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«Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім 

бөлімінің «№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық  кәсіпорнының  өзін-өзі бағалау қорытындысы 

бойынша комиссиясының 
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№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасының өзін-өзі бағалау 

қорытындысының мазмұны 

 

1.№33«Көркемай» бөбекжай-бақшасына сипаттама. 

2.Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар. 

3. Оқытудың үлгілік бағдарламасына сәйкес білім беру қызметін жүзеге 

асыру. 

4.Оқу материалдық активтері №33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасының 

материалдық-техникалық базасының сараптамасы. 

5.Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту біліктілігі бар мамандардың болуы. 

6.Жеке оқу жоспарлары мен жеке бағдарламаларды әзірлеу кезінде баланың 

ерекшеліктерін ескере отырып ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды 

оқытуда инклюзивті білім беру талаптарын орындау. 

7.Баланың даму мониторинг қамтамасыз ететін және оның жеке дамуын 

жоспарлаудың негізі болып табылатын оқыту нәтижелерін болуы. 

8. «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет» білім 

беру салаларына негізделген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

мазмұнын түрлі іс-әрекеттерді ұйымдастыру арқылы оларды кіріктіру 

жолдарымен іске асыру. 

9.Білім білік дағдысын меңгеру бойынша мониторингінің,жеке даму 

карталарының болуы. 

10.Ата-аналармен жұмыстың негізгі бағыттары,ата-аналардың білім беру 

қызметінің сапасына қанағаттануын талдау. 

11.Тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары деңгейіне қойлатын 

талаптар. 

12.Тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар. 

13.Оқу мерзіміне қойылатын талаптар. 

14.Көркемдік шығармашылық конкурстар мен байқауларға 

қатысу нәтижелері 

15.Бес жылға арналған даму жоспары 

16.Кемшіліктер мен ескертулер 

17.Қорытынды. 

Бағалатын кезеңде  балабақша басшысымен бекітілген оқу 

жоспарлары,ұйымдастырылған оқу қызметінің бөлінуін растайтын құжаттар,күн 

тәртібі,бекітілген өтпелі тақырыптар,перспективалық жоспарлар мен 

циклограммалар,тәрбиеленушілерінің мониторингісінің, зияткерлік конкурстардың 

мадақтама көшірмелері,жас топтарына сәйкес бала контингетінің 

тізімі,бейнематериалдар,бухгалтерлік есеп,медициналық лицензия көшірмесі қоса 

берілді. 
 



«Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы 

білімбөлімінің«№33«Көркемай»бөбекжай-бақшасы»коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының өзін-өзі бағалауқорытындысы 

 

Білім беру ұйымы туралы жалпы мәліметтер: 

 

 

Мекеменің толық атауы:  Атырау облысы Білім беру басқармасы 

 Атырау қалалық білім бөлімінің  №33 "Көркемай" бөбекжай-бақшасы 

 

Заңды мекен-жайы: Атырау облысы,Атырау қаласы, 

Бірлік ықшам ауданы, 

Б.Жоламанов көшесі,құрылыс 11 

 

Электрондық адресі:                       Korkemai_33@mail.ru 

 

 

Телефондар:                                   871-22-396442, 87122-394070 

 

Веб-сайты:          https://korkemai33.goroo-atyrau.kz/me-tep-e-dejingi-tarbie-

men-kytudy-lgili-ku-b-gd-rl-m-sy-bolimine/a8s98as9c8a9sc8zxc.html 

 

 

КМҚК «Көркемай» бөбекжай-бақшасының құрылтай құжаттары бар: 

 2021  жылғы «18» қаңтар «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Атырау 

облысы бойынша филиалының Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта 

тіркеу туралы анықтамасы берілді. Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 

БСН 990440006225  Қайта тіркеуден өтіп,берілген күні: 18.01.2021ж   

 Қызметті жүзеге асыру туралы хабарламаны қабылдау талоны: 

№KZ37RVK00010473,уақыты 19.05.2016ж 

 Медициналық қызметпен айналысуға берілген «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен  қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесінің сертификаты.  

Сертификат  Лицензия нөмірі: 00825DR ,берілген күні: 23.06.2016 ж 

 Кәсіпорынның банктік реквизиттері:         БИН 990440006225 

                                                                      KZ92601A141000466111 
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2.Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар: 

1) Білім беру ұйымының білім беру салаларының және ұйымдастырылған оқу 

қызметінің МЖМБС талаптарына сәйкес №33«Көркемай» бөбекжай-

бақшасында оқу-тәрбие үрдісі мемлкеттік білім беру стандарты мен 

нормативті-басқару құжаттарына негізделіп іске асырылады. 

Бөбекжай аптасына 5 күндік жұмыс істейді,сағат8.00-бастап,18.30 сағатқа 

дейін. 

№33 Көркемай бөбекжай-бақшасында жалпы бала саны 180 бала 

тәрбиеленуде. 

 

№ Топ атауы Жас ерекшелігі Бала саны 

1 «Айша» кіші тобы 2-3 жас 20 

2 «Айгөлек» кіші тобы 2-3 жас 19 

3 «Ертөстік» ортаңғы тобы 3-4 жас 25 

4 «Жұлдыз» ортаңғы тобы 3-4 жас 24 

5 «Ботақан» ересек тобы 4-5 жас 27 

6 «Құлыншақ» ересек тобы 4-5 жас 25 

7 «Жасұлан» МАД тобы 5-6 жас 21 

8 «Ханшатыр»МАД тобы 5-6 жас 19 

 

Педагогикалық ұжым балаларға тәрбие мен білім берудің сапасын көтеру 

мен жетілдіруге байланысты мақсатқа бағытталған жұмыстар жүргізеді. 

Тәрбиеленушілердің мемлекеттік  білім беру стандартын игеру деңгейі 

бағдарламалардың барлық тараулары бойынша жүзеге асырылуда. 

2020-2021 оқу жылында №33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасының білім беру 

процесі «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті 

стандартына» /31 қазан 2018 жылғы №604 бұйрығы, «мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытудың  үлгілік оқу жоспарына»/ ҚРТҒМ 20.12.2012 жылғы 

№557 бұйрығының және 15.05.2020 жылдың №195 бұйрығының 1-

қосымшасы, «Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидалары»/ 

30.10.2018 жылғы №595 бұйрығы және 12.08.2016 жылғы №499 бұйрығына 

сүйене отырып бөбекжай-бақшаның оқу жоспары жасалды. 

ҚР Денсаулық сақтау Министрінің 2017 жылғы №615 бұйрығы «Мектепке 

дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитарлық-

эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларды,ҚР Білім және 

ғылым министрінің «Короновирус инфекциясының таралуына байланысты 

шектеу шаралары негізінде білім беру ұйымында оқу процесін жүзеге асыру 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» 2020 жылғы 13 

Тамыздағы №345 бұйрығының 1-қосымшасы, Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 10-Қазандағы №557 бұйрығының 1-қосымшасына сүйене 

отырып жас ерекшеліктеріне қарай ата-ана өтінішін негізге алып,карантиндік 

жағдайда ашылған кезекші топтардың оқу жоспары дайындалды.Үлгілік оқу 



бағдарлама мазмұнын іске асыру балалардың жас және жеке ерекшеліктерін 

ескере отырып,оларды жан-жақты дамытуға бағытталған «Денсаулық», 

«Қатынас», «Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет» білім беру салалары 

негізінде жүзеге асырылды. 

«Айгөлек», «Айша» кіші топтарында (2-3 жас аралығындағы балалар) 

жылдық оқу жүктемесі-324сағат. 

«Ертөстік», «Жұлдыз» ортаңғы тобында (3-4 жас аралығындағы балалар) 

жылдық оқу жүктемесі 396 сағат,вариативтік компонент 36 сағатты құрады.  

«Ботақан», «Ханшатыр», «Құлыншақ» ерсектер тобында (4-5 жас 

аралығындағы балалар) «Денсаулық» білім беру саласында-108 сағат, 

«Қатынас» білім беру саласында драма 18 сағат алынып тасталып, 90 сағатты 

құрады, «Таным» білім беру саласында -90 сағат, «Шығармашылық» білім 

беру саласында-126 сағат, «Әлеумет» білім беру саласында 18 сағат болды. 

Вариативтік компонент-2,жалпы жылдық оқу жүктемесі-432,вариативтік 

компонент-72 сағат болды. 

«Жасұлан» МАД тобында (5-6 жас аралығында балалар) «Денсаулық» білім 

беру саласы -108 сағат, «Қатынас» білім беру саласы-180 сағат,  «Таным» 

білім беру саласы-90 сағат, «Шығармашылық» білім беру саласы-180 сағат, 

«Әлеумет» білім беру саласы-54 сағат.  Ұйымдастырылған оқу қызметінің 

жалпы көлемі-612,Вариативтік компонент-108 сағат. 

2021-2022 оқу жылында «Көркемай» бөбекжай-бақшасында ҚР Білім және 

ғылым министрінің «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «Қазақстан 

Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік жоспарын 

бекіту туралы» Білім және ғылым минситрінің 2020 жылдғы 5 Мамырдағы 

№182 бұйрығымен 2021-2022 оқу жылындағы әдістемелік нұсқаулық хатты 

басшылыққа ала отырып, ҚР Білім және ғылым министрінің мектепке дейінгі 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары 2018 жылы 30 Қазандағы №595 ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің 2016 жыл 12-тамыздағы №499 бұйрығын 

және «Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

үлгілік жоспарын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2012 

жылғы 20 Желтоқсандағы №557 бұйрығына сүйене отырып, әр топтың оқу 

жоспары дайындалды. 

Барлық жас топтарында үлгілік оқу жопарына сәйкес апталық оқу 

жүктемесінің көлемі сақталған.Үлгілік бағдарлама мазмұнының іске асыру 

балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып,оларды жан-жақты 

дамытуға бағытталған «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», 

«Шығармашылық», «Әлеумет» білім беру салалары негізінде жүзеге 

асырылады. 

Жылдық жүктеме сағаттары: 

«Айгөлек», «Айша» кіші топтарында (2-3 жас аралығындағы балалар) 

жылдық оқу жүктемесі-324сағат. 

«Ертөстік», «Жұлдыз» ортаңғы тобында (3-4 жас аралығындағы балалар) 

жылдық оқу жүктемесі 396 сағат,вариативтік компонент 36 сағатты құрады.  



«Ботақан», «Құлыншақ» ерсектер тобында (4-5 жас аралығындағы 

балалар) «Денсаулық» білім беру саласында-108 сағат, «Қатынас» білім беру 

саласында-90 сағатты құрады, «Таным» білім беру саласында -90 сағат, 

«Шығармашылық» білім беру саласында-126 сағат, «Әлеумет» білім беру 

саласында 18 сағат болды. Вариативтік компонент-2,жалпы жылдық оқу 

жүктемесі-432, вариативтік компонент-72 сағат болды. 

«Жасұлан» «Ханшатыр», МАД тобында (5-6 жас аралығында балалар) 

«Денсаулық» білім беру саласы -108 сағат, «Қатынас» білім беру саласы-180 

сағат,  «Таным» білім беру саласы-90 сағат, «Шығармашылық» білім беру 

саласы-180 сағат, «Әлеумет» білім беру саласы-54 сағат.  Ұйымдастырылған 

оқу қызметінің жалпы көлемі-612, вариативтік компонент-108 сағат. 

Бөбекжай-бақшадағы оқу-тәрбие жұмыстары нормативтік-құқықтық 

құжаттар және бағдарламалар негізінде іске асырылады: 

1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319 

«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1900000293 

«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» ҚР Заңы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000345 

Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының Заңы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000306 

«Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу 

арқылы қолдау туралы» 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000343 

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделі 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Р2100000137 

«Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015893 

«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017669 

Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік 

оқу жоспарлары http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008275 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламалар ы  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600014235 

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1900018172 

Білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының нысандары  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013227 

Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттары 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Р080000077 
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Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005750 

Жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормалары  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013272 

Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және 

оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015584 

 

 

 

Жылдық  міндеттемелер 
 

Оқу 

жылдары 

 

Жылдықміндеттемелер 

2020- 
2021 

-Баланың физикалық денсаулығы мен психикасын нығайту,салауатты 

өмір салты құндылықтарын қалыптастыру.Ұлттық ойындар арқылы 

балалардың бойына ұлттық сананы сіңіру. 

-Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілдік-коммуникативтік 

белсенділіктерін жаңаша әдіс-тәсілдер арқылы дамыту. 

2021- 

2022 
-Балаларды жалпы адамзаттық,ұлттық құндылықтарға 

баулу.Балалардың мәдениетке және халық мұрасына,ұлттық 

ойындарға сүйіспеншілігін арттыру.Оқытудың заманауи 

технологиясын ұлттық ерекшеліктермен ұштастыру. 

-Ерте жастағы балалардың әлеуметтік дағдыларымен және өз бетінше 

оқу дағдыларын дамыту,балаларды мектепке оқуға мақсатты түрде 

дайындау. 

 

 

 

3.Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасына сәйкес 

білім беру қызметін асыру: 

№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасында Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым Министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 12 тамыздағы №499 

бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде №14235 болып тіркелген) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес білім беру қызметін жүзеге 

асырды.Үлгілік оқу бағдарламасы  балалардың физикалық психикалық 

дамуының жас кезеңдерін ескере отырып,барлық топтарда іске асырылады. 

