеңес 

 

Сәуір 

1.Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуын бақылау 

1 Пән кабинеттері Оқу 

кабинеттерінің 

талапқа сай 

жабдықталуы, 

санитарлық-

гигиеналық 

жағдайының 

қорытындысы 

Оқу 

кабинеттері 

Тақырып 

тық  

Анық 

тама  

Мектеп 

әкімшілігі 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 11 сынып 

оқушыларының 

ҰБТ-ға 

дайындалу 

барысында 

негізгі пәндер 

бойынша тест 

жүргізу 

11 сыныптардың 

білім сапасын 

бақылау 

11 

сыныптарда 

сабақ 

беретін 

мұғалімдер 

дің оқыту 

үрдісі 

Сынып 

тық 

қорытын-

дылау 

Сабақ 

тар, 

тесттер 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2. Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау 

1 Дарынды 

оқушылармен 

жұмыс барысын 

тексеру. ОҒҚ 

Оқушылардың 

ғылыми-қоғамы 

жұмысының 

қорытындысы 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама 

сарапт

ама 

 

Куйкова М. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 АӘД, Дене 

шынықтыру 

пәні әдістемелік 

бірлестігінің 

онкүндігі 

Дене 

шынықтыру пәні 

әдістемелік 

бірлестігінің 

онкүндігінің 

қорытындысы 

Мұғалімдер 

дің сабақ 

өту деңгейі 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу

, 

талдау 

Иманбаев М. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Ән,сызу,бейнел

еу, технология 

әдістемелік 

бірлестіктердің 

онкүндігі 

Ән,сызу,бейнеле

у, технология 

әдістемелік 

бірлестіктердің 

онкүндігінің 

қорытындысы 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Талдау  Куйкова М. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4 Бағдар алды 

дайындық 

жұмыстарын 

талқылау 

Бағдарлы 

жұмысты 

ұйымдастыру 

9-сынып 

оқушылары 

Жеке Ақпар 

аттық 

сауал 

намалы

қ 

жұмыс 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3. Оқу пәндерінің оқытылу деңгейін бақылау 

1 Емтиханға 

дайындық 

жұмыстары 

Емтиханға 

дайындық 

жұмыстарының 

барысы  

5-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Қорыты

нды 

талдау 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 1-4-сынып 

оқушыларының 

білімін, икемін, 

дағдысын және 

оқу техникасын 

бақылау  

Оқушылардың 

білім сапасын 

зерделеу 

 

1-4 

сыныптар-

дағы оқу 

білімі, икемі, 

дағдысы 

Тақырып 

тық 

Бақы 

лау, 

тест 

Бәкірова Г. Директор 

жанында 

ғы отырыс 
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3 Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

пәндерінің 

оқытылуы 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

пәндерінің 

оқытылуың 

қорытындысы 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Талдау  Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4 Ән,сызу,бейнел

еу,техноло 

гия пәндерінің 

оқытылуы 

Ән,сызу,бейнеле

у,технология 

пәні. оқытылу 

қорытындысы 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Талдау  Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4.Тәрбие жұмысының жүргізілуін бақылау 

1 Экологялық 

мәдениетті 

қалыптастыру 

Экологялық 

мәдениетті 

қалыптастыру 

бағыты бойынша 

жұмыс барысы 

Сынып 

жетекшілер 

Тақырып 

тық 

Талдау  Рахматова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 10 «А» 

сыныптарды 

сыныпқа жалпы 

тексеруден 

өткізу 

Білім сапасын 

тексеру 

10 «А» 

сынып 

Сынып 

тық 

бақылау 

Сабақ 

тарға 

қатысу 

Қорыты

нды 

талдау 

Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

Оқушылар денсаулығын сақтауды бақылау 

1 Денсаулығы 

нашар 

оқушылармен 

жұмыс 

Бақылау 1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Тулеубекова

Ш. 

Директор 

жанынд 

ғы отырыс 

Мамыр 

1.Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуын бақылау 

1 Оқушылардың 

демалысының 

дұрыс 

ұйымдастырыл 

уы 

Жаз айларында 

балалардың 

демалыс 

күндерін дұрыс 

ұйымдастыру 

Балалардың 

бос уақыты 

Тақырып 

тық 

Бақы 

лау, 

жоспар

лау 

Рахматова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

2 Оқу жылындағы 

білім сапасының 

қорытындысы 

оқушыларын 

келесі сыныпқа 

көшіру, 

марапаттау 

туралы және 5-8 

сыныпттан 

сыныпқа көшіру 

емтиханнан 

босатылған 

оқушыларды 

марапаттау 

Оқушыларды 

аттестаттауға 

дайындау 

деңгейін білу 

Емтиханға 

дайындық 

жұмыстары 

Тақырып 

тық 

Есеп Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Пед. кеңес 

 

3 Алдағы оқу 

жылына 

арналған 

мұғалімдердің 

жүктемелері  

Алдағы оқу 

жылына арналған 

мұғалімдердің 

жүктемелерін 

жобасын бекіту 

туралы 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Директор Пед. кеңес 

 

4 Оқушылар 

денсаулығын 

сақтауды 

бақылау 

Оқушылар 

денсаулығын 

сақтауды 

бақылау 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Тулеубекова

Ш. 

Пед. кеңес 

 

2.Тәрбие жұмысының жүргізілуін бақылау 

1 Тәлімгер есебі Жылдық 

жұмысының 

қорытындысына 

талдау, жаңа 

міндеттерді 

белгілеу  

Тәлімгер  Тақырып 

тық 

Монит

оринг 

сарап 

тама 

Абдуханова 

А. 

 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 
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2 Кітапханашы, 

медбикенің 

жылдық есебі 

Жылдық 

жұмысының 

қорытындысына 

талдау, жаңа 

міндеттерді 

белгілеу 

Кітапхана 

шы 

медбике 

Тақырып 

тық 

Мони 

торинг 

сарап 

тама 

Тоқтыбаева 

А. 

Тулеубекова

Ш. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Сынып 

жетекшілерінің 

жылдық 

жұмысының 

қорытынды 

рейтингісі 

Жылдық 

жұмысының 

қорытындысына 

талдау, жаңа 

міндеттерді 

белгілеу 

Сынып 

жетекшілер 

Тақырып 

тық 

Мони 

торинг 

сарап 

тама 

Рахматова А. Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3. Әдістемелік жұмыстың жүргізілуін бақылау 

1 Шығармашылы

қпен жұмыс 

істейтін 

мұғалімдер, 

озат ұстаздар 

есебі 

Шығармашылық 

бағытта жұмыс 

жасайтын 

мұғалімді 

анықтау 

Мұғалімдер

дің сабақ 

беру әдісі, 

қызметі 

Жеке Мони 

торинг 

сарап 

тама 

Нұрманова С. Әдістеме 

лік кеңес 

 

5 отырыс 

2 Бірлестік 

жетекшілерінің 

жылдық есебі 

Жылдық 

жұмысының 

қорытындысына 

талдау, жаңа 

міндеттерді 

белгілеу 

Пән 

бірлестігі 

Тақырып 

тық 

Талдау 

есеп  

Бірлестік 

жетекшілері 

Әдістеме 

лік кеңес 

 

5 отырыс 

3 Тәлімгер 

ұстаздардың 

есебі 

Жылдық 

жұмысының 

қорытындысына 

талдау, жаңа 

міндеттерді 

белгілеу 

Жас 

мамандар 

Тақырып 

тық 

Талдау 

есеп  

Тәлімгер 

ұстаздар 

Әдістеме 

лік кеңес 

 

5 отырыс 

4 Әдістемелік 

жұмыстардың 

қорытынды 

есебі 

Жылдық 

жұмысының 

қорытындысына 

талдау, жаңа 

міндеттерді 

белгілеу 

Әдістемелік 

жұмыстар 

Тақырып 

тық 

Талдау 

есеп  

Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес 

 

5 отырыс 

5 2015 -2016 оқу 

жылы 

әдістемелік 

жұмыс 

жоспарының 

жобасы 

Жаңа оқу 

жылындағы 

мақсат 

міндеттерді 

айқындау 

Әдістемелік 

жұмыстар 

Тақырып 

тық 

Жоба  Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес 

 

5 отырыс 

6 Кабинеттердің, 

емтихан 

құжаттарының 

дайындығы 

Емтиханға 

дайындық 

Пән 

кабинеттері 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Мәлі 

мет  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Әдістеме 

лік кеңес 

 

5 отырыс 

7 «Ең үздік 

бірлестік» 

байқауы 

«Ең үздік 

сабақ» байқауы 

«Ең үздік 

бірлестік» 

байқауының 

қорытындысын 

шығару 

«Ең үздік сабақ» 

байқауының 

қорытындысын 

шығару 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Анықт

ама 

Сарапт

ама  

Баетова А. Әдістеме 

лік кеңес 

 

5 отырыс 

4. Оқу пәндерінің оқытылу деңгейін бақылау 

1 4,9,11 сынып 

оқушыларының 

білім сапасы 

Оқушылардың 

білім сапасын 

сараптау 

0,4,9,11-

сынып 

оқушы 

ларын 

аттестаттау 

Сынып 

тық 

қорытын 

дылау 

Бақы 

лау, 

дик 

тант, 

тест 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 
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2 ҰБТ-алдындағы 

стресстің алдын 

алу шаралары 

және жолдары 

11 сыныптардың 

білім сапасын 

бақылау 

11 сыныптарда 
сабақ беретін 

мұғалімдер 

дің оқыту 

үрдісі 

Сынып 

тық 

қорытын-

дылау 

Сабақ 

тар, 

тесттер 

Психологтар Директор 

жанында 

ғы отырыс 

3 Мемлекеттік 

және сыныптан 

сыныпқа көшу 

емтихандарына 

дайынды. ҰБТ –

ға дайындық 

жұмыстары 

Мемлекеттік және 

сыныптан 

сыныпқа көшу 

емтихандарына 

дайынды. ҰБТ –ға 

дайындық 

жұмыстарының 

барысы 

5-11 

сыныптар  

Тақырып 

тық 

Емти 

хан 

матери

алдары 

Бірлестік 

жетекшілер 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

4 9-11 сынып 

оқушыларын 

мемлекеттік 

емтиханға, 11 

сынып 

оқушыларын 

ҰБТ-ге жіберу 

туралы 

бұйрығымен 

таныстыру, 

денсаулығына 

байланысты 

емтиханнан 

босатылған 

оқушылармен 

жұмыс 

9-11 сынып 

оқушыларын 

мемлекеттік 

емтиханға, 11 

сынып 

оқушыларын ҰБТ-

ге жіберу туралы 

бұйрығымен 

таныстыру, 

денсаулығына 

байланысты 

емтиханнан 

босатылған 

оқушылармен 

жұмыс барысы  

9-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Қоры 

тынды 

есеп 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед.кеңес 

 

5 ІҮ тоқсанның 

және ІІ жарты 

жылдық 

қорытындысы 

білім сапасы  

ІҮ тоқсанның 

және ІІ жарты 

жылдық 

қорытындысы 

білім сапасының 

мониторингін 

шығару 

1-11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Есеп  

монито

ринг 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

Пед.кеңес 

 

6 АӘД, 

денешынықтыр

у, пәндерінің 

оқытылуы 

АӘД, 

денешынықтыру 

пәндерінің 

оқытылу 

қорытындысы  

Пән 

мұғалімдері 

Тақырып 

тық 

Талдау  Тексеру 

комиссиясы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс 

5.Мектеп құжаттарын бақылау 

1 Мектеп 

құжаттарымен 

жұмыс 

Құжаттардың 

дұрыс толтыруын 

тексеру, бақылау 

Құжаттар  Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Тексеру 

тобы 

Директор 

жанында 

ғы отырыс  

Маусым 

1.Қазақстан Республикасының жалпы білім беру туралы заңының орындалуын бақылау 

1 5-8 сынып 

оқушыларын 

сыныптан-

сыныпқа көшіру  

5-8 сынып 

оқушыларын 

сыныптан-

сыныпқа көшіру 

туралы  

5-8 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед.кеңес 

 

2 Арнайы пәндер 

бойынша үздік 

жетістіктері үшін 

оқушыларды (9 

сыныптар) мақтау 

қағазымен 

марапаттау 

Арнайы пәндер 

бойынша үздік 

жетістіктері үшін 

оқушыларды (9 

сыныптар) мақтау 

қағазымен 

марапаттау 

9 сыныптар Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед.кеңес 

 

3 Негізгі мектепті 

бітіру 

емтиханының 

қорытындысы, 9-

сынып 

оқушыларына 

НМ бітіру 

куәлігін беру 

туралы  

Негізгі мектепті 

бітіру 

емтиханының 

қорытындысы, 9-

сынып 

оқушыларына НМ 

бітіру куәлігін 

беру туралы 

9 сыныптар Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

сарап 

тама 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед.кеңес 
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4 11 сынып 

оқушыларына 

мектеп бітіру 

аттестаттарын 

беру, жекелеген 

пәндерден 

мақтау 

қағаздарымен 

марапаттау 

11 сынып 

оқушыларына 

мектеп бітіру 

аттестаттарын 

беру, жекелеген 

пәндерден 

мақтау 

қағаздарымен 

марапаттау 

11 

сыныптар 

Тақырып 

тық 

Анық 

тама  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед.кеңес 

 

5 Жаңа оқу 

жылының жоба 

жоспарын 

мақсат,міндетте

рін қою 

Жаңа оқу 

жылының 

жоспарын 

бекіту, мақсат, 

міндеттерін 

қоюға дайындық 

Оқу тәрбие 

үрдісі 

Тақырып 

тық 

Сарап 

тау  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед.кеңес 

 

2. Оқу пәндерінің оқытылу деңгейін бақылау 

1 ҰБТ 

қорытындысы 

ҰБТ тапсыру 

және оның 

нәтижелері 

11 

сыныптар  

Жалпы  Сарапт

ама  

Шошымов А. 

Алимова А. 

Пед.кеңес 

 

2 Аттестаттауға 

өтініш берген 

мұғалімдердің 

тізімін бекіту 

 

Аттестатталушы 

педагогикалық 

қызметкерлердің 

тізімін бекіту 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырыпт

ық  

Шолу  Мектеп 

директоры 

Пед.кеңес 

 

 

 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары А. Шошымов пен  

А.Алимованың жылдық жұмыс жоспары  

 

Тамыз  
№ Іс-әрекет мазмұны Іс-

әрекеттің 

әдісі мен 

түрлері 

Жауапты 

лар (кім 

өткізеді) 

Кімдер 

қатысады, 

тартылады 

Мерзімі Есеп 

беру 

түрі  

1 Әр сыныптағы 

оқушылардың 

тізімін 

нақтылау.ОШ №1 

есебін толтыру 

Құжаттарм

ен жұмыс, 

талдау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Сынып 

жетекшілер 

4-ші 

апта 

Тізім  

2 Педагогикалық 

кеңеске дайындық.  

Ұжымдық Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Мұғалімдер  4-ші 

апта 

Анықт

ама 

 

 

3 Мектептің 

балаларды 

қабылдауға 

дайындығын 

тексеру. 

Ұжымдық Мектеп 

әкімшілігі 

Мектеп 

әкімшілігі 

4 Анықт

ама 

4 Пән мұғалімдерінің 

апталық жүктемесін 

нақтылау. 

Жоспарлау

, талдау 

Мектеп 

әкімшілігі 

Пән 

мұғалімдері 

4 Кесте  

5 Үйде оқытудың 

күнтізбелік 

жоспарын бекіту 

Құжаттарм

ен жұмыс 

Бекітілген 

мұғалімдер 

Пән 

мұғалімдері 

4 Жоспа

ры  
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Қыркүйек  

№ Іс-әрекет мазмұны Іс-әрекеттің 

әдісі мен 

түрлері 

Жауапты 

 лар  

Кімдер 

қатыса ды, 

тартыла ды 

Мерзімі Есеп 

беру 

түрі  

1 Пән мұғалімдері 

мен мектепте 

қосымша жұмыс 

істейтін 

мұғалімдердің 

апталық 

жүктемесін 

нақтылау, бірінші 

жартыжылдыққа 

сабақ кестесін 

жасау  

Құжаттар 

мен 

жұмыс, 

талдау,ке 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ДОІЖО 1-ші 

апта 

Кесте 

2 Оқушылардың 

оқулықтармен 

қамтамасыз етілуін 

тексеру 

Баяндау Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Сынып 

жетекші-рі 

2-ші 

апта 

Анықт

ама  

3 Бірінші жарты 

жылдықта 

алынатын 

диктанттар, 

бақылау 

жұмыстары мен 

зертханалық 

жұмыстардың 

кестесін жасау. 

Бақылау, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБЖ 

 

 

4-ші 

апта 

Кесте 

4 Оқушылардың 

жеке құжаттарын 

тексеру 

Баяндау, 

картотекал

ық жұмыс  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Сынып  

жетекші-рі 

4-ші 

апта 

Ақпара

т 

 

5 ҰБТ,ОЖСБ-ға 

дайындық 

жұмыстарының 

жоспарын жасау.  

Жоспар  

тексеру, 

бақылау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБ Ж 4-ші 

апта 

Жоспа

р 

 

6 Мектептің іс-

қағаздарының 

жүргізілуін тексеру 

/номенклатура 

бойынша/ 

Тексеру,ба

қы -лау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Іс жүргізуші 3-ші 

апта 

Ақпара

т  

7 Бақылау 

қималарын алу 

/қайталау/ 

Кесте, 

тексеру 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

ӘБ Ж  

3-ші 

апта 

Анықт

ама 

 

8 Алфавиттік 

кітаптың 

жүргізілуін 

тексеру. 

Құжатттар 

мен жұмыс 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

  

 Іс 

жүргізуші 

4-ші 

апта 

Анықт

ама 

9 0-18 жас 

аралығындағы 

балалар есебін 

жүргізу 

Тізім 

 

Алимова А. Бекітілген 

мұғалім дер 

25.09.20

13 

Есеп  



  
 

360 

1

0 

Үздік куәлік пен 

аттестатқа үміткер 

балаларды анықтау, 

комиссия 

құру,жүргізілетін 

жұмыс барысын 

бақылау. 

Талдау 

бақылау 

Бірлестік 

жетекшілері 

Пән мұғалім 

дер. Сынып 

жетекшісі 

4-ші 

апта 

Жоспа

р лар 

1

1 

ҰБТ орталығын 

құру, жұмыс 

жоспарын белгілеу. 

Бақылау, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Бекітілген 

мұалім дер 

1 –ші 

апта 

Жоспа

р 

1

2 

Сабақ кестесін 

жасау, бекіту 

Құжаттар 

мен жұмыс 

Мектеп 

әкімшілігі 

 1 –ші 

апта 

Сабақ 

кестесі  

1

3 

Пән 

мұғалімдерімен 

тақырыпты 

жоспарлау, 

күнтізбелік 

жоспарлау 

бойынша жеке 

әңгімелесу 

Жеке  Мектеп 

әкімшілігі 

 2 –ші 

апта 

Мәліме

т 

1

4 

5-ші сыныптарда 

жұмыс істейтін 

мұғалімдер мен 4-

ші сыныптарда 

оқытқан 

мұғалімдердің 

басқосуын 

өткізу.Бірыңғай 

талаптар мен 

жұмыстағы 

бірізділік мәселесін 

көтеру 

Ұжымдық  Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Пән 

мұғалімдері 

 2 –ші 

апта 

Анықт

ама  

 

Қазан  
№  Іс-әрекет мазмұны 

 

Іс-

әрекет 

тің әдісі 

мен 

түрлері 

Жауапты 

лар (кім 

өткізеді) 

Кімдер 

қатыса 

ды 

Мерзімі Есеп 

беру 

түрі 

1 Сабақтарға қатысу Сабаққа 

қатысу, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБЖ 

 

 Аптасы 

на 6 

сабақ 

Анықтам

а  

2 Оқушылар 

қозғалысының есебін 

жасау 

Сараптау  Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Сынып 

жетекші-

рі 

4-ші апта Есеп  

3 Педагогикалық кеңеске 

дайындық  

Кеңес  Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Пән 

мұғалім 

дері 

4-ші апта Анықтам

а 

4 ҰБТ, ОЖСБ-ға 

дайындық 

жұмыстарын бақылау 

бақылау 

 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Сынып 

жетекшілер 

ОТІЖ 

 

2- ші 

апта 

Анық 

тама 
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5 Оқушымен жеке 

жұмыс 

/дәптерлерін,күнделікт

ерін тексеру, 

мұғалімдер және 

оқушылармен 

сөйлесу/. 

Сараптау 

, бақылау 

Шошымов 

А. 

Алимова А.. 

Мектеп 

әкімшілігі 

ОТІЖ 

 

1-ші апта Анық 

тама 

6 1-ші тоқсан бойынша 

әкімшілік-бақылау 

қималарын алу. 

Сараптау 

, бақылау 

 ОТІЖ Әкім 

шілік  

1-шi апта Анық 

тама 

7 Оқу бағдарламасының 

орындалуын бақылау 

Бақылау  ОТІЖ Әкім 

шілік 

3-шi апта Анық 

тама 

8 Сынып журналдарын 

тексеру, тоқсандық 

қорытындылауға баға 

объективтілігін, 

журналдың дұрыс 

жүргізілуін анықтау.  

Бақылау, 

талдау 

ОТІЖ Әкім 

шілік 

3-ші апта Анық 

тама 

9 Алдын-ала жасалған 

қорытынды,1-ші 

тоқсанды аяқтау 

туралы нұсқау беру. 

Талдау ОТІЖ Әкім 

шілік 

 І –ші 

апта 

Анық 

тама 

10 Педагоготардың 

жұмыс уақытын 

есептеу табелін жасау 

Ұжым 

дық 

Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi апта Анық 

тама 

11 І-ші тоқсанды аяқтау 

туралы нұсқау беру 

Құжат 

тармен 

жұмыс 

Мектеп 

әкімшілігі 

 3-шi апта Мәлімет  

12 Мұғалімдердің 

жіберілген, 

өткізілмеген, 

алмастырылған 

сабақтарын тіркеу 

журналын жүргізіу  

Құжатта

рмен 

жұмыс 

Бекітілген 

мұғалімдер 

 Апта 

бойы 

Тіркеу 

журналы  

13 ҰБТ-қа қатысатын 

окушылардан 

әкімшілік-бақылау 

жұмыстарын 

алып,қорытындысын 

шығару 

Бақылау, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Әкім 

шілік 

1-4 ші 

апта 

Анық 

тама 

14 Үлгермеушілер мен 

дарынды және үздік 

куәлік пен аттестатқа 

үміткер балалармен 

жүргізілетін жеке 

жұмыс барысын 

бақылау. 

Талдау 

бақылау 

Бірлестік 

жетекшілері 

Пән 

мұғалімд

ер. 

Сынып 

жетекшіс

і 

3-ші апта Жоспар 

лар 

15 ҰБТ орталығын 

отырысын өткізу 

Талдау, 

сараптау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Бекітіл 

ген 

мұалім 

дер 

1 –ші 

апта 

Хаттама  
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Қараша  
№  Іс-әрекет мазмұны 

 

Іс-

әрекет 

тің әдісі 

мен 

түрлері 

Жауапты 

лар (кім 

өткізеді) 

Кімдер 

қатыса 

ды 

Мерзімі Есеп 

беру 

түрі 

1 ҰБТ-қа қатысатын 

окушылардан 

әкімшілік-бақылау 

жұмыстарын алу 

Есеп Шошымов 

А. 

Алимова А.  

ӘБЖ 1-4 ші 

апта 

Анықта 

ма 

2 Пән мұғалімдері мен 

сынып жетекшілерінен 

1-ші тоқсан есебін 

қабылдау. 

