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Теміртау қ. 2020ж. 

 
2019-2020 оқу жылының соңында 1-9 сынып тәрбиешілерінің ӘБ 11 адамды құрайды.  

Әдістемелік бірлестіктің жыл соңындағы кадрлық құрамының біліктілік сипаттамасы 

 

ӘБ 

мүшелерінің 

саны 

санат білімі Дефектологтардың 

болуы 

 

(11 ад.) 

жоғары 1 2 б/к жоғары ар.орта  

(2) 18,1 % (0)  

 

(4)36,4% (5)45,5% (10) 90,1 

% 

(1) 9,9% (9) 81,8% 

 

Барлық тәрбиешілер директор және директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Б.Б. 

Мейрамовамен бекіткен күнтізбелік жоспарға сәйкес жұмыс жүргізді. 

Бірлестіктің 2019-20 оқу жылына арналған әдістемелік тақырыбы: «Рухани Жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыру арқылы тәрбие үдерісінің сапасын жетілдіру. 

Мақсаты: тәжірибе алмасу, білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды бірлесіп 

іздеу және енгізу арқылы педагогтердің кәсіби және жеке өзін-өзі дамытуы үшін жағдай жасау. 

Міндеттері: 

1. Тәрбие процесін жобалау технологиясын енгізу арқылы тәрбиешілердің әдістемелік 

деңгейін арттыру 

2. Жобалық қызмет арқылы ЕББҚ бар оқушының әлеуметтік құзіреттілігін 

қалыптастыруда ата-аналар қоғамы мен әлеуметтік серіктестердің қызметін жандандыру 

3. Оқушылардың оқу-тәрбие процесіне оқушылардың бірлескен басқармасын қосу 

арқылы оқушылардың әлеуметтік жетілуін қалыптастыру үшін жағдай жасау. 

4. «Жас педагог мектебінің»жұмысын жалғастыру 

Әдістемелік бірлестіктің жұмысы нормативтік құжаттарға және арнайы білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.  

2019-2020 оқу жылы ішінде барлық жоспарланған әдістемелік отырыс өткізілді. 

Қосымша екі отырыс: 09.01.20ж. екінші жартыжылдыққа арналған тәрбие жұмысының 

жоспарын бекіту және әдістемелік аптаның жоспарын түзету 

 

Әдістемелік бірлестік отырыстарының тақырыптары (2019-2020 оқу жылы) 

№р/б Т.А.Ж. санат       білімі Дефектологтардың 

болуы 

1. Алешко Виктория Евгеньевна б/к      жоғары + 

2. Абдикадырова   Камшат Султанбек кизи б/к  жоғары + 

3. Арипова Анар Хажибихановна б/к  жоғары + 

4. Громилина Ольга Николаевна в/к  жоғары + 

5. Жаксылыкова Асель Нурдаулетовна б/к  жоғары + 

6. Куценко Елена Константиновна б/к  ар. орта - 

7. Кузьмина Ольга Владимировна в/к  жоғары - 

8. Койшбаева Гульшат Аманжоловна 2  жоғары + 

9. Леонова  Вера Борисовна 2  жоғары + 

10. Невенчанная Наталья Леонидовна 2  жоғары + 

11. Тусупова Карлыгаш Кодашевна 2  жоғары + 

Өткізу күні ӘБ отырысының тақырыбы 

28.08.2019ж. Ұйымдастыру отырысы 

01.11.2019ж. Тақырыбы: Заманауи технологиялар білім беру сапасын басқару құралы 

ретінде 

05.01.2020ж. Тақырыбы: «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында жалпыадамзаттық 

және ұлттық құндылықтар негізінде «Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

баланың әлеуметтік бағдарланған тұлғасын тәрбиелеу» әдістемелік апталығы. 



Ұйымдастыру отырысында, 29.08.2019ж., 2018-2019 оқу жылындағы ӘБ жұмысына 

талдау жүргізілді. 

Жалпы мектептік ашық іс-шаралар, тәрбиешілердің өздігінен білім алуы бойынша 

тақырыптар, тәрбие процесін тақырыптық жоспарлау кестесі бекітілді. Тәрбиешілердің 

құжаттамасын жүргізу бойынша нұсқаулық өткізілді, күнделікті жоспарлауды жүргізу бойынша 

жеке ұсыныстар берілді, педагогтар жаңа нормативтік құжаттармен таныстырылды, жаңа оқу 

жылына арналған МӘ жұмыс жоспары бекітілді. 

Тәрбие деңгейінің бастапқы диагностикасының нәтижелері талданды, тәрбиешілер 

бағыттар бойынша жобалық жұмыс жоспарлады. «Жас педагог мектебінің» жұмыс жоспары 

құрылды. Тәлімгерлер тағайындалды: Жас педагог А.Н. Жаксылыкова үшін тәлімгер 

Невенчанная Н.Л., Громилина О.Н. – Алешко В.Е.   

ӘБ екінші отырысы 01.11.2019ж. «Заманауи технологиялар тәрбие сапасын басқару 

құралы ретінде» тақырыбында өтті, онда О.Н. Громилина тәрбие технологиялары туралы 

мәселені ашып, ол егжей-тегжейлі тоқталып, ең тиімді және қолжетімді екенін айтты. Кузьмина 

О.В. ұжымдық-шығармашылық істері арқылы балалар ұжымын біріктіру бойынша өз 

тәжірибелерімен бөлісті. Невенчанная Н.Л. тәрбие үдерісіндегі жобалық қызмет туралы және 

өзінің «Стақандардан ертегі» жобасының нәтижелері туралы егжей-тегжейлі айтып берді. 

«Сюжеттік-рөлдік ойын ЕББҚ бар балалардың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту 

құралы ретінде» ақпаратпен В.Е. Алешко сөз сөйледі. 

Желтоқсан айында «Қарлы қала» (қар фигуралары) байқауының қорытындысы 

шығарылды, оған ата-аналармен бірге 9 сынып қатысты. 1 "А" сынып тәрбиешісі А.Н. 

Жаксылыкова қар үйін салды. 3 "Ә" сыныбы- «Қызыл коңыз», 3 "А" сыныбы - тәрбиеші В.Е. 