Бөбекжай-бақшасында өзін-өзі бағалау кезінде оқу-әдістемелік жұмыстың 

нәтижелігін анықтау мақсатында оқу тәрбие құжаттарына талдау 

жасалынды.Оқу тәрбие жұмыстары Мектепке дейінгі стандарт талаптарына 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005750
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013272
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015584


сәйкес құрылған оқу жоспары,күн тәртібі,өтпелі тақырыптар негізінде 

құрылған перспективалық жоспарларға және балалардың күн тәртібі мен 

дамуын бір аптаға жоспарлауға құрылған циклограмма негізінде жүзеге 

асты.Жұмыс төмендегі бағыттар бойынша жүргізіледі. 

-оқытудың күтілетін нәтижелері түрінде ұсынылған мақсаттар мен 

міндеттерге қол жеткізу; 

-қимыл,коммуникативтік,танымдық,шығармашылық,әлеуметтік білім,білік 

дағдыларын,өз бетінше үйрену дағдыларын,сонымен бірге аталған 

білім,білік дағдыларды қалыптастыру; 

-тәрбиелеу мен оқытуға психологиялық-педагогикалық жағдай жасау; 

-мектеп жасына дейінгі тәрбиеленушілерді бастауыш білім беру 

ұйымдарында оқыту үшін тең бастапқы мүмкіндіктерді құру; 

-мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту және бастауыш білім беру арасында 

оқыту; 

-дамыту,тәрбиелеу міндеттерін ескеріп,сабақтастық пен үздіксіздік 

ұстанымдарын қамтамасыз ету; 

-тәрбиеленушілердің жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып,оқу 

қызметіне дайындау; 

-Креативтілікті,коммуникативтілікті,сыни ойлауды және командада жұмыс 

істей білуді ламытуға бағытталған әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді 

қалыптастыру; 

Үлгілік оқу бағдарламасын меңгертуде мына төмендегідей дағдыларды 

қалыптастыру міндетке алынған. 

3-4 жас аралығындағы балаларға бағдарламаны меңгертуде «Денсаулық» 

білім беру саласы бойынша қимыл белсенділігін дамыту мен үйлестіру және 

дене жаттығуларына қызығушылықтарын қалыптастыру; 

-мәдени-гигиеналық дағдыларын қалыптастыру; 

-салауатты өмір салты туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыру; 

-денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене 

сапаларын:ептілік,төзімділік,икемділік,шапшаңдық,үйлесімділікті дамыту; 

-жүру,жүгіру,секіру,лақтыру мен қағып алу,еңбектеу мен өрмелеудің негізгі 

қимыл түрлеріндегі қарапайым дағдыларды орындауды қалыптастыру болса. 

«Қатынас» білім беру саласы бойынша,бала өздігінен сөйлеуге сұранысын 

қалыптастыру;  

-балалардың іс-әрекетінің түрлі нысандары мен түрлерінде ауызша сөйлеуін 

дамыту; 

-әдеби тілде сөйлеуін дамыту; 

-дидактикалық және дамытушы ойындар мен жаттығуларды қолдану арқылы 

сөздік қорын байыту; 

-сөз өнеріне баулу; 

-Қазақстан халықтарының салт-дәстүрлерімен,мәдениетімен таныстыру; 

-қарым-қатынас мәдениетіне,көркем қабылдау мен эстетикалық талғамға 

тәрбиелеу. 

«Таным» білім беру саласы бойынша қарапайым математикалық 

түсініктерін қалыптастыру; 



-командада жұмыс істей білу дағдыларын қалыптастыру; 

-Көрнекі-қимылдық ойлауды және шығармашылық қиялдауды дамыту; 

-тірі және өлі табиғат туралы білімдерін,табиғатта өзін ұстау туралы  

ережелерді және қарапайым өзара байланыстар туралы білімдерін байыту; 

-табиғатқа сүйіспеншілікке және ұқыпты қарауға баулу; 

-өз ойы бойынша құрылыстарды жасауға,оларды мазмұн бойынша 

біріктіруге және олармен  ойнауға ынтасын қалыптастыру; 

«Әлеумет» білім беру саласы балаларды қоршаған ортадағы заттардың 

атауларымен және олардың міндеттерімен таныстыру;Таныс заттарды 

ажыратуға үйрету;Қазақстанның халық ауыз әдебиеті шығармашылығн 

қолдану арқылы Отанға,туған өлкесіне,отбасына деген 

сүйіспеншілікті,ересектерге құрмет көрсете білуге тәрбиелеу. 

4-5 жас аралығындағы балаларға «Денсаулық» білім беру саласы 

бойынша балалардың қимыл әрекеттерін ұйымдастырудың түрлі 

нысандарында қимылдарды дұрыс орындау біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру; 

дене қасиеттерін қалыптастыру:ептілік,қозғалыстарды 

үйлестіру,шыдамдылық,тепе-теңдікті сақтау,икемділік; түрлі қимыл 

біліктері мен дағдылары арқылы тәрбиеленушілердің шығармашылық 

қабілеттерін дамыту;жүру мен жүгіруде,секіру мен лақтыруда,қағып 

алуда,еңбектеу мен өрмелеуде негізгі қимыл түрлерін,жеке гигиена 

дағдыларын және денсаулықты сақтау негіздерін жетілдіру; 

«Қатынас» білім беру саласы бойынша, Фонематикалық қабылдау 

дағдыларын қалыптастыру.Сөзді дыбыстау мәдениетін тәрбиелеуге арналған 

дидактикалық ойындарды қолдану. 

Балалардың сөздік қорын адамдардың мамандықтарының 

атауларымен,заттардың бөліктерімен,заттардың сапалары мен қасиеттерін 

білдіретін зат есімдермен байыту. Тұрмыстық заттар және қоршаған орта 

заттарының қолданылу маңыздылығын түсіну дағдыларын 

қалыптастыру;сөздік қорын жалпылаушы мағыналы сөздермен 

байту;заттарды және олардың тұрған орнын анықтау дағдыларын 

жетілдіру;ойындарды қолдану арқылы сөздерге қызығушылығы мен зейінін 

дамыту;Тілдің грамматикалық құрылымы-байланыстырып сөйлеу; 

жануарлар мен олардың төлдерінің атауларын білдіретін сөздерді,сөздердің 

түрлі тәсілдермен жасалуын,зат есімдерді жекеше және көпше түрде 

қолдану;әртүрлі тәсілдермен жаңа сөздер құру;сан есімдерді ретімен 

атауға,оларды затесімдермен бірге қолдану; тілдің грамматикалық 

құрылымын қалыптастыруда ойындарды қолдану. 

«таным» білім беру саласы бойынша жаратылыстану бойынша 

түсініктерін,тірі және өлі табиғат жайлы білімдерін,танымдық 

қызығушылықтары мен шығармашылық қиялды қалыптастыру;табиғатты 

сақтауда адамның рөлі туралы білімдерін қалыптастыру; командада жұмыс 

істей білуге үйрету;сенсорлық қабілеттерін,алғашқы ойлау 

операцияларын,жиын туралы қарапайым түсініктерін дамыту; табиғатта өзін 

ұстай білудің қарапайым ережелерімен таныстыру;эстетикалық талғамды 



қалыптастыру,балалардың ой-өрістерін кеейту; тірі және өлі табиғат 

обьектілеріне деген ұқыпты қарым қатынасқа тәрбиелеу; сыни ойлау 

дағдыларына тәрбиелеу; 

«Шығармашылық» білім беру саласы бойынша балалардың сезімдік-

эмоциялық қасиеттерін,бейнелеу өнері мен музыкалық білімдерін 

қалыптастыру;шығармашылық ойлау мен қиялды дамыту;қарапайым 

заттар,құбылыстар,ертегі кейіпкерлерін бейнелеуде біліктер мен дағдыларды 

қалыптастыру,пішінді,түсті,заттардың орналасуын беруге үйрету; қоршаған 

ортадағы әсемдікті қабылдауға үйрету; 

«Әлеумет» білім беру саласы бойынша ересектердің еңбегі,оның қоғамдық 

өмірдегі ролі туралы,жалпы қабылданған нормалар мен ережелер негізінде 

құрдастармен және ересектерменөзара қарым-қатынастары туралы 

білімдерін кеңейту;отансүйгіштік сезімдерін,еліміздің жетістігіне мақтаныш 

сезімін тәрбиелеу;құрдастармен сыпайы қарым-қатынас жасауға баулу; туған 

өлкеге,өзінің еліне және оның тарихына сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

ҚР тұңғыш президенті,елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылғы 12-сәуірдегі 

«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» атты бағдарламасын іске асыру 

шеңберінде ұлттық-салт дәстүрлермен жалпы адами құндылықтарға 

негізделген рухани адамгершілік дағдыларды қалыптастыру. «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын іске асыру шеңберінде әр оқу жылында арнайы 

жоспар құрылып,өтілген іс-шаралар педагог ұжыммен талданып,сараланып 

отырылды. 

Қазіргі таңда назарымызды аударып отырған өзекті мәселенің бірі бөбекжай-

бақшада ұйымдастырылған оқу қызметінің мазмұнын міндетін жаңарту  

болып табылады. Әрбір бала  өзінің  салт-дәстүрін, мәдениетін, тарихын  

білуді бақшадан бастауы тиіс. Дәстүрдің  озғаны да, тозғаны да бар дегендей, 

жойылып бара жатқан  ұлттық ойындарымызды жаңғыртып, жаңаша мазмұнда 

қолдануды  жүзеге асырып отырмыз. Атап айтқанда  ұлттық ойын, асық 

ойындарын  дәстүрлі  түрлерін кеңінен қолдана отырып, жаңаша мазмұнда да  

мектеп жасына дейінгі балалармен ұйымдастырылған оқу қызметінде  және 

күн тәртібінде, ойын әрекеттерінде асықты пайдаланудың маңызы мен 

пайдасы жөнінде бетбұрыс жасаған мекеме басшысы Гульбану Конаеваның 

бастамасын айтуға болады.   2017 ж маусым айында  Алматы қаласында  өткен  

мектепке дейінгі ұйымдардың 100 жылдығына орай ұйымдастырылған 

“Заманауи мектепке дейінгі білім беру; жаңа үрдістер,түйінді мәселелер, даму 

келешегі” Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысып, 

озық тәжірибелерді тамашалау  көрмесінен  бастау алған  жоба бүгінде  

бөбекжайда  зор жетістікктерге жетіп отыр.    Асық – балалардың ой-санасын 

табиғи жолмен дамытудың ең тиімді жолы екенін дәлелдеп, Алматы 

қаласындағы №51 балабақшадағы әріптестеріміздің  қарапайым асықты оқу  

құрал ретінде пайдаланғандығын көре отырып, өзіміздің балабақшада асықтан 

әр түрлі баланың ой өрісін, сана-сезімін, дене бітімін жетілдіретін  ойындар 

жасап.педагогтар шығармашылығымен  осы күнде қала және облыс көлемінде 

тәжірибе таратып, бірнеше семинар мен конференциялар өткіздік. Жобаның 

басты обьектісі асықты жинауды, бөбекжайдың ата-аналар арасында  «1000 



асық» акциясын ұйымдастырдық. Ұлттық тәрбие бағытында 

ұйымдастырылған шараға ата-аналар қызығушылықпен,  қолдау көрсетті. 

Асық көбейген сайын, педагогтар шығармашылығымен бірнеше 

қызықты ойындар пайда болды. Олар Монтессорри, сын тұрғысынан 

ойлау,Зайцевтің , Воскобовичтің технологиясы негізінде жасалды.«Асық  

доминосы», «Күн мен кемпірқосақ» дидактикалық ойыны,«Математикалық 

диктант»логикалық ойыны ,«Асық ертегісі», «Асық-дойбы» , «Табан 

массаждары»топтамасы,  «Бірлік» асық тренингі түріндегі  танымдық 

ойындары өте сәтті шықты. Асық балалар үшін  қызықты ойын алаңы болып  

қана қоймай, оқу тәрбие құралына да айналды. Осы күнде балабақша 

қоржынында барлығы 5 мың  асық қоры жиналып, 50-ға жуық асықтан 

жасалған дидактикалық және қимылды ойын түрлері бар. 
Мәселен,«Таным» білім беру саласы үшін, сандарды тануға, санауға 

үйретуге,тура және кері санау түсініктерін қалыптастыруға жұмыстанудамыз. 

«Денсаулық» білім  беру саласындағы асықтан жасалған массажды құралдар 

балалардың күнделікті әрекетіне  айналды. Массаж –адамға мөлшермен 

берілетін механикалық тітіркендіргіш. Олай болса, осы  массажбен  балаларда 

кездесетін, жалпақтабандылық, тірек қимыл аппаратымен байланысты 

аурулардың алдын алуға болады. Арнайы асық жолдарымен жүру арқылы, 

табан нүктелеріне әсер етіп, бұлшық еттің жетілуін, қан айналымының 

функциясын жақсартуға болады.   «Қатынас» білім  беру саласы үшін 

дайындалған жаңа құралдар «Сауат ашу» оқу қызметінде білімдерін 

пысықтап, буынға бөлуге және  дыбыстарды ажыратуға үйретті. Асықты 

қолдана  отырып, «Асық өнімін балабақшада  пайдалану» атты Ұйым 

стандартын және «Сараптама қорытындысын» «Стандарттау және 

сертификаттау»   институтының Атырау қаласындағы филиалынан заңды 

түрде  рәсімделген. 

