
 

«Әдістемелік калейдоскоп» тақырыбындағы 

қашықтықтан өткізілген республикалық интернет-байқауының 

қорытындысы 

  

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы мектепке 

дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

педагогтері арасында «Әдістемелік калейдоскоп» республикалық интернет-

байқауын 2015 жылғы 6 қазан – 2016 жылғы 19 қаңтар аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты – білім алушылардың сабақтан тыс қызметін 

ұйымдастырудағы педагогтердің инновациялық және эксперименттік қызметтерін 

дамыту және қолдау.  

Байқауға 53 жұмыс келіп түсті.  

Педагогтердің ұсынған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 баллдық 

жүйемен бағаланды:  

- мазмұндылығы: номинациясына, байқаудың тақырыбына, мақсатына 

сәйкестігі; 

- өзектілігі және педагогикалық мақсаттылығы; 

- тұтастығы (мақсаты мен міндеттерінің айқын тұжырымдалуы; мақсаттар 

мен міндеттердің күтілетін нәтижелермен, мазмұнымен, оқыту әдістері мен 

формаларының арасындағы өзара байланысы; әдістемелердің білім алушылардың 

жас ерекшеліктеріне сәйкестігі; 

- әдістемелік өңделуі (автордың пайдаланған әдістері мен 

технологияларының негізділігі; техникалық және дидактикалық жабдықтармен 

қамтамасыз етілуі – оқытуға қажетті құрал-саймандар, әдебиеттер тізбесі); 

- дербес және шығармашылық тәсілдер;  

- инновациялылығы (автор ұсынған материалдың түпнұсқалық негізділігі, 

жаңашылдығы және қолданыстағы материалдармен салыстырғандағы 

артықшылығы); 

- сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру барысында дәстүрлі емес формаларды 

пайдалану;  

- нәтижелілігі (күтілетін нәтижелердің анықталуы, оларды бағалау 

өлшемдері мен тексеру тәсілдері, білім беру нәтижелерін анықтау тетігінің 

болуы); 

- оқу-әдістемелік жинақтармен қамтамасыз ету; 

- жұмысты ресімдеу мәдениеті. 

«Көркем-эстетика бағытындағы сабақтан тыс қызметтің ең үздік 

бағдарламасы» номинациясы бойынша:  
Бас жүлде – Жұмабеков Ербол, Қызылорда облысы Қармақшы ауданы 

Оқушылар үйінің педагогі. 

1 орын –Танкевич Елена Викторовна, Ақтөбе қаласының № 25 жалпы орта 

мектебінің мұғалімі. 

1 орын – Пугач Наталья Владимировна, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен 

қаласының Оқушылар шығармашылығы сарайының педагогі. 

2 орын –  Бакенова Гульмира Рахимбаевна, Алматы қаласының М. Ганди 

атындағы № 92 маманданлырылған мектеп-гимназиясының мұғалімі. 

 

http://www.ziyatker.org/


2 орын – Бейбітова Бибігүл Жұмахановна, Алматы облысы Ақсу ауданы, 

Сағабүйен ауылы, Т. Тоқтаров атындағы жалпы білім беретін орта мектеп 

мектепке дейінгі шағын орталығымен. 

2 орын – Харина Татьяна Семеновна, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен 

қаласының Балалар шығармашылық сарайының педагогі. 

3 орын – Ковалева Наталья Михайловна, Ақтөбе қаласының № 25 Жалпы 

білім беретін орта мектептің мұғалімі. 

3 орын – Калашникова Людмила Николаевна, Батыс Қазақстан облысы, 

Бүрлі ауданы, Ақсай қаласының Балалар өнер мектебінің педагогі. 

3 орын – Қалдыбаева Алмажан Тілеубековна, Ақтөбе облысы, Шалқар 

қаласының № 8 жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімі. 

3 орын – Трегубов Александр Владимирович, Қостанай облысы, Ұзынкөл 

ауданы, Ұзынкөл ауылы орта мектебінің мұғалімі. 

3 орын – Бектұрған Айнур Бақытжанқызы, Алматы облысы, Райымбек 

ауданы, Жалаулы ауылы орта мектебінің мұғалімі. 

«Әлеуметтік-педагогика бағытындағы сабақтан тыс қызметтің ең үздік 

бағдарламасы» номинациясы бойынша: 
2 орын – Смаилова Мадина Солтанғазиевна, Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы Оқушылар шығармашылық сарайының педагогі. 