Алешко кірпі жасады, түрлі-түсті сегіздік 5 "А" сынып тәрбиешісі А. Х. Ариповамен бірге 

мүсіндеді. 6 "А" сыныптары тәрбиеші О.В. Кузьмина және 9 "Б" сыныбы тәрбиеші ГА. 

Койшбаева жыл символын жасады «Тышқан», 8 "Б" сыныбы «Тауық» - тәрбиеші К.К. 

Тусупова, 6 "Б" сыныбының ата-аналары «Спанч боб». 8 "А" сыныбы тасбақа салды, бірақ 

фигура, өкінішке орай, нәтиже шықпады. Нәтижесінде келесі жүлделі орындар бөлінді: гран-

при - 6 "Б" сыныбы, 1 орын – 9 "Б" сыныбы, 2 орын- 8 "Б" сыныбы, 3 орын - 6 "А" сыныбы. 

Отырыста, 05.01.2020ж. «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында «Жалпыадамзаттық 

және ұлттық құндылықтар негізінде Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланың әлеуметтік 

бағдарланған тұлғасын тәрбиелеу» әдістемелік апталығы тақырыбы талқыланды. Тәрбиешілер 

әдістемелік аптада сабақтар өткізілетін бағытты атап өтті. Ақпан айында ӘБ отырысында 

әдістемелік аптаның қорытындылары талданды және шығарылды. 

 

21.02.2020ж. Әдістемелік аптаны қорытындылау және талдау.  

1.Апта барысында өткізілген іс-шараның өзіндік талдауы.  

2.Апта қорытындысы бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу. 

3.Бюллетеннің әдістемелік папкасын шығару. (Фотоесептер). 

13.03.2020ж. Тақырыбы: Оқушылардың оқу-тәрбие үдерісіне мектеп оқушыларын 

бірлесіп басқаруды қосу арқылы оқушылардың әлеуметтік жетілуін 

қалыптастыру шарттары.  

1.Сабақтан тыс іс-әрекет оқушылардың әлеуметтік құзыреттілігін 

қалыптастыру құралы ретінде  

2.Оқушылардың бірлескен басқару органдарын дамытудың негізгі шарттары. 

3.Оқушылардың бірлескен басқармасы қызметінің бағыттары.  

4. Мектептегі оқушылардың бірлескен менеджментін ұйымдастырудағы 

мұғалім мен ата-аналардың рөлі.  

5.Аттестатталатын тәрбиешілердің шығармашылық есептері 

05.05.2020ж. Тәрбиешілердің 2019-2020 оқу жылындағы МӘБ жұмысының 

қорытындысы.  

1.Сыныптардағы тәрбие жұмысының есептері. Презентациялар.  

2.Тәрбие деңгейін бақылау.  

3. «Жас педагог мектебінің» жұмысын талдау.  

4.Жобалау қызметін іске асыру бойынша есеп.  

5.2019-2020 оқу жылындағы МӘБ жұмысының қорытындысын шығару. 

6.МӘБ жұмысын 2020-2021 оқу жылына алдын ала жоспарлау. 



Тәрбиешілердің әдістемелік апталығы 

Тақырыбы: «Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің негізгі бағыттары бойынша 

жобалық қызметті жүзеге асыру арқылы ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланың 

әлеуметтік бағдарланған тұлғасын тәрбиелеу».  

Өткізу мерзімі: 10.02. - 14.02.2020  

Міндеттері:  

1. Педагогтардың әдістемелік қоржынын толықтыру.  

2. Әріптестерге әдістемелік көмек көрсету.  

3. Әдістемелік бірлестік пен педагогикалық ұжым мүшелері арасында педагогикалық 

тәжірибемен алмасуды жүзеге асыру. 

Апта мазмұны:  

1.Әдістемелік апталықтың ашылуы. Апта жоспарымен танысу.  

Флешмоб «Бірге, көңілді және тату бәрі ойдағыдай болады!»  

2. «Күлімсіреуден бәрі жарқын болады...» тәрбие сағаты («Мейірімділік сабақтары» жобасын 

іске асыру)  

3. «Біз планета тұрғындарына қалай көмектестік» саяхат ойыны қауіпсіздік («Бала денсаулығы 

біздің қолымызда» жобасын іске асыру шеңберінде)  

4. «Күн тәртібі» ойын сабағы («Біз денсаулықты қорғаймыз» жобасын іске асыру) 

 5. «Денсаулық-бұл күш!»  жоба Спорттық ойын-сауық  

6. «Қоқыс-бұл қалдықтар емес, қайталама шикізат» экологиялық жобасы»  

7. Патриоттық тәрбие бойынша жобаны жүзеге асыру «Өз туған өлкеңді сүй және біл» ойын-

квест  

8. «Баулар көмекшілер» өзіне-өзі қызмет көрсету («Ақылды баулар» жобасы)  

9. Кәсіптік бағдар беру ойыны «Маңызды кез келген еңбек» жобасы «Еңбек жолы»  

10. Технологиямен сурет салу сабын көпіршіктері «Сабын қиялдары» жобасы 

11. Ата-аналар қонақ бөлмесі «Өз қолдарымен ойыншық» жобасын жүзеге асыру 

Бірінші күн-10  ақпан (дүйсенбі) 

Күннің ұраны: «Жақсы сөздер күніне үш рет қайталауға жалқау емес!» 

Әдістемелік апталықтың ашылуында ӘБ басшысы В.Б. Леонова барлығын аптаның оң 

басталуына бейімдеу үшін іс-шаралар жоспарын атап өтті, Н.В. Колова «Бірге, көңілді және 

тату бәрі ойдағыдай болады!» 

          Тәрбиеші К.К. Тусупова 8 "Б" сыныбында «Күлімсіреуден бәрі жарқын болады» 

тақырыбында тәрбие сағатын өткізді. 

          Сабақта ынтымақтастық пен психологиялық жайлылық атмосферасы орнады. Іс-шара 

диалогта құрылды: мұғалім – оқушы, онда балалар дайын емес түрде білім алды. Балалармен 

өзара іс-қимыл процесінде К.К. Тусупова балаларға әдептілік, тілектестік, сыйластық танытты 

және оларды бір-біріне қатысты осындай өзара іс-қимыл жасауға ынталандырды. 