 

«Асық терапиясы» бойынша шараларға қатысуы:                                  

Бөбекжайда 2019 жылы қаңтарда «Асық терапиясы-ұлтық құндылығы -

мыздың-асыл қазынасы» атты қалалық және облыстық  семинарлар 

өтті.Бұқаралық ақпарат құралдары облыстық «Прикаспийская коммуна», 

«Ұстаздық еңбек», «Атырау» газеттері балабақшамыздағы тың бастама 

туралы жарыса жазса, облыстық телеарна жаңалықтары, «Кемел ел»,«Назар» 

бағдарламалары біздің педагогтарымыздың қатысуымен, эфирде  кеңінен 

насихаттап, қолдау көрсетті.  2020 жылдың қаңтар айында Республикалық 

ұлттық телеарна  бөбекжай-бақшамыздың жұмысын жаңалықтардан 

көрсетті.»Таңшолпан» таңғы ойын сауық бағдарламасы және «Астана таймс» 

телеарналары да «Асық терапиясының» жұмысын республикаға таратып, 

қызығушылық білдірді. 2019 жылы қалалық  педагогикалық тамыз кеңесінде, 

бөбекжай-бақшаның меңгерушісі Конаева Гульбану «Ұлттық ойындарды 

мектепке дейінгі ұйымдарда жаңаша мазмұнда қолдану».атты баяндамасын 

оқып, іс-тәжірибемен бөлісті. 

 

 



Осы тақырыпта байқауларға қатысуы: 

2020ж «Ханталапай» интеллектуалдық республикалық байқаудан бөбекжай-

бақша дене шынықтыру нұсқаушысы  қатысып, 3-орын  «Eң үздік 

бейнематериал» номинациясын алды. Қалалық педагогикалық оқуға 

бөбекжай-бақша меңгерушісі Конаева Гульбану 2019 жылы  қалалық  

педагогикалық оқуға    “Асық  -ұлттық құндылық негізі» тақырыбымен 

жұмысын қорғап, I дәрежелі дипломмен, ал облыстық педагогикалық оқуда 

жүлделі 2 орынмен марапатталды. Бөбекжай-бақша тәрбиешісі Салыкова 

Светлана осы жылы қалалық педагогикалық оқуға қатысып, 2 дәрежелі 

дипломмен марапатталды. 

 

Осы тақырыпта басылымға жариялануы: 

    «Отбасы және балабақша» республикалық  әдістемелік төл журналының 

2018 жылғы №(14)санына "Мектеп жасына дейінгі баланың қаблетін асық 

арқылы дамыту" тақырыбында     және «Тағылым» Республикалық ғылыми-

әдістемелік журналының 2020 жылы тәжірибесі енгізілді. № 12(71)санына 

"Қазақтың ұлттық құндылығы-асық арқылы мектеп жасына дейінгі баланың 

даму қаблетін арттыру" тақырыбында іс бөбекжай-бақшамыздың  асық 

ойындарын оқу тәрбие үрдісіне енгізуіміз туралы іс тәжірибесі енгізілді. 

 

Авторлық құқық:                                                                                                                   
Атырау облысы «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының» қолдау 

көрсетуімен 2020ж мамыр айында,авторлық бағдарлама тақырыбы 

«Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған «Асық терапиясы» 

дидактикалық ойыны» бойынша  әдістемелік  құралымыз жарыққа шықты. 

 

Асықты қолдана  отырып, «Асық өнімін балабақшада  пайдалану» атты Ұйым 

стандартын және «Сараптама қорытындысын» «Стандарттау және 

сертификаттау»   институтының Атырау қаласындағы филиалынан заңды 

түрде  ; № 6. 26.12.2018 жылы рәсімделген  СТ КГКП 99044000-6225 -01-2018 

«Асық» Технические условия» считать утвержденным» құжаты бар. УДК 

637.651 

КПВЭД 10.11.6 «Асық» . Техникалық шарттар» өнімін балабақшада 

пайдалану» «Ұйым стандарты» жасақталған. Ұйым стандарты 11 бөлімнен 

тұрады. Қолдану саласынан басталып, «Техникалық қауіпсіздік қойылатын 

талаптар», «Қауіпсіздік талаптары», «Сақталу ережесі», «Библиография», 

«Нормативтік сілтемелер», қосымшалар  т.б бөлімдерімен қамтылған. 

 

Озық тәжірибені тарату:  

    Атырау қалалық білім бөлімінің 2019 ж 11 қазандағы № 342 бұйрығымен 

«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тірек бөбекжай-бақшаларын 

белгілеу»  № 33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасы «Асық ойыны элементтерін 

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында енгізу» тақырыбы бойынша 

«Тірек бөбекжай-бақша» болып белгіленіп, өзінің жоспары бойынша  



төмендегі бөбекжай-бақшаларға барып, жылжымалы семинарлар өткізді. 

(Ұйымдастыру жоспары туралы мәлімет салынады) 

Қараша айында басталған жылжымалы семинар  № 10 «Құлыншақ» 

бөбекжай-бақшасы, № 30 «Жұмбақ» бөбекжай-бақшасы, № 59 «Ақбөбек» 

бөбекжай-бақшалары базаларында көрсетіліп, 2020 жылы наурыз айында 

аяқтады. «Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған «Асық 

терапиясы» дидактикалық ойыны» әдістемелік  құралы бойынша, 

тәжірибе алмасып  жұмыс жасап отырған бөбекжайлар бар.  

 

  Қазіргі таңда «Асық ойындары» жинақталған «Асық терапиясы» кабинеті 

жұмыс жасайды. 1 педагог маман (бейнелеу өнері)  қарастырылған. Білім 

салалары бойынша ұйымдастырылған оқу қызметтерінде элементтері 

қолданылып қана қоймай, жас ерекшелігі бойынша вариативтік 

компоненттерде    қамтылып отыр. Педагогтар  шығармашылығымен  түрлі 

ойындар жасалып, қоры көбеюде.  Педагогикалық кеңестерде және 

шығармашылық тәжірибе алмасу  отырыстарында қорғап  тәжірибелерімен 

бөлісіп отырады. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Ұлттық салт-дәстүрлер туралы меңгереді; 

Ұлттық ойындарды қолдану арқылы, денесі шынығады,  

Достық, жолдастық, сыйластық қарым-қатынасы артады. 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев "Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру"және "Ұлы 

даланың жеті қыры" мақаларында қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын атап көрсетті."Рухани-жаңғыру" бағдарламасының идеялық 

құндылықтарын жүзеге асыру контекстінде Ұлыстың ұлы Наурыз 

мерекесіндегі ертеңгіліктердің мәні өте жоғары.Ұлыстың ұлы күнін 

мерекелеудің жаңа жолында бөбекжай-бақшасында мынандай іс-шаралар 

жасақталды. 

14 наурыз -Көрісу күні.Бұл күні әр бір топта ұлыстың алғашқы күнімен 

құттықтап "Ұлыс оң болсын","Ақ мол болсын","Ұлыстың ұлы күні құтты 

болсын" деген сөздер арқылы  көрісу рәсімін жасауды үйретеді. 

18 наурыз -Шымырлық пен шеберлік күні.Наурыз тойлау декадасының бұл 

күні ұлттық спорттық ойындарға арналды.Балалардың асық ату,арқан 

тартыс,кап киіп жарысу,,бәйге,қыз қуу ойындар ойнауына арналды. 

«Жұлдыз» ортаңғы тобында  

         19 наурыз-Зияткерлік күні. Бұл күн балалардың әлеуетін,ақыл ойын 

дамыту мақсатында мақал-мәтелдер,жұмбақтар,жаңылтпаштар айтудан 

жарыстар ұйымдастырылды. 

20 наурыз-Жоралғы күні.Бұл күні әдет-ғұрыптар,салт-дәстүрлер 

айшықталады."Бесікке салу", "Тұсау кесу","Тоқым қағар"т.б. жасау 

үйретіледі. Педагогтардың ұлттық киімдер мен ұлттық әшекейлерді 

дәріптеуде «Наурыз өрнектері» атты шара өтті. 

 



         31 наурыз күні-Жайлау күні.Балаларды табиғат аясында серуен кезінде 

тал егіп,көшет отырғызуды  үйрету, еңбекке баулу. 

    Биылғы оқу  жылында Атырау қаласы әкімінің  «Таза қала», «Жасыл қала 

«акциясы аясында    2022  жылғы жұмыс жоспарымызға  сәйкес  «Көркемай»  

бөбекжай -  бақшасы  қызметкерлері  ата –аналарымен және 

тәрбиеленушілерімен бірлескен  , «Табиғат аясындағы» бірлескен еңбекті 

қолдау   мақсатында   «Гүл егу» және  көшеттер отырғызу жұмыстары  

жүргізілді. Жұмыс сенбілік түрінде ұйымдастырылды. Шара бөбекжай-

бақшаның  фейсбук ақпараттық  әлеуметтік –желісіне салынып отырды. 
(бағаланатын кезеңге 2021-2022 оқу жылының «Болашаққа бағдар-Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыруда арнайы құрылған жоспары,хаттамасы көшірмелері 

ұсынылды) 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 20 Наурыздағы №148 

қаулысы «Балалар жылын жариялау туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2022 жылғы 19 Қаңтардағы №780 Жарлығының 2-тармағына 

сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы шығарған болатын.Осы 

қаулыға сәйкес бөбекжай-бақшамызда «Балалар жылына» арнайы жоспар 

жасақтап, жоспарға сай ай сайынғы шараларды өткізудеміз.Атап айтар 

болсақ, сәуір айында "Достығымыз жарасқан"1 мамыр Бірлік күніне арналған 

мерекелік ертеңгілік өтті.Бұл ертеңгілікте балаларды бір-біріне 

достыққа,жолдастыққа,өзге ұлт өкілдеріне деген сүйіспеншілікке,құрмет 

көрсетуге тәрбиеледі.Мамыр айында жоспар бойынша «Менің сүйікті 

ойыншығым» атты апталық өтуде. Педагогтар ойыншықтардан топтарында 

бұрыш жасақтап,ойын алаңдарын толықтырып,балалардың сүйікті 

ойыншықтары туралы әңгімелетуге,яғни «бала үнін» тыңдауға ықпал етті. 
(Жоспар қосымша беріледі) 

 

№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасында өзін-қзі бағалау кезінде оқу-

әдістемелік жұмыстың нәтижелігін анықтау мақсатында оқу-әдістемелік 

құжаттарына талдау жасалынды.Әдістемелік жұмыс төмендегі бағыттар 

бойынша жүргізіледі: 

-тәрбие мен оқытудың барлық қатысушылары-педагогтар,психологтар,ата-

аналардың баланың тұлғасының қалыптасуында және оның қыбілеттерін 

дамыту; 

-балалардың жас,физиологиялық психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес 

олардың дамуына әрекет жасау; 

-балалардың денсаулығын сақтау және нығайтуда денсаулықты сақтау 

тәсілдерін қолдану; 

-баланың даму деңгейіне мониторинг жүргізуге және мектепке дейінгі ұйым 

қызметіне инновациялық қолду көрсету; 

-оқытудың тұтастық,сабақтастық,үздіксіздік ұстанымдары келесі бөлімде 

бұрын игерген білімді бекітуді,кеңейтуді және тереңдетуді жалғастыратын 

білім беру салаларының бөлімдерінің арасындағы байланыс; 

-ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мазмұнына мектеп жасына 

дейінгі балаларға арнлаған оқыту мен дамыту бағдарламаларын негізге алып 



ресурстар кіретін интерактивті жабдықтармен жұмыс жүргізу.Бұл 

технологиялар балалардың логикасының,ойлауының,сенсорлық 

қабілеттерінің дамуына ықпал етеді.Тәрбиелеу-білім беру процесін сапалы 

іске асыру үшін педагогтар оқулықтардың оқу әдістемелік 

кешендерінің,құралдарының және басқада қосымша әдебиеттердің қорын 

құру.Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың мақсаты балалардың жеке 

қажеттіліктерін ескере отырып,олардың жан-жақты үйлесімді дамуы үшін 

жайлы және қауіпсіз жағдайлар жасау болып табылады.Осы міндеттерді 

орындау мақсатында №33«Көркемай» бөбекжай-бақшасының педагогикалық 

ұжымы білім және тәрбие үрдісінде ұйымдастырудың озық тәжірибелерін 

пайдалана отырып,баланы жеке тұлға ретінде дамытудың тиімді жолдарын 

қарастырып,оқу тәрбие жұмысы Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына; мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың үлгілік  жоспарларына;мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылды. 

2020-2021 оқу жылының мақсат-міндеті айқындалып өз жұмысын бастады. 

Мақсаты: мектеп жасына дейінгі балалардың рухани-адамгершілік 

құндылықтарын қалыптастыру.Туған жерге деген сезімімен махаббатқа 

тәрбиелеу,сондай-ақ баланың мектепке оқуға әлеуметтік-

психологиялық,тұлғалық,ерік-жігерлік,физикалық және зияткерлік 

даярлығын қамтамасыз ету. 