Есеп  Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Сынып 

жетекші

лер 

1-ші апта Есеп  

3 Педагогтардың жұмыс 

уақытын есептеу, 

табелін жасау 

Құжат 

тармен 

жұмыс  

Шошымов 

А. 

Алимова А.  

 4-шi апта Табель  

4 І-ші тоқсан 

қорытындысы 

бойынша есептеу 

табелін жасау 

Құжат 

тармен 

жұмыс  

Мектеп 

әкімшілігі  

 4-шi апта Анықта 

ма  

5 Сабақтарға қатысу 

/сыныптық қорытынды 

бақылау/ 

Бақылау, 

тексеру 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБЖ Апта 

бойы 

Анықта 

ма 

6 ҰБТ жайында ата-

аналар жиналысы 

Талдау  Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Сынып 

жетекші

лер 

2-ші апта Хаттама  

7 11 сыныпқа сабақ 

беретін мұғалімдердің 

жұмыстарын тексеру. 

Бақылау, 

сарап 

тама 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Пәп  

мұғ-рі 

3-ші апта Анық 

тама 

 

8 ҰБТ орталығын 

отырысын өткізу 

Талдау,с

арап -тау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Бекі 

тілген 

мұғалім 

дер 

1 –ші 

апта 

Хаттама  

9 Үйде оқытылатын 

оқушылардың пән 

мұғалімдерін қадағалау 

Құжатта

р мен 

жұмыс  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

  Анық 

тама  

 

Желтоқсан  
№ Іс-әрекет мазмұны Іс-әрекет 

тің әдісі 

мен 

түрлері 

Жауапты 

лар  

Кімдер 

қатыса 

ды 

Мерзімі Есеп 

беру 

түрі  

1 Бірінші жарты жылдық, 

2-ші тоқсанды аяқтау 

туралы нұсқау. 

Есеп, 

нұсқау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

 

Бірлес 

тік 

жетекші

лері 

4-ші апта Анықта

ма 

2 II тоқсан қорытындысы 

бойынша сынып 

жетекшілерінің есебін 

қабылдау.  

Құжат 

тар мен 

жұмыс, 

талдау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

ӘБЖ 

 4-ші апта Жоспар  
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3 Сабақтарға қатысу 

/Сыныптық-қорытынды 

бақылау/. 

Талдау 

 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

ӘБЖ 

Апта 

бойы 

Анық 

тама 

4 Оқушылар қозғалысы 

бойынша есеп жасау, 

құжаттарды реттеу. 

Есеп 

 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Сынып 

жетекші

сі 

4-шi апта Анық 

тама 

5 Үлгермеушілер мен 

дарынды және үздік 

куәлік пен аттестатқа 

үміткер балалармен 

жүргізілетін жеке 

жұмыс барысын 

бақылау.  

Талдау, 

бақылау 

Бірлестік 

жетекшілері 

Пән 

мұғалім

дер. 

Сынып 

жетекші

сі 

Тоқсанда 

1рет 

Анық 

тама 

6 Мұғалімдердің жұмыс 

уақытысын есептеу 

табелін жасау. 

Ұжым 

дық 

Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi апта Анық 

тама 

7 Бірінші жарты 

жылдықтың ІІ-ші 

тоқсанын аяқтау 

туралы нұсқау 

Жоспар 

лау, 

талдау 

Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi апта Анық 

тама  

8 Алмастырылған, 

өткізілмеген 

сабақтарды тіркеу, 

уақытша жұмысқа 

шықпаған 

мұғалімдердің сабағын 

ауыстыру журналын 

жүргізу 

Құжат 

тармен 

жұмыс  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

 Апта 

бойы 

Анық 

тама  

9 Сынып журналын 

тексеру, II тоқсанды 

қорыту бағаларының 

объективтілігін, журнал 

толтыру ережелерінің 

сақталуы, оқушы 

дәптерлері мен 

күнделіктерінің жүргізілу 

деңгейін анықтау. 

Бақылау, 

талдау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБЖ 2-шi апта Анықта

ма  

10 ҰБТ-қа қатысатын 

окушылардан 

әкімшілік-бақылау 

жұмыстарын алу 

Есеп Шошымов 

А. 

Алимова А.  

ӘБЖ 1-4 ші 

апта 

Анықта

ма 

11 Бірінші жарты жылдық II-

ші тоқсандағы 

оқушылардың үлгерім 

нәтижелеріне арналған 
педагогикалық кеңес өткізу. 

Құжат 

тар мен 

жұмыс, 

талдау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

 

ОТІЖО 

ӘБЖ 

4-шi апта Жоспар  

12 ҰБТ орталығының 

есебі 

Сарап 

тама  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

ӘБЖ 

1-ші апта Есеп, 

анық 

тама 

13 Сабақтарға қатысу  Сабаққа 

қатысу, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБЖ 

 

 птасына 

3-4сабақ 

Анық 

тама  
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Қаңтар  
№ Іс-әрекет мазмұны Іс-

әрекеттің 

әдісі мен 

түрлері 

Жауапты 

лар (кім 

өткізеді) 

Кімдер 

қатысад

ытарты 

лады 

Мерзімі Есеп беру 

түрі  

 

1 

Мұғалімдердің 

жұмыс уақтысын 

есептеу. Табель 

жасау. 

Ұжымдық Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi 

апта 

Анықтама 

2 Бірінші 

жартыжылдық және  

ІІ-ші тоқсан 

қорытындысы 

туралы есеп. 

Жоспар 

лау, 

талдау 

Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi 

апта 

Анықтама  

3 ІІІ-ші тоқсанда 

алынатын диктант, 

бақылау, 

лабораториялық 

жұмыстардың 

кестесін жасау. 

Құжаттар

мен 

жұмыс, 

талдау  

Сынып 

жетек 

шілері 

 1-шi 

апта 

Анықтама  

4 Алмастырылған, 

өткізілмеген 

сағаттарды тіркеу 

журналын толтыру  

Ұжымдық Мұғалім 

дер  

 Апта 

бойы 

Анықтама  

5 ҰБТ ОЖСБ-ға 

дайындық 

жұмыстары 

Жоспар 

жасау 

Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

ОТІЖО 1-ші 

апта 

Анықтама  

6 Бірінші 

жартыжылдық және 

2-ші тоқсан 

қорытындысы 

туралы есеп 

Құжаттар

мен 

жұмыс, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

ОТІЖО 1-ші 

апта 

Анықтама 

7 3-ші тоқсанда 

алынатын диктант, 

бақылау, 

лабораториялық 

жұмыстардың 

кестесін жасау. 

Талдау  Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

ӘБЖ,пән 

мұғалім 

дері 

3-ші 

апта 

Жоспарлар 

8 Педагогикалық 

кеңес 3-ші тоқсанға 

арналған сабақ 

кестесін жасау. 

Тексеру, 

бақылау 

 

Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

ОТІЖО 1-ші 

апта 

Кесте  

9 Сынып 

журналдарын 

тексеру 

Тексеру, 

бақылау 

Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

ОТІЖО 1-ші 

апта 

Анықтама 

11 Сабақтарға қатысу Сабаққа 

қатысу, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

ӘБЖ  аптасы 

на  

3-4сабақ 

Анықтама  
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12 ҰБТ-қа қатысатын 

окушылардан 

әкімшілік-бақылау 

жұмыстарын алу 

Есеп  Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

ӘБЖ 1-4 ші 

апта 

Анықтама 

13 ҰБТ орталығының 

есебі 

Сараптама  Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

ОТІЖО 

ӘБЖ 

1-ші 

апта 

Есеп, 

анықтама 

14 11 сыныпқа сабақ 

беретін 

мұғалімдердің 

жұмыстарын 

тексеру. 

Бақылау, 

сараптама 

Шошымов 

А. 

Алимова 

А. 

Пән  

мұғ-рі 

3-ші 

апта 

Анықтама 

 

Ақпан  
№ Іс-әрекет мазмұны Іс-

әрекеттің 

әдісі мен 

түрлері 

Жауапты 

лар (кім 

өткізеді) 

Кімдер 

қатыса 

ды 

Мерзімі Есеп беру 

түрі  

1 Оқушылар 

қозғалысы бойынша 

есеп жүргізу, 

құжаттарды реттеу 

есеп Шошымов 

А. 

АлимоваА. 

ОТІЖО 2-ші 

апта 

Анықтама 

2 ҰБТ-ке дайындық 

жұмысын 

қадағалау, 

мұғалімдермен 

жұмыс. 

талдау Шошымов 

А. 

Алимова . 

ОТІЖО, 

психолог 

3-ші 

апта 

Анықтама 

жоспар 

3 Үлгермеушілер мен 

дарынды балалар, 

үздік куәлік пен 

аттестатқа үміткер 

оқушылармен 

жүргізілетін жеке 

жұмыс барысын 

бақылау. 

Бақылау, 

тексеру 

Шошымов 

А. 

Алимова А 

ОТІЖО, 1-ші 

апта 

Анықтама, 

есеп 

4 ҰБТ-ға баратын 

оқушылармен 

жұмыс 

Кеңес, 

әңгіме 

Шошымов 

А. 

АлимоваА. 

ОТІЖО 4-ші 

апта 

жоспар 

5 Сынып 

журналдарын 

тексеру 

 

Тексеру,та

лдау 

Шошымов 

А. 

АлимоваА. 

ОТІЖО 1-ші 

апта 

Анықтама 

6 Мұғалімдердің 

жұмыс уақтысын 

есептеу. Табель 

жасау. 

Ұжымдық Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi 

апта 

Анықтама 

7  Бірінші 

жартыжылдық және 

ІІ-ші тоқсан 

қорытындысы 

туралы есеп. 

Жоспарла

у, талдау 

Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi 

апта 

Анықтама  
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8 ІІІ-ші тоқсанда 

алынатын диктант, 

бақылау, 

лабораториялық 

жұмыстардың 

кестесін жасау. 

Құжаттар

мен 

жұмыс, 

талдау  

Сынып 

жетекші 

лері 

 1-шi 

апта 

Анықтама  

9 Алмастырылған, 

өткізілмеген 

сағаттарды тіркеу 

журналын толтыру  

Ұжымдық Мұғалім 

дер  

 Апта 

бойы 

Анықтама  

10 ҰБТ-қа қатысатын 

окушылардан 

әкімшілік-бақылау 

жұмыстарын алу 

Есеп Шошымов 

А. 

АлимоваА. 

ӘБЖ 1-4 ші 

апта 

Анықтама 

11 ҰБТ орталығының 

есебі 

Сараптама  Шошымов 

А. 

АлимоваА. 

ОТІЖО 

ӘБЖ 

1-ші 

апта 

Есеп, 

анықтама 

 

Наурыз  
№ Іс-әрекет мазмұны Іс-

әрекеттің 

әдісі мен 

түрлері 

Жауапты 

лар (кім 

өткізеді) 

Кімдер 

қатыса ды 
Мерзі

мі 

Есеп беру 

түрі  

1 

 

Мемлекеттік 

емтихандарға 

дайындық: оқушылар 

мен ата аналарды 

емтихан туралы ереже 

нұсқаумен таныстыру. 

Таңдау емтиханын 

тапсыратын балалардың 

тізімін жасау және 

емтиханнан босатылған 

оқушыларды анықтау.  

Құжатта

р -мен 

жұмыс, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО, 

ТІЖО 

2 -ші 

апта 

Арнайы 

жоспар, 

ереже 

2 3- ші тоқсанның 

аяқталуы туралы 

нұсқау беру. 

Құжатта

р- мен 

жұмыс, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО, 

ТІЖО 

4-ші 

апта 

Бұйрық 

 

3 Сабақтарға қатысу. Талдау Мектеп 

әкімшілігі 

ӘБЖ 1-4апта Анықтама  

5 3-ші тоқсан 

қорытындылары 

бойынша сынып 

жетекшілері мен 

пән мұғалімдерінен 

есеп қабылдау 

Талдау 

есеп 

Бірлестік 

жетекшілері 

Пән 

мұғалім 

дері 

4-ші 

апта 

Жоспар 

6 3-ші тоқсан 

қорытындылары 

бойынша есеп беру. 

Есеп 

 

ОТЖО ӘБЖ, пән 

мұғалім 

дері 

4-ші 

апта 

Анықтама 

7 ҰБТ-қа қатысатын 

окушылардан 

әкімшілік-бақылау 

жұмыстарын алу 

Есеп Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБЖ 1-4 ші 

апта 

Анықтама 
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8 ҰБТ орталығының 

есебі 

Сарапта

ма  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

ӘБЖ 

1-ші 

апта 

Есеп, 

анықтама 

9 Мектеп бітіруші 

сыныптардағы пән 

мұғалімдермен, 

сынып 

жетекшілерімен 

жиналыс.  

Талдау, 

кеңес 

 Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 3-ші 

апта 

Анықтама 

10 Педагогикалық 

кеңес. 

Құжатта

р мен 

жұмыс, 

талдау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

4-ші 

апта 

Анықта 

ма,есеп 

11 4-ші тоқсанда алынатын 

диктант, бақылау, 

зертханалық, 

сарамандық 

жұмыстардың кестесін 

жасау. 

Құжатта

рмен 

жұмыс, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А.  

ОТІЖО 3-ші 

апта 

Есеп,кесте 

12 4-ші тоқсанға 

арналған сабақ 

кестесіне өзгерістер 

енгізу  

 Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

4-ші 

апта 

Кесте 

13 Сынып 

журналдарын 

тексеру.  

Бақылау 

талдау, 

тексеру 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

4-ші 

апта 

Анықтама  

14 3-ші тоқсан бойынша 

әкімшілік бақылау, тест 

қималарын алу.  

Тексеру, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 2-ші 

апта 

Анықтама 

15 Мұғалімдердің жұмыс 

уақтысын есептеу. 

Табелін толтыру.  

Ұжымд

ық 

Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi 

апта 

Анықтама 

16 ІІІ-ші тоқсан 

аяқталуы туралы 

нұсқау беру.  

Құжатта

рмен 

жұмыс 

  4-шi 

апта 

Анықтама  

17 Өткізілмеген, 

алмастырылған 

сабақтарды тіркеу 

журналына толтыру 

Ұжымд

ық 

Мұғалімдер   Апта 

бойы 

Анықтама  

18 4-ші тоқсанға алынатын 

диктант, бақылау, 

зертханалық, 

сарамандық 

жұмыстардың кестесін 

жасау  

Құжатта

рмен 

жұмыс  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

 1-шi 

апта 

Анықтама  

Сәуір  

№ 

 

Іс-әрекет мазмұны 

 

Іс-

әрекеттің 

әдісі мен 

түрлері  

Жауаптылар 

(кім өткізеді)  

Кімдер 

қатысады  
Мерзім

і  

Есеп беру 

түрі  

1 Сыныптан сыныпқа 

көшірілетін 

оқушыларды, ата – 

аналарды көшіру 

ережесімен таныстыру 

жиналысы.  

Құжат 

тар мен 

жұмыс, 

талдау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

2-ші 

апта 

Анықта-ма 
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2 Сыныптар бойынша 

оқушылардың 

таңдаған пәндері 

бойынша еитихан 

кестесін жасау. 

Құжат 

тармен 

жұмыс, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

1-ші 

апта 

 

3 Сабақтарға қатысу . Бақылау,

тексеру, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО Апта 

бойы 

Анықтама 

4 ҰБТ- ке дайындық 

жұмысы, 

мұғалімдермен 

жұмыс.  

Бақылау, 

тексеру, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

Ай 

бойы 

Анықтама 

5 Сынып 

журналдарын 

тексеру. 

 

Бақылау, 

тексеру, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 3-ші 

апта 

Анықтама 

6 Емтихан кестесін, 

билеттерді 

қабылдау комиссия 

құрамын дайындау.  

тізім Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

4-ші 

апта 

Тізім 

7 ҰБТ орталығының 

есебі 

Сарапта

ма  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО  1-ші 

апта 

Есеп. 

8 Мұғалімдер 

сағатының табелін 

жасау. 

Ұжым 

дық 

 

Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi 

апта 

Анықтама 

9 Алмастырылған, 

өткізілмеген 

сағаттар күндерін 

толтыру.  

Ұжым 

дық 

Мұғалімдер   Апта 

бойы 

Анықтама  

 

Мамыр  
№ 

 

Іс-әрекет мазмұны 

 

Іс-әрекет 

тің әдісі 

мен 

түрлері  

Жауапты 

лар (кім 

өткізеді)  

Кімдер 

қатыса 

ды 

Мерзімі Есеп беру 

түрі  

1 Емтихан кестесін, 

қабылдау комиссиясының 

құрамын анықтау, 

сыныптан – сыныпқа 

көшіруге арналған сынақ 

материалдары бар 

папкаларды дайындау.  

Құжат 

тармен 

жұмыс, 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

3-ші апта Кесте 

бұйрық 

2 Емтиханнан босату 

туралы құжаттарды 

дайындау.  

Құжат тар 

мен 

жұмыс, 

талдау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

 Бұйрық, 

жоспар 

3 5-8, 10- сыныптар 

жетекшілерінің және осы 

сыныптарға сабақ беретін 

пән мұғалімдерінің 4- ші 

тоқсандық, жылдық 

қорытынды есебін 

қабылдау  

Құжат 

тармен 

жұмыс 

 

 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Бірлестік 

жетекші 

лері 

4-ші апта Жоспар  
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4 9,11 сыныптардың 4- 

ші тоқсандық және 

жылдық есебін 

қабылдау.  

Талдау  Бірлестік 

жетекшілері 

Пән 

мұғалімде

рі 

Қыркүйе

ктің 1-ші 

аптасы 

Жоспар 

лар 

5 9, 11-сыныптар 

жетекшілерімен пән 

мұғалімдерімен 

емтиханға 

дайындықтары ж/е 

ҰБТ туралы сөйлесу 

Әңгіме, 

кеңес, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

1,2-ші 

апта 

Анықтама 

6 Ата-аналармен ҰБТ 

туралы қорытынды 

жиналыс 

 Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБЖ Айына 1 

рет 

Анықтама  

7 Сынып жетекшілері 

мен пән 

мұғалімдерінің есебін 

қабылдау 

Құжат 

тармен 

жұмыс, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ӘБЖ Айына 1 

рет 

Анықтама  

8 5, 8, 10-

сыныптардағы 

сыныптан сыныпқа 

көшіру 

аттестациясын 

тексеру. 

Құжатта

рмен 

жұмыс, 

талдау  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

Тамыз 

дың 

соңғы 

аптасы 

Жоспар  

9 Сынып жетекшілері 

мен пән 

мұғалімдерінің есебін 

қабылдау 

Құжатта

рмен 

жұмыс, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 4-ші апта Есеп  

10 9, 11-сыныптар 

жетекшілерімен, пән 

мұғалімдерімен 

емтиханға дайындық 

ж/е ҰБТ туралы 

сөйлесу 

Әңгіме-

тренинг 

 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

Психолог  4-ші апта Анықтама 

12 Сынып журналдарын 

тексеру, жинап алу 

Құжат 

тар мен 

жұмыс  

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 4-ші апта Анықтама 

13 Оқу жоспарының 

орындалуын, білім беру 

стандарты, оқу-

әдістемелік құралдарымен 

қамтамасыз етілу 

бойынша жылдық талдау.  

Құжат 

тар мен 

жұмыс, 

талдау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

4-ші ап Анықтама 

14 Жаңа оқу жылының 

жұмысын жоспарлау 

Құжаттарм

ен жұмыс, 

талдау 

Шошымов А.  

Алимова А.  
ОТІЖО 4-ші апта Жоспар  

15 Емтихандарды, ҰБТ 

өткізу 

талдау Шошымов А. 

Алимова А. 
ОТІЖО 1апта Хаттама  

16 Аттестаттар мен мақтау 

қағаздарының, 

құжаттардың дұрыс 

толтыруын бақылау, 

тексеру. 

Т ексеру, 

бақылау 

Шошымов 

А. 

Алимова А. 

ОТІЖО 

 

4-ші апта   

17 Жаңа оқу жылының 

жұмысын жоспарлау 

Талдау, 

сараптау 

Шошымов А. 

Алимова А. 
ОТІЖО 3-ші апта Жоспар  
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18 Мұғалімдер жұмыс 

уақтысын есептейтін 

табель толтыру 

(жасау). 

Ұжым 

дық 

Мектеп 

әкімшілігі 

 4-шi апта Анықтама 

19 Емтиханнан босату 

туралы құжаттарды 

дайындау. 

Құжатта

рмен 

жұмыс 

Бекітілген 

мұғалімдер 

 4-шi апта Бұйрық 

20 Мұғалімдердің т.б. 

жазғы демалысқа 

шығу кестесінің 

дайындау. 

Құжат 

тармен 

жұмыс 

  4-шi апта Кесте 

21 Алмастырылған, 

өткізілмеген, т.б. 

сағаттар журналын 

толтыру.  

Құжат 

тармен 

жұмыс  

Мектеп 

әкімшілігі 

 Апта 

бойы 

Анықтама 

 

Директордың ғылыми-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары  

А. Баетованың жылдық жұмыс жоспары  
№ Жұмыс мазмұны Орындалу 

мерзімі 

Жауапты Жұмыс 

нәтижесі 

1 Мұғалімдердің жаңа оқу 

жылындағы құрамының тізімін 

жүйелеу. 

Тамыз Әдістемелік 

орынбасар 

Мектеп 

әкімшілігі 

Кабинет меңгеру 

шілері 

 

Анықтама 

2 Оқу бөлмелерінің жаңа оқу 

жылына дайындығын қадағалау 

3 Оқу әдістемелік жұмыстың 

жылдық жұмыс жоспарын жасау. 

Әдістемелік пән бірлестіктерінің 

жылдық жұмыс жоспарын 

бекіттіру. 

4 Білімін жетілдіру курстарынан 

өткен пән мұғалімдерінің тізімін 

нақтылау. 

5 Педагогикалық кеңеске 

дайындық.  

Қыркүйек  

1 Әдістемелік кеңес мүшлерін 

анықтау, отырыстарын белгілеу. 

Бірлестік жетекшілерін бекіту. 

  

Әдістемелік 

орынбасар 

Бірлестік 

жетекшілері 

 

 

Анықтама 

2 Шығармашылықпен жұмыс 

жасайтын мұғалімдерді анықтау. 

3 Білімін жетілдіру курстарына 

баратын мұғалімдердің тізімін 

нақтылау(перспективалық 

жоспар) 

4 Жас мамандарды анықтау, 

тәлімгерлерді бекіту. Сынып 

журналдарын жүргізу бойынша 

жас мамандарға кеңес беру. 

5 Сабақтарға қатысу. 

6 Әдістемелік бірлестік жұмысын 
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бақылау. 

7 Кәсіби біліктілік санатына өтініш 

берген мұғалімдердің отырысын 

өкізу.  

8 Мектептің олимпиадалық резерв 

топтарын анықтау. 

9 Аттестатталушы мұғалімдерді 

аттестаттау ережесімен 

таныстыру. 

10 Әдістемелік кеңес өткізу. 

Қазан  

1 Пән бірлестігінің жұмысын 

бақылау. 

 Әдістемелік 

орынбасар 

Мектеп 

әкімшілігі 

Педагог-

ұйымдастырушы 

Педагог-

психологтар 

 

Анықтама 

2 Жас мамандармен жұмыс. 

Психологиялық тренинг жүргізу. 

3 Сабақтарға қатысу.  

4 Кәсіби біліктілік санатына өтініш 

берген мұғалімдердің отырысын 

өкізу.  

5 Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері 

әдістемелік бірлестігінің 

онкүндігі 

6 Педагогикалық кеңеске 

дайындық. 

Қараша  

1 Пән мұғалімдерінен 1-ші тоқсан 

есебін қабылдау. 

  

Әдістемелік 

орынбасар 

Педагог-

ұйымдастырушы 

 

 

Анықтама 2 Сабақтарға қатысу /қорытынды 

бақылау/. 