          Рухани-адамгершілік тәрбие бойынша тәрбие сағаты «Мейірімділік сабақтары» жобасын 

іске асыру кезеңдерінің бірі болып табылады. 

           Іс-шара қатысушылардың жақсы бағасын алды. 

Екінші күн-11 ақпан (сейсенбі)  

Күннің ұраны: «Салауатты әдеттер-салауатты өмір салты»  

1.Екінші күні «Бала денсаулығы біздің қолымызда» жобасын іске асыру шеңберінде 

тәрбиеші А. Н. Жаксылыкова 1 "А" сыныбында саяхат ойынын өткізді.  

Іс-шараның басында мұғалім «Егер сіз сау болғыңыз келсе» әнін тыңдауды ұсынады. 

Сабақтың мұндай басталуы алдағы іс-шараларға оң көзқарасты қамтамасыз етеді. Оқушылар 

сабақтың тақырыбын өз бетінше анықтап, алдағы жұмыстың мақсатын түсінді. 

Негізгі бөлімге көшу процесі «жаман әдеттердің» кейіпкерлері арасында көрініс ойнау арқылы 

ұйымдастырылды. Іс-шара барысында оқушылар зейінділікті, эрудицияны дамытуға 

бағытталған түрлі тапсырмаларды орындады; педагогпен шығармашылық тапсырмалар 

қарастырылды. Балалар іс-шара бойы ынтамен жұмыс істеді. Сабақтың барлық бөліктері 

логикалық түрде өзара байланысты, бірыңғай сюжеттік сызық байқалды. «Денсаулық» 

станциясына барған кезде тосын сәт қолданылды. Маша Заболейкина балаларға қонаққа келді. 

Олар Машаға сау болу үшін не істеу керектігін түсіндіре алды. Сабақтың нәтижесі ұжымдық 

жұмыс болды, онда балалар Маша үшін «Сау болу үшін не істеу керек» коллажын жасады. 

Тәрбиеленушілер қызығушылық танытты, тәрбиешіні мұқият тыңдады және саяхат барысында 



белсенді болды. Іс-шара қатысушылардың жақсы бағасын алды. Педагогке ұсыныстар берілді: 

сұрақтардың тұжырымдалуына назар аудару; сабақтың әр кезеңінде қорытынды жасау. 

День третий – 12февраля (среда) 

 Девиз дня: «Нет ничего краше, чем Родина наша» 

2. Осы күні 3 "Ә" сыныбының тәрбиешісі Абдикадырова К.С. «Күн тәртібі» ойын 

сабағын өткізді («Біз денсаулықты сақтаймыз» жобасын іске асыру) таңдалған материал жас 

және жеке ерекшеліктеріне, тәрбиеленушілердің даму деңгейіне сәйкес келеді, уақыт ұтымды 

және тиімді пайдаланылды. Сабақтың барлық қойылған міндеттері жүзеге асырылды. Жалпы 

сабақ жақсы деңгейде өтті, қатысушылардың пікірлері оң болды. Қызметтің алуан түріне назар 

аудару ұсынылады.  

Үшінші күн-12 ақпан (сәрсенбі)  

Күннің ұраны: «Біздің Отанымыздан әдемі ештеңе жоқ» 

3 «А» сыныбында тәрбиеші В.Е. Алешко «Қоқыс — бұл қалдықтар емес, қайталама 

шикізат» экологиялық жобасын ұсынды. сабақтың мазмұны оқушылардың өмірлік 

тәжірибесіне, бастауыш мектеп жасына тән ерекшеліктерге негізделді, онда жетекші қызмет 

түрлерінің бірі байланыс болып табылады. Қатысты сюрпризный момент. Теміртау жастар 

клубының еріктісі балалардың алдына «Экоша» костюмімен (Теміртау қаласында жиі 

кездестіруге болатын жасыл контейнер) шықты. Экошамен бірге балалар қоқысты жеке 

үстелдегі шағын контейнерлер бойынша сұрыптады. Мұғалім сабақтың практикалық бөлігіне 

үлкен орын берді, онда балалар өз қолдарымен екінші шикізаттан аққала жасады. Таңдалған 

әдістер сабақтың міндеттеріне, материалдың сипаты мен мазмұнына, оқушылардың білім 

деңгейіне, дағдыларына сәйкес келді. Іс-шара балалар үшін үлкен әлеуметтену, сонымен қатар 

практикалық маңызы болды. Жалпы сабақ жақсы өтті. Ұсыныстар: сыныптағы тәртіпке назар 

аудару, алдын-ала үлкен жұмысты, көрнекі материалдың жоғары сапасын атап өту. 

Екі іс-шара: «Білім жолымен» квест ойыны тәрбиеші Арипова А.Х. 5 "А" сыныбы және 

«Кез келген еңбек маңызды» кәсіптік бағдарлау ойыны тәрбиеші Койшбаева Г.А. 9 "Б" сыныбы 

педагогтардың ауруына байланысты өткізілген жоқ.  

Төртінші күн-13 ақпан (бейсенбі)  

Күннің ұраны: «Еңбегі көптің өнбегі көп.»  

1.Өзіне-өзі қызмет көрсету «Баулар көмекшілер»  2 "А" сынып-тәрбиеші О. Н. Громилина 

Тәрбие сағатының барлық кезеңдері өзара байланысты және өзара тәуелді, берілген тақырыпқа 

бағынады. Материалдар мен жабдықтар, түрлі-түсті дизайн тәрбиеленушілердің жас және жеке 

және психофизикалық деректерін ескере отырып, оқу сағатының сюжетіне сәйкес келді. 

Тәрбиеленушілер сөздік ойындардан практикалық жұмысқа қарқынды ауысты. Тәрбие 

сағатының барлық кезеңдерінде сөйлеу жұмысы жанданды: қойылған сұрақтарға жауаптар, 

жұмбақтарды шешу, өлеңдерді айту. Қозғалыс белсенділігі, оқушылар шаршамады, 

практикалық жұмыс жүргізуге қызығушылық танытты, барлық санитарлық – гигиеналық 

талаптар сақталды. Оқу сағаты барысында пәнаралық байланыс орын алды. Іс-шара 

қатысушылардың жоғары бағасына ие болды. 