1.Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жаңа білім беру 

бағдарламаларын жаңа стандартқа сай ұйымдастыру.Баланың өмірін сақтау 

және денсаулығын нығайту,толыққанды дене бітімін дамыту;жалпы 

адамзаттық құндылықтар негізінде,тұлғалық мәдениетке ие бала тұлғасын 

дамытуда үлес қосу және тәрбиелеу. Балаларды отбасымен қоғамның 

дәстүрлері мен құндылықтарына тәрбиелеу. «Тіл және қатынас» тілдік 

құзыреттілігін қалыптасыру,тілдік қабілеттерін дамыту,көркем 

шығармаларға қызығушылын қалыптастыру. (оларды өз ана тілінде еркін 

және дұрыс сөйлеуге үйрету).Жалпыға міндетті мектепке дейінгі тәрбие және 

оқу стандарты талаптары негізінде балабақша жұмысын төмендегі бағыттар 

бойынша құру: 

Стандарт талаптарын педагогикалық ұжым арасында оқу,орындау жолдарын 

арналған әдістемелік іс-шаралар жүргізу.Ата-аналар арасында 

педагогикалық-ағарту жұмыстарын жандандыру.Бақшаның материалдық 

базасын жақсарту.Топтардағы дамыту орталықтарын 

ойыншықтар,дидактикалық материалдармен толықтыру. «Денсаулық» білім 

беру саласы бойынша балалар өмірін сақтау және денсаулығын 

нығайту.Өздігінен қозғалу белсенділіктерін арттыру. Денсаулық сақтау және 

нығайту,салаутты өмір салты жөнінде қарапайым түсініктерін 

қалыптастыру,сауықтыру және шынықтыру өздігінен қозғалу 

белсенділіктерін арттыру мақсатында жүргізілетін шараларды жүзеге асыру. 

«Шығармашылық» білім беру саласы бойынша балалардың түрлі музыкалық 

шығармашылық істерге араласып,әуенге деген қызығушылықтарын 

туғызу,балалардың сөздік қорын,сөйлеу мәдениетін 



қалыптастыру,шығармашылық,танымдық қабілеттерін дамыту.  

«Қатынас» білім беру саласы бойынша балалардың тілін дамыту,жұмысы 

дидактикалық ойындар мен театрланған көріністерді пайдалану арқылы 

дамыту. 

«Әлеумет» білім беру саласы бойынша әлеуметте қарым-қатынас жасауға 

үйрету,жұмысын жалғастыру. 

«Таным» білім беру саласы бойынша балалардың танымдық қабілетін 

ойындар арқылы дамыту.Балалардың негізгі құзыреттіліктерін қамтамасыз 

ету үшін «Таным», «Қатынас», «Шығармашылық» білім салаларын 

интеграциялау: Музыкалық түрлі іс әрекеттерді орындату балалардың 

есту,тыңдау қабілеттерін шыңдау.Тәрбиешінің ізденімпаздығы мен 

жаңашылдық ендіру арқылы баланың қиялын,сөздік қорын тіл 

байлығын,ойлауын дамыту.Оқу тәрбие жұмыстарында негізгі нормативтік 

құжаттарды басшылыққа ала отырып, жүргізілді.Оқу жылында 

педагогтармен мынадай жұмыстар жүргізілді: 

Шығармашылық топтық жұмысы,әдістемелік жұмыстар,(семинар,озық іс-

тәжірибе,жарыстар,байқаулар,дөңгелек үстел,кеңестер т.б), жас маман 

тәлімгер жұмысы.Оқу жылында мектепке дейінгі стандарт талаптарымен 

қоса білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 13-Тамыздағы №345 

бұйрығын қосымша негізге алып жұмыс жүргізілді.Оқу жылының мақсат 

міндеттері айқындалып,салауатты өмір салтын ұйымдастыру бойынша 

жұмыстар,педагогтармен,балалармен жұмыстар жүргізілді.Жаңа оқу 

жылының басында барлық топтарға кезекшілік топтар құрылып,15 баладан 

карантин жағдайында жұмыс жүргізу басталды.Білім беру прцесін 

ұйымдастыру бойынша ашық көрсетілімдер,ҰОҚ,ойын әрекеті,режимдік 

сәттер,жеке топтарда ертеңгіліктер,байқаулар,көрмелер өтті.Салауатты өмір 

салтын ұйымдастыру бойынша таңертеңгілік жаттығу,таза ауадағы 

серуен,ұйқыдан кейінгі жаттығу,серуен,дене шынықтыру сауықтыру 

кешендері жоспарланып өткізілді. 

Педагогикалық,меңгеріші жанындағы кеңес,әдістемелік кеңестер 

өткізіліп,хаттамалары толтырылып отырылды.Озық педагогикалық 

тәжірибені тарату бойынша «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды» жүзеге 

асыру жағдайындағы инновациялық технологиялар» тақырыбында әдіскер 

Тулеуова Айжан өз тәжірибесін таратты.Бөбекжай-бақшаның оқу жылының 

негізгі бағыты пандемияға қарсы жұмыстар жүргізу болды.Балалар 

физикалық-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша топ 

тәрбиешілеріне жоспар берілді.Таза ауада жаттығулар жасау күннің екеніші 

жартысында сауықтыру –шынықтыру шараларын (майтабанның алдын алуға 

арналған,көзге,скалиозға арналған жаттығулар,нүктелі массаждар) 

ұйымдастыру жүйелері жолға қойылды.Орта және ересектер топтары 

тәрбиеленушілерінің бойында 4К модельін қалыптастыру жұмыстары алға 

қойылды.Аталмыш құзыреттіліктерді қалыптастыруда ата-анамен 

педагогтар әлеуметтік желілер арқылы үнемі байланыста болды.Іс-әркеттер 

педагогикалық,меңгеруші жанындағы,әдістемелік кеңесте талқыланып 

шешіміне сәйкес жұмыстар жүргізіліп отырды.Сонымен қатар, «Таным» 



білім беру саласы бойынша «Көліктер» «Геометриялық пішіндер», «үй 

өсімдіктері», «жемістер мен көкіністер», «машина», «жайнаған көктем» 

тақырыптарында Салыкова С, Кабдуахитова озық ұйымдастырылған оқу 

қызметтерін көрсетсе, «қатынас» білім беру саласы бойынша «туған жер», 

«наурыз мейрамы», «осень», «овощи», «көліктер», «көктем», «менің 

отбасым», «тәттә нан», «құстар біздің досымыз» тақырыптарындағы Мусина. 

И, Нұрлыбаева.Г орыс тілі маманы Досаева .А ұйымдастырылған оқу 

қызметтері үлгіге алынды.Әдістемелік кеңес стандарт талаптарының 

орындалуын талқылап,балабақша меңгерушісі Г.К.Конаева тарапынан 

бақылау мен басшылық жасалып отырды.Педагогтардың бір-бірімен әдіс 

алмасып отырылуы құқықтық салауаттылығының артып отыруы назарға 

алынды.Әр мезгілге сәйкес сауықтыру шаралары,медбике тарапынан 

мезгілдік аурулардың алдын алу бойынша ата-аналарға кеңес,семинарлар 

өткізіліп отырылды. 

2021-2022 оқу жылында бөбекжай-бақша жұмысын жаңа оқу жылына 

жоспарлы түрде кірісу күшін комиссия жасақталып,дайындықты бақылаудан 

бастады.Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту саласын одан әрі дамыту 

мақсатында,мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту,моделін бекіту 

туралы ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 15-Наурыздағы №137 қаулысына сәйкес 

оқытумен тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру қолға алынды.Баланы 

толыққанды дамыту-қимыл белсенділігіне жағдай жасау,пайдалы және 

құнарлы тамақтандыру,достық қарым қатынас орнату және дамытушы 

ортаны ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етілетін баланың 

физикалық,психологиялық,әлеуметтік,эмоцияналдық денсаулығымен 

қауіпсіздігі;баланың қажеттіліктері-ойынға,қимыл қозғалысқа,таңдауға,өз 

өмірін бақылауға,пайдалы іс-әрекетке,жақын жылы қарым қатынас 

жасауға,араласуға,жаңа нәрсе 

жасауға,зерттеуге,эксперименттерге,танымдық белсенділікке қажеттілік; 

дамытушы орта-заттармен,ойыншықтарға еркін қолжетімділікті және немен 

айналысатын өз бетінше таңдауын,күні боы өз идеяларын іске асыру 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін,балалардың бастамасын қолдау үшін 

жоспарланған әртүрлі материалдары бар орта;қарым-қатынасты қолдау 

ересектердің,балаларға деген мейірімді қарым-қатынасы,баланың 

дербестігін ынталандыруы,әр баланың жеке басын құрметтеуі,балаға қиын 

сәттерде қолдау көрсетуі; т.б қажеттіліктерді толықтыру,дамыту мақсатында 

2021-2022 оқу жылында төмендегідей жұмыстар атқарылуда.Бөбекжай-

бақшада әр жастағы топта баланың дамуына оның жасы,психофизикалық 

дамуына жағдай жасалған.Барлық жабдықтар және  ойын құралдары 

аймақтарда дұрыс орналасқан.Тотарды безендіру баланың 

эстетикалық,патриоттық дамуына әсерін тигізеді.Барлық жастағы топтарда 

жас ерекшеліктеріне сай мольберттер,үлгілер,түрлі бағыттағы көркем 

сурет,ұлттық қолөнер заттары бар.Балалардың сурет салуға,мүсіндеуге 

қарындаштары,қағаздары,ермексаздары,әртүрлі бояулары қолжетімді 

орналасқан бұрыштары бар.Топтарда музыкалық бұрыштар бар.Театрланған 

әрекеттер үшін түрлі жабдықтар,театрдың бірнеше түрі бар.Педагогтармен 



әр ай сайын жоспарлы сюжетті-рөлдік қойылым көрсетіледі.Бұл балалардың 

адамгершілік құзыреттіліктерін дамытады.Экологиялық және тәжірибелік 

орталықтарда экологиялық мәдениетті дамытуға арналған көрнекі құралдар 

(альбомдар,сурет жинақтары,дидактикалық ойындар жинақ картотекасы, т.б) 

сияқты иллюстративті материалдар; көгалдандыру бұрыштары (үй 

өсімдіктері) бар.Орталықта өсімдіктерді өсіруге және оларды күтім жасауға 

арналған барлық жағдай жасалған.Балалардың қарапайым және ғылыми 

көзқарастарын дамытуға арналған материалдар және балаларға тәжірибе 

жасауға арналған құралдар бар.Бөбекжайдың әрбір жоғары топтарында 

балалардың танымдық дүниетанымын дамытуға арналған дидактикалық 

ойындар әртүрлі сюжетті ойын жиындықтары және қуыршақтар мен әртүрлі 

пішіндегі жануарлар,ойыншық жиһаздар,ойыншық телефон сияөты және 

балалардың әртүрлі кәсіп түріне бейімделіп дамуына арналған «Дүкен», 

«шаштараз», «аурухана» және т.б тақырыптары бойынша түрлі жиынтықтар 

бар.Серуен кезінде ойнауға арналған ойыншықтары бар орталықтағы 

ойыншықтардың барлығы тақырыпқа сай орнатылған,әрбір бала өзіне ұнаған 

ойыншықты алып,басқа балаларға кедергі жасамайды.Әрбір топта осы 

бақшаның қызметкерлері дайындап жасаған дидактикалық материалдар 

бар.Ересек топтарында балалардың құрастыру қызметін дамытуға арналған 

барлық жағдай жасалған.Сонымен қатар ұсақ және ірі құрылыс 

материалдары (әр түрлі әдіспен құрастыратын фетрден,кәушіктен)түрлі 

құрастырғыштар,түрлі құрылыс схемалары, сызбалары, мозайкалары, 

танграммалары бар. Бейнелеу өнеріне арналған табиғи материалдар бар. 

Сондай-ақ барлық топтарда (киіз үйдің макеттері, қазақтың ұллтық киімдегі 

қуыршақтары, жұмыс бұйымдары жане т.б) «Қазақтың ұлттық бұйымдары» 

атты бұрыштар бар. Орталықтың басты мақсаты балаларды қазақ халқының 

мәдени құныдылықтарына баулу және тарбиелеу. Балалар қазақ халқының 

шығармашылығымен, салт-дәстүрімен танысады. Орталықтың дамыту 

саласы баланың жеке тұлғасын дамыту үшін барлық жағдайлар қамтамасыз 

етілген. Балалардың даму белсенділіктерін арттыру үшін орталық 

тәрбиешілері бақшаны материалдармен қамтамасыз етуге көп көңіл бөледі. 

Сонымен қатар әрбір топта балалардың ойнау қажеттіліктерін қамтамасыз 

етуге арналған ойын алаңдары бар. Топтағы ойнау бұрыштары сюжетті 

рольге бөліну және дамыту ойынщықтарынан тұрады. Ортаңғы және ересек 

топтағы «Үй», «Параход», «Аурухана», «Шаштараз», «Балабақша», ал ересек 

топта «Мектеп», «Кітапхана», «Супермаркет», сияқты сюжетті рөлге бөліну 

ойындарының барысында балалардың өздігімен рольді бөлу, ересектермен 

бірігіп ойынға арналған құралдарды дайындау мәнері қалыптасып, сонымен 

қатар ойындарды ұйымдастыру белсенділігі артады. Ойнау барысында 

балалардың қоршаған орта туралы көзқарастары қалыптасып, тіл байлығы 

мен психикалық процесстері дамып, еңбек сүйгіштік  қасиетке бейімделіп 

тәрбиеленеді. Барлық материалдар балалардың жас ерекшеліктері мен 

психофизикалық ерекшеліктерін, санитарлы-гигиеналық талаптарын, психо-

педагогикалық шарттарын ескере отырып жасалып, жинақталатындықтан 

баланың интеллектуалдық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге себебін тигізеді. 