3 Математика пәні әдістемелік 

бірлестігінің онкүндігін өткізу  

Желтоқсан  

1 Оқулықтар мен әдістемелік 

әдебиеттерге тапсырыс беру 

/кітапханашымен бірге/. 

 Әдістемелік 

орынбасар 

Педагог-

ұйымдастырушы 

Бірлестік 

 жетекшілері 

Мектеп 

кітапханашысы 

Анықтама 

 

 

 2 Сабақтарға қатысу /қорытынды 

бақылау/. 

3 Орыс тілі мен әдебиеті пәндері 

бірлестігінің онкүндігін өткізу. 

4 Мұғалімдердің білімін көтеру 

курстарына қатысуын бақылау. 

Ақпарат – талдау құжаттарын 

жинақтау, қорытындылап 

дайындау. 

5 Физика, информатика пәндерінің 

апталығын өткізу 

6 Әдістемелік пән бірлестіктерінің 

жұмысын бақылау. 

7 Педагогикалық кеңеске 

дайындық. 

8 Біліктілік санатын көтеруге 
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өтініш берген мұғалімдердің іс-

құжаттарын қадағалау. 

9 Мұғалімдердің шығармашылық 

жұмыстарын баспаға ұсыну 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

Қаңтар  

1 ІІ жартыжылдыққа арналған пән 

мұғалімдерінің тақырыптық-

күнтізбелік жұмыс жоспары 

бойынша пікірлесу.  

  

Әдістемелік 

орынбасар 

Бірлестік  

жетекшілері 

 

 

Анықтама 

 

 

  
2 Әдістемелік кеңес өткізу. 

3 Әдістемелік пән бірлестіктерінің 

жұмысын бақылау. 

4 Сабақтарға қатысу. 

5 Ағылшын тілі пәні бірлестігінің 

онкүндігі. 

6 Педагогикалық кеңеске 

дайындық 

7 Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

курстарына баруын қадағалау. 

8 Біліктілік санатын көтеруге 

өтініш берген мұғалімдердің 

сабақтарына қатысу. 

9 «Ең үздік жас маман» 

байқауының қорытындысы 

Ақпан  

1 Әдістемелік пән бірлестіктерінің 

жұмысына бақылау жасау. 

Тарих пәні бірлестігінің онкүндігі 

  

 

Әдістемелік 

орынбасар 

Бірлестік жетек 

шілері 

 

 

Анықтама 

2 Сабақтарға қатысу. 

3 Мұғалімдердің біліктілігін көтеру 

курстарына баруын қадағалау. 

4 Химия, биология, география пәні 

бірлестігінің онкүндігі 

5 Бастауыш сынып бірлестігінің 

онкүндігі 

6 Шығармашылық топ пен «Жас 

маман» мектебінің семинары 

Наурыз  

1 Сабақтарға қатысу.   

Әдістемелік 

орынбасар 

Бірлестік жетек 

шілері 

 

 

Анықтама 
2 Үлгермеушілер мен дарынды 

балалармен жүргізілетін жеке 

жұмыс барысын бақылау 

3 Әдістемелік кеңес өткізу. 

4 «Ең үздік оқу бөлмесі» байқауы. 

5 Біліктілік санатын көтеруге 

өтініш берген мұғалімдердің 

жұмысына қорытынды. 

6 ІІІ тоқсан қорытындылары 

бойынша есеп беру. 
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Сәуір  

1 Пән бірлестіктері жұмыстарын 

бақылау. 

  

Әдістемелік 

орынбасар 

Бірлестік жетек 

шілері 

 

 

Анықтама 2 Сабақтарға қатысу. 

3 Мұғалімдердің білім жетілдіру 

курстарына қатысуын бақылау. 

4 Жас мамандармен жүргізілген 

жұмыстарға қорытынды 

5 Дене шынықтыру және АӘД 

әдістемелік бірлестігінің 

онкүндігі 

6 Жаңа оқу жылына біліктілік 

санатын көтеретін мұғалімдерді 

анықтау. 

Мамыр  

1 Сабақтарға қатысу.  Әдістемелік 

орынбасар 

 

 

 

Анықтама 
2 Жаңа оқу жылында білімін 

көтеру курсын анықтау. 

3 Жаңа оқу жылының жұмысын 

жоспарлау. 

4 Бірлестік жетекшілерінің 

қорытынды жылдық есебі. 

5 Әдістемелік кеңес өткізу. 

 

VI. Мектептің әдістемелік кеңесі  

 

Мектептегі әдістемелік жұмыстың басым бағыттары:  

- Білім берудің сапалы деңгейін қамтамасыз ету.  

- Білім берудің вариативтілігі.  

- Оқыту мен тәрбиені даралау және саралау.  

- Үздіксіз білім берудің сабақтастығы.  

- Білім сапасын көтеру жолдарын жетілдіру немесе оқу-тәрбие үдерісін 

технологияландыру.  

Мектептегі әдістемелік жұмыстың негізгі міндеттері:  

- мектептің педагогикалық ұжымы іс-әрекетінің жаңашылдық 

бағыттылығын қалыптастыру, ол педагогикалық ұжым қызметінде озық 

педагогикалық тәжірибені ендіру, жалпылау, тарату және жүйелі зерттеу мен 

үйрену барысында айқындалады;  

- мұғалімдердің теориялық және педагогикалық-психологиялық даярлық 

деңгейін көтеру;  

- тәрбие, білім берудің жаңа бағдарламаларын, оқу жоспарларын, 

мемлекеттік білім стандартын, нормативті құжаттар, әдістемелік нұсқауларды 

талдау-игеру жұмыстарын ұйымдастыру;  

- оқыту мен тәрбиені ұйымдастырудың жаңа формаларын, әдістерін 

педагогикалық технологиялармен байыту;  

- жас мамандарға, пән мұғалімдеріне, сынып жетекшілері мен 

тәрбиешілерге, педагогтік қызметте жекелеген бір мәселеде қиналатын 
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мұғалімдерге және т.б. жеке бас ерекшелігін ескере диагностикалаған, 

саралаған негізде ғылыми-әдістемелік көмек көрсету;  

- мұғалімдерге педагогикалық білімін өз бетінше көтеру жолдарын үйрету;  

- оқу жоспарлары мен бағдарламаларын үйлестіру, жетілдіру, оқу 

пәндерінің мазмұнын жаңартуға және өңдеуге әдістемелік ұсыныстар беру;  

- оқу сабақтарының барлық түрінің өткізілуінің әдістемесін, тиімділігін 

жетілдіру, әдістемелік апталықтар мен күндер ұйымдастырып, олардың 

мектептегі педагог қызметкерлерді педагогикалық шеберлігін жетілдірудегі 

ролін арттыру;  

- басқа ғылыми және білім беру мекемелерімен кәсіби байланыс орнату, 

педагогикалық ұжымның, мұғалімдердің, жас мамандардың ғылыми-

әдістемелік сауатын, өзара тәжірибе алмасу әрекетін, өзін өзі бағалау, өз білімін 

көтеру, кәсіби шеберлігін арттыру жолдарын анықтау;  

- педагог қызметін ғылыми-әдістемелік тұрғыда талдау, бағалау, көмек 

көрсету, әдістемелік бірлестіктердегі ғылыми-әдістемелік жұмыстардың 

жандануына педагогикалық ықпал ету, оқу-тәрбие үрдісінің деңгейін көтеруді 

әдістемелік тұрғыда қамтамасыз ету, әдістемелік кеңес жұмысының мазмұнын, 

бағыт-бағдарын айқындау, болжам жасау;  

- мұғалімдер мен оқушыларды ғылыми-зерттеушілік, шығармашылық 

жұмыстарға баулу, ынталандыру.  

 

 

Аттестаттаудан өтетін педагог қызметкерлермен  

жүргізілетін іс-шаралар жоспары  

Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебінің (РО)  

аттестаттауға даярлық пен өткізудің жоспары  

Педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау  

 

Мақсат: педагогикалық еңбектің біліктілігі мен кәсіптілігін, сапасын 

арттыруға ынталандыру, сондай-ақ нарықтық экономикалық қарым-қатынас 

жағдайында еңбекті саралай төлеу жолымен педагогтардың қорғаныстылығын 

қамтамасыз ету.  

 

Міндеті:  

- мұғалімнің арнаулы білімін, жеке әулетін, оның жалпы мәдениеттілік 

және психологиялық-педагогикалық деңгейін, шығармашылыққа қабілеттілігін 

бағалау;  

- аттестаттауға даярлық кезінде әдістемелік көмек көрсету;  

- нормативтік-құқықтық және аттестаттау үрдісін әдістемелік қамтамасыз 

ету материалдарын зерделеу және жүйелеу;  

- аттестаттаудан өтудің қолайлы, жайлы ұйымдастыру ісі мен 

психологиялық көмекті қамтамасыз ету.  
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VII. Бағдарлы және бағдаралды жұмыстар  

 
Р/с Орындалатын жұмыстар  Уақыты  Жауапты 

І. Ұйымдастыру жұмыстары  

1 Жоспар жасап бекіту Тамыз  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

2 Педагогикалық кеңесте жоспарды мектеп 

ұжымына таныстыру  

Тамыз  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

3 Әр тоқсан сайын жоспардың орындалуына талдау 

жасау  

Үнемі  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

4 Пәндік бағдарына байланысты сағат жүктемесінің 

талапқа сай бөлінуіне ықпал ету  

Тамыз  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

5 Бағдарлы сыныптардағы оқушылардың оқулықпен 

қамтамасыз етілуін қадағалау  

Қыркүйек Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

6 10 сынып оқушыларынан таңдаған бағытына 

сәйкес жаңа ұжым қалыптастыру (бағыт бойынша)  

Қыркүйек Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

7 Ата-аналардың бағдарлы пәндер бойынша 

сабақтарға қатысуын ұйымдастыру  

Үнемі Сынып 

жетекшілер 

8 Бітіруші 11 сыныптарды ҰБТ-ге дайындаудың 

жоспарын жасап бекіту  

Қыркүйек  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

9 Мамандық таңдауға байланысты 11 сыныпта 

«Қазіргі заманға қажетті мамандықтар» 

тақырыбында дөңгелек үстелі  

Қараша  Рахматова А. 

Пән мұғалімдері 

ІІ. Әдістемелік жұмыстар  

10 Бағдаралды және бағдарлы сыныптардың ата-

аналарымен кездесу, кеңестер беру 

Әр тоқсанда Сынып 

жетекшілер 

11 Бағдаралды 9 сынып оқушыларының орналасуына, 

мамандық таңдауына бағыт-бағдар беру (кеш өткізу)  

Сәуір Рахматова А. 

сынып 

жетекшілер 

12 «Қолданбалы және таңдау курстарына күнтізбелік 

жоспар жасау ерекшеліктері»  

(мектепішілік практикум-кеңес) 

 Қыркүйек  Баетова А. 

13 Бағдарлы сыныптардың сабақтарына қатысып, 

мұғалімдерге әдістемелік кеңес беру  

Үнемі  

 

Баетова А.. 

14 11 сыныптарды ҰБТ-ге дайындау барысы туралы 

ата-аналар жиналысында кеңестер беру  

Қазан  Шошымов А.  

Алимова А.  

Психологтар  

ІІІ-Мектепішілік бақылау  

15 Қолданбалы және таңдау курстарының күнтізбелік 

жоспарларының жасалуын тексеру 

Қыркүйек Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

16 11 сыныпта бағдарлы пәндердің стандартқа сай 

берілуі  

Ақпан  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар  

17 10 сыныпта бағдарлы пәндердің стандартқа сай 

берілуі  

Наурыз  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 
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18 Бағдарлы сыныптардың журналдарын тексеру 

(қолданбалы, таңдау курстарының толтырылуы)  

Үнемі Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

19 10-11 сыныптарда қолданбалы курстарының 

жүргізілуін бақылау 

Үнемі  

 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

20 11 сыныпта ҰБТ-ге дайындық жұмыстарын 

бақылау 

Үнемі  

 

Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

IV. Диагностикалау жұмыстары 

21 7-8 сынып оқушыларының дара даму ерекшелігін, 

қызығушылы-ғын, қоршаған ортасын танып білу. 

Пәндік бейінділіктерін анықтау 

Наурыз  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

22 9 сынып оқушыларынан кәсіптік лицей, арнаулы 

оқу орындарына баратындарын анықтау 

Сәуір Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

23 Жылдық есеп тапсыру Мамыр  Шошымов А. 

Алимова А. 

Психологтар 

№ Директор жанындағы ОТЫРЫС жоспары 

Жасалынатын жұмыс түрі  

Мерзімі  Жауапты 

1 Санитарлық-гигиеналық режим және еңбек 

қауіпсіздігі техникасы  

Қыркүйек  Шошымов А. 

Алимова А. 

2 Мектеп асханасындағы тамақтануды ұйымдастыру   Тарахова Ш. 

3 Мектеп құжаттамасын жүргізу   Шошымов А. 

Алимова А. 

4 Үйде оқыту жұмысын ұйымдастыру  Куйкова М. 

5 Ресурстық орталық жұмысының жоспары  Жексенбаева Б. 

1 ҚР. «Тіл туралы Заңды» орындау жұмыстары Қазан  Сабыралиева А. 

2 Сынып журналдарын толтыру туралы нұсқаудың 

орындалуы, баға қоры. 

 Шошымов А. 

Алимова А. 

3 Көшеде жүру ережесі бағдарламасының 

орындалуы туралы 

 Мырзаханова Л. 

4 1, 5, 10-сынып оқушыларының бейімделуі  Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

5 Мектеп кітапханасының оқу және әдістемелік 

әдебиеттермен қамтамасыз етілуі. 

 Тоқтыбаева А. 

6 Үйірме, факультатив жұмысын ұйымдастыру.  Шошымов А.  

Алимова А.  

7 Жас мамандармен жүргізілетін жұмыстар.  Баетова А. 

1 Бастауыш сыныптардың білім сапасының 

қорытындысы. ПБЖ.  

Қараша  Бәкірова Г 

2 Тарих, қоғам білім негіздері,құқық, дінтану 

пәндері жүргізілуінің тексеру қорытындысы 

 Тексеру 

комиссиясы 

3 Оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуді 

бақылау 

 Шошымов А. 

Алимова А. 

ТараховаШ. 

4 Оқушылардың сабаққа қатысуы мен қамтылуы   Шошымов А. 

Алимова А. 

Мырзаханова Л 

5 Сынып журналдарының тексерілу қорытындысы  Шошымов А. 

Алимова А.  
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6 Діни экстремизмнің алдын алу бағдарламасының 

орындалу туралы  

 Мырзаханова Л 

7 Мектеп мүлкін сақталуы туралы  Рысбаев.Ж 

8 Кітапхана жұмысының барысы туралы  Тоқтыбаева А 

9 Жетім, әлеуметтік жағдай төмен оқушылармен 

жүргізілетін жұмыстар туралы 

 ТараховаШ. 

10 Патриоттық тәрбиені қалыптастыру 

бағдарламасының орындалуы 

 Рахматова А 

1 9 «Б» сынып оқушыларын жалпылама жан-жақты 

сыныптық тексеру қорытындысы 

 

Желтоқсан 

Тексеру 

комиссиясы 

2 Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері жүргізілуінің 

тексеру қорытындысы 

 Тексеру 

комиссиясы 

3 ҰБТ-ға дайындық жұмыстарының жүргізілуі мен 

тексеру қорытындысы 

 Шошымов А. 

Алимова А. 

4 Математика және тарих пәндерінің ҰБТ-ға 

дайындық барысы 

 Шошымов А. 

Алимова А. 

Қалменов А. 

5 1-ші жарты жылдық бойынша бақылау 

жұмыстарын алу, талдау 

 Шошымов А. 

Алимова А. 

6 Оқушылардың күнделіктерінің ұсталу жағдайының 

қорытындысы 

 Рахматова А. 

Абдуханова А. 

7 Құқықтық кеңес жұмысының барысы туралы  Мырзаханова Л. 

8 Эстетикалық тәрбие жұмысының барысы 

,салауатты өмір салты бойынша атқарылған 

жұмыстардың барысы 

 Рахматова А. 

9 Оқушылардың демалысының дұрыс 

ұйымдастырылуын қарау  

 Рахматова А. 

10 ЖЖЕ,АҚТҚЕ бойынша жұмыс барысы туралы  Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г. 

1 Орыс тілі, ағылшын тілі пәндері жүргізілуінің 

тексеру қорытындысы 

Қаңтар Тексеру 

комиссиясы 

2 11 сынып жалпылама жан-жақты сыныптық 

тексеру қорытындысы  

 Тексеру 

комиссиясы 

3 11 сынып оқушыларының ҰБТ-ға дайындалу 

барысында орыс тілі бойынша тест жүргізу 

 Шошымов А. 

Алимова А. 

4 Оқушылардың жеке іс қағаздарының жүргізілуін 

тексеру 

 Шошымов А. 

Алимова А. 

5 Факультатив, таңдау сабақтарының жүргізілу 

барысы. Үйірмелердің жүргізілу барысы  

 Куйкова М. 

6 Үйде оқытылатын оқушылармен жұмыс барысы 

бойынша  

 Шошымов А. 

Алимова А. 

1 Биология, химия, география пәндерінің жүргізілу 

барысы (дәптерлерін түбегейлі тексеріс) 

Ақпан Тексеру 

комиссиясы 

2 Пән онкүндіктерінің қорытындысы   Бірлестік 

жетекшілері  

3 Жас мамандармен жұмыстың барысы  Баетова А. 
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4 6 «Б» сынып оқушыларының жалпылама 

сыныптық тексеру қорытындысы туралы  

 Пән мұғалімдері 

5 11 сынып оқушыларының ҰБТ-ға дайындалу 

барысында негізгі пәнднр пәні бойынша тест жүргізу  
 Шошымов А. 

Алимова А. 

6 Бастауыш сынып оқушыларының жазу сауатын, 

каллиграфиясын тексеру  

 Бәкірова Г. 

7 Оқушылардың күнделіктерінің ұсталу жағдайының 

қорытындысы (5-11)  

 Рахматова А. 

8 Ата-аналармен жұмыс барысы  Рахматова А. 

1 Оқушылардың демалысының дұрыс 

ұйымдастырылуын қарау  

Наурыз 

 

Рахматова А. 

2 4, 9, 11-сынып оқушыларының емтиханға 

дайындығы туралы  

 Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г.  

3 1 сынып оқушыларының оқу желісін бақылау (ана 

тілі, математика пәндері бойынша жазба 

жұмыстарының қорытындысы)  

 Бәкірова Г. 

4 11 сынып оқушыларының ҰБТ-ға дайындалу 

барысында негізгі пәндер бойынша тест жүргізу  

 Шошымов А. 

Алимова А. 

5 Аттестация жұмысының барысы туралы   Баетова А. 

6 7 «А», «Б», «В» сынып оқушыларының жалпылама 

сыныптық тексеру қорытындысы туралы 

 Тексеру 

комиссиясы 

7 Психологиялық іс-шаралар жұмысының барысы   Психологтар  

8 Рухани-адамгершілік мәдениетті қалыптастыру 

тәрбиесінің жүргізілу барысы туралы  

 Рахматова А.  

Психологтар  

9 Пән онкүндіктерінің қорытындысы   Бірлестік 

жетекшілер  

1 Пән кабинеттерінің талапқа сай болуы  Сәуір  Тексеру 

комиссиясы 

2 11 сынып оқушыларының ҰБТ-ға дайындау 

барысында негізгі пәндер тест қорытындысы  

 Шошымов А. 

Алимова А. 

3 Пән онкүндіктерінің қорытындысы   Бірлестік 

жетекшілер 

4 Емтиханға дайындық жұмыстарының барысы 

туралы  

 Шошымов А. 

Алимова А. 

5 1-4-сынып оқушыларының білімін, икемін, 

дағдысын және оқу техникасын бақылау 

 Бәкірова Г. 

6 Физика, информатика пәндері жүргізлуінің тексеру 

қорытындысы  

 Тексеру 

комиссиясы  

7 10 «А» сыныптардың сыныптық тексеру 

қорытындысы  

 Тексеру 

комиссиясы  

8 Экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағыты 

бойынша жұмыс  

 Рахматова А 

9 Дарынды оқушылармен жұмыс барысын тексеру. ОҒҚ   Куйкова М. 

10 Денсаулығы нашар оқушылармен жұмыс   Тулеубекова Ш. 

11 Ән, сызу, бейнелеу, технология пәндерінің 

оқытылуы  

 Тексеру 

комиссиясы 

12 Бағдаралды дайындық жұмыстары   Шошымов А. 

Алимова А. 
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1 Оқушылардың демелысының дұрыс 

ұйымдастырылуы  

Мамыр  Рахматова А. 

2 Тәлімгер есебі  Абдуханова А. 

3 4,9,11 сынып оқушыларының білім сапасы   Шошымов А. 

Алимова А. 

Бәкірова Г.  

4 ҰБТ алдындағы стресстің алдын – алу шаралары 

және жолдары  

 Психологтар  

5 Мектеп құжаттарымен жұмыс  Тексеру тобы 

6 Мемлекеттік және сыныптан-сыныпқа көшу 

емтихандарына дайындық, ҰБТ-ға дайындық 

жұмыстары 

 Шошымов А. 

Алимова А. 

7 АӘД, денешынықтыру пәндерінің оқытылуы   Тексеру 

комиссиясы 

8 Кітапханашы, медбике-нің жылдық есебі.  Тоқтыбаева А. 

Тулеубекова Ш. 

9 Сынып жетекшілерінің жылдық жұмысының 

қорытынды рейтингісі  

  

 

 

Мұқағали Мақатаев атындағы тірек мектептің(ресурстық орталық)  

оқу-тәрбие үдерісі жағдайында оқушылар дарындылығын дамыту 

бағдарламасы  

 

Мақсаты: дарындылық–жоғары қабілеттілік, оны анықтау және дамыту 

жолдарын іздестіру.  

Міндеттері:  

- тұлға, қоғам және мемлект мүддесі үшін дарынды оқушыны дамытуға 

тиімді жағдайлар жасау;  

- дарынды оқушыны анықтап және оларға бағыт–бағдар беріп, жүйелі 

дамуына әлеуметтік қолдау көрсету;  

- дарынды оқушының дамуына қолайлы орта туғызу;  

- дарынды оқушылармен жұмыс істеуде мектептің материалдық базасын 

күшейту;  

- дарынды оқушылардың мүмкіндігін, қабілетін қалалық, облыстық, 

республикалық, халықаралық шығармашылық байқауларда, конференцияларда, 

олимпиадаларда, көрмелерде көрсете білу.  

Күтілетін нәтиже – бұл өзінің қоғамы мен елінің экономикалық және 

саяси тұрақтылық пен гүлдену жолындағы дамуына қатысуға қабілетті түлек 

тұлғасы, бұл өз өмірінде Президенттің «Қазақстан – 2030» бағдарламасында 

айтылған өсиеттерді жүзеге асыратын тұлға, бұл интеллектуалдық және 

шығармашылық әлеуеті жоғары тұлға.  

Қорытынды нәтиже:  

- қабілетті,талантты, дарынды оқушыларды анықтау;  

- қабілетті,талантты, дарынды оқушылармен жеке жұмыс жоспарын жасап, 

бекіттіру(сынып жетекшісі-әр жылға);  

- сынып жетекшілерінің жылдық есебі (жазба түрде) бойынша 
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айқындалады.  

Дарынды оқушылармен жүргізілетін жұмыстардың негізгі 

бағыттары:  

- Психологиялық қызмет.  

- Құнарлы орта туғызу.  

- Мұғалімдерді теориялық мағұлматтармен қамтамассыз ету.  

- Сыныптағы оқушылар талантын айқындау мен шыңдаудағы сынып 

жетекшілер жұмысы.  