2. Н.Л. Невенчанная 7 «Б» сыныбында «Денсаулық-бұл күш!» бұл салауатты өмір салтына 

арналды. Балаларға арналған түрлі эстафеталар ептілік пен қимылдарды үйлестіруге көмектесті, 

жаңа қозғалыс дағдылары мен қарым-қатынас қабілеттерін қалыптастырды, ережелерді 

сақтауға үйретті. Физикалық қасиеттерді дамыту үшін жағдайлар жасалды, барлығына 

өздерінің спорттық қабілеттерін ашуға мүмкіндік берілді. Тәрбиеленушілер қызығушылық 

танытты, тәрбиешіні мұқият тыңдады және іс-шара барысында белсенді болды. 

Іс-шара қызықты өтті және қатысушылардың жоғары бағасын алды. 

Бесінші күн-14 ақпан (жұма) 

Күннің ұраны: «Бір қадам артқа да, бір қадамға да емес, тек алға және барлығы бірге» 

1.Бұл күні тәрбиеші В.Б. Леонова ата-ана қонақ бөлмесін өткізді, ол «Ойыншық өз 

қолымен» шығармашылық жобасының тұсаукесері болды 

Іс-шараның мақсаты: педагог пен тәрбиеленушілер, педагог және ата - аналар арасындағы 

сенімді және тілектестік қарым - қатынастарды нығайту; «тәрбиеші-ата-ана-бала-

ынтымақтастық» өзара іс-қимыл жүйесін құру. 

            Іс-шара барысында ата-аналар көрермендер рөлінде емес, қатысушылар мен 

ұйымдастырушылар рөлінде болды. Ата-аналар мен балалар белсенді әрекет етті, ата-аналармен 

және тәрбиеші В.Б. Леоновамен бірге өз қолдарымен жасалған ойыншықтарды ұсынды. 



Оқушылар ата-аналарға қайталама шикізаттан ойыншықтар қалай жасалғанын және ақша 

үнемдеудің не екенін көрсетті. «ойыншық» рефлексиясында барлық ата-аналар осындай 

кездесулерді жиі өткізуге тілек білдіріп, іс-шара туралы оң пікірлер айтты, ойыншықтар 

көрмесін жасауды ұсынды. Іс-шара жарқын, белсенді, қызықты өтті және қатысушылардың 

жоғары бағасын алды.  

            2. Технологиямен сурет салу сабын көпіршіктері «Сабын қиялдары» жобасы 

8 «А» сынып - тәрбиешісі Куценко Е.К өткізілген іс-шара балалар ұжымына оң әсерін тигізді. 

Сабақ барысында оқушылардың назарын эстетикалық тәрбие, бейнелеу өнеріндегі дәстүрлі 

емес тәсілге аударды. Жалпы сабақ мазмұнды, қызықты және ұйымдасқан түрде өтті және 

қатысушылардың жақсы бағасын алды. Келесі ұсыныстар берілді: нәтижемен кезең-кезеңмен 

рефлексия жүргізу, резервке қосымша тапсырмалар беру, мақсатты жұмыс барысымен мұқият 

байланыстыру. Көрнекі материалдың жоғары сапасын, алдын-ала үлкен жұмысты атап өтіңіз  

Аптаның жабылуына ӘБ басшысы В.Б. Леоновамен өткен әдістемелік аптаның 

қорытындысы бойынша презентация ұсынылды, онда қорытындылар шығарылып, 

қорытындылар жасалды және ұсынымдар берілді. 

       Қорытындылар мен ұсыныстар:  

1. Барлық тәрбиешілер өздерінің жобалық қызметіне сәйкес тәрбиенің   

тұжырымдамалық негіздерінің негізгі бағыттары бойынша іс-шаралар көрсетті.  

2. Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің негізгі бағыттары бойынша жобалық 

қызметті жалғастыру  

 

           Тәрбиешілердің әдістемелік бірлестігі « »  тақырыбында педагогикалық кеңес өткізді. 

Нәтижесінде барлығы педагогикалық кеңестің тақырыбы өзекті, тәрбие міндеттерін сәтті шешу 

отбасы, мектеп және қоғамның өзара әрекеттесуі жағдайында ғана мүмкін болады деген пікірге 

келді. 

Тәрбиешілер ӘБ соңғы отырысында оқу жылындағы жұмыс қорытындысы шығарылды. 

1-9 сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің жұмысы тәрбие процесінің тиімділігін 

арттыруға, оқушылардың жеке басын жан-жақты дамыту мақсатында кәсіби өзін-өзі анықтау 

технологиясын жетілдіруге бағытталған әртүрлі формалар мен әдістерді қамтыды. Әрбір 

тәрбиеші ашық сабақтар мен жалпы мектептік іс-шараларды көрсете отырып, өз шеберлігін 

жетілдірді. Әдістемелік бірлестіктің жетекшісі В.Б. Леонова кемшіліктерді талдап, 

басымдықтарды белгілеп, белсенді тәрбиешілердің жұмысын атап өтті.  

Жыл бойы әрбір педагог өздігінен білім алу бойынша жеке жұмыс жүргізеді. Негізгі 

нысандары өз бетінше білім алу болып табылады студенттердің өзіндік жұмысы. 

 

Әдістемелік бірлестік педагогтарының біліктілігін арттыру (2019-2020 оқу жылы) 

 

№ Педагогтың Т.А.Ж. Курстардан 

өту орны, 

мерзімі 

Курс тақырыбы, 

сағат саны 

сертификаттың 

№  

Нәтижелілік  

1. Кузьмина Ольга 

Владимировна  

«ДАМУ» 

біліктілікті 

арттыру 

орталығы 

Арнайы 

интернаттық білім 

беру ұйымының 

дефектологының 

кәсіби 

құзыреттілігін 

дамыту»  

04.10.2019 жыл 72 

сағат 

 

№ 2603ПР Сертификат 

2. Абдикадырова К.С «Арнайы білім 

беру бойынша 

қайта даярлау 

және 

біліктілікті 

арттыру оқу 

«Зияткерлік 

бұзушылықтары 

бар тұлғаларды 

оқытудың 

заманауи әдістері 

мен 

№255 Сертификат 



орталығы» 

2019 жылдың 1 

сәуірінен 2019 

жылдың 1 

тамызына 

дейін. 