Балабақшаның барлық табиғи-кеңестік ортасы санитарлық тексеру 

мекемелерінің талаптарына сәйкес келеді. Бірігіп қызмет жасау үшін барлық 

жағдайлар толығымен жасалған. Жиһаздардың орналасуы, ойын 

жабдықтарының орналасуы қарастырылған. Сондай-ақ, ауыз су, жарық, 

жылу режимдері қадағаланады.  

Музыка залы қазіргі заманға сай безендірілген. Балаларға музыкалық 

тәрбие беруге ұйымдастыру жұмыстары үшін оқу техникалық құралдармен ( 

музыкалық орталық (центр), жаңа үлгідегі электрондық пианино, баян аспабы,  

балаларға арналған ұлттық аспаптар оркестрінің жиынтығы, мультимедиялық 

жабдық: экран+проектор) жабдықталған.Музыкалық театрлық әрекеттерге 

арналған қолғап театрының  кейіпкерлер жиынтығымен қамтамасыз етілген. 

Дене шынықтыру залы жұмыс істейді.  

Залда спорттық скамейкалар, түрлі массажды жолдар, құрғақ бассейндер 

топтамасы, ат-шабыс таяқтары, жұмсақ секіргіш төсеніштер, кубиктерден 

тұратын жұмсақ спорттық жиынтық, 3 аяқты велосипедтер, үрілген пони- 

аттар, ұлттық ойындарға арналған арқандар, бала жасына сай баскетбол 

құрылғысы, спорттық таяқшалар, құрсаулар, доптар үлкен, кіші бар.Мектепке 

дейінгі балалардың толық дамуына, дене тәрбиесі  оқыту бағдарламаға сай 

ұйымдастырылады. .Асықтан жасалған массажды жолдар үнемі оқу 

қызметінде,спорттық шараларда,ойын әрекеттерінде қолданылуды.Асық ату 

ойындары,күн тәртібі бойынша барлық уақытта ұйымдастырылады.Атап 

айтар болсақ серуенде,күннің екінші жартысында және еркін ойын түрлерінде 

пайдаланады. 

 Әдістемелік кабинетте педагогтардың өз білімдерін жетілдіру үшін 

барлық жағдай жасалған: педагогикалық әдебиет, әдістемелік оқулықтар, 

көрнекі құралдар, түрлі іс-шараларға байланысты жасалған ҰОҚ жоспарлары 

папкасы, семинарларға, кеңестерге, ашық ұйымдастырылған оқу қызметтеріне 

байланысты материалдар жинағы бар. 

«Мамандар» кабинетімен қамтамасыз етілген. Орыс тілі маманы өзінің 

ілгерілемелі жоспарындағы тақырыптары бойынша көрнекіліктерімен, А3 

форматтағы суреттер, дидактикалық ойындармен, үстел үсті, қолғаптар театр 

түрлерімен жабдықтаған. Саз жетекшісі маманы ұлттық аспап түрлері, 

музыкалық дидактикалық ойындар картотекасымен жұмыс жасайды. 

«Асық терапиясы» кабинеті жұмыс істейді. «Денсаулық» білім саласы 

үшін, «Табан массаждары» асық жолдары, «Алтын асық» , «Кім асыққа тез 

жетеді», «Ханталапай» «Асық ілу» қимылды ойындары, «Асықты тез жина» 

эстафеталық ойыны, «Асық дойбысы» спорттық  ойындары картотекасы 

(ережелерімен) мен құралдары қолданылып, балаларға  ойындар 

ұйымдастырылады. Оқу қызметтерін айтпағанда, «еркін ойындарда», күннің 

екінші жартысында  жүзеге асады. 

«Таным»  білім саласында санды тануға, сан құрамын үйренуге, санауға, 

есептер шығаруға бірнеше ойын түрлерінің құралдары бар. Асықтан жасалған 

«Шот» тақтасы, «Зайцевтің» сан құрамы бойынша асықтан жасалған сандар 

қатары, «Асық-Лото» ойыны карточкалары, «Үлкен-кіші асықтар», «Асық 

доминосы» дидактикалық ойыны, «Түстерді сәйкестендір» , «Жамауды жап», 



«Математикалық диктант», «Асықты бағытпен орналастыр» логикалық 

ойындары балалардың қызығушылығын арттырып қана қоймай, алған 

білімдерін тиянақтап пысықтауға көмектеседі. 

«Қатынас» білім саласы бойынша ертегілерге құрылған асық ойындары 

балалардың кейіпкерлерді есте сақтауын, сөздік қорын молайтып, сөйлеуін 

дамытады. «Дыбыстарды талдау» ойыны арқылы балалар  дауысты дыбыс пен 

дауыссыз дыбыстарды асықтарды түстеріне қарай қою арқылы ажыратады. 

«Бәйге» ойыны арқылы карточка бойынша  берілген әріпке сөз ойлап, 

жарысады.  

«Шығармашылық» білім саласы бойынша ою-өрнектерді сызба 

бойынша асықпен көмкеріп, сұлбасын жасайды және қандай ою-өрнек екенін 

айтады, музыкалық дыбыстар шығаратын асықтан жасалған аспаптар да, 

аттың тұяғының дүбірін, дауылды күнді, табиғаттағы неше түрлі  дыбыстарды 

тыңдауға қызықтырады. 

«Ермектік ойындар» болып саналатын «Шертіп ату», «Кемпірқосақ», 

«Асықты тізбекте», «Асық геоконты» үстел үсті ойындары балалардың 

тынығатын, психологиялық жағымды ахуал қалыптастыратын  -ойын алаңы 

екені сөзсіз.  

 

Көп жұмыстар жасалғанына қарамастан, мектепке дейінгі ұйымдарды 

дамыту құралдарымен қамтамасыз ету басты мәселелердің бірі болып қалады. 

Топтарда құрылыстық, кітаптар, музыкалық және ойын бұрыштарын одан әрі 

кеңейту және сатып алу жұмыстарын жалғастыру; мектеп жасына дейінгі 

балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты сюжеттік- рольдік 

дидактикалық және дамыту ойын түрлерін жаңаландыру және толықтыру.  

 

Мектепке дейінгі балалардың толықтай физикалық дамуының маңызды 

міндеттерінің  бірі балалардың мезгілімен тамақтануынын дұрыс 

ұйымдастыру. Балабақшада 3 мезгілдік тамақтану бекітілген. Тағамдардың 

барлық түрі нормаға сәйкес. Балабақшадағы  тамақтандыруды  ұйымдастыру 

мына шарттардың негізінде құралады: 

-рационардың энергетикалық құндылықтары; 

-рационның тағам құрамына байланысты,сәйкестігі; 

-рационның түрлі құрамы; 

-жоғарғы технологиялық және аспаздық өңдеу; 

-балалардың жеке ерекшеліктерін ескерту. 

Бөбекжай-бақшадағы дене-шынықтыру, денсаулық сақтау жұмыстары  

-суыққа бейімдеу(жалаң аяқ жүру); 

-өздігімен массаж жасау, биологиялық белсенді зоналарға массаж жасау; 

-психикалық аурулардың алдын алу шаралары;  

-күні бойы рационды қозғалу белсенділігі(дене шынықтыру, ойындар, таза 

ауада серуендеу) 

 

 

 



4.Оқу-материалдық активтері №33 «Көркемай» бөбекжай –бақшасының 

материалдық-техникалық базасының сараптамасы. 

 

КМҚК №33 «Көркемай» бөбекжай – бақшасының жылжымайтын мүлік 

пен оны пайдалану құқығына мүмкіндік беретін  техникалық сипаттамалық 

құжаты бар. Мектепке дейінгі ұйымның заңды және нақты мекен – жайы 

Атырау облысы, Атырау қаласы,Бірлік ықшам ауданы, Б.Жоламанов көшесі 

10. 

Техникалық құжаты бойынша жалпы аумағы 0,5658 м2, 

пайдаланатын бөлігі 2001,7 м2.Балалардың  денесін шынықтырып, салауатты 

өмір салтына үйрету және шығармашылық қабілетін арттыруға  дене 

шынықтыру, музыка залы пайдаланылады. 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымының материалдық-техникалық 

базасы КМҚК №33 «Көркемай» бөбекжай – бақшасы Жарғысының талаптары 

мен мақсатына сәйкес келеді. Оқу және топ бөлмелері жақсы тәрбие беруге 

қажетті құрал-жабдықтармен және 2-5 жасар балалардың тәрбиеленуіне 

қолайлы жағдайларменен қамтамасыз етілген.  

Мектепке дейінгі  ұйымда  8 топ бар. Барлық жастағы топтардың 

қабылдау, ойын, жатын  және жуыну бөлмелері бар.  

Барлық бөлмелер санитарлық, эстетикалық және дидактикалық 

талаптарға сай келеді. Бөбекжай-бақша балалардың ойнауы мен бөбекжай 

қызметкерлеріне қажетті кеңсе жиһазымен толық жабдықталған. 

Барлық топтар шағын оқу және ойын орталықтарына ие, онда жас 

ерекшелігіне сай қазіргі заманғы жиһаздар бар. Педагогтар үшін ыңғайлы 

үстелдер алынған. Топтарда қажетті дидактикалық материалдар,   

( әдістемелік, иллюстративті, практикалық, дамытушы) жеткілікті.  

Дамытушы орта: ойын жабдықтары, ойыншықтар, үстелдік – жазбалық, 

сюжетті-рольдік, қозғалысты, дидактикалық материалдан тұрады. Ұлттық 

тәрбие, көркем әдебиет және тіл дамыту, табиғат бұрышы, көркем –

эстетикалық орталықтары безендірілген. Топтарда SMART теледидар, 

музыкалық орталық бар. Ойын және оқу - әдістемелік материалдар  ұдайы 

толықтырылып тұрады. 

Бөбекжай-бақша бөлмелерін, аумағын заттық-аумақтық ұйымдастыру 

балалардың қажеттілігі мен мүддесіне толық сай келеді, ал оның ( құрал-

жабдық,  ойыншық, дидактикалық материал) балалардың дамуы үшін пайдасы 

мол. Бөбекжайдағы дамытушы – заттық орта балалардың психологиялық даму 

деңгейіне сәйкес әрі жүйелі, көп мағыналы сипатқа, вариативті маңызға, 

функционалдық мүмкіндікке ие. 

Бөбекжай-бақшада: 2 дана – компьютер, 3 дана- ноутбук, 

мультимедиялық жабдық: экран+проектор – 1 комплект, лазерлік принтер – 1 

дана, принтер+сканер+ксерокс – 5 дана, түрлі-түсті принтер-1 дана, «факс» 

аппараты – 1 дана, теледидар – 8 дана,  музыкалық орталық – 1 дана.   

 Мектепке дейінгі білім беру ұйымында 2 компьютер локальды – 

ақпараттық жүйеге қосылған, интернет желісі, электронды пошта бар 

Жыл сайын мектепке дейінгі мекемеде ағымдағы  жөндеу жұмыстары 



жүргізіледі. Білім беру ұйымының материалдық – техникалық жағдайының 

жоғары динамикалық өзгерісі байқалады. 

Медициналық кабинетте балаларға жоғары деңгейде медициналық 

қызмет көрсетілуіне келесі құралдар бар: бойөлшегіш (ростомер), таразы, 

кварцтық лампа, вакциналар үшін тоңазытқыш, медициналық үстел, дәрі-

дәрмек сақтау үшін шкаф және басқа құрал-жабдықтар. 

Ас дайындау, кір жуу блоктарында құрал-жабдықтары жақсы жұмыс 

жасау үшін қажеттінің бәрі бар. 

Ата аналар үшін топта «Денсаулық бұрышы», «Дәрісіз денсаулық» 

жылжымалы папкалар безендірілген.Әр топта «Денсаулық», «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру негізінде , «Ұлттық 

бұрыш»,«Ойыншықтар сөресі», «Табиғат бұрышы», білім салалары бойынша 

дамытушы орталықтар жасақталған. 

 

5.МЖМБС және МДТО үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына 

сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын орындауды 

қамтамасыз ететін «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы 

бойынша білім бар педагогтардың болуы. 

Кадрлық құрамды бекіту №33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасы жұмысының 

негізгі бағыттарының бірі. ҚР «Білім туралы» Заңы мен балабақша 

жарғысына сәйкес,педагогикалық ұжым мен білім ұйымдастыру 

басшысымен қалыптастырылады.Педагогикалық кадрларға қабылдау 

басқарушы мен педагогикалық жұмысшы арасында жасалған  еңбек шарты 

негізінде жүзеге асырылады. 

 

Бөбекжай-бақша меңгерушісі  туралы мәлімет 

 

Бөбекжай-бақша меңгерушісінің  білімі, біліктілік санаты, жұмыс 

өтілдері,тесттен өткендігі лауазымдық қызметтеріне сәйкес келеді. 

№ Мектеп 

басшыла

ры 

Лауа

зым

ы  

Білік

тілік 

санат

ы 

Пед

. 

