
Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың арасында «Біз - Қазақстанның тәлімгерлеріміз» 

тақырыбында сырттай өткізілген тәлімгер шеберлігінің республикалық  

форумының қорытынды есебі 

 

Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың арасында «Біз - Қазақстанның тәлімгерлеріміз» 

тақырыбында тәлімгер шеберлігінің республикалық форумы 2015 жылғы                   

3 сәуір – 30 сәуір аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-

танымдық сайтта сырттай өткізілді. 

Мақсаты: 2014 жылғы жаз айының қорытындысы бойынша 

республикадағы колледждердің, жоғары оқу орындарының үздік педагогикалық 

жасақтар мен балалардың жазғы демалысын ұйымдастырушылардың 

арасындағы ең шығармашыл, кәсіби тәлімгерлерді анықтау және оларды 

ынталандыру. 

Міндеттері: 

балалардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыру түрі ретінде педагогикалық 

жасақтардың қозғалысына оң көзқарас қалыптастыру; 

мемлекеттегі педагогикалық жасақтардың қозғалысына қатысушылардың 

тұлғалық және кәсіби қабілеттерін дамытуға ықпал ету; 

каникул кезеңінде балалардың сауықтыру демалысын, бос уақытын және 

жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру мәселелері бойынша озық педагогикалық 

тәжірибені жинақтау және тарату; 

Қазақстандағы оқу орындары мен педагогикалық жасақтардың арасында 

кәсіби байланысты нығайту және дамыту. 

 

Республикалық Форумға колледждердің педагогикалық жасақтары, 

жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері қатысты. 

Форумға жалпы 58 жұмыс түсті. Форум келесі номинациялар бойынша 

жүргізілді:  

«Бейнеролик (бейнеклип)»  

«18 жастан 20 жасқа дейінгі жас тәлімгерлер (педагогикалық 

колледждердің студенттері)» санаты – 4 білім алушы; 

«Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері» 
санаты  - 6 педагог. 

«Педагогикалық жоба» 

«18 жастан 20 жасқа дейінгі жас тәлімгерлер (педагогикалық 

колледждердің студенттері)» санаты – 3 білім алушы; 

«Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері» 
санаты  - 3 педагог. 

«Педагогикалық жағдайлар» 

«18 жастан 20 жасқа дейінгі жас тәлімгерлер (педагогикалық 

колледждердің студенттері)» санаты – 3 білім алушы. 

«Үздік іс-шара сценарийі» 

«18 жастан 20 жасқа дейінгі жас тәлімгерлер (педагогикалық 

колледждердің студенттері)» санаты – 8 білім алушы; 

http://www.ziyatker.org/


«Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері» 
санаты  - 31 педагог. 

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

өзектілігі, педагогикалық әрекеттің мақсаттылығы, қабылдаудың қол 

жетiмдiлiгi және сенімділік, қолданылған сюжеттің жаңалығы, ойдың 

креативтілігі, тақырыптың тереңділігі және толық ашылуы. 

«Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы бойынша әділ қазылар алқасы 

қатысушыларды санаттарына байланысты жеңімпаз деп белгіледі: 

«18 жастан 20 жасқа дейінгі жас тәлімгерлер (педагогикалық 

колледждердің студенттері)» 

І орын – Байкалова Арайлым, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

Шульбинск ауылы, «Шығыс дарыны» Шығыс Қазақстан өңірлік ғылыми-

практикалық орталығының «Дарын Жұлдыздары» жыл бойғы оқу-сауықтыру 

лагері.  

І орын – Тлеулесова Ақерке, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

Шульбинск ауылы, «Шығыс дарыны» Шығыс Қазақстан өңірлік ғылыми-

практикалық орталығының «Дарын Жұлдыздары» жыл бойғы оқу-сауықтыру 

лагері.  

ІІ орын – Нұрболат Аян Қайсарұлы, Алматы қаласы, «№ 1 Алматы 

қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжі» МКҚК. 

«Педагогикалық жоба» номинациясы бойынша: 

І орын – Жаңабаева Жаңылғаным Жаңабайқызы, Батыс Қазақстан 

облысы, Орал қаласы, «Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» 

МКҚК. 

ІІ орын – Құдайбергенова Меруерт Қайратқызы, Алматы қаласы,                  

«№ 1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжі» МКҚК. 

ІІІ орын – Түктібаева Айдина Мәлікқызы, Батыс Қазақстан облысы,   

Орал қаласы, «Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК. 

«Педагогикалық жағдайлар» номинациясы бойынша: 

І орын – Сексенова Перизат Ғиззатқызы, Маңғыстау облысы, 

«Маңғыстау гуманитарлық колледжі» МКҚК. 