технологиялары»  

5 ай (512 сағат) 

3. Койшбаева Гульшат 

Аманжоловна 

 

Қарағанды қ.  

5 ай 

«Зияткерлік 

бұзылыстары бар 

тұлғаларды 

оқытудың 

заманауи әдістері 

мен 

технологиялары» 

512 сағат 

№ 254 Сертификат 

 

      

Біліктілікті арттыру бойынша перспективалық жұмыс жоспары мерзімінде орындалады. 

Әдістемелік бірлестік педагогтерін аттестаттау (2019-2020 оқу жылы) 

№ Педагогтың 

Т.А.Ж. 

Пән Біліктілік санаты Иемдену/растау 

1. Кузьмина Ольга 

Владимировна 

тәрбиеші  жоғары иемдену 

 Жоспар бойынша осы оқу жылында тәрбиеші – Кузьмина О. В. жоғары санат берілді. 

 

 

Әдістемелік бірлестік педагогтерінің педагогикалық кеңестер, семинарлар, дөңгелек 

үстелдер, конференциялар қызметіне қатысуы. 

Тегі Сөйлеу түрі Іс-шара түрі Сөз сөйлеу тақырыбы Деңгейі 

Леонова В.Б. 

 

 

 

  

Рефлексия 

 

Аудиттің өзі 

 

Ата-аналармен 

балалар 

жобасының 

тұсаукесері 
 

 

Жүргізуші 

   

педкеңес 

 

Басшымен бірге 

өтетін мәжіліс 

 

Облыстық 

семинар 

(экологиялық) 

 

 

Ата-ана қонақ 

бөлмесі 

«» 

 

Әдістемелік бірлестіктің 

бірінші жартыжылдықтағы 

жұмысы бойынша есеп 

 

«Қоқыс пайдалы болуы 

мүмкін» 

 

 

Энергия үнемдеу жөніндегі 

шаралар және көміртегі ізін 

азайту 

мектеп 

 

мектеп 

 

 

облысы 

 

 

 

 

Республика 

Арипова А. Х. Баяндама Педкеңес Мектеп оқушыларын 

қоғамды тарта отырып, 

ойын арқылы ұлттық 

мәдениеттің пайда 

болуымен таныстыру. 

мектеп 

 

КузьминаО.В. 

 

Сөз сөйлеу 

 

Педагогикалық 

кеңес 

«ТЕҚ технологиясы және 

белсенді жұмыс түрлері 

арқылы балалар мен ата – 

аналар ұжымын 

қалыптастыру» 

адамгершілік-рухани тәрбие 

бағдарламасы шеңберінде 

мектеп 

 

ТусуповаК.К. Сөз сөйлеу 

 

Басшымен бірге 

өтетін мәжіліс 

Оқушылардың 

күнделіктерін тексеру 

мектеп 

 



туралы есеп 

Громилина О.Н. Сөз сөйлеу 

 

Педагогикалық 

кеңес 

 мектеп 

 

Куценко Е.К. Сөз сөйлеу 

 

Педагогикалық 

кеңес 

 мектеп 

 

 

Осылайша, қойылымдардың тиімділігі келесідей: 

Деңгейі Сөз сөйлеу саны 

Білім беру ұйымы 7 

Қала  0 

Облысы 1 

Республика 1 

 

Әдістемелік бірлестік педагогтерінің 2019-2020 оқу жылындағы инновациялық қызметі 

№ Педагогтың Т.А.Ж. Оқыту, тәрбиелеу технологиясы, әдістемесі Нәтижелілік 

1. Алешко В.Е. Денсаулық сақтау технологияларын іске 

асыру  

Оқыту мен тәрбиелеуде АКТ қолдану 

Жеке және сараланған тәсілді іске асыру 

Тәрбиеленушілерді үгіт 

бригадаларының 

конкурсына дайындау 

Балалар жобасын мектеп 

конференциясына 

дайындау (1 орын) 

Мектептегі бейнероликтер 

конкурсына әлеуметтік 

бейнеролик дайындау 

2. Арипова Анар 

Хажибихановна 

Денсаулық сақтау, АКТ, жеке және топтық 

өзара әрекеттесу технологиясы, ойын 

Патриоттық тәрбие 

жөніндегі бағдарлама 

3 Абдикадырова 

Камшат Султанбек 

кизи 

Денсаулық сақтау технологияларын іске 

асыру  

Оқыту мен тәрбиелеуде АКТ қолдану Жеке 

және сараланған тәсілді іске асыру 

 

4. Громилина О.Н. Жобалау  

Жобалау-зерттеу қызметі  

Дидактикалық ойын технологиясы 

Денсаулық сақтау технологиялары  

АКТ 

Ертегінің драматизациясы 

мақтау қағазымен 

марапатталды. 

«Приключение пуговицы»  

жобасы  («Умные 

шнурочки») жобасы 

әзірленді және іске 

асырылды») «Игры с 

пуговицами» 

картотекасын шығару 

СӨС бойынша тәрбие 

сағаттарын өткізу. 

5. 

Тусупова Карлыгаш 

Кодашевна  

 

Топтық және ұжымдық жұмыс түрлері  «Экодвор» қалалық 

акциясына қатысу - 

станцияны жүргізу 

«Макулатураны жина-

ағашты сақта!» 

 

 
 
 

6. Жаксылыкова Денсаулық сақтау технологияларын іске «Экодвор» қалалық 

https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk


Асель 

Нурдаулетовна 

асыру  

Оқыту мен тәрбиелеуде АКТ қолдану  

Жеке және сараланған тәсілді іске асыру 

акциясына қатысу – 

«Ақпараттық жүйе 

станциясын жүргізу» 1 

"А" сынып 

тәрбиеленушілерінің 

балалар жобасын 

дайындау. (3 орын) 

7. 

Кузьмина О.В. 