өті

лі 

Басш

ы-

лық 

өтілі 

Білімі, 

бітірген  

оқу 

орны  

Маман-

дығы 

Курстан 

өткен 

жылы 

1  Конаева 

Гульбану 

Конаевна 

Мең

геру

ші 

Бірінші 

санатт

ы 

басшы 

31ж 6жыл 

10 ай 

Жоғары, 

Х.Досмұ

хамедов 

атындағ

ы 

Атырау 

мемлеке

ттік 

универс

итеті 

 

Мектепке 

дейінгі 

тәрбие 

мен 

оқыту  

 

Сертифик

ат, " 

Педагоги

калық 

шеберлік 

орталығы

, 

20.08.202

1ж 

 



 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мамандығы бойынша педагогтар 

көрсеткіші  

Оқу жылдары Барлық педагог 

тар 

Мектепке 

дейінгі   

тәрбие және 

оқыту 

Пән мамандар 

 

2020-2021 26  20-77% 6-23% 

2021-2022 23 18-78% 5-22% 

2021-2022 оқу жылында педгогтардың  ішінде   мектепке дейінгі   білімі бар 

педагогтар  саны-18 (78%).   

 

 

 

 

Педагогтардың  білімі туралы мәлімет 

Оқу жылдары 

 

2020-2021 2021-2022 

Педагогтар 

саны 

26 23 

Жоғары білімді 15 58% 16 70% 

Арнаулы орта 

білімді 

11 42% 7 30% 

 

 

                 Біліктілік  санаты бойынша  кадрларға  мінездеме 

Оқу 

жылдар

ы 

Педаг

ог 

тар 

саны 

Бірінші 

Білікті 

лік 

санатты 

басшы 

 

Жоғар

ы 

білікті 

лік 

санатт

ы 

 

Педаг

ог -

зертте

у 

ші   

 

 

Бірін

ші 

Білікт

і 

лік 

санатт

ы 

Педаг

ог -

сарап

шы 

Екінш

і 

Білікт

і 

лік 

санатт

ы  

Педаг

ог  

модер

а 

тор 

Санат

ы жоқ 

2020-

2021 

26 0 2-8% 0 4- 

15% 

0 11-

42% 

0 9-

35% 

2021-

2022 

23 1-4% 0 0 3-

13% 

4-18-

% 

3-

13% 

5-

22% 

7-

30% 

 

 

 

 

 

 



Педагог кадрлардың  2021-2022 оқу жылындағы  педагогикалық өтілі 

туралы: 

Педаг

ог 

саны 

1- 2 

ж 

2-3ж 3-5ж 5-7ж 7-

10ж 

10  - 

13ж 

13 -

16ж 

16-

20ж 

20 -

25ж 

25-

30 

23 3 4 3 3 2 4 1 1 0 2 

 

 

 

Педагогтардың  кәсіби  біліктілігін  арттыру туралы мәліметтер 

Оқу 

жылдары 

Педагог 

тар саны 

ҚР Білім және 

ғылым министрлігі 

"Өрлеу" біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

"Назарбаев зияткерлік 

мектептері"ДББҰ 

Педагогикалық 

шеберік орталығы 

 

2020-2021 26  1 

2021-2022 23 1 1 

 

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті 

арттыру ұлттық орталығы» акционерлі қоғамы Атырау облысы филиалынан 

курстан өтіп, білімін жетілдіруде.   Педагогтар өздерінің кәсіби шеберліктерін 

өз бетімен білім алу, курстарға қатысу арқылы арттырады бұл әдістемелік 

бірлестіктерге қатысу, өзара байланыс жасау, жаңашыл әдісетемелік 

әдебиеттерді оқу    және  қалалық, облыстық   семинарларға  қатысып  өз іс-

тәжірибесімен бөлісіп тұрады. 

 

 

Жас  ерекшелігі  бойынша  кадрларға мінездеме 
Оқу 

жылдары 

Педагогтар 

саны 

20-30 

жас 

30-40 жас 40-50 

жас 

50-60 

жас 

60жастан 

жоғары 

2020-2021 26 8 7 7 4 0 

2021-2022 23 7 5 7 4 0  

 

№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасында   іс-жүргізу  қазақ тілінде 

жүргізіледі.  Жеке  іс-қағаздары  талапқа сай жүргізілген. Жеке іс қағаздарда  

кадрларды  жұмысқа алу  өтініштері, жұмысқа қабылданғандары туралы 

бұйрықтары, еңбек  шарттары, диплом көшірмелері, өмірбаяны, жеке 

куәлігінің  көшірмесі, еңбек кітапшалары, біліктілік  арттыру курстарынан 

өткен сертификаттары және біліктілік санаты туралы  бұйрықтарының 

көшірмелері, барлығы түгел. 

 

 



Педагогикалық кадрлар құрамы 
Барлы

қ 

педагог 

саны 
О
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                Еңбек өтілі        Санаты 
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П
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а
г
о
г
-

м
о

д
ер

а
т
о
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са
н

а
т
сы
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 23 22 3 15  8   7 8   5   1   2 1  -  3 4 3   5  7 

 

 

   Бөбекжай-бақшада Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін 

педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан 

өткізу қағидалары мен  шарттарын бекіту туралы» 2016 жылғы 27 қаңтардағы 

№83  бұйрығын және2020ж 11 мамырдағы «Педагогтерге біліктілік 

санаттарын беру(растау) қағидаларын бекіту туралы» №192 бұйрықтарын 

басшылыққа алып,   педагог қызметкерлер уақытында  аттестаттаудан өтіп 

отырды.  Мұғалімдерді аттестаттау жұмысы   берілген өтініштері, еңбек өтілі 

мен шығармашылық жетістіктері бойынша жүргізілді. Аттестаттау құжаттары 

сақталған. 

 

 

 

 

Педагог қызметкерлерді аттестаттау көрсеткіші  

 

Санаты Өтініш 2020-2021 

Өтініш берген  Өткені 

Жоғары 

санат 

Жаңадан -  

Өзінде бар санаты   

Бірінші 

санат 

Жаңадан 4 4 

Өзінде бар санаты  1  - 

Екінші 

санат 

Жаңадан 5 5 

Өзінде бар санаты 2  

 

Бөбекжай- бақшада 23 педагог жұмыс жасайды, барлығының педагогикалық 

білімі бар. Тәрбиешілердің апталық жүктемелері толық бөлінген.   

 

 

 

 

 



Бөбекжай педагогтарының марапаттары 

 

р/с       Педагогтардың аты-жөні       жылы     Нәтижесі 

1 Конаева Гульбану Конаевна 

 

2021 жыл  Сертификат,  

Педагогикалық шеберлік 

орталығы, 20.08.2021ж 

 

"Мектепке дейінгі ұйымды 

басқарудың тиімді 

менеджменті" 2021, БАҰО, 

Өрлеу 

 

Мектепке дейінгі 

ұйымдарда асық 

терапиясын қолдану 

ерекшеліктері,2019 

жыл.Өрлеу 

 

Алғыс Хат ҚРБҒМ 

Алғыс хат Атырау 

Маслихаты 

 

ҚББ Пед оқу І-орын 

Обл.ББ Пед оқу ІІ-орын 

 

2 Тулеуова Айжан Жексенбаевна 

 

 1.«Мектепке дейінгі білім 

беру ұйымының 

инновациялық қызметін 

басқару» 

 

"Үздік вебинар-2020"-ІІІ-

орын  Республикалық 

Әдістемелік орталықтан, 

Қалалық Педоқу-ІІ орын 

 

Алғыс Хат-«Ұстаз тілегі» 

Мақтау қағаз 

SKILLS AKADEMY 

 

3 Салыкова Светлана 

 

 

 

 

 

 

 

Мектепке дейінгі 

ұйымдарда асық 

терапиясын қолдану 

ерекшеліктері 

2019жыл, Өрлеу 

 



 

 

2021 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалалық пед оқу-ІІ орын   

 

"Ұлағатты Ұстаз"төсбелгі 

2018ж 

 

Обл Әдістемелік 

орталықАлғыс хат 

«Өрлеу» Алғыс хат. 

«Қазақстан тәуелсіздігіне 

30жыл»  мерекесі 

қарсаңында  «Құрмет 

грамотасы» мемлекет 

басшысы Қ.Тоқаевтан 2021 

ж  желтоқсан. 

4 Жарылғасова Гулнафис 

Толеугалиевна 

 

 

2020 жыл  

М.Д.Т мен оқытудың 

үлгілік бағдарламасына 

сәйкес циклограмма жазу 

мен Ұ.О.Қ өтілу 

жолдары,(Bilimger Group  

білім беру орталығы, 2020 

жыл 

 

" Үздік сабақ" 

номинациясы, І дәрежелі 

орын, "Рухани жаңғыру 

ақпараттық-сараптамалық 

орталығы"2020 жыл 

5 Жақсылықова Мөлдір Абзалқызы 

 

 

2020 жыл 

М.Д.Т мен оқытудың 

үлгілік бағдарламасына 

сәйкес циклограмма жазу 

мен Ұ.О.Қ өтілу жолдары, 

2020 жыл 

 

Құрмет грамотасы, 

"Республикалық Өрлеу 

порталы, 2020 жыл" 

Алматы қаласы 

 

"Шығармашыл ұстаз" атты 

байқау, "Республикалық 

Өрлеу порталы, 2020 жыл" 

Алматы қаласы 

6 Шаханова Салтанат Айткалиевна 

 

2019 жыл  Мектепке дейінгі 

ұйымдарда асық 

терапиясын қолдану 



ерекшеліктері. 2019жыл 

 

"Абай -  дана,Абай - дара 

қазақта" шығармашылық 

байқауы, І дәрежелі орын, 

Республикалық "Өрлеу" 

порталынан 

7 Сүндетова Самал 

 

2020жыл «Step by step»  

технологиясы негізінде 

жобалау, 2020 жыл 

 

8 Кабдуахитова Сагия 

Тлеккабыловна 

 

2020 жыл  

 

 

 

 

 

 

2020 жыл 

 

 

 

2021жыл 

М.Д.Т мен оқытудың 

үлгілік бағдарламасына 

сәйкес циклограмма жазу 

мен Ұ.О.Қ өтілу жолдары 

«Step by step»  

технологиясы негізінде 

жобалау, 2020 жыл 

 

"Жасай бер,жайна - 

Астана", "Ұстаз тілегі" 

республикалық ғылыми 

әдістемелік орталығы,2020 

жыл 

 

"Тәрбиешінің әдістемелік 

әзірлемесі" атты сайыс, ІІ 

дәрежелі орын,                        

2."Үздік педагогикалық 

мақала"республикалық 

мақала, "Үздік сабақ" 

номинациясы - І орын 

9 Нұрлыбаева Гулшайм  

Тлеккабыловна 

 

2019жыл  

 

 

 

 

2020жыл 

Мектепке дейінгі 

ұйымдарда асық 

терапиясын қолдану 

ерекшеліктері. 2019жыл 

 

 «Step by step»  

технологиясы негізінде 

жобалау,2020 жыл 

10 Абугалиева Бермет Серікқызы 

 

2020 жыл  

 

2021 жыл 

"Қысқы шабыт"Диплом  

 

 

"Шабыт" білім беру - 

әдістемелік ортлығы, 2020 



жыл 

11 Мырзахметов Ержан Абайұлы 

 

2021 жыл 

 

 

 

 

"Абай -  дана,Абай - дара 

қазақта" шығармашылық 

байқауы, І дәрежелі орын, 

Республикалық "Өрлеу" 

порталынан 

12 Ниязова Жансая  2021 ж «Step by step»  

технологиясы негізінде 

жобалау, 2020 жыл 

 

13 Гимранова Саягул Тельмановна 

 

2019 жыл  

 

 

2020 жыл. 

 

 

 

 

 

 

2020 жыл 

1.Мектепке дейінгі 

ұйымдарда асық 

терапиясын қолдану 

ерекшеліктері.  2019 жыл. 

Өрлеу 

Құрмет грамотасы" 

"Bilimger group" 

республикалық білім 

порталы, 

 

" Үздік сабақ" 

номинациясы, ІІ дәрежелі 

орын, "Рухани жаңғыру 

ақпараттық-сараптамалық 

орталығы"  

14 Махымғалиева Анария Турешовна 

 

2020  жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 жыл 

М.Д.Т мен оқытудың 

үлгілік бағдарламасына 

сәйкес циклограмма жазу 

мен Ұ.О.Қ өтілу жолдары, 

2020 жыл, Bilimger Group - 

республикалық порталы 

 

Айналайын,Астанам" 

Диплом,  "Шабыт" білім 

беру - әдістемелік 

орталығы,                 

2020жыл. 

 

Алғыс хат 

Атырау облысы бойынша 

педагогикалық 

қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру 

институты 

 



«Цифрлық білім беру 

ресурстарын сабақта 

қолдану тәжірибемнен» 

Қалалық білім бөлімі І-

орын 

 

15 Есбергенова Салтанат Асхатовна 

 

2020жыл 

 

 

 

 

 

2021ж 

Мектепке дейінгі 

ұйымдарда асық 

терапиясын қолдану 

ерекшеліктері 

2019жыл, Өрлеу 

 

Қалалық пед оқу ІІ-орын 

16 Құрманова Самалгүл  

 

 2020 жыл  Шығармашыл ұстаз" атты 

байқау, І дәрежелі орын, 

"Республикалық Өрлеу 

порталы, 2020 жыл" 

Алматы қаласы 

17 Гилажова Жанзия Мауфихқызы 

 

2019 жыл "Тәуелсіздік бақытым"  

эссе жазу байқауы, І 

дәрежелі орын, "Al-Faraby" 

республикалық  білім 

қолдау  орталығы, 2019 

жыл 

"Үздік ертеңгілік" 

номинациясы, І дәрежелі 

орын, "Рухани 

жаңғыруақпараттық-

сараптамалық 

орталығы"2019 жыл 

18 Шекебайқызы Сағынгүл 

 

2020  жыл  

 

 

 

 

2020жыл  

. "Мектепке дейінгі 

ұйымдарда білім беру 

процесін жобалау" 

тақырыбында оқыту курсы 

(72а.с.) "STEP BY STEP" 

қоғамдық қорынан, 2020 

жыл  

 

2.Жаңартылған 

бағдарламасы 4К модель 

қолдану тәсілдері 

19 Жұмашева Асем Балтабаевна 

 

 

2020 жыл 

"Айналайын,Астанам" 

Диплом, "Жазғы қызықтар" 

диплом.  "Шабыт" білім 

беру - әдістемелік 



орталығы,                 

2020жыл. 