3 орын – Багадаева Жанна Агзамовна,  Алматы қаласының «Самопознание» 

гимназиясының мұғалімі. 

«Оқушылардың ғылыми-техникалық бағытындағы сабақтан тыс 

қызметінің ең үздік бағдарламасы» номиациясы бойынша: 
1 орын – Смағулова Меруерт Айталиевна, Алматы қаласының М. Ганди 

атындағы № 92 мамандандырылған мектеп-лицейінің мұғалімі.  

2 орын – Кузьмин Виктор Валерьевич, Ақмола облысы, Бұрабай ауданының 

«Арман» мектептен тыс оқу-тәрбиелеу орталығының педагогі. 

2 орын – Горевич Оксана Васильевна, Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы 

Соколовский орта мектебінің мұғалімі. 

3 орын – Көкежанова Раушан Бейсенбековна, Алматы облысы, Ақсу ауданы, 

Сағабүйен ауылы Т. Тоқтаров атындағы орта мектеп, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен, мұғалім. 

3 орын – Арбабаева Алма Төлеуовна, Қарағанды қаласының № 18 Жалпы 

білім беретін орта мектептің мұғалімі. 

3 орын – Нуржанова Самал Малкеевна, Алматы қаласының М.Ганди 

атындағы № 92 мамандандырылған мектеп-гимназиясының мұғалімі. 

«Оқушылардың экологиялық бағыттағы сабақтан тыс қызметінің ең 

үздік бағдарламасы» номинациясы бойынша: 
Бас жүлде – Қуандықова Саламат Кеңесбаевна, Жұманазарова Меруерт 

Айталиевна, Астана қаласының № 69 мектеп-гиназиясының мұғалімі. 

1 орын – Қазыбекова Қаламқас Сейдалықызы, Алматы қаласының М.Ганди 

атындағы № 92 мамандандырылған мектеп-гимназиясының мұғалімі. 

2 орын – Раушанбек Балжан Раушанбекқызы, Алматы қаласының М.Ганди 

атындағы № 92 мамандандырылған мектеп-гимназиясының мұғалімі. 

3 орын – Искакова Ляззат Сәуірбекқызы, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, 

Балтабай ауылы Теректі орта мектебінің мұғалімі. 

3 орын – Бекова Жанар Төкеновна, Қарағанды қаласының № 16 жалпы білім 

беретін орта мектебінің мұғалімі. 



«Оқушылардың туристік-өлкетану бағытындағы сабақтан тыс 

қызметінің ең үздік бағдарламасы» номинациясы бойынша: 

1 орын – Котова Татьяна Вениаминовна, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 

Үлкен ауылы орта мектебінің мұғалімі. 

2 орын – Махатова Жанара, Қарағанды қаласының Ғ. Мұстафин атындағы № 

83 жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімі. 

2 орын – Подпорина Наталья Леонидовна,Ақмола облысы, Щучье 

қаласының № 1 мектеп-гимназиясының мұғалімі.  

3 орын – Күлсейітова Зәуре Галиаллановна, Алматы қаласының М.Ганди 

атындағы № 92 мамандандырылған мектеп-гимназиясының мұғалімі. 

«Спорттық-сауықтыру бағытындағы сабақтан тыс қызметінің ең үздік 

бағдарламасы» номинациясы бойынша: 
2 орын – Дорошенко Наталья Николаевна, Ақтөбе қаласының Жалпы білім 

беретін орта мектептің мұғалімі.  

3 орын – Садихова Хамила Бақтыгүлқызы, Атырау облысы, Исатай ауданы 

Х. Нәубетов атындағы Жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімі.  

 

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

 (өңірлер бойынша)  
 

№ Өңір Жұмыстардың 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 5 2 

2 Ақтөбе облысы 8 4 

3 Алматы облысы 7 4 

4 Атырау облысы 1 1 

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

6 3 

6 Жамбыл облысы 1 1 

7 Батыс Қазақстан облысы 1 1 

8 Қарағанды облысы 4 3 

9 Қостанай облысы 8 2 

10 Қызылорда облысы 1 1 

11 Маңғыстау облысы   

12 Павлодар облысы   

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

1  

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

  

15 Алматы қаласы 9 7 

16 Астана қаласы 1 1 

 Барлығы 53 30 

 
 
 