Топтық және ұжымдық жұмыс түрлері 

Денсаулық сақтау технологияларын іске 

асыру  

Оқыту мен тәрбиелеуде АКТ қолдану  

Жеке және сараланған тәсілді іске асыру 

1.«Фурошики» 

станциясын жүргізу – 

«Экодвор»  қалалық 

акциясына қатысу 

2.Тәрбиеленушілерді 

қалалық акцияда және 

облыстық семинарда 

экотренерлер жұмысына 

дайындау 

3.Тәрбиеленушілер мен 

олардың отбасыларының 

жобалық қызметке қатысуы  

4. Мектеп үгіт бригадасын 

дайындау 

 

8. Куценко Е. К. Денсаулық сақтау технологияларын іске 

асыру  

Оқыту мен тәрбиелеуде АКТ қолдану 

Қызмет алмасу әдістері  

Жеке және сараланған тәсілді іске асыру 

Тәрбиеленушілерді үгіт 

бригадаларының 

конкурсына дайындау 

Балалар жобасын мектеп 

конференциясына 

дайындау Мектептегі 

бейнероликтер 

конкурсына әлеуметтік 

бейнеролик дайындау 

9. Леонова В.Б. 

 

Жобалау, денсаулық сақтау, АКТ, жеке және 

топтық өзара әрекеттесу технологиясы, 

ойын, витагендік технологиялар 

«Бүкіл отбасы бірге және 

жан бір жерде» танымдық-

шығармашылық жобасы, 

«Қоқыс пайдалы болуы 

мүмкін» экожобасы, «Өз 

қолымен ойыншық» 

шығармашылық жобасы 

Отбасылық тәрбие 

бағдарламасы  

«Үйдегі ойындар» 

брошюрасын шығару 

10. Невенчанная Н.Л. Денсаулық сақтау, АКТ, жеке және топтық 

өзара әрекеттесу технологиясы, ойын 

СӨС қалыптастыру 

бағдарламасы 

11. Койшбаева Г.А. Денсаулық сақтау, АКТ, жеке және топтық 

өзара әрекеттесу технологиясы, ойын 

Дене тәрбиесі бойынша іс-

шаралар жоспары 

әзірленді. 

 

 

 

 

Педагогтер тәрбиеленушілерді конкурстарға қатысу үшін дайындады: 

Педагог Қатысушы Байқаудың 

атауы 

Деңгейі Номинация Нәтижесі 

Леонова Вера Сулаев Сергей «Құсқа жем Қала ЭКО жоба 3 орын 



Борисовна  салатын астау» 

байқауы 

Оразбай 

Асылжан 

Тәуелсіздік 

күніне арналған 

суреттер 

байқауы 

Қала Сурет 1 орын 

«Жасыл 

мектеп» 

экологиялық 

жобалардың 

мектеп 

конференциясы 

 

Школьная 

конференция 

ОО Жоба 2 орын 

Кузьмина О.В. Дмитрив 

Виктор 

 

«Лучик 

надежды» 

қоғамдық 

қайырымдылық 

қорының XV 

облыстық 

шығармашылық 

және спорт 

фестивалі 

Облысы Панно Номинация 

жеңімпазыны

ң дипломы 

Смык Альбина «Қарағанды 

облысының ішкі 

саясат 

басқармасы» 

ММ  

«Демеу»  
балалық шақ 

мәселелерін 

үйлестіру 

орталығы» 

ЖКЕМ 

Облысы Арманымды 

саламын 

Белсенді 

қатысқаны 

үшін Грамота 

Грицаев Саша «Аяулы жүрек» 

қалалық 

фестивалі 

•  

 

Қала Табиғи 

материалдан 

жасалған 

аппликация 

Грамота 

«Жасыл 

мектеп» 

экологиялық 

жобалардың 

мектеп 

конференциясы 

Мектеп 

конференциясы 

ОО Жоба 1 орын 

Абдикадырова К.С Ысқақов 

Тілеген 

Қазақтың бас 

ақыны Абай 

Құнанбайұлыны

ң 175 жылдық 

мерейтойына 

арналған «Абай 

оқулары» 

байқауы 

ОО Тақпақ 1 орын 

Алешко В.Е. 

  

Амангельдиев 

Мейримхан 

 

«Лучик 

надежды» 

Облысы  _______ Алғыс хат 



Кашкетов 

Михаил 

«Лучик 

надежды» 

Облысы ----- Алғыс хат 

Амангельдиев 

Мейримхан 

 

«Жұлдызай» Облысы  _______ Белгісіз 

Кашкетов 

Михаил 

«Жұлдызай» Облысы ----- Белгісіз 

Кашкетов 

Михаил 

«Демеу» Облысы  Алғыс хат 

Команда из 6 и 

8 а классов 

1 облыстық 

экологиялық 

үгіт 

бригадаларының 

конкурсы 

Облысы 1 орын алды Алғыс хат 

Жаксылыкова Асель 

Нурдаулетовна 

Боркут Сергей «Демеу»  
балалық шақ 

мәселелерін 

үйлестіру 

орталығы» 

ЖКЕМ 

«Арманымды  

саламын»  

суреттер 

байқауы 

Облысы Сурет Қатысқаны 

үшін диплом 

 

Назымбеков 

Аян 

«Danishpan.kz» 

«Түстер 

әлемінде» 

суреттер 

байқауы  

Республика Аппликация 2 орын алған 

Боровиков 

Дмитрий 

Сәндік-

қолданбалы 

шығармашылық 

конкурсы 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

балаларға 

арналған XV 

облыстық 

шығармашылық 

және спорт 

фестивалі 

Облысы Аппликация Белгісіз 

(сертификат) 

 

 

 

 

Тусупова Карлыгаш 

Кодашевна  

 

Ефимов Артур «Менің 

гүлденген 

Қазақстаным» 

суреттер 

байқауы 

Қала Сурет қатысуы 

Койшбаева  

Гульшат 

Аманжоловна 

 

Марленов 

Мадияр 

«Арманымды  

саламын»  

суреттер 

байқауы 

Қарағанды 

қ. 

Сурет қатысуы 

 

 

Әдістемелік бірлестік педагогтерінің жарияланымдары туралы ақпарат  

(2019-2020 оқу жылы) 

Т.А.Ж. Мақала атауы Жариялау көзі Жұмыс тәжірибесін ұсыну деңгейі 
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Леонова 

В.Б. 