20 Сабирова Динара 

 

2022 жыл  Қалалық пед. оқу ІІІ-орын 

2022ж  наурыз  

21 Досаева Алмагуль 2021жыл « Үздік сабақ" 

номинациясы, ІІ дәрежелі 

орын, "Рухани жаңғыру 

ақпараттық-сараптамалық 

орталығы" 

22 Самайева Жайнагуль 2022 жыл 

 

 

 

2020 жыл 

Үздік жас маман-2022 

ІІІ-орын, Қалалық білім 

бөлімі, 2022ж наурыз айы 

ІІ-орын Диплом Рухани 

жаңғыру ақпараттық-

сараптамалық орталық 

23 Нурсултанова Арайлым 2021жыл Step by Step қоғамдық қоры 

«Педагог » әдістемелік 

кеңес беру орталығы 

Сертификат 

«Педагог» әдістемелік 

кеңес беру орталығы 

Сертификат  

«Мдт мен оқытуды дамыту 

моделі аясында мектепке 

дейінгі ұйымдардағы 2021-

2022 оқу жылындағы 

өзгерістер» 

 

   МЖБС және үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын орындауды қамтамасыз ететін 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша қазіргі уақытта 

23 педагог бар,17  тәрбиешінің  мектепке дейінгі білімдері қамтылған, ал 

қалған пән мамандары өз мамандарына сәйкес дипломдары бар. Басшы мен 

әдіскерде мектепке дейінгі тәрбие білімі бар. Мектепке дейінгі тәрбиенің 

білімінің болуы 100%. Аталған бағыт бойынша өлшем шарт  бағасы –жақсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бөбекжай педагогтарының ақпараттық бетке жариялымдары 

р/с       Педагогтардың аты-жөні       жылы Журналдар атаулары 

1 Конаева Гульбану Конаевна 

 

2021 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022ж 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»№ 11(82)2020ж 

Ұжымдық  материалдар 

шықты.  

«Мектепке дейінгі тәрбиелеу 

мен оқытудың жаңартылған  

мазмұны жағдайларында білім 

беру ұйымдарының  

жұмыстарындағы 

сабақтастық: мамандықа 

даярлау, жаңартылған  

бағдарламаның іске 

асырылуы, іс-тәжірибелер» 

тақырыбындағы облыстық 

семинар» жинағына «Асық-

тәрбие құралы» атты 

материалы жарияланды.2022ж 

25 мамыр+ сертификаты 

берілді. 

2 Тулеуова Айжан Жексенбаевна 

 

2021жыл Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

3 Салыкова Светлана 

 

2021 жыл 

 

 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

4 Жарылғасова  

Гулнафис  

Толеугалиевна 

 

2020 жыл  Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

5 Жақсылықова Мөлдір 

Абзалқызы 

 

 

2021 жыл 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Qazaq bilimi» 

6 Шаханова Салтанат 

Айткалиевна 

 

2019 жыл  Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

Республикалық Ғылыми 



Әдістемелік журнал 

«Жарқын болашақ»  

7 Сүндетова Самал 

 

2020жыл Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

8 Кабдуахитова Сагия 

Тлеккабыловна 

 

2020 жыл  

 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Qazaq bilimi» 

9 Нұрлыбаева Гулшайм  

Тлеккабыловна 

 

2019жыл  

 

 

 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Qazaq bilimi» 

10 Абугалиева Бермет Серікқызы 

 

2020 жыл  

 

 

2021 жыл 

"Қысқы шабыт"Диплом  

 

 

"Шабыт" білім беру - 

әдістемелік ортлығы, 2020 

жыл 

11 Мырзахметов Ержан Абайұлы 

 

2021 жыл 

 

 

 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

12 Ниязова Жансая  Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Жарқын болашақ»  

13 Гимранова Саягул Тельмановна 

 

2019 жыл  

 

 

 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

14 Махымғалиева Анария 

Турешовна 

 
 

 

 

 

2020  жыл 

 

 

 

2021ж 

 

 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Qazaq bilimi» 

15 Есбергенова Салтанат 

Асхатовна 

2020жыл 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 



  «Тағылым»  

 

16 Құрманова Самалгүл  

 

 2020 жыл 

 

 

 

2021ж 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Жарқын болашақ»  

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

17 Гилажева Жанзия Мауфихқызы 

 

2019 жыл Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

 

18 Шекебайқызы Сағынгүл 

 

2020  жыл  

 

 

 

 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

19 Жұмашева Асем Балтабаевна 

 

 

2020 жыл 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

20 Сабирова Динара 

 

2022 жыл  Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Жарқын болашақ»  

21 Досаева Алмагул 2021жыл Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

 

22 Самайева Жайнагуль 2022 жыл 

 

 

 

2020 жыл 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Qazaq bilimi» 

 

Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Тағылым»  

«Мектепке дейінгі тәрбиелеу 

мен оқытудың жаңартылған  

мазмұны жағдайларында білім 

беру ұйымдарының  

жұмыстарындағы 



сабақтастық: мамандықа  

даярлау, жаңартылған  

бағдарламаның іске 

асырылуы, іс-тәжірибелер» 

тақырыбындағы облыстық 

семинар» жинағына «Асық-

тәрбие құралы» атты 

материалы жарияланды.2022ж 

25 мамыр+ сертификаты 

берілді. 

23 Нурсултанова Арайлым 2021 Республикалық Ғылыми 

Әдістемелік журнал 

«Qazaq bilimi» 

 

 

6.Жеке оқу жоспарлары мен  жеке бағдарламаларды әзірлеу кезінде 

баланың ерекшеліктерін ескере отырып ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды оқытуда инклюзивті білім беру талаптарын орындау: 

№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшада ерекше білім беру қажеттілігі бар 

тәрбиеленуші жоқ. 

 

7.Баланың даму мониторингін қамтамасыз ететін және оның жеке 

дамуын жоспарлаудың негізі болып табылатын оқыту нәтижелерінің 

болуы: 

Бақылау парағында алынған мәліметтер негізінде Баланың жеке даму картасы 

толтырылады. Баланың жеке даму картасы баланың мектепке дейінгі ұйымда 

барлық уақытына жүргізіліп отырылады.Баланың жеке даму картасының 

«Түзету іс-шаралары» бөлімін диагностиканың қорытындысы бойынша 

балалармен жұмыс істейтін педагогтар мен мамандар толтырып отырды. 

Баланың жеке даму картасының «Қорытынды» бөлімінде диагностиканың әр 

кезеңінен кейін тәрбиешілер баламен жеке түзету жұмысын жүргізіп, ол үшін 

педагогикалық процестің міндеттерімен мазмұнын айқындалды. Баланы 

қолдау, оның білім траекториясын кұру немесе оның даму ерекшелігін кәсіби 

түзету үшін білім беруді даралау,жеке тұлғалық бағыт қағидасын іске 

асыру,балалар тобымен жұмысты белсендендіру жұмыстары орын алып 

отырды. 

 

8. «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет» 

білім беру салаларына негізделген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

мазмұнын түрлі іс-әрекеттерді ұйымдастыру арқылы оларды кіріктіру  

жолдарымен іске асыру: 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұны: ұқсас 

тақырыптар негізінде құрастырылған перспективалық жоспар, апталық 

циклограмма, балалардың біліктерімен дағдыларының даму деңгейін бақылау 

үшін индикаторлар жүйесін енгізу арқылы іске асырылады. Білім беру 



ұйымында білім беру қызметін тиімді ұйымдастыру үшін АКТ-ны қолдану 

арқылы көрнекілік, сөздік, практикалық, дәстүрлі әдістер мен тәсілдер кеңінен 

қолданылады. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 

бағдарламасының мазмұнын іске асыру балалардың жас және жеке 

ерекшеліктерін ескеріп, оларды жан-жақты дамытуға әлеуметтік 

дағдыларымен өзін-өзі үйрету дағдыларын дамытуға бағытталған 

«Денсаулық», «Қатынас», «Шығармашылық», «Таным», «Әлеумет» білім беру 

салалары мазмұнын кіріктіру қамтамасыз етеді. Заманауи технологиялар мен 

әдістерді пайдалану балалардың қызығушылығын оятады. Мысалы, 

«Шығармашылық» білім беру бағыты бойынша балалардың шығармашылық 

әрекетін ұйымдастыру барысында белсенді әдістерді қолдануға болады.Атап 

айтсақ,миға шабуыл,диалог,топтық шығармашылық жұмыс,пазл,синквейн 

және т.б.Тәрбиешілер ұқсас тақырыптарды таңдау барысында аймақтық 

ерекшеліктерді балалардың жастары,тәрбиешінің тақырыптық бағытын 

ескере отырып шығармашылық құзыреттілік танытады.Перспективалық 

жоспарға сәйкес,әрбір аптаға балалардың өтпелі тақырыптарды жан-жақты 

зерттеуіне бағдарланған,әлеуметтік дағдылармен өзбетінше үйрету 

дағдыларын,дамытуға бағытталған циклограмма құрылады.Циклограммада 

санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес балалардың жас ерекшеліктерін 

ескере отырып,әрбір күн тәртібі сәтінің міндеттері,мазмұны мен ұзақтығы 

анықталады.Балалардың қз бетінше шешім қабылдау үшін жағдайлар 

жасау,балаларға ойлануға,зерттеуге,белгілерді санауға және оларға 

бағдарлануға мүмкіндік беріледі.Серуенді,таңертеңгі 

гимнастика,ойындарды,(дамытушы,сюжеттік-рольдік,қимылды және т.б) 

ұйымдастыру үшін картотекаларды қолдану арқыл жоспарлайды.Бөбекжай-

бақшасының әдіскері тәрбиешілердің циклограммаларын уақытылы 

құрастыруын бақылауды тиісті ұсыныстар мен ескертулер тексере отырып 

жүзеге асырылады.Педагогтар бала дамуын үнемі бақылау арқылы оның 

жетістіктерінің деңгейін мониторинг арқылы жүзеге асырады.Мониторинг 

нәтижелері бақылау парағында толтырылады.Алынған мәліметтер негізінде 

баланың жеке даму картасы толтырылады.Педагогтар мен мамандар баланы 

одан әрі дамыту іс-шараларын саралап толтырады. 

Тәрбиеленушілерді дамыту үшін ұйымдастырылған оқу-қызметінде саралу 

әдістері,бақылау түрлері,кері байланыс,рефлексия орнату үшін ашық жабық 

сұрақтар,ойын түрлерінің әдіс-тәсілдері тиімді болады және оны жүзеге асыру 

мақсатында бір аптаға жоспарланған циклограмманы басшылыққа 

аламыз.Тәжірибенің ұтымды жақтары ең басты баланы танып 

дамытуға,алдына нақты мақсат қойып,ойын түрлерін қолданғанда ғана жүзеге 

асырылатынына көзіміз жетті. 

 

9.Білім білік дағдысын меңгеру бойынша мониторингінің,жеке даму 

карталарының болуы.Білім беру саласы бойынша жас топтары 

бойынша білім, білікдағды және құзірет көлемін игеру 

Балалардың дамуына мониторинг  жүргізуде бөбекжай-бақша 

педагогтарынан мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 



міндетті стандарты талаптарын,үлгілік оқу бағдарламасының 

мазмұнын,бақылау парағы мен баланың жеке даму картасын толтыру 

тәртібін білуі,мектепке дейінгі педагогика мен психология 

негіздерін,баланың біліктері мен дағдыларының даму деңгейін өлшеу 

әдістерін,ақпараттық коммуникациялық технологияларды игеру талап 

етіледі. 

Педагогикалық талдау білім беру бағдарламасының мазмұны  бойынша 

балалардың құзыреттілік дамуының диагностикасы қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді.Әр баланың бағдарламалық материалдарды игеру деңгейі 

бақыланады.Тәрбиешілер мен педагог-психолог бір-бірімен байланыса 

отырып,жеке баланың даму мониторингін жүргізеді,жеке даму картасын 

түзеді.Диагоностиканы жүргізгенде сауалнама 

тапсырмалар,дидактикалық,сюжетті-рөлдік ойындар,ойын жағдайлар 

қолданылып,міндетті түрде көрнекі материалдар таратылады. 