ІІ орын – Омарова Назгүл, Алматы қаласы, «№ 1 Алматы қазақ 

мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжі» МКҚК. 

ІІІ орын – Баймұхамбетова Зульфия Мұратқалиқызы, Батыс Қазақстан 

облысы, Орал қаласы, «Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» 

МКҚК. 

«Үздік іс-шара сценарийі» номинациясы бойынша: 

І орын – Камет Еңілік Есілжанқызы, Алматы қаласы, «№ 1 Алматы қазақ 

мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжі» МКҚК. 

ІІ орын – Вахитова Гүлдерайым Даниярқызы, Батыс Қазақстан облысы, 

Орал қаласы, «Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК. 

ІІІ орын – Үспанова Гүлнұр Қалиқызы, Батыс Қазақстан облысы, Орал 

қаласы, «Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК. 

 

«Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері» 

Бас жүлде – Смағұлова Гүлнар Жақыпқызы, Астана қаласы, «Оқушылар 

сарайы» КМҚК. 

 



І орын – Зайкина Ирина Игоревна, Шығыс Қазақстан облысы, Семей 

қаласы, «Облыстық балалар биологиялық орталығы» КМҚК. 

ІІ орын – Намвар Маргарита Игоревна, Алматы қаласы, «№ 2 Алматы 

мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжі» МКҚК. 

ІІІ орын – Ибраева Асылзада Қаңжарбекқызы, Қызылорда облысы, 

Аралқұм ауылы, №61 орта мектебі. 

 

«Педагогикалық жоба» номинациясы бойынша: 

І орын – Ақмамбетова Айгерім Ыбрайымқызы, Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, Қызылода құрылыс және бизнес колледжі. 

ІІ орын – Сүндетбаева Зухра Айтбекқызы, Қызылорда облысы, Жалағаш 

ауданы, №202 орта мектебі. 

ІІІ орын – Досанова Айгерім Мейірғалиқызы, Шығыс Қазақстан облысы, 

«Шығыс дарыны» Шығыс Қазақстан өңірлік ғылыми-практикалық 

орталығының «Дарын Жұлдыздары» жыл бойғы оқу-сауықтыру лагері.  

«Үздік іс-шара сценарийі» номинациясы бойынша: 

Бас жүлде – Қамбышева Лейла Мұхамедқызы, Шығыс Қазақстан 

облысы, «Шығыс дарыны» Шығыс Қазақстан өңірлік ғылыми-практикалық 

орталығының «Дарын Жұлдыздары» жыл бойғы оқу-сауықтыру лагері.  

І орын – Қамшыбаева Мөлдір Әлібекқызы, Шығыс Қазақстан облысы, 

Зайсан ауданы, Зайсан қаласы, «М. Дәуленов атындағы мектеп-интернаты» 

КММ. 

ІІ орын – Шумакова Елена Владимировна, Павлодар облысы, 

Михайловка ауылы, Михайловская жалпы білім беретін орта мектебі. 

ІІІ орын – Друзик Ольга Викторовна, Павлодар облысы, Михайловка 

ауылы, Михайловская жалпы білім беретін орта мектебі. 

 

Форумды ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы Астана және 

Алматы қалалары, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда 

облыстарындағы қатысушылардың байқауға жіберген жұмыстарының жоғары 

деңгейлігін атап өтті. 

Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстары және Алматы 

қаласындағы білім алушыларының белсенділігі мен олардың жұмыстарында 

қызықты ойлар, идеялар, шығармашылық тәсілдердің бар екенін атап өтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форумға келіп түскен жұмыстардың саны 
(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір Жұмыс саны Жүлде орындары 

Білім 

алушылар 

Педагогтер Білім 

алушылар 

Педагогтер 

1 Ақмола облысы 0 0 0 0 

2 Ақтөбе облысы 0 1 0 0 

3 Алматы облысы 0 2 0 0 

4 Атырау облысы 0 1 0 0 

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

2 6 2 4 

6 Жамбыл облысы 0 5 0 0 

7 Батыс Қазақстан 

облысы 

6 0 5 0 

8 Қарағанды облысы 4 2 0 0 

9 Қостанай облысы 0 1 0 0 

10 Қызылорда облысы 0 9 0 3 

11 Маңғыстау облысы 1 2 1 0 

12 Павлодар облысы 1 4 0 2 

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

0 1 0 0 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

0 2 0 0 

15 Алматы қаласы 4 1 3 1 

16 Астана қаласы 0 3 0 1 

  18 40 12 11 

 Барлығы 58 23 

 

 