- Дарынды оқушымен жеке жұмыстарды іске асырудағы пән 

мұғалімдерінің жұмысы.  

- Дарындылықты дамыту жолында ата-аналармен жұмыс.  

Психологиялық қызмет.  

Мақсаты: Дарынды балалардың интелектуалдық, шығармашылық, жеке 

тұлғалық мүмкіндіктерін ашуға көмектесу.  

Міндеттері:  

1. Баланың даралық ерекшелігін дамыту, оны қоғамда өмір сүруге 

психологиялық тұрғыдан дайындау.  

2. Балаларды кәсіби және жеке даралығын анықтай алуына психологиялық 

көмек көрсету.  

3. Дарынды балаларды қоғамдық өмірге қатыса алуға үйрету.  

4. Осы тұрғыда психологиялық білімдермен қаруландыру.  

Психологиялық қызметтің негізгі бағыттары:  

1. Психологиялық диагностика.  

2. Психологиялық кеңес беру.  

3. Психологиялық алдын алу шаралары.  

4. Психологиялық түзету және дамыту.  

5. Психологиялық ағарту.  

Дарынды балалармен жұмыс жоспары  

Дарынды балалардың ата-аналарымен ынтымақтаса жұмыс жүргізу 

жоспары.  
№ Іс-шаралар  Жұмыс 

түрлері  

Қызметі  Мақсаты мен 

міндеті  

Мерзімі  

I. Ұйымдастыру жұмыстары  

1 «Сіздер туралы және 

сіздерге арналады, 

ата-аналар» 

Ата-аналар 

жиналысы. 

«Ата-аналарға 

жарнама» 

дайындау 

Табысты 

ынтымақтастық 

орнату. 

қыркүйек  

2 Өзгермелі өмірдегі 

әкелер мен балалар. 

Әкелер 

жиналысы. 

«Бала 

тәрбиесіндегі 

әкенің рөлі» атты 

тарихи аспект 

дайындау. 

Бала 

тәрбиесіндегі 

әкенің рөлі. 

қараша. 

3 «Жанұя – бұл 

махаббат» 

Ойлану, 

қиялдау 

сағаты. 

Ғылыми-

әдістемелік 

әдебиеттерді 

іріктеу. 

Талқылауға 

арналған 

сұрақтарды 

анықтау  

Бала сезімін 

дамытуды 

қалыптастыру. 

ақпан  
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4 Жанұялық сенбі  Мектептегі 

ата-аналар 

күні.  

Сабақтарға 

қатысу. 

Балаларды 

бақылау, 

қадағалау. 

жыл бойы 

II. Диагностикалық-аналитикалық жұмыс  

1 «Мен және балам» 

 

Сауалнама 

жүргізу. 

Ата-аналардан 

сауалнама 

жүргізу. 

Ата-аналардың 

өз балаларын 

қаншалықты 

білетіндігін 

және 

түсінетіндігін 

анықтау. 

қазан 

2 «Әкем менің досым 

немесе ....» 

Шығарма Балалардың 

шығармасы. 

Шығарма 

жазғызу арқылы 

әкелердің бала 

өміріндегі ролін 

анықтау  

желтоқсан 

3 

 

«Менің жанұям» Суретті тест. Балалардың 

шығармасы. 

Балалардың 

салған суреті 

арқылы жанұя 

жағдайын 

анықтау. 

қаңтар 

4 «Мен және менің  

бойым » 

Даму және 

тәрбиелілік 

картасы. 

Ата-

аналардың, 

оқушының 

және 

мұғалімнің 

картасын 

толтыру 

Балалардың 

дамуын және 

тәрбиелілігін 

қадағалау. 

жыл бойы 

III. Ақпараттық -әдістемелік жұмыс  

1 «Сіздер туралы және 

сіздерге арналады» 

Ақпараттық 

стенд. 

Стендінің 

безендірілуі. 

Мектеп 

өміріндегі 

балалардың іс-

әрекеті туралы 

мағұлмат беру. 

қыркүйек 

2 «Мектептегі менің 

табыстарым» 

Ақпараттық 

бүктеме. 

Бүктемелерді 

безендіру. 

Балаларды ізденуге 

үйрету, баулу. 
жыл бойы 

3 «Бала мен ата-

аналардың қарым –

қатынасы»  

Дөңгелек 

стол  

Ғылыми-

әдістемелік 

жұмыстарды 

іріктеу.  

Ата-аналарға 

әдістемелік көмек 

көрсету.  

наурыз 

IV.Танымдық-зерттеу жұмыстары  

1 «Кітап-жаназығы» Кітаптар 

мерекесі. 

Кітаптарды 

іріктеу, рольдерді 

бөлісу. 

Балаларды кітапты 

сүюге баулу. 

Балалардың дүние 

танымын кеңейту.  

сәуір 

2 «Интеллектуалды 

мозайка» 

Ойын Жетондар, 

мозайка 

қағаздарын 

дайындау.  

Оқушылардың 

интеллектуалды 

дамуын анықтау.  

қараша 

3 «Интеллектуалды 

жанұя» 

Марафон. Материалдар 

дайындау.  

Интелектуалды 

даму. 

жыл бойы. 

4 Дарынды балалар және 

оның ата-аналары. 
Жанұялық 

мереке. 

Сценарий 

дайындау.  

 мамыр 
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Дарынды балалармен жұмыстың жылдық жоспары  
А

й
ы

 

Атқарылатын 

жұмыстар  

Мақсаты Нәтиже Орындауға 

жауапты 

 

1.Жылдық жұмыс 

жоспарын бекіту 

2.«АТОМ» ОҒҚ-ң 

жұмыс жоспарын 

бекіту, ОҒҚ 

мүшелерінің тізімін алу 

«АТОМ» оқушылардың 

ғылыми қоғамының 

жұмысын жандандыру 

 

1. Жылдық жұмыс 

жоспары 

2. «АТОМ» ОҒҚ 

жылдық жоспары 

3. ОҒҚ мүшелерінің 

тізімі  

Куйкова М. 

Баетова А. 

 

Баетова А. 

Қ
ы

р
к

ү
й

ек
 

Үйірме 

жетекшілерімен 

жұмыс 

1. Үйірме жетекшілерінің 

жұмыс жоспарларын бекіту 

2. Мектепішілік және 

мектептен тыс үйірмелерге 

қатысатын оқушылар 

тізімін алу 

3. Үйірме сабақтарының 

өтілу кестесін жасау 

1. Үйірме кестесі 

2. Оқушылар тізімі 

Куйкова М.  

 

 

Үйірме 

жетекші 

лері 

Олимпиадалық резерв 

топтарымен жұмыс 

Әр пән бойынша 

олимпиадалық резерв 

топтарын анықтау, 

жылдық жұмысты 

жоспарлау  

1. Олимпиадалық 

резерв топтарының 

тізімі 2. 

Олимпиадалық 

резерв топтарымен 

жүргізілетін жұмыс 

жоспары 

Шошымов А. 

Куйкова М. 

Әр бірлестік 

жетекшілері,  

пән 

мұғалімдері 

9 сынып арасында 

қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

бойынша танымдық 

ойындар апталығын 

өткізу  

Оқушылардың 

танымдық 

шығармашылық әрекетке 

бейімдеу 

Пән апталығының 

хаттамасы 

Куйкова М. 

Әбітаева Ж. 

«Жас талап» 

танымдық ойыны 

(9 сынып) 

Пәнге деген 

қызығушылығын 

арттыру және білімдерін 

тексеру 

1.Ойын сценарийі 

мен хаттамасы 

2.Аймақтық 

ойынның 

қатысушысы  

Куйкова М. 

Әбітаева Ж. 

Қ
а
за

н
 

3-4 сынып оқушылары 

арасында негізгі пәндер 

бойынша танымдық 

ойындар апталығын 

өткізу 

Оқушылардың 

танымдық 

шығармашылық әрекетке 

бейімдеу 

Пән апталығының 

хаттамасы 

Куйкова М.  

 

Танымдық бағыттағы 

үйірмелердің 

сабақтарына қатысу. 

Оқушылар 

жұмысымен танысу 

Үйірме жұмысының 

өтілу деңгейі, 

оқушылардың 

қызығушылығын 

анықтау 

Сабаққа қатысу  

дәптері 

 

Куйкова М.  

«ХХІ ғасыр 

көшбасшысы» 

зияткерлік ойыны  

Оқушылардың  

пәнге деген 

қызығушылығын арттыру 

және білімдерін тексеру 

1.Ойын сценарийі 

мен хаттамасы 

2.Аймақтық 

ойынның 

қатысушысы  

Куйкова М. 

Медеубаева 

А. 

ОҒҚ секциялар бойын-ша 

оқушылардың жүргізетін 

ғылыми зерттеу 

тақырыптарын алу 

ОҒҚ мүшелерінің 

жұмысы барысын 

тексеру  

Зерттеу 

тақырыптарының 

кестесі 

Баетова А. 
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Республикалық 

«Ақбота» танымдық 

марафонына 

оқушыларды 

қатыстыру 

Оқушылардың білімге 

деген қызығушылығын 

қалыптастыру 

және білімдерін тексеру 

Анықтама Куйкова М.  

ОҒҚ мүшелерінің 

арасында 

мектепішілік 

«Ең үздік 

шығармашыл оқушы» 

байқауын 

ұйымдастыру (5-7 

сыныптар) 

ОҒҚ мүшелерінің 

арасында ең үздік 

шығармашыл оқушыны 

анықтау 

Жоспар  

(қараша – аудандық 

(демалысында)) 

Баетова А. 

 

«Азамат» 

орталығының 

қабілетті 

оқушылармен 

жүргізілетін жұмысты 

бақылау 

Қабілетті оқушылардың 

жұмыстарын тексеру 

Анықтама  Куйкова М.  

Қ
а
р

а
ш

а
  

Мектепішілік пән 

олимпиадасын өткізу 

(9-11 сыныптар) 

Аудандық олимпиада 

қатысушыларын анықтау 

1.Олимпиада 

хаттамалары 

2.Аудандық 

олимпиадаға 

қатысатын 

оқушылар тізімі 

Куйкова М. 

Әдістемелік 

бірлестік 

жетекшілері, 

пән 

мұғалімдері 

Секциялар жұмысы. 

Секция 

тақырыптарының 

мазмұны  

ОҒҚ бұрышын 

ұйымдастыру 

Секциялар жұмысы 

зерделеу, секция 

тақырыптарын анықтау, 

ОҒҚ бұрышын жасау 

1. Жобалар, 

тақырыптар тізімі 

2. ОҒҚ бұрышы 

Баетова А. 

секция 

жетекшілері 

  

7-8 сынып арасында 

математика, физика, 

информатика пәндер 

бойынша танымдық 

ойындар апталығын 

өткізу 

Оқушылардың 

танымдық 

шығармашылық әрекетке 

бейімдеу 

Пән апталығының 

хаттамасы 

Куйкова М.  

Шакеева Р. 

«Ғажайып алаң» 

танымдық ойыны 

 (7-8 сыныптар) 

Пәнге деген 

қызығушылығын 

арттыру және білімдерін 

тексеру 

1.Ойын сценарийі 

мен хаттамасы 

2.Аймақтық 

ойынның 

қатысушысы 

Куйкова М. 

Шакеева Р.  

1-сабақ: Ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс 

Ғылыми әдебиеттерен 

жұмыс жасауды үйрету  

1. Әдістеме нұсқау 

2. Сабақ жоспары 

Баетова А. 

ТоқтыбаеваА. 

Ж
ел

т
о
қ

са
н

 

2-сабақ: Интернетпен, 

электрондық 

каталогпен жұмыс 

Интернетпен, 

электрондық каталогпен 

жұмыс жасауды үйрету 

Сабақ жоспары Информатика 

пәнінің 

мұғалімдері 
8-9 сынып арасында 

биология, химия пәндер 

бойынша танымдық 

ойындар апталығын 

өткізу  

Оқушылардың танымдық 

шығармашылық әрекетке 

бейімдеу 

Пән апталығының 

хаттамасы 

Куйкова М. 

МедеубаеваА. 
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«Брейн-ринг» 

танымдық ойыны 

(8-9 сыныптар) 

Оқушылардың  

пәнге деген 

қызығушылығын 

арттыру және білімдерін 

тексеру 

1.Ойын сценарийі 

мен хаттамасы 

2.Аймақтық 

ойынның 

қатысушысы 

 Куйкова М.  

Медеубаева А 
 

5-7 сынып оқушылар 

арасында тарих пәні 

бойынша танымдық 

ойындар апталығын 

өткізу  

Оқушылардың 

танымдық 

шығармашылық әрекетке 

бейімдеу 

Хаттама  Куйкова М. 

Көкеева З. 

Қ
а
ң

т
а
р

 

ОҒҚ мүшелерінің 

арасында 

мектепішілік 

«Ең үздік 

шығармашыл оқушы» 

байқауын 

ұйымдастыру (8-10 

сыныптар) 

ОҒҚ мүшелерінің 

арасында ең үздік 

шығармашыл оқушыны 

анықтау 

Жоспар  

(ақпан – аймақтық,  

наурыз – аудандық 

(демалысында)) 

Баетова А. 

 

10 сынып оқушылары 

арасында қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні 

б/ша танымдық 

ойындар апталығы 

Оқушылардың 

танымдық 

шығармашылық әрекетке 

бейімдеу 

Хаттама  Куйкова М. 

Әбітаева Ж. 

«Жас қаламгер» 

танымдық ойыны  

(10 сынып) 

Оқушылардың  

пәнге деген 

қызығушылығын 

арттыру және білімдерін 

тексеру 

1.Ойын сценарийі 

мен хаттамасы 

2.Аймақтық 

ойынның 

қатысушысы 

Куйкова М. 

Әбітаева Ж. 

Мектепішілік резерв 

топтармен пән 

олимпиадасын өткізу 

(5-8 сынып-тар және 

бастауыш сыныптар) 

Резерв топтардың 

білімдерін және пән 

олимпиадасына 

дайындығын тексеру 

Олимпиада 

материалдары мен 

хаттамалары 

Куйкова М. 

ӘБ 

жетекшілері, 

пән 

мұғалімдері 

3-сабақ: Ғылыми 

зерттеу жұмыстарын 

рәсімдеу 

Ғылыми зерттеу 

жұмыстарын рәсімдеуді 

үйрету 

Әдістемелік нұсқау 

Хаттама  

Баетова А. 

Эстетикалық 

бағыттағы 

үйірмелерге 

қатысатын оқушылар 

арасында көрме 

Оқушылардың 

қызығушылығын 

анықтау 

Хаттама Куйкова М.  

Үйірме 

жетекшілері 

А
қ

п
а
н

 

Үйірмелерге 

қатысатын оқушылар-

дың жұмыстарын 

баспасөз беттеріне 

жариялау 

Оқушылардың 

қызығушылығын 

арттыру 

Жинақ  

құжаттары 

Куйкова М. 

Үйірме 

жетекшілері 

Республикалық 

«Золотое руно» 

танымдық ойынына 

оқушыларды 

қатыстыру  

Оқушылардың білімге 

деген қызығушылығын 

қалыптастыру және 

білімдерін тексеру 

Анықтама Куйкова М.  
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Н
а
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4-сабақ: Ғылыми 

зерттеу жұмысын 

жазу үшін оқушыға 

қажетті зерттеу 

дағдылары 

Ғылыми зерттеу 

жұмысын жазу үшін 

оқушыға қажетті зерттеу 

дағдыларын үйрету 

Хаттама аетова А. 

Спорттық бағыттағы 

үйірмелердің 

сабақтарына қатысу. 

Оқушылар 

жұмысымен танысу 

Үйірме жұмысының 

өтілу деңгейі, 

оқушылардың 

қызығушылығын 

анықтау 

Сабаққа қатысу 

дәптері 

Куйкова М. 

Иманбаев М. 

Республикалық 

«Кенгуру – матема-

тика для всех» 

танымдық ойынына 

оқушыларды 

қатыстыру 

Оқушылардың білімге 

деген қызығушылығын 

қалыптастыру және 

білімдерін тексеру 

Анықтама Куйкова М.  

С
әу

ір
 

Спорттық бағыттағы 

үйірмелерге 

қатысатын оқушылар 

арасында спорттық 

жарыстар  

Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру, құрама 

команда жасақтау 

Жарыс хаттамасы 

 

Куйкова М. 

Иманбаев М. 

7-8 сынып 

оқушылары арасында 

орыс тілі және 

ағылшын тілі пәндері 

бойынша танымдық 

ойындар апталығы  

Оқушылардың 

танымдық 

шығармашылық әрекетке 

бейімдеу 

Хаттама  Куйкова М. 

Юсупова Н. 

«Үш тұғыр» 

танымдық ойыны 

(7-8 сынып) 

Оқушылардың білімге 

деген қызығушылығын 

қалыптастыру және 

білімдерін тексеру 

1.Ойын сценариі 

мен хаттамасы  

Куйкова М. 

Юсупова Н. 

5-сабақ: 

Баяндамаларды 

талдау және келесі 

зерттеуге дайындық 

Баяндамаларды талдау 

және келесі зерттеуге 

дайындық жұмысын 

үйрету 

Хаттама  Баетова А. 

М
а
м

ы
р

  

9-10 сынып 

оқушылары арасында 

география пәні б/ша 

танымдық ойындар 

апталығы 

Оқушылардың 

танымдық 

шығармашылық әрекетке 

бейімдеу 

Хаттама  Куйкова М. 

Қазанбаева Г. 

Үйірмелерге 

қатысатын оқушылар-

дың жұмыс 

құжаттарын тексеру 

Оқушылардың білімге 

деген қызығушылығын 

қалыптастыру  

Жұмыс папкалары Куйкова М.  

Жылдық жұмысты 

талдау 

Жаңа оқу жылына 

мақсат, міндеттер қою 

Жылдық талдау  

 

Куйкова М.  
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VIII. Мектептің тәрбие жұмысы  

 

Мектептің тәрбие жұмысының мақсаты: Жастардың бойына азаматтық 

пен қазақстандық патриотизмді қалыптастыру арқылы мемелкеттік рәміздерді 

құрметтейтін, халық дәстүрлерін дәріптейтін, әлемдік және отандық мәдениет 

жетістіктерін оқып үйренетін, қоғамға қарама қайшы келетін әрекеттерге 

төзбейтін тұлғаны қалыптастыру.  

Тәрбие жұмыстарының міндеттері:  

 Қазақстандық патириотизм мен азаматтықты қалыптастыру.  

 Саяси, құқықтық, экономикалық, экологиялық талғам мәдениетін 

жоғары деңгейде қалыптастыру.  

 Отбасылық мәдениетті және гендер проблемасындағы сауаттылықты 

қалыптастыру.  

 Өзінің кәсіби қабілетін айқындауды қалыптастыру.  

 Рухани адамгершілік, этномәдениет, ұлтаралық қатынас пен 

толеранттық мәдениетін қалыптастыру.  

 Сыни ойлау дағдысы мен салауатты өмір салтын қалыптастыру.  

2013-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің №873 

Қаулысына сәйкес жасалған Барлық білім беру ұйымдасрында оқыту 

процесінің тәрбиелік құрамдасын күшейту жөніндегі үлгілік кешенді жоспарды 

басшылыққа ала отырып бекітілген тәрбие бағыттары:  

1. Патриоттық бағыт (азаматтық-патриоттық)  

Мақсаты: Патриоттық сананы қалыптастыру.  

Міндеті: патриоттық құндықылықтарға саналы оң қарым-қатынасты 

қалыптастыру, белсенді азаматтық ұстанымды іске асыруға ұмтылуды 

қалыптастыру, Отанды: Қазақстанның мәдениетін, тарихын, фольклорын, салт-

дәстүрлерін сүюге және құрметтеуге тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді білуді 

насихаттау, елдің жетістіктері үшін жауапкершілік пен мақтаныш сезімін 

дамыту.  

2. Рухани-адамгершілік даму бағыты (гендерлік, отбасылық, 

эстетикалық, этикалық, өз өміріне ұқыпты қарауға бағыталған 

толеранттылыққа бейімдеу)  

Мақсаты: өзінің міндеттерін түсінетін және қабылдайтын, өмірді және 

өзін, өзінің іс-әрекеттерін рухани-адамгершілік нормалары тұрғысынан дұрыс 

бағалауға қабілетті толық тұлғаны тәрбиелеу, өзін-өзі, өзінің қабілетін, рухани-

адагершілік тұрғысынан өзін-өзі дамыту және жетілдіру мүмкіндіктерін тану.  

Міндеті: дәстүрлі көзқарас пен дүниетанымды қалыптастыру, қоршаған 

әлемнің көптүрлілігін, қарама-қайшылығы мен күрлелілігін тану, адам өмірінің 

құндылықтарын және әр адаманың ерекшелігін түсіну, өз өміріне ұқыпты 

қарауға тәрбиелеу, қайсар мінезді, туындайтын кез келген қиыншылықтарды 

жеңіп шығуға, алға қойған мақсаттарына қол жеткізуге талпыну қабілеттерін 

қалыптастыру, әлемге, басқа адамға және өзіне деген махаббатқа, жағымды 

сезімдер мен қарым-қатынасқа құрылған жоғары жүйені бекіту және дамыту.   

3. Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімге тәрбиелеу 
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(ұлтаралық қатынас, көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыру)  

Мақсаты: достыққа, төзімділік пен өзара түсінушілікке тәрбиелеу, 

ғылыми және мәдени жетістіктерді тәрбиелеу мақсатында пайдалану.  

Міндеттері: әртүрлі халықтар мәдениетінің өзіндік ерекшелігін түсінуге, 

ұлттық құндылықтарға ұқыпты қарауға тәрбиелеу, тұлғаның өзін-өзі дамытуы 

үшін жағдайлармен қамтамасыз ететін мәдениерекшеліктерге деген оң қарым-

қатынасқа тәрбиелеу, әлем мәдениетінің негіздеріне құрметпен қарауға 

тәрбиелеу, оқушылардың ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, 

тұоғаны бейбітшілік рухында, басқа халықтармен өзара түсінушілікке 

тәрбиелеу, әлем мәдениетін сақтауға қажеттілігін дәріптеу.  

4. Құқықтық тәрбие (тәртіпбұзушылық пен қылмыстың алдын алу, 

діни экстремизм, жолда жүру ережесі)  

Мақсаты: құқықтық мәдениетті және құқықтық сананы жетілдіру, заңды 

іс-әрекетке саналы түрде ұмтылуға баулу.  

Міндеті: Республика Коституциясын, еліміздегі заңнама негіздерін 

Конституцияны қатаң сақтау қажеттілігін, мемлекеттік заңдары мен басқа да 

құқықтық актілердін білуді, жеке іс-әрекеттері үшін өзінің азаматтық 

жауапкершілігін қалыптастыру, құқық нормаларын, қоғамның құқықтық 

жүйесінде орын алатын заң мен үдеріс талаптарын, өзінің құқықтыр мен 

міндеттерін білуді, құқықтық әлеуметтік құндылықтарын, заңдылықты, 

соңғысын қамтамасыз етудегі жеке рөлін, заң бұзылушылықпен күрестің 

тәсілдері мен құралдары туралы түсініктерін қалыптастыру, құқыққа, басқа 

тұлғалардың құқықтары мен еркіндігіне, заң бұзушылық фактілеріне, 

мемлекеттік және елдегі құқықтық тәртіпті белгілеу органдарының қызметіне 

деген тиісті эмоционалды қарым-қатынасты қалыптастыру, құқықтық нормалар 

және заңның талаптарына сәйкес өзінің құқықтық білімін күнделікті өмірдің 

нақты жағдайларында пайдалана білу дағдылары мен мен іскерліктерін 

қалыптастыруадамның өз бойындағы жағымды қасиеттерді жетілдіруге, 

жағымсыз әрекеттерге, заң бұзушылық болған жағдайда қарсы тұруға 

психологиялық дайын болуын қалыптастыру.  