«Энергия 

үнемдеу-

бюджеттік 

шешім» 

II Бүкілресейлік білім 

таратушылық 

жобаларының экологиялық 

байқауы 

  ✓    

 «Ата-ана қонақ 

бөлмесі» 

Әдістемелік 

әзірлеме: жалпы 

мектептік ата-

аналар 

жиналысы 

«Менің эко мектебім» 

республикалық конкурсы 

 ✓    

Кузьмина  

О.В 

«Ең керемет 

сағат»  

«Құқық 

білгірлері» 

әдістемелік 

әзірлемесі 

Педагогикалық 

жұмыстардың ашық 

республикалық фестивалі 

  

✓  

  

Кузьмина 

О.В 

«Фурошики» 

Экологиялық 

білім беру 

бойынша 

облыстық 

ресурстық 

алаңның жұмысы 

аясында 

«Экодвор» 

облыстық 

акциясы «Бізбен 

бөліс!» 

«Фурошики» 

экологиялық 

нүктесі 

 ✓    
 

Кузьмина 

О.В 

«Арнайы мектеп 

– интернат 

жағдайында 

ментальді 

бұзушылықтары 

бар білім 

алушыларды 

құқықтық 

тәрбиелеу 

бағдарламасын 

«Білім беруді дамытудың 

заманауи тәсілдері: 

проблемаларды талдау 

және оларды шешу 

жолдары» 

  ✓   



әзірлеу және іске 

асыру 

тәжірибесі» 

халықаралық 

ғылыми-

практикалық 

конференциясы 

Кузьмина 

О.В 

«Беллона» 

экологиялық 

құқықтық 

орталығы, 

Экология және 

табиғатты 

пайдалану 

саласындағы 

халықаралық 

құқық қорғау 

ұйымы 

«Кендір жөке» қолданбалы 

жобасы 

  ✓   

Тусупова 

К. К. 

 

Туған жер» 

бағдарламасы 

арқылы 

оқушылардың 

бойында 

қазақстандық 

париотизмді 

қалыптастыру  

45 minut.kz   

✓ + 

  

 

Жалпы мектептік іс-шараларды дайындауға және өткізуге қатысу 

№ Дайындауға жауапты 

адамның тегі, аты, 

әкесінің аты 

Іс-шара Вввввввввв Жүргізушілер 

1. Абдикадырова К.С  «Жаңа жыл»   кейіпкер 

2. Алешко В.Е. - Білім күніне арналған салтанатты жиын АбилхаиркызыА.А., 

Алешко В.Е. 

Мұғалімдер күні Алешко В.Е. 

Жаңа жылдық қойылым Алешко В.Е.  

Шапокляктың рөлі, 

ресімдеуге қатысу 

Масленица (қысты шығарып салу) Алешко В.Е. Қыстың 

рөлі 

Бірінші сынып оқушыларына арнау Алешко В.Е. 

Нехочуханың рөлі 

3. Жаксылыкова А.Н. - «Күзгі жапырақтар мерекесі» іс-шарасы Жаксылыкова А.Н. 

Невенчанная Н.Л. 

- - Бірінші сынып оқушыларына арнау  

 

Абилхаиркызы А., 

Жаксылыкова А.Н. 

- «Қысқы спорт түрлері күні» тақырыптық 

жиыны 

Абилхаиркызы А., 

Жаксылыкова А.Н. 

«Менің отбасым» тақырыбына 

фотоколлаждар көрмесі 

 

- «Естелік өмірге ұзақ» іс-шарасы Жаксылыкова А.Н. 

Невенчанная Н.Л. 

- «Қысқы ойындар» таза ауадағы ойындар Жаксылыкова А.Н. 

Постернак У.В. 

4. Кузьмина О.В. «Күзгі жапырақтар мерекесі» күзгі ойын- Куценко Е.К. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80/


сауық Жаксылыкова А.Н. 

Тәуелсіздік күні КойшбаеваГ.А. 

Алешко В.Е. 

Кузьмина О.В 

«Дүниежүзілік нан күні» жиыны Усольцева О.В. 

5. Куценко Е.К. - ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған 

салтанатты жиын 

Куценко Е.К. 

«Күзгі жапырақтар мерекесі» күзгі ойын-

сауық 

Куценко Е.К. 

Жаңа жылдық қойылым Алешко В.Е. Леопольд 

мысықтың рөлі, 

ресімдеуге қатысу 

6. Тусупова К.К. Мұғалімдер күніне арналған мерекелік 

концерт 

Тусупова К.К., 

 Алешко В.Е. 

7. Невенчанная Н.Л. күз мерекесі  

Жеңіс күні «Өмірге ұзақ естелік» 

Невенчанная Н.Л. 

8. Леонова В.Б.  

  

Жаңа жылдық қойылым ресімдеуге қатысу 

«Екі жұлдыз» 

Халықаралық әйелдер күні 

Леонова В.Б. 

Арипова А.Х. 

9. Арипова А.Х. 

«Тіл – тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз» 

тілдер күніне арналған мереке 

Арипова А.Х, 

Кулмуратова А.А 

Жаңа жылдық қойылым 

8 Наурыз «Екі жұлдыз» мектеп байқауы 

Леонова В.Б. 

Арипова А.Х. 

10. Койшбаева Г. А. 

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 

Күні» 

«Соңғы қоңырау. Қош бол мектеп!» 

Койшбаева Г.А., 

Алешко В.Е. 

Койшбаева Г.А. 

 

Тәрбие деңгейін диагностикалау 

Сынып Оқушылар 

саны 

Жыл басындағы 

нәтиже 

Аралық нәтиже Жыл соңына Динамика 

1 А 9 + 4 үйде 

оқитын 
77,4 

 

17 

77,6 

 

18 

78,1 

 

18 

Оң динамика 0,7б. 

жоғары  

Оң динамика 1б. 

жоғары 

3А 11  88 балл 

53 балл 

88,5 балл 

56 балл 

89,3 балл 

61 балл 

1,3 б. жоғары  

8 б. жоғары 

2 А 12+2 үйде 

оқитын 

73 75 80,8 5,8 балл оң нәтижеден 

жоғары 

3 «Ә» 9   109 оң 

5 А 11 51 53,3 60 Амандосов А. 

Редько В 

6 Б  6+1 үйде 

оқитын 
12,6  16,4 16,4 Динамика оң 3,8 б. 