5. Салауатты өмір салтын қалыптастыру (дене тәрбиесі, наркопост, 

қазіргі заманғы демалыс және ойын-сауық нысандарының әсері)  

Мақсаты: білім алушылардың бойында салауатты өмір салтының 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған салауатты өмір салты мәдениетіне 

тәрбиелеу, денсаулықтың маңыздылығын құндылық ретінде түсіну, дене 

тұрғысынан жетілу.  

Міндеті: салауатты өмір салты принциптерін іске асыру үшін жағдайлар 

жасау, мектеп оқушылары арасында салауатты өмір сүру принциптері мен 

дағдыларын меңгеруі, дене тәрбиесімен және спортпен тұрақты шұғылдану 

қажеттілігіне тәрбиелеу, меткеп оқушыларының денсаулығын сақтау және 

нығайту, ағзаның дұрыс қалыптасуы мен жан-жақты дамуына ықпал ету, 

спортты дәріптеу, денаулыққа құндылық ретінде жауапкершілікпен қарауды 

қалыптастыру бойынша әлеуметтік тәжірибені белсендіру, дене 

жаттығуларымен шұғылдануда саналы қажеттіліктерді қалыптастыру, дене 
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тәрбиесімен және спортпен шұғылдануға, спорт секцияларының жұмысына, 

жарыстарға және бұқаралық спорттық іс-шараларға практикалық қатысуға, 

сондай-ақ спорттық жарыстарды ұйымдастыруға тарту, денсаулықты сақтау 

сақтау және нығайту мәселелері бойынша ақпараттандыру деңгейін арттыру, 

белсенді демалысқа, дене тәрбиесімен, туризммен және спортпен 

шұғылдануға тарту.  

6. Жастар бастамаларын қолдау (үкіметтік емес ұйымдармен 

байланыс, экология, саяси, еңбек, кәсіби, талғам, жастар ұйымдары)  

Мақсаты: Жастардың одан әрі тұлғалық және кәсіби даму үшін 

іскерліктер мен дағдыларды алуына, қабілеттерді мен қасиеттерін дамытуға, 

сондай-ақ өз өңіріндегі қоғамдық өмірге белсене қатысуына көмек көрсету.  

Міндеті: Жастардың бастамаларын дамыту және қолдау, өзін-өзі табысты 

дамытуына және қоғам өміріне қатысуын, жастар жобаларының үздік 

практикалары мен технологияларын тартуға көмек көрсету.  

 

Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебінің (ресурстық орталық) 

2014-2015 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жылдық жоспары  
 

Р/c Атқарылатын іс-шаралар Мер

зімі 

Жауаптылар Күтілетін 

нәтижелер 

Тамыз айының ІV аптасы  

 Мектепке жол» акциясы 

«Балаға мейірім сыйла» атты 

ұранымен 

І  Ә. Рахматова 

Ш. Тарахова 

Л. Мырзаханова 

Аз қамтылған 

отбасынан 

шыққан 

оқушыларға 

көмек көрсету 

1 30 тамыз-Қ.Р.Конституциясы күніне, 

Білім күніне, 1-11 сынып 

оқушыларымен дайындық. Жоспар 

жасау, бекіту.  

ІV Рахматова А. 

Абдуханова А. 
 

Қыркүйек айының І аптасы  

2 «1-қыркүйек – Білім күні» салтанатты 

жиын 

А) Бағдарлама жасау. 

Ә) 1-11 сынып оқушыларын даярлау. 

Б) Концерттік номерлерін дайындау. 

В) Білім күніне арналған «Білім 

сабағын» тексеру және анализ жасау. 

Г) «Қазақстан жолы – 2050: бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

тақырыбындағы сынып сағатының 

өтілуін қадағалау. 

Д) Бағдарламаға «Жас ұлан, жас 

қыран» ұйымының оқушыларының 

қабылдануын қадағалау. 

ІV Ә. Рахматова 

А. Абдуханова 

 1-11 сынып 

жетекшілер 

Бағдарлама 

3 Ата-аналармен жұмыс  

1. Сыныптардағы ата-аналар ком. 

сайлау 

2. Мектептің ата-аналар комитетін 

сайлау 

3. Ата-аналар комитетінің міндеті мен 

І 

апта 

Рахматова А. 

Тарахова Ш. 

Психологтар.  

Мәлімет 
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мақсатын белгілеу 

4. Ата-аналарлың, оқушылардың 

мектепке деген көзқарасы 

(әлеум.педагог)  

4 «Денсаулық апталығы» акциясы І 

апта 

Ә. Рахматова 

Кітапханашы 

Медбике 

Психологтар 

Технология пән 

бірлестігі 

Сын/ жетекшілері 

Мәлімет 

5 Отбасы күні мерекесі: 

«Отбасы – бақыт мекені» атты 

апталық іс-шара жоспарын құру; 

І 

апта 

Ә. Рахматова 

Технология пән 

бірлестігі 

Сынып жетекшілер 

Жоспар 

6 «Қазақстан халқы тілдері күні» 

апталық «Тілім – өлшеусіз қазына, 

өрісі кең әлем». 

А) Бағдарлама жасау. 

Ә) Әр сыныпта өткізілуін 

қадағалау. 

Б) Магниттік мектептерде өткізілуін 

қадағалау. 

В) Тіл апталығы бойынша 

қорытынды 

ІІ 

апта 

Ә. Рахматова 

Кітапханашы 

Бірлестік 

жетекшілері 

Мәлімет 

2 Вирусты гепатиттің алдын алу  ІІ 

апта 

Ә. Рахматова 

Ш. Түлеубекова 

Анықтама 

жоспар 

3 «Мамандық таңдауды анықтау» 

әдістемесі 9-11 сыныптарында  

ІІ 

апта 

Ә. Рахматова 

Психологтар 

Хаттама 

4 Оқушылардың мектеп ережесін 

орындауын бақылау, анықтау, 

қорытындылау. 

ІІ 

апта 

Ә. Рахматова 

Тәлімгер 

Психологтар  

Жоспар 

5 Ішетін суды қадағалау /медбике/ ІІ 

апта 

Ә. Рахматова 

Ш. Түлеубекова 

Жоспар 

Қыркүйек айының І, ІІ аптасы  

6 «Қариясы бар ауыл, ағып жатқан сумен 

тең» 

1-қазан – Қарттар күні 

А) Бағдарлама жасау. 

Ә) Сынып сағаттарының өтілуін 

қамтамасыз ету. 

Б) салтанатты кеш бағдарламасын 

дайындау. 

В) Магниттік мектептерде өтілуін 

қадағалау. 

ІІІ 

апта 

. 

А. Рахматова 

Пед.ұйымдаст 

Сынып 

жетекшілер 

 

Хаттама 

7 «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден 

балаға» Мұғалімдер күніне арналған 

салтанатты жиын 

А) Бағдарлама жасау. 

Ә) Ашық тәрбие сабақтарының өтілуін 

қамтамасыз ету; 

Б) Сынып сағаттарының өтілуін 

ІІІ 

апта 

Ә. Рахматова 

Пед. ұйымдаст 

Ф. Абдукаимова 

Кітапханашы 

Сынып жетекшілері  

Хаттама 
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қамтамасыз ету; 

В) Салтанатты кеш бағдарламасын 

дайындау; 

Г) Тақырыптық сөре ұйымдастыру; 

Д) Мектеп ұстаздарының 

шығармашылық еңбегін жинау; 

(мұражай) 

Е) Магниттік мектептерде өтілуін 

қадағалау. 

Қазан айының І аптасы  

6 «Төтенше жағдайда өзіңді және 

балаларды қалай қорғау керек?» 

І 

апта 

Өзін өзі басқару 

ұйымы 

Абдуханова А. 

Бағдарлама 

Мәлімет  

7 «Оқушылардың жеке қасиеттерін 

анықтау» 

5-11 сынып оқушылары арасында  

1 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Бағдарлама 

8 «С. Сейфуллиннің туылғанына 120 

жыл»:  

Бағдарламасын құру;  

Тарихи, әдеби шығармашылық 

кешін ұйымдастыру;  

Кітап көрмесін ұйымдастыру.  

І 

апта 

Психологтар тренинг 

Қазан айының ІІ аптасы  

1 «Құқықтық тәртіп бұзу болашағына 

балта шабу» 

ИДН қызметкерлерімен кездесу 

ІІ 

апта 

Л. Мырзаханова 

 

Анықтама  

2 «Тағдырыңа тәрк етпе» 

7-9 сыныптар арасында 

(әлеум.педагог) 

ІІ 

апта 

Ә. Рахматова 

Пед. 

ұйымдастырушы 

Ш. Тарахова  

Бағдарлама 

3 Республика күніне арналған «Менің 

Қазақстаным, менің болашағым» 

атты апталық 

А) Бағдарлама жасау 
Ә) Ашық сабақтарының өтілуін 

қамтамасыз ету 

Б) Сынып сағаттарының өтілуін 

қамтамасыз ету 

В) Салтанатты кеш бағдарламасын 

дайындау  

ІІ 

апта 

Ә. Рахматова 

Сынып 

жетекшілері 

Бағдарлама 

 «Күз - мереке, күз - береке» атты 

күз мерекесіне арналған іс-шара 

жоспары: 

А) Бағдарлама жасау 

Ә) Ертеңгіліктер 

Б) «Күз аруы» 9-10 сыныптар 

бойынша (Күзгі балл, дискотека) 

 Ә. Рахматова 

Пед.ұйымдаст 

Н. Сүлейманов 

Сынып 

жетекшілері 

 

 

 Аудандық СӨС орталығымен кездесу, 

9-11 сыныптарымен: 

А) Әңгіме сұхбат; 

Ә) бейнероликтер; 

Б) Баяндама оқу;  

В) слайд көрсету.  

 Ә. Рахматова 

Л. Мырзаханова 

Медбике  
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Қараша айының І аптасы  

1 Экологиялық мәдениетті 

қалыптастыру Күз мереке, күз 

береке. «Алтын күз» байқауын 

ұйымдастыру  

Іапта Рахматова А. 

Абдуханова А.  

Бағдарлама 

2 Сынып жетекшілермен жұмыс 

Мектеп пен отбасындағы 

арасындағы ықпалдастықты 

қалыптастыру. Ата-анамен жұмыс 

жүргізу  

І 

апта 

Рахматова А. 

Сынып 

жетекшілер 

Хаттама 

Қараша айының ІІ аптасы  

1 «Ерлік елге мұра, ұрпаққа ұран» 

атты жиынын өткізу. 

ІІ апта Рахматова А. 

Абдуханова А.  

Бағдарлама 

2 «Менің Қазақстан болашағына 

байланысты саяси көзқарасым» 

пікірталас 

ІІ апта Рахматова А. 

Тарих бірлестігі 

Жоспар 

Қараша айының ІІІ аптасы  

1 Отбасы қатынасы мәдениетін 

қалыптастыру «Азамат» ұлдар  

«Ұлт тәрбиесі жауапты іс!» 

ІІІ 

апта 

Мырзаханова Л. Баяндама 

2 «Ізгілік пен қайырымдылық игілік 

көзі» атты қайырымдылық акциясы 

ІІІ 

апта 

Рахматова А. 

Тарахова Ш. 

Бағдарлама 

Қараша айының ІV аптасы, желтоқсан айының І аптасы  

1 «Қиын» балаларды мектеп өміріне 

белсенді қатысуын сабаққа ынтасын 

бақылау  

ІV 

апта 

Мырзаханова Л. 

Психологтар  

Бақылау 

дәптері 

2 Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру 1желтоқсан СПИД-ға 

қарсы күрес күні Әдепті мінез-құлық 

–АҚТҚ/ЖҚТБ-дан сақтау жолы 

баяндама, қабырға газеттерін 

шығарып, бұрыштар ұйымдастыру 

Тақырыпқа сай сынып сағаттарының 

өткізілуін қадағалау «СПИД ғасыр 

індеті» атты іс-шара өткізу  

 

ІV 

апта 

Рахматова А. 

Тулеубекова Ш. 

Абдуханова А. 

Наркопост 

Сынып 

жетекшілер  

Анықтама 

 

3 «Азамат»ұлдар клубы «Сымбат» қыздар 

жұмысы. Оқушылар арасындағы қарым-

қатынас ерекшелігі тренинг.  

ІV 

апта 

Психологтар Жоспар 

 Желтоқсан айының ІІ аптасы 

1 Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты қалыптастыру 16-

желтоқсан-тәуелсіздік күні! Тәуелсіз 

елдің болашағы, Тәуелсіз таңы, 

Желтоқсан қасіреті атты іс-шаралар  

ІІІ 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Куйкова М. 

Бағдарлама 

2 10-11 сынып оқушыларының 

тәрбиелік деңгейін бақылау  

ІІІ 

апта 

Рахматова А.  

3 «Қош бол сүйікті әліппе!» 1-

сыныптардың әліппемен қоштасу 

ертеңгілігі  

ІІІ 

апта 

Сынып 

жетекшілер 

Жоспар 
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Желтоқсан айының ІІІ аптасы  

1 Ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениетімен шыдамдылықты 

қалыптастыру Жаңа-жыл мерекесіне 

дайындық Бағдарламасын жасау 

Кезекшілер кестесін құру Мерекелік 

қабырға газеттерін шығару 

Мерекелік кештің бағдарламасы 

жазу Кеш өткізілетін орынды, 

мерекелік шыршаны безендіру, 

дайындау 

ІV 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

 

Сынып 

жетекшілер 

Бағдарлама 

2 Жаңа жылдық мерекелерге,жаздық 

сауықтыру лагерьіне аз қамтылған, 

Көп балалы отбасы,ата-ана 

қамқорлығынсыз қалған 

оқушыларды қатыстыру 

ІVапта Тарахова Ш.  

Желтоқсан айының ІV аптасы  

1 Жаңа-жыл мерекесі 1-4 сыныптар 

арасында «Жаңа жыл» ертеңгілігі 5-7 

сыныптар арасында «Жасыл шырша 

жанында» ертеңгіліктер 8-11 

сыныптар арасында «Жаңа жыл 

балы»  

ІV 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

 Сынып 

жетекшілер 

Бағдарлама 

Қаңтар айының І аптасы  

1 І жарты жылдық есебі І апта Рахматова А.  Хаттама 

2 Аудандық олимпиада  

Пәндерді оқуға деген оқушылардың 

қызығушылығын арттыру  

І апта Куйкова М. 

Пән мұғалімдері 

Марапаттау 

Қаңтар айының ІІ аптасы  

1 8-9 сынып оқушылардың тәрбиелік 

деңгейін, сабаққа қатысуын анықтау  

ІІ 

апта 

Мырзаханова Л. 

Рахматова А. 

Хаттама 

2 «Жасұлан» ұйымының жарты жылдық 

есебі 

ІІ 

апта 

Абдуханова А.  Хаттама 

Қаңтар айының ІІІ аптасы  

1 «Ренішті қалай кешіруге болады» ІІІ 

апта 

Психологтар  Хаттама 

2 «Оқушыларға құқықтық тәрбие беруде 

және құқық бұзушылықтың алдын 

алуда отбасының ықпалы» 

ІІІ 

апта 

Мырзаханова Л. Хаттама 

Қаңтар айының ІV аптасы  

1 «Ортақ үйдегі көршілер» 

«Балауса» ән байқауын ұйымдастыру  

ІV 

апта 

Психологтар  Хаттама 

2 «Балауса» ән байқауын ұйымдастыру  ІV 

апта 

Рахматова А. Сценарий 

3 «Сәлемдесу- пейіл білдірудің белгісі» ІV Рахматова А. Тренинг 

Ақпан айының Іаптасы  

1 Құқықтық мәдениетті қалыптастыру 

Құқықтық тәрбие айлығы  

Жоспарын жасау бекіту  

Сынып сағаттарының өтілуін қадағалау 

І апта Мырзаханова Л. 

 

Мәлімет 
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2 Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

әлеуметтік қорғау 

І апта Тарахова Ш. 

Психологтар  

Мәлімет 

3 «Өз құқығыңды білесіңбе?» І апта Психологтар  Тренинг 

Ақпан айының ІІ аптасы  

1 «Қылмыс қайдан шығады?» ІІ 

апта 

9 сыныптар 

Сынып 

жетекшілер 

Жоспар 

2 «Адамдардың құқықтық мәдениеті» ІІІ 

апта 

8 сыныптар 

Сынып 

жетекшілер 

Жоспар 

3 Құрт ауруларының алдын алу іс-

шаралары Салауатты өмір салтын 

сақтау болашақты жақтау атты 

апталықтың ашылуы Сынып 

сағаттарын өткізу Қабырға газеттер 

мен бұрыштар ұйымдастыру  

ІІ 

апта 

Рахматова А. 

 Сынып 

жетекшілер 

Тулеубекова Ш. 

Мәлімет 

4 Ауған соғысы ардагерлеріне құрмет ІІ 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А.  

Бағдарлама 

Ақпан айының ІІІ аптасы  

1 «Бала құқығы» ІІІ 

апта 

Рахматова А. Баяндама 

2 6-7 сынып оқушыларының тәрбиелік 

деңгейін бақылау 

ІІІ 

апта 

Рахматова А. Анықтама  

Ақпан айының ІVаптасы  

1 «Қиын» балалармен әңгіме жүргізу 

мақсатында «Кикілжіңді болдырмау» 

атты профилактикалық сағат 

ІІІ 

апта 

Психологтар Хаттама 

2 «Заң мен заман» дөңгелек үстел ІV 

апта 

Дөңгелек үстел Жоспар 

3 «Отбасы қиындықтарының мектебі» 

дөңгелек үстел 

ІV 

апта 

Рахматова А. 

Мырзаханова Л.  

Жоспар 

Наурыз айының Іаптасы  

1 Талғам мәдениетін қалыптастыру 8 наурыз 

Халықаралық әйелдер күні Қабырға газетімен 

көрмелер ұйымдастыру Тақырыпқа сай сынып 

сағаттарын өткізу Көктем аруы байқауын 3-4, 

5-7 сыныптар аралығында 8-11 сыныптар 

арасында Ақ моншақты арулар байқауының 

бағдарламасын жасау Сыйынар ем ана деген 

тәңірге! атты мерекелік концерт өткізу 

І апта Рахматова А.  

Куйкова М. 

Сынып 

жетекшілер 

 

Хаттама 

2 Келеңсіз оқиғалардың алдын алу  І атпа Психологтар  Жоспар 

Наурыз айының ІІ аптасы  

1 Этномәдениетті қалыптастыру 

«Халқымның мәдениетімен салт-дәстүрі» 

атты наурыз мерекесі қабырға газеттерін 

шығару  

Тақырыпқа сай сынып сағаттарын өткізілуін 

қадағалау  

Мерекелік кештің бағдарламасын жасау, 

өткізу.  

ІІ 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

 «Жас ұлан» 

ұйымы 

Бағдарлама 

2 Жас суретшілер көрмесін ұйымдастыру 

Жас суретшілерді айқындау  
ІІ 

апта 

Пән мұғалімдері Анықтама 

Наурыз айының ІІІ аптасы  
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1 Мектепішілік есепте тұрған 

оқушылармен жұмыс, психологиялық 

зерттеу  

ІІ 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Психологтар  

Сынып жетекшілер  

Диагностика 

2 3-4 Сынып оқушыларының тәрбиелік 

деңгейін бақылау 

ІІІ 

апта 

Рахматова А.  Анықтама 

3 Шебер қолдар көрмесін ұйымдастыру 

халқымыздың әдет-ғұрпын, салт-

дәстүрін қалыптастыру  

ІІІ 

апта 

Куйкова М. Көрме 

материалдары 

4 Аудандық Балауса ән байқауы. Оқушылар 

арасынан жас әншілерді анықтау 
ІІІ 

апта  

Куйкова М. Байқауға 

қатыстыру 

5 Сынып жетекшілермен жұмыс ІІІ 

апта 
Психологтар  Хаттама 

Наурыз айының ІV аптасы  

1 Демалыс күндері өткізілетін іс-шаралар 

Сынып жетекшілердің отырысы ІІІ 

тоқсан есебі Мұғалім мен мұғалімнің 

қарым-қатынас тренинг 

ІV 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Сынып 

жетекшілер 

психологтар 

Хаттама 

2 Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

Көңілді старт спорттық жарыстар 

ІV 

апта 

Дене шынықтыру 

бірлестігі  
Хаттама 

3 Ата-аналар жиналысы «Бала тәрбиесі 

баршаға ортақ» баяндама 

ІV 

апта 

ДТІЖО Хаттама 

Сәуір айының І аптасы  

1 Экологиялық мәдениетті қалыптастыру 

Көгалдандыру, көгеріштендіру айлығының 

жоспарын жасап, бекіту 

Мектеп ауласына ауыл көшелеріне, 

сенбіліктер ұйымдастыру 

Мектеп дәлізін, дәліздерін гүлдермен 

толтыру Мектеп гүлзарын, бау-бақшасын, 

түрлі жеміс, сән ағаштармен толтыру.  

І апта Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Сынып 

жетекшілер  

Жоспар 

Мәлімет 

2 Жас жол инспекторы байқауын 

ұйымдастыру 

І апта Рахматова А. 

Абдуханова А. 

АӘД пән мұғалімі  

Байқау 

қорытындысы 

3 Қыздармен жұмыс «Қызым саған айта» 

қыздармен сырласу 8-9 сыныптар  

І апта Рахматова А. 

Психологтар  

Хаттама 

4 Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

Темекі, наркоманияға қарсы күрес күні 

апталығы Апталық жоспар құру 

Тақырыпқа сай сынып сағаттары Қабырға 
газеттері мен бұрыштар ұйымдастыру /СӨС/ 

орталығы қызметкерлерімен байланыс  

І апта  Мырзаханова Л. 

Сынып жет 

Куйкова М. 

Мәлімет 

Сәуір айының ІІ аптасы  

1 Менің болашақ мамандығым 11 

сыныптармен дөңгелек үстел Мамандық 

таңдауға бағыт бағдар беру  

ІІ 

апта 

Рахматова А. 

Психологтар  

Жоспар 

2 Жігіт сұлтаны байқауы 2-4 сыныптар 

5-7 сыныптар 8-11 сыныптар арасында  

ІІ 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Куйкова М.  

Бағдарлама 

Сәуір айының ІІІ аптасы  

1 Кәсіби бағдар мен экономикалық мәдениетті 

қалыптастыру 

«Бүгінгі мектеп түлегі, ертеңгі елдің тірегі», 

ашық тәрбие сағаты  

ІІІ 

апта 

11 сынып 

жетекшілер 

Жоспар 
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Сәуір айының ІV аптасы  

1 Ұлдар мен қыздар жұмысы Ұлдар мен 

қыздардың психологиясының қалыптасу 

ерекшелігі 6-7 сыныптар  

ІV 

апта 

Психологтар  Жоспар 

Мамыр айының І аптасы  

1 Этномәдениетті қалыптастыру 1-мамыр 

Ынтымақ күні! Тақырыпқа сай сынып 

сағаттары Қабырға газетімен бұрыштар 

ұйымдастыру «Әрбір ұлттың баласы, 

бейбіт өмір аңсайды « достық фестивалін 

өткізу 

І апта Рахматова А. 

Абдуханова А. 

 Сынып 

жетекшілер 

Бағдарлама 

2 2014-2015 оқу жылында атқарылған 

жұмыстар туралы есебі 

І апта Рахматова А.  Мәлімет 

Мамыр айының ІІ аптасы  

1 Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты қалыптастыру «9 мамыр 

Жеңіс күні» Тақырыпқа сай сынып 

сағаттары өткізу Соғыс ардагерлерімен 

кездесу ұйымдастыру Жеңіс күні 

мерекесін өткізу 

ІІ 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Сынып 

жетекшілер 

Бағдарлама 

2 Қиын балалармен психологиялық 

тренинг 

ІІ 

апта 

Психолог Хаттама 

Мамыр айының ІІІ аптасы  

1 Танымдық қызығушылықты 

қалыптастыру «Бастауышым бастамам, 

бастауыш» сыныппен қоштасу кеші 

ІІІ 

апта 

Рахматова А. 

Сынып 

жетекшілер  

Бағдарлама 

Мамыр айының ІV аптасы  

1 Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты қалыптастыру Соңғы 

қоңырау Бағдарлама жасау 11 сынып 

оқушыларымен дайындық жұмыстары  

ІV 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Сынып 

жетекшілер  

Бағдарлама 

2 Сынып жетекшілермен жұмыс Тәрбие 

жұмысына жылдық талдау Сынып 

жетекшілеріне жылдық диагностика құру  

ІV 

апта 

Рахматова А.  Анықтама 

3 Ата-аналар жиналысы ІV тоқсан 

қорытындысы Жазғы демалысты 

ұйымдастыру жұмыстары  

ІV 

апта 

Мектеп 

әкімшілігі 

Жоспар 

4 Жасөспірімдер арасындағы заң 

бұзушылықтың алдын алу мақсатында 

жүргізілген іс-шараларға сараптама 

жүргізу диагностика  

ІV 

апта 

Рахматова А.  

 

Анықтама 

Маусым айы  

1 1 маусым балаларды қорғау күні 

«Біз Қазақстандық балалармыз» атты 

мерекелік іс-шара ұйымдастыру.  

І апта Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Бағдарлама 

2 «4 маусым –Мемлекеттік Рәміздер 

күні» Мерекелік концерт  

І апта Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Бағдарлама 

3 Куәлік тапсыру кеші «Сәт сапар 

мектеп түлектері» Салтанатты жиын 

VІ 

апта 

Рахматова А. 

Абдуханова А. 

Сынып жетекшілер  

Бағдарлама 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ ЖҰМЫСЫ  

 

Мектептің құқықтық-тәрбие жұмысының мақсаты: Жастардың 

бойына азаматтық пен қазақстандық патриотизмді қалыптастыру арқылы 

мемлекеттік рәміздерді құрметтейтін, халық дәстүрлерін дәріптейтін, әлемдік 

және отандық мәдениет жетістіктерін оқып үйренетін, қоғамға қарама-қайшы 

келетін әрекеттерге төзбейтін тұлғаны қалыптастыру.  

 

Тәрбие жұмыстарының міндеттері:  

 Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты қалыптастыру.  

 Саяси, құқықтық, экономикалық, экологиялық талғам мәдениетін 

жоғары деңгейде қалыптастыру.  

  Отбасылық мәдениетті және гендер проблемасындағы сауаттылықты 

қалыптастыру.  

 Өзінің кәсіби қабілетін айқындауды қалыптастыру.  

 Рухани адамгершілік, этномәдениет, ұлтаралық қатынас пен 

толеранттық мәдениетін қалыптастыру.  

 Сыни ойлау дағдысы мен салауатты өмір салтын қалыптастыру.  

 

Құқықтық тәрбие(тәртіп бұзу шылық пен қылмыстың алдын алу, діни 

экстремизм) мақсаты: құқықтық мәдениетті және құқықтық сананы жетілдіру, 

заңды іс-әрекетке саналы түрде ұмтылуға баулу.  

 

Міндеті: Республика Коституциясын, еліміздегі заңнама негіздерін 

Конституцияны қатаң сақтау қажеттілігін, мемлекеттік заңдары мен басқа да 

құқықтық актілердін білуді, жеке іс-әрекеттері үшін өзінің азаматтық 

жауапкершілігін қалыптастыру, құқық нормаларын, қоғамның құқықтық 

жүйесінде орын алатын заң мен процестердің талаптарын, өзінің құқықтыр мен 

міндеттерін білуді, құқықтық әлеуметтік құндылықтарын, заңдылықты, 

соңғысын қамтамасыз етудегі жеке рөлін, заң бұзылушылықпен күрестің 

тәсілдері мен құралдары туралы түсініктерін қалыптастыру, құқыққа, басқа 

тұлғалардың құқықтары мен еркіндігіне, заң бұзушылық фактілеріне, 

мемлекеттік және елдегі құқықтық тәртіпті белгілеу органдарының қызметіне 

деген тиісті эмоционалды қарым-қатынасты қалыптастыру, құқықтық нормалар 

және заңның талаптарына сәйкес өзінің құқықтық білімін күнделікті өмірдің 

нақты жағдайларында пайдалана білу дағдылары мен мен іскерліктерін 

қалыптастыруадамның өз бойындағы жағымды қасиеттерді жетілдіруге, 

жағымсыз әрекеттерге, заң бұзушылық болған жағдайда қарсы тұруға 

психологиялық дайын болуын қалыптастыру.  
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Мұқағали мақатаев атындағы тірек мектебінде (ресурстық орталық) 

оқушылар арасында құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алуға 

бағытталған 2014-2015 оқу жылына арналған іс-шаралар жоспары  
№ Атқарылатын іс-шаралар  Өткізілу 

формасы 

Өткізілу 

мерзімі 
Жауаптылар  

1 Мектеп оқушылары арасында 

кәмелетке толмаған жасөспірімдер 

арасындағы құқыбұзушылық пен 

қылмыстың алдын алуға 

бағытталған 2014-2015 оқу жылында 

атқарылатын іс-шаралар жоспары 

жасау, бекіту  

Жоспар 

жасау 

Қыркүйек Мырзаханова Л. 

2 Сабаққа 10 күннен артық бармай 

жүрген жасөспірімдерді мен 

балаларды анықтау жөніндегі 

жұмыстарды жалғастыру. Олардың 

оқудан бас тарту жағдайлары мен 

себептерін зерделеу 

Зерделеу Ай сайын Мырзаханова Л. 

психологтар  

3 Жоғары сынып оқушылары 

арасында әділет пен прокуратура 

органдарының өкілдерін тарта 

отырып, әкімшілік және қылмыстық 

заңнама нормаларын түсіндіруге 

бағытталған тақырыптық дәріс оқу, 

түсіндірме жұмыстарын жүргізу 

Дәріс, 

түсіндірме 

жұмыстары 

Тест 

Ай сайын Мырзаханова Л. 

Психологтар  

4 Оқушылар арасында орын алған 

құқықбұзушылық пен қылмыстар 

туралы жедел ақпаратты жіберіп, 

атқарылған іс-шаралар бойынша 

құжат жинақтау 

Іс-шара 

ұйымдас 

тыру, құжат 

жинақтау 

 Мырзаханова Л. 

Куйкова М. 

5 «Балалар мен жасөспірімдер 

арасындағы құқықы бұзушылык пен 

қылмыстың өсуі-кемуі» мониторинг 

жүргізу 

Мониторинг Тоқсан 

сайын 

Мырзаханова Л. 

6 Құқықтық сауаттылықты арттыру 

және құқықтық мәдениетті көтеру 

мақсатында «Сен және сенің 

құқығың» атты республикалық 

онкүндік өткізу  

онкүндік  Мырзаханова Л. 

Тарих пәнінің 

мұғалімдері 

7 Жоғары сынып оқушылары 

арасында «Құқық негіздері» пәнінен 

мектепішілік олимпиада 

ұйымдастыру  

Хаттама ақпан 

 

Куйкова М. 

Көкеева З. 

 

8 Оқушылар арасында 

құқықбұзушылық пен қылмыстың 

алдын алу және болдырмау 

мақсатында түнгі рейд ұйымдастыру 

Түнгі рейд үнемі Мырзаханова Л. 

9 АІІБ, мектепішілік есебінде тұрған 

оқушылар мен жағдайы төмен жайсыз 

отбасыларында тұрып жатқан 

жасөспірімдердің жазғы демалыс 

уақытында сауықтыру демалысын 

ұйымдастыру  

Жазғы демалыс 

уақытында 

сауықтыру 

демалысын 

ұйымдас тыру 

Жазғы 

уақытта 

Куйкова М. 

Рахматова А. 
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10 Үкіметтік емес ұйымдарының 

өкілдерімен бірге құқық бұзушылық 

пен қылмыстың алдын алу 

мақсатында «Қылмыс және жаза» 

тақырыбында дөңгелек үстел 

ұйымдастыру  

Дөңгелек 

үстел 

Қазан Мырзаханова Л. 

Абдрашова Ж. 

Психологтар  

12 Отбасындағы балалар мен 

жасөспірімдердің жағымды өмір 

құндылықтарын және құқықтық 

мәдениетін қалыптастыру 

мәселелері бойынша ата-аналар 

арасында «Отбасылық тәрбиеде әке 

менен ананың парызы ортақ» 

тақырыбында семинар өткізу 

Семинар Қараша Мырзаханова Л. 

Тарахова Ш. 

Абдрашова Ж. 

13 Жайсыз отбасы балалары мен 

девиантты мінез құлықты 

балалардың мектептің қоғамдық 

жұмыстарына тартылуына, 

қызығушылығына қарай үйірмелерге 

қатысуын қадағалау. 

Қадағалау, 

зерделеу 

жұмыстарын

ың 

қорытынды 

сы туралы 

анықтама 

Үнемі, 

тоқсан 

сайын 

Мырзаханова Л.  

Куйкова М. 

 

Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебінде (ресурстық орталық) 

оқушылар арасында құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу және 

болдырмау жөніндегі 2014-2015оқу жылына арналған іс-шаралар жоспары  

 
№ Атқарылатын іс-шаралар Мерзімі Жауаптылар  Нәтиже 

1 Жасөспірімдер арасындағы құқық 

бұзушылық пен қылмыстың алдын алу 

мақсатында 2014 жылға арналған іс-

шаралар жоспарын жасап, бекіту 

Қыркүйек Мырзаханова Л. Жоспар 

2 Жоғары сынып оқушылары арасында 

«Құқық негіздері» пәнінен мектепішілік 

олимпиада ұйымдастыру  

Қазан Куйкова М. 

психологтар 

Хаттама 

3 Мектеп оқушыларына құқықтық білім мен 

салауатты өмір салтына ынталандыру, 

құқықтық насихаттың дұрыс 

ұйымдастырылуына жағдай жасау 

мақсатында «Өнегелі мектеп» атты 

байқауға қатысу 

Қараша Мырзаханова Л. 

Сынып 

жетекшілер  

Құжаттар 

4 Мектеп оқушылары арасында құқық қорғау 

органдары қызметкерлерімен бірге 

құқықбұзушылықтың және қылмыстың 

алдын алуға байланысты «Жасөспірім 

арасындағы қылмыс оның себептері немесе 

оның алдын алу жолдары» тақырыбында 

семинар өткізу  

Желтоқсан Мырзаханова Л. 

Рахматова А. 

Психологтар.  

Хаттама 

5 Мектеп оқушылары арасында құқық қорғау 

органдары қызметкерлерімен бірге құқық 

бұзушылықтың және қылмыстың алдын 

алуға байланысты «Жасөспірім және 

қылмыс» тақырыбында пікірсайыс 

ұйымдастыру  

Сәуір, 

қазан  

Мырзаханова Л.  

10-сыныптар 

Сынып 

жетекшілер 

Сценарий 

Хаттама 
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6 Оқушылар арасындағы құқық 

бұзушылық пен қылмыстың алдын алу 

мәселесі жайында қоғамдық ата-аналар 

мен Қамқоршылық кеңес мүшелерінің 

қатысуымен ата-аналар жиының өткізу 

Тоқсан 

сайы 

Мырзаханова Л. 

Рахматова А. 

Психологтар  

Хаттама 

7 «Балалар мен жасөспірімдер 

арасындағы құқық бұзушылык пен 

қылмыстың өсуі-кемуі» мониторинг 

жүргізу  

Тоқсан 

сайын 

Мырзаханова Л. Монитор

инг 

8 Оқушылырға құқықтық тәрбие берумен 

айналысатын ДТІЖО кәсіптік 

біліктілігін арттыру мақсатында арнайы 

курстарға қатысуын ұйымдастыру  

Жыл 

ішінде 

Мектеп 

директоры 

 

9 Құқық қорғау органдарымен бірлесе 

отырып мектепке 10 күннен артық 

бармай жүрген немесе мектепке 

қамтылмаған жасөспірімдерді анықтау 

мақсатында жедел-профилактикалық 

іс-шаралар жүргізу, рейд ұйымдастыру. 

Сабақтан жалтаруға ықпал ететін 

себептер мен жағдайларды анықтап, 

оны жою мақсатында іс-шаралар 

ұйымдастыру  

Тоқсанына 

бір рет 

Мырзаханова Л. Хаттама 

10 Оқушылар арасында құқықбұзушылық 

пен қылмыстың алдын алу мақсатында 

«Қиын бала қайдан шығады?» 

тақырыбында дөңгелек үстел 

ұйымдастыру  

Сәуір Мырзаханова Л. Сценарий 

Хаттама 

11 Мектеп оқушылары арасындағы 

құқықбұзушылық пен қылмыстың 

алдын алу мақсатрында деректі және 

ғылыми-танымдық кинофильмдер 

көрсетілуін, түрлі тақырыптарда 

дәрістер мен әңгімелер оқу, құқық 

қорғау органы қызметкерлерімен 

кездесулер ұйымдастыру 

Жыл 

ішінде 

Мырзаханова Л. Хаттама 

12 Балалар мен жасөспірімдердің бос 

уақытын тиімді ұйымдастыру, ата-

аналарымен тығыз қарым-қатынас 

орнату мақсатында ата-аналармен бірге 

түрлі спорттық және сауықтыру іс-

шараларын жүргізу (брейн-ринг, 

эстафеталық ойындар, көңілді 

жарыстар) 

Жыл 

ішінде 

Мырзаханова Л. 

Куйкова М. 

Иманбаев М. 

Мәлімет 

13 Мектеп оқушылары арасында 

қылмыстық іс-әрекеттер мен қатыгездік 

себептерін анықтау мақсатында 

«Тұлғаны қалыптастыруда отбасының 

ықпалы» тақырыбында әлеуметтік 

сауалнама және психологиялық зерттеу 

жүргізу  

Тоқсан 

сайын 

Тарахова Ш. 

психологтар  

қорытынд

ысы 
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14 Мектепте оқушылар арасында 

құқықбұзушылық пен қылмыстың 

алдын алу мәселелері (орын алған 

келеңсіз оқиғалар) бойынша аудандық 

білім, дене шынықтыру және спорт 

бөліміне ай сайын ақпарат беріп отыру 

Жыл 

ішінде ай 

сайын 

Мырзаханова Л.  Мәлімет 

15 Бұқаралық ақпарат құралдары 

жасөспірімдер арасындағы 

құқықбұзушылықтың алдын алу 

мақсатында атқарылған жұмыстар 

туралы мақалалар жариялау 

Тоқсан 

сайын 

Мырзаханова Л.  Газет 

жинақ 

тары 

16  Жайсыз және аз қамтылған 

отбасындағы тұратын, сондай-ақ АІІБ 

есебінде тұратын жасөспірімдердің 

жазғы каникул кезеңінде сауықтыру 

және еңбекпен қамту шараларын 

ұйымдастыру  

Оқу 

жылының 

аяғында 

Мырзаханова Л. 

Тарахова Ш. 

Хаттама 

Анықтама 

 

Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебінде (ресурстық орталық) діни 

экстремизмнің алдын алуға байланысты 2014-2015 оқу жылына арналған 

өткізілетін іс-шаралар жоспары  

 
№ Атқарылатын іс-шара  Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Қорытын 

дысы 

1 Діни экстремизмнің алдын алуға 

байланысты іс-шаралар жоспарын жасап, 

бекіту 

Қаңтар Мырзаханова Л. Жоспар 

2 Ішкі істер және ішкі саясат бөлімінің 

мамандарының қатысуымен «Жастар 

арасында діни экстремизмнің алдыни алуға 

және имандылыққа тәрбиелеу» 

тақырыбында семинар өткізу 

Қаңтар Рахматова А. 

Мырзаханова Л. 

Психологтар 

Сценарий 

3 «Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі» 

тақырыбында жиналыс өткізу 

Жыл 

бойында 

Рахматова А. 

Мырзаханова Л. 

Психологтар  

Хаттама 

4 Ішкі істер және ішкі саясат бөлімінің 

мамандарының қатысуымен 

«Жеткіншектерді діни экстремистік 

ағымдардан алшақ ұстау» және «Дін 

жолындағы бұрмалаушылық қайдан 

шығады?» тақырыпта дөңгелек үстел 

өткізу 

Наурыз Мырзаханова Л. 

Сынып 

жетекшілер 

(9-10 сыныптар) 

Сценарий 

Хаттама 

5 «Тұлғаны тәрбиелеу процесінде 

экстремизге қарсы әрекет дағдыларын 

қалыптастыру жолдары» тақырыбында 

семинар өткізу 

Сәуір Рахматова А. 

Мырзаханова Л. 

Психологтар  

Хаттама 

6 Оқушылардың арасында діни 

экстремизмнің алдын алуға байланысты 

«Діни экстремизм мен діни ағымдардың 

қоғамға келтіретін кері әсері» 

тақырыбында тәрбие сағаттарын өткізу 

Қыркүйек Мырзаханова Л. 

Сынып 

жетекшілер 

Сценарий 
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7 «Дін және мен», «Дін және қоғам» 

тақырыптарында ашық тәрбие сағаттарын 

өткізу  

Қазан Мырзаханова Л. 

Сынып 

жетекшілер 

Сценарий 

8 Жасөспірімдердің әр түрлі діни ағымдарға 

көптеп тартылу себептерін анықтау 

мақсатында әлеуметтік сауалнама және 

психологиялық зерттеу жұмыстарын 

жүргізу  

әр тоқсан 

сайын 

Тарахова Ш. 

Психологтар 

Анықтама 

9 Жоғары сынып оқушылары қатысуымен 

«Тәуелсіз Қазақстандағы ислам дінінің 

ролі», «Ата діннен аспайық» тақырыптарда 

пікір-таластар өткізу 

Желтоқсан Рахматова А. 

Мырзаханова Л. 

Хаттама 

10 Аудандық білім, дене шынықтықтыру және 

спорт бөліміне өткізілген іс-шаралар 

туралы мәлімет өткізу және аудандық, 

облыстық газеттерге мақала жариялау  

Жыл 

бойында 

Мырзаханова Л. Мәлімет, 

мақала 

 

Құқықтық кеңестің отырыс жоспары  

 
№ Атқарылатын іс-шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Қорытынды 

1 І отырыс 

1. Құқықтық кеңестің жұмыс жоспарын 

жасау, бекіту 

 2. Қиын балаларды анықтап тізімге 

алу, АІІБ және мектепішілік есебінде 

тұратын оқушылармен жұмыс түрлерін 

қарастыру, бос уақытын ұйымдастыру 

 3. Мектеп жасындағы балалардың 

толық тізімін алып, сабаққа қамту 

 4. 1 – 11 сыныптар арасындағы құқтық 

білім беру туралы 

Қыркүйек  Мырзаханова Л. 

Құқықтық кеңес 

Хаттама 

2 ІІ отырыс 

1.Оқушылар арасында есірткі саудасы 

мен нашақорлықтың алдын-алудағы 

наркобекеттің жұмысын талдау 

2.Ақпарат, газет беттерінен құқықтық 

білім мен тәрбие туралы ақпараттарға 

талдау жасау 

3.Сабақтан қалатын, қашатын, көп 

кешігетін оқушылармен жүргізілетін 

жұмыстың нәтижесін тексеру 

4.9 – 11 сыныптардың құқықтық тәрбие 

жұмысының талдауы 

5.«Қамқорлық» акциясының өтуі мен 

нәтижесінің қорытындысы 

Қараша  Мырзаханова Л. 

Құқықтық кеңес 

Хаттама  

3 ІІІ отырыс 

1.Өзін-өзі басқару ұйымының 

жұмысын бақылау, есеп 

2.Қиын балалардың сабаққа қатысуы 

мен үлгерімін тексеру мен жүргізілген 

 

Желтоқсан  

 

Мырзаханова Л. 

Құқықтық кеңес 

 

Хаттама  
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жұмыстың нәтижесінің қорытындысы 

3.7 – 8 сыныптардың құқытық тәрбие 

жұмысының талдауы 

4.Жайсыз жанұядағы оқушылардың 

тұрмыс жағдайы туралы  

4 IV отырыc 

1.Құқықтық кеңестің жарты жылдық 

есебі 

2.Оқушылардың жалпы сабаққа 

қатысуы мен мектеп формасын 

сақтауын тексеру қорытындысы 

3.Үйірме жұмысының жүргізілу 

барысы 

4.Қыздар мен ұлдар отауларының 

жартыжылдық жұмысының есебі 

5.КЖТІЖИ-нің жүргізілген 

жұмысының есебі 

Ақпан  Рахматова А. 

Мырзаханова Л. 

Құқықтық кеңес 

Хаттама  

5 V отырыс 

1. Құқық айлығының өтуін талдау 

2. 1-4 сыныптардағы құқықтық тәрбие 

жұмысының 

талдауы 

1. Ағымды жұмыстар 

Сәуір Рахматова А. 

Мырзаханова Л.  

Құқықтық кеңес 

Хаттама  

6 VІ отырыс 

1.Қиын балалармен, АІІБ және 

мектепішілік есепте тұрған 

оқушылармен атқарылған жылдық 

жұмыстың қорытындысы 

2.1 – 11 сыныптар арасындағы құқтық 

білім беруді толық қамту туралы 

3.Құқықтық кеңестің жылдық есебі 

4.Жаңа оқу жылындағы кеңестің 

алдындағы міндеттер 

Мамыр  Мырзаханова Л.  

Құқықтық кеңес 

Хаттама  

 

Әлеуметтік педагогикалық қызмет  

Әлеуметтік педагогтың  

2014-2015 оқу жылына арналған жұмыс жоспары  

 

Мақсаты:  

1. Мектеп пен тұрғылықты мекен-жайында тұлғаны әлеуметтік қорғау, 

тәрбиелеу және оқу- ағартудың кешенді шараларын жүргізу.  

2. Тәрбиеленушілерді қамқорлыққа алу, оларға көмек көрсету мәселесінде 

мұғалімдермен, ата-аналармен (оларды алмастырушылармен әлеуметтік қызмет 

мекемесі мамандарымен тығызбайланыста болу).  

3. Тұлғаның қоғам өміріне тиімді кірігуіне, Отанды сүю, қоршаған табиғи 

ортаны аялауына және азаматтық тәрбие беру шараларына ықпал ету.  

Міндеті:  

1. Мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес қоғамдық ұйымдармен өзара 

іс-қимылды қамтамасыз ету.  
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2. Балалардың барлық санаттарының сапалы білім,медициналық қызметтер 

және әлеуметтік қызметтерді алуы үшін жағдай жасау.  

3. Өмірде қиын жағдайға тап болған балалардың құқықтарын қорғау 

кешенді шаралар жүйесін қалыптастыру.  

4. Әлеуметтік жетімдіктің алдын алу.  

5. Балалардың дем алу, бос уақытын өткізу, мәдени және шығармашылық 

өмірге қатысу құқықтарын іске асыруға ықпал ететін жағдайлар жасау.  

 
№ Жұмыс мазмұны Жұмыс 

түрі 

Орындау 

мерзімі 

Жауапты  

1 «Мектепке барар жол» акциясын 

ұйымдастыру  

Іс-шара 

жоспарын 

құру 

Тамыз  Тарахова Ш  

Куйкова М. 

Сынып 

жетекшілер 

Рахматова А. 

2 Мектеп оқушыларының әлеуметтік 

жағдайымен танысу, жеке басын 

зерттеп, есебін алу. 