нәтижелер жақсарды 

6 А 13 105,5 

Орташа деңгей 

109,1  

Орташа деңгей 

109,1  

Орташа 

деңгей 

оң 

7 Б 6 25 25.7 25.7 оң 

8Б ------------     

8 А 12 +1 үйде 

оқитын 

41,5 45,6 52,5 Гусев А. 

9 Б 7     +1        
үйде оқитын 

23,5 балл 25,5 балл 25,5 балл оң 

Әдістемелік бірлестік тәрбиешілерінің қоғамдық жүктемесі 

№ Т.А.Ж Қоғамдық жүктеме 



1. Леонова В.Б. Тәрбиешілер ӘБ басшысы 

2. Алешко В.Е. ЖЖЕ «мектепке» жауапты ЖЖИ жасағының жетекшісі 

3. Громилина О.Н. «Жас педагог мектебінің» құжаттарын жүргізуге жауапты 

4. Кузьмина О.В. Ата-аналар қоғамдастығымен жұмыс жөніндегі хатшы 

Құқықтық лекторий 

жас тәрбиешілердің тәлімгерлігі 

5. Жаксылыкова А.Н. мектептің Қамқоршылық кеңесінің хатшысы. «Билимал» электронды 

журналының әкімшісі» 

6. Арипова А.Х Жалпы мектептік іс-шаралардың спорт секторы 

 

 

 

Социуммен өзара әрекеттесу (әлеуметтік серіктестік) – қоғамдық және білім беру 

ұйымдары, БАҚ, мемлекеттік және жеке құрылымдар 

Ұйым Өзара әрекеттесу формасы Нәтижесі (болған жағдайда) Ескертпелер  

1. «ГРАНД» 
дүкені 

Қайырымдылық көмек Жаңа жылдық мерекеге 

сыйлықтар 

Невенчанная Н.Л. 

2. Шаруашылық 

тауарлары» СҮ 

Қайырымдылық көмек Пластиковые трубы для 

ширмы 

Невенчанная Н.Л. 

 

3. «Амиго» 

дүкені 

Қайырымдылық көмек Мерекелерге арналған 

тәттілер 

Невенчанная Н.Л. 

«Алем» СҮ  

«Неон» құрғақ 

бассейн 

Қайырымдылық көмек Ата-аналармен бару Леонова В.Б. 

Ғазиза Жұбанова 

атындағы өнер 

мектебі 

Серіктестік Өнер мектебінің 

балаларына экскурсиялар, 

шеберлік сыныптары мен 

қойылымдарға бірнеше рет 

бару. 

Куценко Е.К. 

Теміртау қ. № 22 

өрт сөндіру 

бөлімі  

 
 
 

Экскурсия  Фоторепортаж, мектеп 

сайтындағы, әлеуметтік 

желілердегі ақпарат 

Кузьмина О.В.     

Ата-анасының 

сүйемелдеуімен 

«Арселор 

Миттал Стил» 

АҚ ЛПЦ - 1 

Экскурсия  Фоторепортаж, мектеп 

сайтындағы, әлеуметтік 

желілердегі ақпарат 

Кузьмина О.В.     

Ата-анасының 

сүйемелдеуімен 

 «Арселор 

Миттал Стил» 

АҚ НРС 

Экскурсия  Фоторепортаж, мектеп 

сайтындағы, әлеуметтік 

желілердегі ақпарат 

Кузьмина О.В.   Ата-

анасының 

сүйемелдеуімен 

ТО «Оператор 

РОП» 

Дөңгелек үстел Сертификат 150 000 тг Кузьмина О.В.    

Республикалық 

деңгей, ата-

анасының 

сүйемелдеуімен 

Қоғамдық 

маңызы бар 

бастамаларды 

дамыту қоры 

Нұр-сұлтанға 2 күндік 

экскурсия 

«Менің Эко мектебім» 

жобасының Республикалық 

сайтындағы ақпарат, 

облыстық газеттегі мақала, 

фоторепортаж, мектеп 

Кузьмина О.В. 

республикалық 

деңгей, ата-

анасының 

сүйемелдеуімен 

https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk


сайтындағы, әлеуметтік 

желілердегі ақпарат 

 «Айгөлек» 

Теміртау 

қаласының білім 

бөлімі ММ  

«№15 Айгөлек 

балабақшасы» 

МКҚК 

2 көшпелі іс-шара Фоторепортаж, мектеп 

сайтындағы, әлеуметтік 

желілердегі ақпарат 

Кузьмина О.В.     

Үгітбригаданың 

өнер көрсетуі.  

Тренинг өткізу. 

 «Нұрсәт» дүкені Қайырымдылық көмек Жаңа жылдық мерекеге 

сыйлықтар 

Тусупова К.К. 

Теміртау қ. ІІБ Ынтымақтастық Балалар көп нәрсені 

үйренді 

Алешко В.Е. 

ТМК Ынтымақтастық Ойын-сауық және 

танымдық бағдарламалары 

бар балаларға бірнеше рет 

бару, «Комсомолец» 

кинотеатрына шақыру, 

балаларға арналған 

«Фетрден ойыншықтар 

жасау» мастер-класс өткізу 

Алешко В.Е. 

Қорытындылар мен ұсыныстар:  

            1. Жалпы, әдістемелік бірлестіктің 2019-2020 оқу жылындағы қызметін қанағаттанарлық 

деп санауға болады.  

            2. Тәрбиешілердің, оның ішінде жас мамандардың кәсіби деңгейі артып келеді. Барлық 

жоспарланған іс-шаралар жоспарға сәйкес өткізілді және ұйым жеткілікті деңгейде өтті. 

Көптеген іс-шаралар мұқият дайындықпен, іске асыруға шығармашылық көзқараспен, ерекше 

сценарийлермен ерекшеленді және оқушылардың ғана емес, ата-аналардың да қызығушылығын 

тудырды.  

            3. Тәрбиешілерге БАҚ-та жариялау, ОӘО деңгейінде жобалар, әдістемелік өнімдер 

жасау, облыстық, республикалық деңгейдегі іс-шараларға (конференциялар, конкурстар, 

фестивальдар және т. б.) қатысу арқылы әдістемелік қызметті кеңейту ұсынылсын.) 
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