Акт 

толтыру 

Қыркүйек Сынып 

жетекшілері 

Тарахова Ш  

3 Оқушылардың әлеуметтік жағдайы 

туралы барлық бөлімдер бойынша 

мәліметтерді зерттеу, жаңадан тізім 

жасау:  

- Көпбалалы отбасы 

оқушыларының тізімі;  

- Ата-ана қамқорлығынсыз қалған 

оқушылар тізімі;  

- Толық емес отбасы 

оқушыларының тізімі;  

- Мүгедек оқушылар тізімі;  

- Оралман отбасы оқушыларының 

тізімі;  

-Тұрмыс жағдайы төмен отбасы  

 оқушыларының тізімі.  

Тізімдерін 

жасау 

Қыркүйек Тарахова Ш  

Рахматова А. 

4 Әлеуметтік көмек қажет ететін 

оқушыларды оқулықпен , мектепке 

қажетті құралдармен қамтамасыз ету. 

Анықтап,кө

мек беру. 

Қыркүйек Тоқтыбаева А. 

Тарахова Ш  

сынып жет 

 Әлеуметтік көмек қажет ететін 

оқушыларды бір мезгіл тегін ыстық 

тамақпен қамту жұмысын 

ұйымдастыру  

Жоспар 

құру 

Қыркүйек Рахматова А. 

5 Әр сыныптың әлеуметтік картасын 

толтыру  

Әлеуметтік 

жағдайлары

н зерттеу 

Қазан Тарахова Ш  

6 Жетім,әлеуметтік жағдайы төмен 

оқушылармен жүргізілетін жұмыс 

туралы 

баяндама ДЖК 

қараша 

Тарахова Ш 

7 Оқушыларды ыстық тамақпен 

қамтамасыз етуді бақылау 

баяндама ДЖК 

қараша 

Тарахова Ш 

8 Әлеуметтік көмек қажет ететін 

оқушыларды киім-кешекпен, оқу 

құралдарымен қамтамасыз ету 

Жұмыс 

жоспарын 

құрастыру 

Қаңтар, 

Ақпан 

Мектеп 

әкімшілігі 

Тарахова Ш  
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мақсатында «Қайырымдылық, 

қамқорлық» акцияларын ұйымдастыру. 

9 Мектепішілік және ИДН есебінде 

тұрған балаларға құжаттық жұмыс 

жүргізу. 

Әлеуметтік 

жағдайлар

ын зерттеу 

Жыл бойы Тарахова Ш  

сынып 

жетекшілер,  

Мырзаханова Л.  

10 

 

Оқушылардың құқы мен қажеттілігін 

қорғау жұмыстары:  

- ата-ана қамқорлығынсыз қалған 

оқушылардың іс-қағаздарын, 

құжаттарын дайындау;  

- асыраушысы жоқтығын анықтап, 

жоқтығына қарап әлеуметтік көмек 

шараларын ұйымдастыру;  

Тексеру 

актісін 

толтыру 

Қажет 

болған 

жағдайда 

Тарахова Ш  

11 Әлеуметтік қорғауды қажет ететін 

балаларды тұлғалап зерттеп, оларды 

жыл бойы үйірмелерге, секцияларға 

қамту.  

Ұйымдас 

тырушы 

педагог 

тардан 

тізімдерін 

алып, зерттеу 

Жыл бойы Сынып 

жетекшілері, 

Куйкова М. 

12 Ата-аналық парызын өтей алмаған ата-

ананы құқығынан айыру үшін құжат 

дайындау. Бұл құжатты баланы қорғау 

комиссиясына өткізу.  

Құжат 

тарын 

дайындау 

қажет 

болған 

жағдайда. 

Мырзаханова Л. 

Тарахова Ш  

13 ҰБТ тапсыратын аз қамтылған 

әлеуметтік көмекті қажет ететін 11 

сынып оқушыларының отбасы 

жағдайын зерттеу, ата-

аналарымен(қамқоршыларымен ) « 

ҰБТ-ға дайындық» тақырыбында 

әңгіме жүргізу. 

Зерттеу, 

әңгімелесу 

Сәуір Психологтар 

Тарахова Ш 

сынып 

жетекшісі. 

14 Үйде оқытылатын мүгедек 

балалардың отбасының әлеуметтік 

жағдайын зерттеу, оларға 

әлеуметтік және психологиялық 

көмек көрсету. 

Жоспар 

құру 

үнемі Тарахова Ш  

психологтар 

 Тулеубекова 

Ш. 

 сынып жет. 

15 Жаңа жылдық мерекелерге, жаздық 

сауықтыру лагерлеріне аз 

қамтылған, көп балалы отбасы, ата-

ана қамқорлығынсыз қалған 

оқушыларды қатыстыру.  

Құжат 

тарын 

дайындау. 

Желтоқсан 

қаңтар, 

маусым 

Тарахова Ш 

 Сынып 

жетекшілер, 

 

16 Әлеуметтік жағдайларын зерттеу 

қорытындыларына сәйкес сыныптар 

бойынша диагностикалық карта жасау. 

Сыныптың 

әлеуметтік 

картасын 

жасау 

қазан Тарахова Ш  

17 Келесі 2015-2016 оқу жылына 

сынып жетекшілерден аз қамтылған 

оқушылардың тізімін алу 

Тізімдерін 

жасап, 

бекіту. 

Мамыр Тарахова Ш  

Сынып 

жетекшілер 

18 2014-2015 оқу жылында атқарылған 

жұмыстар туралы әлеуметтік-

педагогикалық есеп беру. 

баяндама Мамыр Тарахова Ш 

19 2015-2016 оқу жылына жоспар 

құру. 

Іс-шара 

жоспарын 

құру 

Мамыр Тарахова Ш 
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«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының жылдық 

жұмыс жоспары  

 
Жүргізілетін іс-

шаралар  

Бағыты Мерзімі Жауаптылар Нәтижесі 

1. Салтанатты жиын. 

 

2. «Жас Ұлан» 

ұйымының жылдық 

жұмыс жоспары. 

 

3. «Абайлаңыз, 

балалар!» акциясы. 

 

4. «Мен, сен және 

салауатты ел!» 

тақырыбында 

денсаулық фестивалін 

өткізу.  

 

 

 

 

Шығарма 

шылық 

 

 

Қоғамдық 

 

 

Спорттық 

даму 

 

Қыркүйек Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А. 

 

 

«Жас сақшы» 

тобы 

 

 

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А. 

Иманбаев М. 

Мәлімет 

 

 

 

 

Анықтама 

 

 

Мәлімет 

1. «1-қазан қарттар 

күні» 

 

2. «Қалдырған ізің 

мәңгілік» ұстаздар 

мерекесіне арналған 

іс-шара 

3. «Алтын күз» байқауы 

4. «Таза ауыл» 

сенбіліктер 

ұйымдастыру 

Қоғамдық 

 

 

Шығарма 

шылық 

 

 

Шығарма 

шылық 

 

Қоғамдық 

Қазан Абдуханова А 

«Жас Ұлан» 

ұйымы 

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А  

 

Анықтама 

 

 

Сценарий, 

анықтама 

 

 

Сценарий, 

анықтама 

 

Мәлімет 

Жасөспірімдердің 

қоғамдық орындарда 

өзін-өзі ұстауы, жеке 

басының қауіпсіздік 

ережелері туралы ІІБ-

нің қызметкерлерімен 

кездесуді ұйымдастыру. 

 

«Салауатты өмір салтын 

сақтау-болашақты 

жақтау» айдарымен 

қыздар, ұлдар 

жиналысын өткізу. 

Көңілді жарыстар 

Құқықтық 

тәрбие 

 

 

 

 

Қоғамдық 

 

 

 

 

Спорттық 

даму 

Қараша Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А  

 

 

 

 

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А  

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А  

Хаттама 

 

 

 

 

 

 

Хаттама 

 

 

 

 

Хаттама 

 

«Менің Қазақстаным-

менің болашағым» 

 

«Тәуелсіздіктің ұлы 

рухы» Тәуелсіздік 

күніне арналған 

мерекелік іс-шара.  

Тәрбие сағаты 

 

 

Шығармашыл

ық 

 

 

Желтоқсан Сынып 

жетекшілер 

 

 

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А  

Хаттама 

 

 

Анықтама 
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«Жас Ұлан» ұйымына 

оқушылар қабылдау. 

 

«Жаңа жылдық шырша-

2015» мерекелік іс-

шаралар. 

 

Шығармашыл

ық 

 

 

Шығармашыл

ық 

 

Абдуханова А  

 

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А 

Сценарий, 

анықтама 

 

 

Мәлімет 

ХХІ-ғасыр көшбасшысы 

«Жүзден жүйрік» 

танымдық ойын 

 

«Мың бір мақал, жүз бір 
жұмбақ» танымдық ойын  

Зияткерлік 

 

 

 

Зияткерлік 

Қаңтар Абдуханова А 

«Жас Ұлан» 

ұйымы 

Сценарий, 

анықтама 

«Ауған соғысы 

ардагерлеріне құрмет» 

кеш өткізу. 

«Жігіт сұлтаны-2015» 

 

«Жас Ұлан» балалар 

газетін шығару. 

Қоғамдық 

 

 

Зияткерлік 

 

Шығарма 

шылық 

Ақпан Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А 

Сынып 

жетекшілер 

 

 

Сценарий, 

анықтама 

 

 

Сценарий, 

анықтама 

 

«Аналар-асыл жандар» 

мерекелік іс-шаралар. 

 

«Халықымның 

мәдениеті мен салт-

дәстүрлері» Наурыз 

мерекесіне арналған іс-

шара.«Ұлыстың ұлы 

күні Наурыз» 

Шығарма 

шылық 

 

 

Шығарма 

шылық 

 

Наурыз Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А 

Сынып 

жетекшілер 

Сценарий, 

анықтама 

 

 

Сценарий, 

анықтама 

 

Жасыл желектер 

отырғызу. 

 

«Жол ережесін сақтау» 

айлығын ұйымдастыру. 

Табиғатты қорғау 

міндетіміз. 

Ескерткіштерді 

жауынгерлер қабірін, 

мәңгілік алауды күту 

және оларды тазарту. 

Қоғамдық 

 

 

 

Қоғамдық 

 

 

 

 

Қоғамдық 

 

Сәуір Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А 

Сынып 

жетекшілер 

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А  

Мәлімет 

 

 

 

Мәлімет 

 

Мәлімет 

 

 

Анықтама 

 
«Қазақстан-ортақ үйіміз!» 

ынтымақтастық күніне 

арналған іс-шаралар. 

 

«Ұлы жеңіс-ұрпаққа 

ұлағат» Жеңіс күніне 

арналған іс-шара. 

«Қош бол, алтын ұя 

мектебім» оқу жылының 

аяқталуына арналған іс-

шара.  

Тәлімгердің жылдық есеп 

беруі.  

Шығарма 

шылық 

 

 

 

Шығарма 

шылық 

 

 

Шығарма 

шылық 

 

Мамыр Тәрбие 

орталығы 

 

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А  

Тәрбие 

орталығы 

Абдуханова А  

 

Абдуханова А.  

Бағдарлама, 

анықтама 

 

Бағдарлама, 

анықтама 

 

Бағдарлама, 

анықтама 

 

Мәлімет  
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Қорытынды  

 

Қазіргі жалпы білім беретін мектептер реформалаудың өте күрделі 

кезеңінен өтіп жатыр. Қайта түрлендірудің басты мақсаты – оқыту мен 

тәрбиелеуді уақыт сұранысына қарай барынша жетілдіру, тұлғаның 

дарындылығын ашуға көмектесу, шығармашылық мүмкіншіліктерін дамытуға 

арналған жағдайларды жасау. Бұл дегеніміз, бірінші кезекте оқушыларды оқыту 

мен тәрбиелеуді жетілдірудің міндеттерін шешу, олардың жас және 

психологиялық ерекшеліктерін зерттеп білу және есепке алу, олардың бойында 

терең танымдық қызығушылықтарын қалыптастыра отырып, жүйелі білім 

негіздерімен қаруландыру болып табылады.  

Тек, мектептегі білім берудің тұтас жүйесі ғана білім берудің басты негізі 

болып табылады, сонымен қатар кадрлық, әдістемелік, материалдық және тағы 

басқа да жағдайлар оқу-тәрбие үрдісін сапалы ұйымдастыруға мүмкіншілік 

береді [Ұлттық баяндама 2014 ж.].  

Осы мәселелерді шешуде психология мен педагогикадан адамның жан-

жақты іс әрекетін және оқыту үрдісінде оны дамытудың жолдарын жүйелі 

зерттеуді қажет етеді. Аталмыш әдістемелік нұсқаулықтың көкейтесті негізгі 

мәселесі -педагогикалық технологиялар арқылы білім деңгейін арттыру құралы 

ретіндегі оқыту үрдісін дараландыру.  

Аталмыш мәселеге арналған зерттеулер даралап оқыту мәселесін жан-

жақты шешудің ерекшеліктері мен ауқамдылығын растайды.  

Бүгінгі күні оқыту мен тәрбиелеудің ерекше маңызды 4 түрі атап 

көрсетілген: іс әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік және денсаулықты 

сақтау. Құзыреттілік жағы бүгінгі күні білім беру жүйесінің барлық 

буындарына еніп, кәсіби орнықтылық пен оңтайлы әлеуметтік бейімделуді 

қамтамасыз ететін кәсіби және тұлғалық сапалардың қажетті жиынтығының 

білім алушының бойында қалыптасуын болжайды. Құзыреттілік жағын іске 

асыруда мұғалімдерде түрлі құзыреттіліктердің қалыптасуын, соның ішінде 

педагогикалық жаңалыққа дайын болуларын қажет етеді. Бұл беталыстарды 

педагог кадарларды даярлаудың заманауи жүйесінде есепке алып отыру қажет.  

Жаңа инновациялық технологияларды, оқытудың әдіс-тәсілдерін іздеуде 

догматикалық орныққан, біртекті әдістемелерден бас тартып, қоғамдық 

дамудағы жаңа парадигмаға көшу қажет.  

Сондықтан да, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының 

сұранысы бойынша Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында 

қолданыстағы педагогикалық технологиялардың мониторингі туралы 

хабарламаға жіберілген ақпараттарды жүйелеу мен жіктеуде біршама 

қиыншылықтар болды.  

Жоғарыда атап өткендей (кіріспе, аталмыш әдістемелік нұсқаулықтың 1 

бөлімі), сауалнамаға 2906 респондент (жеке субъектілер) және 11 білім беру 

ұйымдары (ұжымдық суъектілер) қатысты.  

Мониторингінің технологиялық карталарын, технологиялық 

процедураларын және әдістерін әзірлеу үшін оның негізгі түсініктерімен 
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байланысты бастапқы ұстанымдарын анықтау қажет.  

Мониторинг нысаны мен мәніне сәйкес болып табылатындар: 

педагогикалық мониторинг, педагогикалық әдістемелер және педагогикалық 

технологиялар, педагогикалық инновациялар.  

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде заманауи 

педагогикалық әдістемелер мен технологияларға педагогикалық мониторингіні 

әзірлеу және өткізу үшін алдымен мониторинг ұғымын анықтау керек.  

Сонымен, педагогикада мониторинг ұғымына жатады:  

 оқу үрдісін үздіксіз, ұзақ қадағалау және оны басқару;  

 оқыту мен тәрбиелеу жағдайын ұзақ бақылау және қолайсыз, қауіпті 

немесе жол бергісіз жағдайлардың мүмкін болуы туралы қатысушыларды 

уақтылы ақпараттандыру жолымен осы үрдістерді басқару [2];  

 педагогикалық жүйелер қызметі туралы кез келген ақпаратты өңдеу, 

сақтау, беру жүйесі;  

 педагогикалық қызмет нәтижелерін қадағалау;  

 білім берудегі қандай да бір үрдісті, оның ықыласты нәтижесіне немесе 

алдыңғы болжамдарына сәйкестігін анықтау мақсатында үнемі қадағалау;  

 оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін үздіксіз қадағалаудың 

диагностикалық негізделген жүйесін және мектептің басқару шешімдерін, 

реттеуші және түзету қызметін қабылдау [3];  

 оқушылар қызметінің нәтижелерін психологиялық – педагогикалық 

қадағалау жүйесі мен педагогтар қызметінің ғылыми – әдістемелік жұмысы.  

Бізге белгілі болғандай, соңғы анықтама педагогикалық мониторингінің 

сипаттамасын нақтырақ анықтайды, өйткені педагогикалық қызметте айнымас 

екі бағыт бар: ілім қызметі (оқушылар) және оқыту қызметі (педагогтар). Олар 

бір-біріне ұмтылған екі ағым және өзара шарттастықта, сонымен қатар олар бір 

- бірінсіз әрекет етуі мүмкін емес.  

Демек, білім берудің нақты тәжірибесінде қолданылатын педагогикалық 

технологияларды зерделеу кезінде олардың нәтижелілігін анықтау қажет. Бір 

сөзбен айтқанда, педагогикалық үрдістің сапасына қанша оңды әсер етсе, 

білімалушылар қызметінің нәтижелеріне сонша әсер етеді. Сондықтан біз 

әзірлеген мониторингінде оқыту нәтижелерімен байланысты ерекше тарау 

көрсетілген.  

Осы пікірімізді нығайту үшін педагогика ғылымында білім беру жүйесін 

бағалауда жалпы қабылданған көзқарастарға қатысты тұжырымдар бойынша 

шығатын бірнеше пікірлерге жүгінуді жөн көрдік:  

 үрдісті бағалау;  

 нәтижені бағалау;  

 алдыға қойылған мақсат нәтижесінің сәйкестігін анықтау;  

 жүйенің бастапқы және соңғы жағдайының ара қатынасын бағалау.  

Осы жұмыстың екінші ұстанымы осы бастамаға негіз болып табылады.  

Заманауи педагогикалық әдістемелер және педагогикалық технологиялар 

ұғымы біздің жұмыстың келесі негізгі ұғымы болып табылады. Осы уақытта 

осы екі түсінік тағы анық шектелген, олар көбінесе бір синонимиялық қатарда 
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айталады, осы мағынаны ғалымдар өз жұмыстарында атап көрсеткен. Сонымен 

бірге, «технология» ұғымы «әдістеме» ұғымына қарағанда кеңірек ауқымды 

және жоғары деңгейдегі феномен блып саналады. 1-кестеде көрсетілген 

материалдар осыны растайды.  

 

Кесте – Оқыту (тәрбиелеу) әдістемесінен педагогикалық технологиялардың 

негізгі ерекшеліктері [4]  

 

Педагогикалық технология Оқыту (тәрбиелеу) әдістемесі 

1 2 

1. Педагогикалық технология әрқашан 

кейбір алгоритм ретінде сипатталуы мүмкін 

(педагогтың және оқушының ұштасқан 

әрекетінің тізбегі, кезеңдер мен сатылар 

жиынтығы). 

1. Әдістемеде әрқашан 

қызметтің нақты алгоритмін 

анықтауға болмайды. 

2. Педагогикалық технология мақсаттардың 

диагностикалық қойылуын талап етеді. 

Оқыту (тәрбиелеу) мақсаттары 

диагностикалау арқылы 

қалыптастырылады, нақты нәтиже арқылы 

– («түсінікті ... қалыптастыру», «дағдыны 

жинақтау» және т.б.) түсіндіріледі. 

2. Әдістемеде педагог жиірек 

оқыту (тәрбиелеу) мақсаттарын 

меншіктік қызмет арқылы 

немесе зерделенетін мағына 

арқылы («оқушыларды 

үйрету...», «материалды оқып 

білу...») түсіндіреді. 

3. Педагогикалық технология әрқашан 

концептуалды, яғни нақты философиялық, 

психологиялық, педагогикалық, 

нейрофизиологиялық, этикалық концепция 

негізінде әзірленеді.  

 

3. Әдістеме - нақты ғылыми 

тұжырымға сирек сүйенеді. Ол 

практикалық тәжірибеден жиі 

шығарылады. 

4. Педагогикалық технология әмбебап, яғни 

барлық немесе қалай болғанда да көптеген 

пәндерде қолданылуы мүмкін.  

4. Әдістеме - анықтама 

бойынша пәнді, яғни оны 

қолдану бір оқу пәнімен немесе 

жақынтуыстық пәндердің 

кішкене санымен шектеледі.  

5. Педагогикалық технологияның қасиеті –

жүйелі шұғыл кері байланыстың болуы. Ол 

дегеніміз мұғалімнің нақты көрсеткіштер 

негізінде барлық оқушылар қызметінің 

аралық нәтижелерін үнемі бақылау (ол үшін 

тестілер жиі қолданылады). 

5. Әдістемеде жиірек эпизодтық 

бақылау қолданылады, яғни 

әртүрлі сұрақтар бойынша әр 

күндері оқушылар сұралады.  

 

6. Педагогикалық технологияны қолдануда 

ереже ретінде білім мағынасын нақты 

өңдеуді талап етеді. Ол дегеніміз, осы 

технологияға сәйкес мұғаліммен оқу 

материалы өңделеді (қайта құрылады)  

6. Оқыту әдістемесі ереже 

бойынша материалдың мәнін 

қозғамайды.  
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Кестенің жалғасы  

1 2 

7. Педагогикалық технология қолдану 

қасиетіне ие, яғни оны кез-келген мұғалім 

өз жұмысында қолдана алады және табысты 

нәтижеге жете алатын болады.  

7. Оқыту (тәрбиелеу) әдістемесі 

сол әдістеме авторының 

тұлғалық ерекшеліктерімен 

тығыс байланысты және басқа 

мұғалімдер қолданған кезде 

қиындық туады (бірақ 

әдістеменің жеке элементтерін 

технологиялануы мүмкін).  

 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде заманауи 

педагогикалық әдістемелер мен технологияларды әзірлеу кезінде осы 

салыстырмалы талдауларды ұсынған ғалымдармен келісе отырып, біз оның 

құрылымының екі үлкен тарауын айқындадық: жүйелі технологиялар және 

локальды технологиялар.  

Олардың алғашқылары мынадай крийтерилерге сәйкес келеді:  

 нәтижелілік, әрбір білімалушы жоғары нәтижеге жеткен кезде;  

 үнемділік, уақыт бірлігі кезінде оқытушы, сол сияқты оқушы тарапынан 

артық күшсіз оқу материалдарының үлкен көлемі анық игеріледі;  

 эргономиялық, оқыту қолайлы ортада, әріптестік жағдайында, оңды 

көңіл күйде, сол сияқты жүктеме және мөлшерден тыс шаршаудың болмауы 

кезінде өту кезінде;  

 пәнді оқып үйренуге жоғары уәждемені құру, оқушының оңды 

тұлғалық қасиеттерін анықтау және дамытуға, резервтік зияткерлік және 

психологиялық мүмкіндіктерді ашуға мүмкіндік береді;  

 басқарушылық (педагогикалық технология әрқашан диагностикалық 

мақсатқа жету, жоспарлау, педагогикалық құралдарды түрлендіру, нәтижелерді 

бақылау және түзету мүмкіндігін болжайды [5-27].  

Осыған сәйкес мониторингінің бірінші құрылымдық блогында білім беру 

ұйымдары ауқымында қолданылатын технологиялар көрсетілген, яғни онда 

ұжымдық субъект іске қосылған (мектептің барлық педагогикалық ұжымы 

немесе мұғалімдердің шығармашылық тобы енген).  

Технологиялардың екінші блогі көп дәрежеде жоғарыда 1-кестеде 

көрсетілген педагогикалық әдістеме белгілеріне сәйкес келеді. Басқаша 

айтқанда, осы құрылымдық тарауда жеке оқытушылармен (ұжымдық емес, 

жеке субъект) оқу – тәрбие үрдісінде қолданылатын біз әзірлеген 

мониторингінің сол технологияларды (әзірлемені) қолдану жолдарын 

көрсететін материалдар жинақталған.  

Қазақстанның жалпы білім беретін мектептерінде қолданылатын 

педагогикалық әдістемелер мен технологияларды талдау кезінде екі 

жағдайларды басшылыққа ала отырып, біз зерттеу жұмысымызда мынадай 

құрылымдық компоненттерді ескердік:  

 мақсатты компонент (оқыту, тәрбиелеу, оқушылардың дамуы 
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диагностикалық қалыптастырылған мақсаттары);  

 концептуалды компонент (осы технологиялардың методологиялық 

негізін құраушы философиялық, психологиялық, педагогикалық 

тұжырымдамасы немесе тұжырымдамалар (концепциялар));  

 мағыналы компонент (оқу материалының мағынасы, арнайы оқу 

немесе тәрбиелік тапсырмалар);  

 процессуалдық компонент (мұғалім және оқушы ұштасқан қызметінің 

кезеңдері мен сатылары және әрбір кезеңде қолданылатын әдістер, тәсілдер, 

құралдар және оқыту немесе тәрбиені ұйымдастыру түрлері);  

 диагностикалық компонент (оқыту және тәрбиенің алдыға қойған 

мақсаттарына жету дәрежесін өлшеу үшін диагностикалық әдістемелер 

жинағы).  

Аталмыш әдістеменің келесі негізгі ұғымдарының біріне педагогикалық 

инновация ұғымы жатады. Осы ұғымның мәнін ашу контексті білім үрдісін 

технологизациялау субъектілерінің инновациялық – педагогикалық қызметі 

болып табылады. Соған байланысты біз бірнеше санаттар қатарын талдадық: 

«қызмет», «педагогикалық қызмет», «инновациялық қызмет», «инновация», 

«инноватика», «жаңашылдық», «жаңалық енгізу», «педагогикалық инновация», 

«педагогикалықжаңашылдық», «инновациялық білім», «инновациялық оқыту», 

«инновациялық үрдістер» және т.б.  

Осы қатардағы негізгі орталық болып педагогикалық қызмет санаты 

табылады. Педагогикалық қызмет санаты заманауи ғылымдарына негізделіп 

әзірленген. Ол туралы мәнін тану оның эволюциясы куәлендіреді, қызмет 

ұғымы екіжақты рөлді атқарады: 1) дүниетанымдық, түсіндірме принципі және 

2) әлеуметтік ғылымдар қатарының методологиялық негіздемесі, онда адам 

қызметі – зерттеу нысаны болып табылады.  

Оның анықтамасын талдау ең алдымен жалпылау сипаттарында қоршаған 

дүниеге қарым-қатынасының арнайы адами түрі туралы түсінік береді, оның 

мәні сол өзгерудің және қайта құрудың жөнділігінен тұрады. Адамның қызметі 

қызметті қарама - қайшы қоюдың нақты субъектісі мен объектісін болжайды: 

материал ретінде қызмет нысанын адам өзіне қарама- қарсы қояды, ол жаңа 

форма және қасиеттерден туындауы керек, ал туындаған материалдан қызмет 

өніміне айналады. Қызмет мақсаттан, құралдан, нәтижеден және үрдістің өзінен 

тұрады. Демек, оның саналылығы қызметтің ажырамас сипаттамасы болып 

табылады. Егер қызметтің негіздемесі саналы қалыптасатын мақсат болып 

табылса, онда мақсаттың өзінің негіздемесі адами дәлелдер, идеалдар және 

құндылықтар саласында қызметтен тыс жатады. Заманауи ғылыми – 

техникалық даму тек өнер немесе руханилық саласындағы қызмет қана емес, 

сонымен бірге ғылыми-танымдық қызмет оның рухани бағдарларына 

байланысты, адами тіршілікке оның әсерінен өзінің мағынасын алады. Басқа 

жағынан біресе адами болмыстың жоғары мағынасын тасымалдаушы рөлінде 

болса, біресе қажеттілік құқығында бола тұра, бірақ өмірдің қадірлі емес 

жағдайларында басқа әлеуметтік факторлар қызметтің өзіне тәуелділігіне, 

мәдениеттің әртүрлі түрлерінде оның маңызы түрліше орын 
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алатынын білдіреді.  

Біз қарастырған мәселелер кеңістігінде барша педагогикалық қызметтің 

көптеген жіктеулерінің формаларынан (рухани және материалдық, өндірістік, 

еңбек және еңбек емес) ең маңыздысы репродуктивті және өнімді қызметтің ара 

салмағы болады (белгілі құралдармен әлдеқашан белгілі нәтиже алуға 

бағытталған), өйткені соңғы форма жаңа мақсаттарды өндірумен байланысты 

және оларға тиісті құралдармен немесе жаңа құралдар көмегімен белгілі 

мақсаттарға жетумен байланысты шығармашылықты болжайды. 

Педагогикалық көріністерде қызметтің шығармашылық бастауы оның 

инновациялық сипатын атауландырмайды, яғни жаңа нәтижелерге жету, 

құралдар оларды алу тәсілдері, дәстүрлі қызметтің кертартпа компоненттерін 

жеңу [28]. Оны инновациялық қызметтің тағы бір анықтамасы растайды, яғни 

әлеуметтік-педагогикалық феномен ретінде түсіндіруші, оның шығармашылық 

әлеуетін көрсетуші және нормативтік қызметтің шегінен шығушы ретінде 

сипатталады [29]. Сонда, біз алдымен оның шығармашылық құрамының 

үстемділігін білетін боламыз. Ол педагогикалық қызмет нәтижелерінің бағалау 

механизмін әдістеу үшін ерекше маңызға ие, соның ішінде педагогикалық 

технологияларды әзірлеу және қолдану.  

Қызметтің қайта өзгерту мағынасын түсіне отырып, ол абсолютті нұсқада 

кез-келген педагогикалық қызметтің инновациялығына да үміттене алатынын 

біз алдымен педагогикалық инновациялар табиғатын терең зерделеп, осы 

ұғымдарды межелеп бөлуді шештік.  

Осындай зерделеу «жаңашылдық» ұғымы «жаңалық енгізу» ұғымымен 

«нәтиже ↔ үрдіс» ретінде ара қатысын белгілеуді көрсетті:  

 жаңашылдық – жаңа тәртіп, жаңа дәстүр, жаңа әдіс, жаңалық ашу, жаңа 

құбылыс [30];  

 жаңалық енгізу – жүйенің бір жағдайдан басқа жағдайға ауысуын 

көрсететін жаңа тұрақты элементтерді енгізетін ортаға енгізуші мақсатты 

өзгеріс [31-34].  

Және «педагогикалық жаңалық» ұғымымен де соған ұқсас сипаттама 

(ғылыми және практикалық шығармашылықтың, алдыңғы қатарлы мұғалімдер 

тәжірибесінің қорытындысы) және «педагогикалық жаңалық енгізу» бірнеше 

сипатта айтылады:  

 білім саласына жаңа тұрақты элементтер (жаңашылдықтар) енгізетін 

мақсатты өзгерістер, жеке тарауларға, компоненттерге және біртұтас жүйе 

ретінде білім беру жүйесінің өзінде заманауи және жаңартылған әзірлемелер 

құрамында болуы;  

  жаңашылдықты игеру үрдісі (жаңа құралдарды, әдісті, әдістемені, 

технологияларды және т.б.);  

 ізгі әдістемелерді және бағдарламаларды іздестіру, оларды білім беру 

үрдісіне енгізу және оларды шығармашылықпен қайта толғану.  

Жаңалықты енгізудің соңғы анықтамасы ғылыми – зерттеу қызметіне 

тиісті, өйткені «ізгі әдістемелерді іздестіру» кез-келген ғылыми ізденіске 

ұмтылыс идеалығымен ықпалдасқан, ал «шығармашылықпен қайта толғану» 
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тең шамада ғылыми – зерттеуге де және тәжірибелік қызметке де жатады. Және 

тағы да біз қызметтің шығармашылық құраушысымен түйісеміз. Бірақ, 

жаңашылдықты енгізу үрдісінде сол қызметтің қайта өзгерту бастамасына 

қарағанда генерирленген сипатта болады. Біздің пікіріміз осы «жаңашылдық» 

және «жаңалық енгізу» жіктемелерімен жақынырақ таныссақ нақтыланады:  

Педагогикалық жаңашылды жүргізу бойынша жіктемесі:  

1) шыққан жері бойынша (ғылымда немесе тәжірибеде);  

2) шыққан уақыты бойынша (тарихи немесе заманауи);  

3) күту, болжау және жоспарлау дәрежесі бойынша (күтілетін және 

күтпеген, жоспарланған және жоспарланбаған);  

4) енгізу мүмкіндіктері бойынша (уақытылыжәне мезгілсіз, 

салыстырмалы жеңіл енгізілетін және қиын енгізілетін);  

5) педагогикалық білім саласы бойынша (дидактикалық, тарихи-

педагогикалық, мектептанужәне т.б.);  

6) жаңашылдық дәрежесі бойынша (абсолюттік және салыстырмалы);  

7) педагогикалық үрдістерді қайта құру дәрежесі бойынша (түпкілікті 

және бірен –саран өзгертулер енгізуші);  

8) педагогикалық жүйеге қатысты (жүйелі және жүйелі емес);  

9) біртумалылығы бойынша (біртума және төмен біртумалылығы) [35].  

Жаңалық енгізуді жіктеу үшін негіздемелер болып табылады:  

1) қызмет түрлері – педагогикалық, қамтамасыз етуші, басқарушы;  

2) өзгертулер нысаны – ресурстық, технологиялық және өнімдік;  

3) енгізілетін өзгертулер сипат – радикалды (принципиалды жаңа ойлар 

мен әдістерге негізделген), комбинаторлық (белгілі элементтерді жаңаша 

тіркестіру), модифицирленген (жетілдіруші және толқытырушы бар үлгілер мен 

формалар);  

4) енгізілген өзгертулердің ауқымы – локалды (жеке учаскелер немесе 

компоненттердің бірі бірінен тәуелсіз өзгерістері), модульдық (бірнеше 

локалды жаңалық енгізудің өзарабайланысты және өзара келістірілген тобы), 

жүйелік (тұтас ретіндегі жүйені толық қайта құру);  

5) қолдану ауқымы – жеке және диффузды (өзарасіңісуші; таралған және 

жайылған; анық емес, көмескі);  

6) шығу көзі – сыртқы (білім жүйесінен тыс), ішкі (білім жүйесі ішінде 

әдістеледі) [3].  

Осы ғылыми материалды біз адами қызметтердің шығармашылық және 

қайта жасаушы құрамының қиындығы мен күрделілігін көрсету мақсатында 

бердік. Кілт сөздер деңгейінде де (жаңашылдық және жаңалық енгізу) біз 

нәтижелілік және процессуалдық феномендердің қиысуын алдық. Осы деңгей 

«инновация (педагогикалық)» және «инноватика (педагогикалық)» ұғымдарын 

енгізумен күрделенеді:  

 педагогикалық инновация – педагогикалық қызметке жаңалық енгізу, 

олардың тиімділігін арттыру мақсаты бар оқыту мен тәрбие технологиясы 

мазмұнына өзгеріс енгізу [36];  

 педагогикалық инноватика – педагогикалық қызметті, оның 
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принциптерін, заңдылықтарын, әдістерін және құралдарын жаңартуүрдісін 

зерттейтін педагогикалық ғылым саласы [37].  

Сонымен, толық ғылыми саланың – инноватиканың (педагогикалық) пайда 

болуы біз талданған ұғымдардың күрделілігіне себепші болды. Оның 

теориялық әдістемелері «инновациялық білім» «инновациялық оқыту» 

ұғымдары ең кең зерттеулер шеңберімен қолданылуда көрініс тапты. Олардың 

біріншісі жеке адам ретінде, сол сияқты толық қоғам ретінде жаңа қызмет түрін 

ынталандыратын және жобалайтын сондай оқу және білім беру қызметінің 

үрдісі және нәтижесі түсініледі[38]. Екінші ұғым – инновациялық оқыту – 

ғалымдардың ең көп назарына болып және былай айтылады:  

1) дәстүрлі, нормативтік оқытуға қатысты альтернативті білімді игерудің 

ерекше түрі;  

2)  мұғалім ұстанымын демократизациялау арқылы мұғалім мен оқушылар 

тұлғасын дамытуды қамтамасыз етуші үрдіс және оларды біріккен 

шығармашылық, өнімді қызметке енгізу;  

3)  зияткерлік-коммуникативтік қызметті және креативтікті дамыту 

деңгейін арттыру негізінде көмескі болашаққа жоғары даярлықты білдіретін 

оқу әріптестігінің сипатын өзгерту;  

4)  Жаңа жағдайларда біріккен әрекеттерге білімалушылар қабілеттерін 

дамытуды тұспалдаушы білімді игерудің ерекше түрі;  

5)  Ғылыми және мәдениеттану білімдерін қолдану негізінде оқытудың 

мақсатты жобалау үрдісі;  

6)  тұлға дамуының мақсатты ұйымдастырушылық жағдайы; онда болашақ 

та жобаланады және осы болашақты жүзеге асыруға даярлық, ол «ертеңге 

оқыту» [28].  

Осы бекітулердің ауқымдылығына және негізделуіне күмән келтірмей, біз 

тек қана олардың педагогикалық инноватиканы әрі қарай дамыту үшін оның 

шыққан жері ретінде қана белгілейміз, онда «инновациялық-дидактикалық 

қызмет» ұғымы соңғы анықталардың бірі болып табылады. Мұғалімнің зерттеу 

мәдениетін қалыптастыру мәселесін әзірлей отырып, Ш.Таубаева осы контексте 

мұғалімнің және оның өзідігінен білім алуының 3 кәсіби саласын бөлді, 

олардың бірі ғалымның пікірі бойынша инновациялық-дидактикалық қызмет - 

мұғалімдер және т.б. үшін оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу – 

әдістемелік құралдарды, әдістемелік нұсқауларды жобалау және әзірлеу [28].  

Инновациялық-дидактикалық қызмет ұғымы білімнің нақты тәжірибесінде 

қолданылатын педагогикалық әдістемелер мен технологиялар мониторингін 

әзірлеу кезінде негіздемеге алынды.  

«Қайта өзгеруші қызмет» және «инновациялық қызмет» ұғымдарына қайта 

ораламыз. Оларды межелеуге негізгі шығармашылық жұмыстың табиғаты 

жатыр. Бірінші жағдайда шығармашылық еркіндігі дәрежесінде 

шығармашылық деңгейінде мақсатты тапсырмалардың берілуімен анықталады, 

атап айтқанда, осы қызметтің (қайта құрушы) саналылығы мен 

басқарушылығы. Шығармашылықтың инновациялық қызметінде идеяларды 

генерациялау сипатында болады, ол көбінесе кенттен, басқарусыз, мақсатсыз 
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шығатын идеялар, жаңа стильді және жаңа бейнені генерациялау деңгейінде 

шыға отырып, соңындағы пайымдау үрдісінде осы мақсаттарды және 

бағдарларды өзі қоюымен ерекшеленеді.  

Сонымен, педагогикалық инновациялар табиғатын, педагогикалық 

технологиялардың мәнімен ара қатынасын белгілеуді зерттеуде инновациялық 

білім ретінде оның мәнін түсіну үшін бізге толық негіздеме қате болды, яғни:  

 біріншіден, ол педагогтар үшін де және білімалушылар үшін де жаңа оқу 

және білім беру қызметінің түрі;  

 екіншіден, педагогикалық әріптестік сипатын өзгерту болады;  

 үшіншіден, ол «ертеңгі күннің» оқуы.  

Білім беру үрдісінде педагог әрқашан жетекші тұлға болып қалады. 

Сондықтан білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістерді ұйымдастыру үшін 

үнемі және қарқынды дамушы педагогикалық қызметтегі оның біліктілігі, оның 

кәсіби даярлығы, жеке меншік қызметті жүзеге асыруға оның дайындығы 

маңызды мәнге ие болады.  

Осы себепшарттар біздің зерттеу жұмысымызда Қазақстан 

Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде қолданыстағы 

педагогикалық әдістемелер мен технологиялардың мониторингін әзірлеу 

кезінде ескерілген болатын.  

Жолданған материалдарды талдаудың барысында анықталғаны:  

- мұғалімдер көбінесе әдістеме мен технология арасындағы негізгі 

ерекшеліктерді білмейді, өйткені онда әдістеме ретінде мұғалімге дайын 

тақырыптық жоспар ұсынылады, ал «... технологияда алдымен оқытудың 

мақсаты туралы біздің ұғымымыз технологияланады. Технологияда ең бастысы 

– мақсатқа жетеді немесе мақсатқа жетпейді, осының өзі технологияның 

тиімділігі болып саналады» [1]. Сондықтан да, мониторингінің әдістері мен 

технологиялық процедураларын таңдау кезінде, зерттеудің таңдау 

жиынтықтарын анықтау барысында тура сауалнамалауға тоқтауды жөн көрдік 

және оған мектеп мұғалімдері де тікелей қатыса ады. Педагогикалық 

технологиялар процессуалдық санат болып табылады және қызметтің нақты 

жүйесінен тұрайды. Заманауи технологиялардың шығуы және таратылуы оның 

қызметінің өзгеруін, мақсатты тұрақтылықтардың, құнды бағдарларының, 

нақты білім, білік, дағды мен шеберліктерінің қайта құрылуын білдіреді. 

Сондықтан да, осы инновациялық үрдістер ең алдымен педагогикалық 

ойлаудың инерттілігін жеңуді талап етеді;  

 білім беретін мектептердің мұғалімдері өздерінің жұмысында негізінен 

сыни ойлау технологияларын, мәселелік оқыту, тұлғалық – бағдарлы оқыту, 

әртүрлі деңгейлі тапсырмалар, модульдік оқытуды қолданады, соның ішінде 

ҒЗМ жеті модулі технологиясын, жобалық – зерттеу оқытуы, сондай –ақ 

ақпараттық – коммуникативтік, ойын технологияларын, оқытудың 

денсаулықты сақтап қалушы технологиялары, аса белгілі емес кейс –стади, 

Давыдовжәне Элькониннің дамыта оқытуы, әріптестік және диалогтік қарым – 

қатынас технологиялары, В.К. Дьяченко бойынша КСО; оқытудың 

конструктивистік теориясы; В.Ф. Шаталовтың сұлбалық және таңбалық 
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модельдер негізінде оқытудың интенсивтендіру технологиясын;  

 респонденттердің жұмыстарын зерделеу негізінде Интернет-ресурстар 

материалдарын жиірек қолданған, бұл ретте сол немесе басқа технологияны 

жеке- шығармашылық қабылдау байқалмайды, яғни нақты оқу жағдайларында 

мұғалімдермен қолданудың жеке тәжірибесін тіркеу күтілген болатын 

(мектептің, пәннің және т.б. ерекшеліктерін ескерумен);  

 мұғалімдердің берген мәліметтері бойынша көрсетілген технологиялар 

соңғы 5-7 жылда қолданыла басталған, бірақ сауалнамада соңғы 15-20 жыл 

сұралғанына қарамай, өйткені сол немесе басқа технологиялардың білім беру 

үрдісінде қолдануда алшақ уақыттағы нәтижелердің бар екендігі анықталды 

(педагогикалық үрдісте тез нәтижелер болмайды);  

 соның салдарынан, мұғалімдерге сол немесе басқа технологияларды 

қолданудың нәтижелілігін бағалауға мүмкіндік болмады, олардың бағалау 

бойынша ой –пікірі егжей – тегжейлі және аналитикалық емес жалпылама және 

сипаттаушы болды, басқа сөзбен айтқанда көптеген мұғалімдер сол немесе 

басқа критерилер бойынша көрсеткіштер қарқынындағы оқыту нәтижелерін 

байқауда, алынған нәтижелерді талдауда, табыстылықты бекіту және 

ағаттықтарды жою және т.б. бойынша әрі қарайғы әрекеттерін болжауда 

өздерінің шеберліктерін көрсете алмады, сұрастырылғандардың 10% басқалары 

оқыту нәтижелеріндегі көбеюдің пайыздық ара салмағын көрсетуге тырысты;  

 атап айтқанда мұғалімдердің осы үлесі (10%) ол немесе басқа 

технологияларды тәжірибелік қолдануы бойынша нақты ұсыныстар берді.  

Жіберілген эссені талдау барысында сондай –ақ жоғары санаты және 20 

жылдан аса өтілі бар мұғалімдер кәсіби шеберліктерін арттыруға аз уәждеме 

танытты, ал төменірек біліктілік санаттарымен (1-ші бірінші және 2-екінші) 

және 20 жыла дейінгі өтілдерімен өздерінің эсселерінде инновациялық 

қызметке үлкен ниеттерін танытады, яғни сол немесе басқа педагогикалық 

технологияларды қолдану тұрғысынан өздерінің әрі қарайғы ниеттерін 

білдіреді. Сол сияқты бастауыш сыныптар мұғалімдерінің жоғары белсенділігін 

атап өткен жөн.  

Яғни, негізгі кезеңге тек ғана педагогтардың инновациялық қызметке 

даярлықтары ғана емес, сонымен қатар олардың инновациялық-шығармашылық 

белсенділіктері де енеді.  

Еліміздің педагогикалық ұжымының алдына қойылған міндет - мектеп 

түлектерін сәтті әлеуметтендіре отырып, олардың саналы түрде болашақта 

атқаратын қызметтеріне байланысты сол мамандыққа саналы түрде 

даярлықтарын қалыптастыруға арналған мүмкіншіліктерді құру. Яғни, 

оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларының жылдам қарқынмен 

енгізілуіне байланысты еліміздің педагогикалық қауымдастығының кәсіби 

құзыреттіліктерін арттыру бойынша жүйелі жұмыстарды талап етеді.  

Жоғарыда көрсетілген қорытындылар бойынша, ұсыныс:  

1. «Педагогикалық әдістеме» және «педагогикалық технологиялар» 

ұғымдарының мынадай ара-қатынасы қабылдансын: біріншісі екіншісіне 

«жеке» «жалпыға» ұқсастық бойынша жатады, бұл ретте біріншісі белгілінің 
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стандартты жағдайға қолдануын ұйғарады, ал екіншісі – оқыту мақсаттарынан 

шығатын стандартты емес жағдайлар үшін жаңа шешімдерді іздестіру.  

2. Педагогикалық мамандықтар білім беру бағдарламаларында педагогика 

және пәнді оқыту әдістемесі курсында тиісті тақырыптарды өту кезінде 

негіздеме ретінде жоғарыда көрсетілген ұғымдардың дәл осы 

түсініктемелерін алу.  

3. Педагогикалық мамандықтардың білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

кезінде инновациялық-педагогикалық қызметке болашақ мұғалімдердің 

даярлығын қалыптастыру мақсатын ескеру, атап айтқанда инновациялық – 

зерттеу мәдениетін.  

4. Педагогикалық технологияларды қолдану үрдісін, олардың 

нәтижелілігіне талдау, сол немесе басқа педагогикалық технологияларды 

қолдану салдарын болжауды сипаттау бойынша тренингілік сабақтарды ескере 

отырып мұғалімдердің біліктіліктерін арттыру курстарын жоспарлау.  

5. Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мектептерде 

қолданылып жүрген заманауи педагогикалық технологиялар мен 

әдістемелердің мониторингін кешенді және жүйелі негізде өткізу.  

6. Зерттеу қызметіне мұғалімдердің мотивациясын арттыру және олардың 

инновациялық белсенділігін күшейту мақсатында олардың жұмыс өтілдері мен 

біліктілік санаттарын ескере отырып сайыстар, фестивальдар, педагогикалық 

технологиялар панорамаларын өткізу.  
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