Әдіскер Тулеуова. А .білікті игеру игеру мониторингіні құрастырады,олар 

әдістемелік кеңесте талданды,құзыреттілік дамудың даму 

динамикасы,төмендеу себебі,жекелеген коррекция бойынша ұсыныстар 

анықталды.Диагностиканың қорытындыларымен ата-аналар,педагогтар 

таныстырылады.Мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен 

дағдыларының дамуына жүргізілген 2020-2021, 2021-2022 оқу 

жылдарындағы мониторинг бойынша салыстырмалы талдау: 

Мектепке дейінгі білім беруде сапалы қызметті қамтамасыз етуде мектепке 

дейінгі жастағы балалардың біліктері мен дағдылардың маңызы 

зор.Мониторинг баланың біліктері мен дағдыларының даму динамикасын 

оның түзетуді қажет ететін ерекшеліктерін ашуға өзара әрекет ету тәсілдерін 

өзгертуге педагог тарапынан қамқорлықпен көңіл бөлуді ықпал ететін 

арнайы ұйымдастырылған жүйелі бақылау ретінде 

қарастырылады.Мониторинг баланың түрлі кезеңдегі біліктері мен 

дағдыларының даму динамикасын анықтауға,педагогтың алдағы іс-әрекетін 

жоспарлауға,мектеп жасына дейінгі баланың жеке дамуына қажетті 

жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді.Педагог баланың біліктері мен 

дағдыларының даму деңгейі бойынша диагностика нәтижелерін бақылау 

парағына енгізді.Бақылау парағында алынған мәліметтер   негізінде  баланың 

жеке даму картасы толтырылады.Мониторинг нәтижелері келесі білім беру 

міндеттерін шешу үшін қолданылды; баланы қолдау оның білім 

траекториясын құру немесе оның даму ерекшеліктерін кәсіби түзету үшін 

білім беруді даралу(жеке  тұлғалық бағыт қағидасын іске асыру) балалар 

тобымен жұмысты белсендіру. 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру саласы бойынша жас топтары бойынша білім, білік 

дағды және құзірет көлемін игеру 

2020-2021 оқу жылы 

№ Топтар атауы Бала 

саны 

І-деңгей ІІ-деңгей ІІІ-

деңгей 

1 «Айгөлек» кіші тобы 30 0 7 23 

2 «Айша» кіші тобы 30 11 10 9 

3 «Жұлдыз» Ортаңғы 

тобы 

32 1 2 29 

4 «Ертөстік» Ортаңғы 

тобы 

33 0 13 20 

5 «Құлыншақ»ересектер 

тобы 

26 0 7 19 

6 «Ботақан» ересектер 

тобы 

30 0 13 17 

7 «Ханшатыр» ересектер  

тобы 

24 0 10 14 

8 

 

«Жасұлан» МАД тобы 17 0 8 9 

  222 6% 31% 63% 

 

 

2021-2022 оқу жылы 

№ Топтар атауы Бала 

саны 

І-деңгей ІІ-деңгей ІІІ-

деңгей 

1 «Айгөлек» кіші тобы 19 0 1 18 

2 «Айша» кіші тобы 20 0  20 

3 «Жұлдыз» Ортаңғы 

тобы 

24 0 16 8 

4 «Ертөстік» Ортаңғы 

тобы 

25 0 0 25 

5 «Құлыншақ»ересектер 

тобы 

25 0 1 24 

6 «Ботақан» ересектер 

тобы 

27 0 2 25 

7 «Ханшатыр» МАД 

тобы 

19 0 3 16 

8 

 

«Жасұлан» МАД тобы 21 0 5 16 

  180 0 16% 84% 

 

 

 

 



Балалардың біліктілері мен дағдыларының тізбесі 
Р/с 

Ж
а
л

п
ы

 б
а
л

а
 с

а
н

ы
 

Бөбек жасы  (1-3 жас) Мектепке дейінгі жас(3-6 жас) 

 

Ерте жас 1- 

жастан 

бастап 

Кіші жас 2-

жастан 

бастап 

Орта жас 

(3 жастан 

бастап) 

Ересек 

жас (4 

жастан 

бастап) 

Мектепалд

ы жасы  

(5 жастап 

бастап) 

 

 

Барлығы 

игерген 

% 

Топ

тар 

сан

ы/ 

Бал

алар 

 

дың 

сан

ы 

 

 

 

 

 

 

 

Дағд

ылар
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ен 

балал

ар 

саны 

Топ

тар 

сан

ы/б

алал

ард

ың 

сан

ы 

Дағ

дыл

ард

ы 

игер

ген 

бала

лар 

сан

ы 

То

пт

ар 

са

ны

/ба

ла

ла

рд

ың 

са

ны 

Дағ

дыл

ард

ы 

игер

ген 

бала

лар 

сан

ы 

То

пт

ар 

са

ны

/ 

ба

ла
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рд

ың 

са

ны 

Дағ

дыл

ард

ы 

игер

ген 

бала

лар 

сан

ы 

Топ

тар 

сан

ы/ 

бала

лард

ың 

сан

ы 

Дағд

ылар

ды 

игерг

ен 

балал

ар 

саны 

Бар

лығ

ы 

Топ

тар 

сан

ы/ 

бала

лард

ың 

сан

ы 

Барл

ығы 

Дағд

ылар

ды 

игерг

ен 

балал

ар 

саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

О
қ

у
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ы
л

ы
 

222 - - 60 49 65 64 80 80 17 17 210 95% 

2
0
2
1

-2
0
2
2
 

О
қ

у
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ы
л

ы
 

180 - - 39 39 52  52 49 49 40 40 180 100% 

 

 

10.Ата-аналармен жұмыстың негізгі бағыттары.Ата-аналардың 

әлеуметтік деңгейі. 

Бөбекжай-бақшада психологиялық қызмет 2015 жылдан бері көрсетіледі. 

Жабдықталған кабинет бар. Бөбекжай -бақшасының психолог маманы Әсем 

Балтабайқызы мен  ата -аналар арасында серіктестік қалыптасқан.  Әсем 

Балтабайқызы тәрбиеленушілермен жүргізген жұмыстарын  ата -аналарға 

таныстырып отырады.  

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу, оқыту, дамыту және сауықтыру 

мәселелері бойынша  мектепке дейінгі ұйымдарға бармайтын ата-

аналарымен серіктестік байланыс орнатуда консультациялық пункт ашылды.  

Ата-аналарға арналған консультациялық пункт  жұмысының мақсаты;  

отбасылық және қоғамдық тәрбиенің бірлігі мен сабақтастығын қамтамасыз 

ету және ата- аналарға психологиялық - педагогикалық қарым-қатынас 

жасау. Мектепке дейінгі ұйымдарға бармайтын балаларды жан - жақты  

дамытуға қолдау көрсету болып табылады. 



       Осы міндеттерді іске асыруда консультативтік пунктің жылдық 

жоспарын,онда қызмет көрсететін психолог маманның  жұмыс кестесі 

бекітілді. Жұмыс кестесі бойынша   бөбекжай бақшасының 

меңгерушісі,әдіскері,психолог,медбике мамандары ,саз жетекшісі, ересектер 

тобының тәрбиешілері бөбекжай-бақшаға  қамтылмаған балалар мен ата 

аналарға жеке және топтық жұмыстар жүргізді.Жоспарлы тәрбие 

шараларына баланы ата анасымен(ертегі қойылымдары,балабақшаішілік 

көрмелер,ашық есік күндері,спорттық шаралар,саяхаттар ) арнайы 

шақырылып қатыстырылды.  

  Психологтың іс-әрекеті мекеме басшысымен бекітілген жоспар бойынша 

жүргізіледі. Педагог-психологтың іс-қағаздары номенклатураға сәйкес 

жасалады. Педагог-психолог өз қызметін келесі бағыттар бойынша жүргізеді: 

диагностика, түзету, кеңес беру. 

Диагностикалық бағытқа: 

-  Баланың  психологиялық дамуын бағалау; 

- мектепке баратын баланың мектепке психологиялық дайындығын анықтау; 

- балалардың бөбекжай-бақшаға бейімделуін бақылау; 

-ойлау қабілеттерінің дамуын бақылау; 

- зейіннің тұрақтылығы  мен шоғырлануын бақылау; 

- көріп  есте сақтау және естіп есте сақтау қабілеттерін зерттеу. 

Балалармен түзете-дамыту жұмысы балалардың ойлау қабілеттерін 

дамытуға, шығармашылық дарынын ашуға, психикалық жағдайын дамытуға, 

тұлға болып қалыптасуына ықпал жасауға, гиперактивтігін төмендетуге, 

бөбекжай-бақшаға бейімделуіне бағытталған. Балалармен тренинг 

жаттығулар, ойындар жүргізіледі. Балалармен тренинг жаттығулар, ойындар 

жүргізіледі. 

Педагогтармен жұмыс олардың өз білімдерін жетілдірулеріне, 

шығармашылық, кәсіптік біліктерін арттыруға, әріптестері мен ата-аналары 

арасында жеке сұрақтарын шешуге бағытталған. Педагогтармен жұмыс 

тренинг, кеңестер, семинар түрінде жоспарланып, жүргізіледі.  

Бөбекжай-бақшаның ағартушылық жұмыстары баланы тәрбиелеу мен 

дамыту мәселелері бойынша ата-аналарына көмек көрсету, психологиялық-

педагогикалық әдістермен педагогтарды таныстыру және күнделікті 

бөбекжай-бақша жұмысында қолдануға бағытталған. 

Бұл жұмыс :   

 арнайы әдістемелік әдебиеттер, ғылыми –практикалық журналдар; 

 педагог-психологтың дайындаған диагностикалық және түзету 

жұмыстары бойынша дидактикалық  материалдары;   

 балаларды дамытуға арналған ойындар папкасы;  

 бала дамуындағы кездесетін әртүрлі мәселелерді шешуге бағытталған 

материалдар папкасы;   

  ата-аналарға арналған « психологиялық мектеп» папкасы; 

  педагогикалық ұжыммен жұмыс   материалдары бойынша жүргізіледі. 

Оқу жылының соңында педагог-психолог барлық бағыт бойынша өз 

жұмысының есебімен таныстырады. 



Психолог А.Жумашева балалардың эмоционалды көңіл-күйін анықтау 

мақсатында 1-5 жас аралығындағы балаларға диагностика жүргізді. 

Диагностикаға 26 бала қатысты. Соның ішінде 24 баланың эмоционалды 

көңіл-күйі жақсы, яғни 91,7%,  2 баланың эмоционалды көңіл-күйі төмен 

деңгейде екені анықталды, яғни – 8,3%. 

Балаларды оқыту-тәрбиелеу жұмыстарында  психолог, тәрбиешілер, музыка 

жетекшісі   тығыз байланыста болады. 

 

 

2021-2022 оқу жылындағы ата-аналардың әлеуметтік деңгейінің 

сипаттамасы 

Топ атауы Ба

ла 

сан

ы 

Көп 

балалы 

жанұя 

Жалғы

з басты 

аналар 

Мүгеде

к 

жанұя 

Жетім 

бала саны 

Жартылай 

жетім 

бала саны 

"Айгөлек" 

Кіші  

тобы 

19 5 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

"Айша" Кіші  

тобы 

20 6   - 

 

 

Ортаңғы 

"Ертөстік" 

топ 

25 8   - 

 

 

Ортаңғы 

"Жұлдыз" 

тобы 

24 5   - 

 

 

Ересек 

"Ботақан" 

тобы 

27 8   - 

 

 

Ересек 

"Құлыншақ" 

тобы 

25 8   -  

МАД 

«Жасұлан» 

тобы 

21 5   -  

МАД 

«Ханшатыр» 

тобы 

19  6    

- 

 

 

Барлығы 180 51           0 0  

 

Барлық осы деректердің талдауы ата-аналар қоғамдастығы ұсынатын 

әлеуметтік сұраныстың динамикасын анықтайды және ата-аналардың жеке 

сұраныстарын қанағаттандыруға мүмкіндік беретін, балалардың даму 

деңгейін көтеруді, олардың денсаулығын нығайтуды, қандай да бір 



қабілеттерін дамытуды, оларды мектепке дайындауды қалайтын отбасымен 

жүргізілетін жұмысты көздейді.  
 

Ата - аналармен жұмыстың негізі бағыттары: 

-ұйымдастырушылық- делдалдық (ата -аналарды балабақшаның оқу тәрбие 

процесіне тарту;педагогикалық кеңестің, ата -аналар комитеттерінің   және 

басқа да ата - аналар бірлестіктерінің жұмысына қатысу, қоғамдық 

ұйымдармен өзара әрекеттесу); 

-ақпараттық -ағартушылық (ата - аналарға балабақша туралы ақпарат пен 

балабақшаның қызметін реттейтін құжаттаманы беру; ата-аналар тобымен 

жұмысты ұйымдастыру, жеке педагогикалық көмек; ата –аналарғатиісті  

ақпараттың әр түрлі құралдарын қолдану); 

-ұйымдастырушылық - педагогикалық (ата - аналарды балалармен және 

тәрбиешілермен бірлескен іс -шараларға тарту, бос уақытқа , сауықтыру 

шараларына қатысу, балабақшаға мүмкін болатын көмек көрсету) 

 - ата -аналық әлеуметті зерттеу мақсатында балабақшасында ата -аналардың 

әлеуметтік карталары әзірленеді , оның ішінде келесі тармақтар бар; 

отбасылық жағдайы, жасы ұлты, білім деңгейі , отбасы құрамы, әлеуметтік 

жағдайы. 

 

11.Тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары деңгейіне 

қойылатын талаптар. 

№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасында тәрбиеленушілердің 

денсаулығын,психикасын,қызығушылықтарын қорғау мақсатында базистік 

оқу жоспарымен қамтамасыз етілген оқу жүктемесінің мөлшері 

сақталады.Базистік оқу жоспарының сағат саны мектепке дейінгі білім 

берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандарт талаптарына сай 

жоспарланған.Ұйымдастырылған оқу қызметі кестесі баланың жас 

ерекшеліктеріне денсаулық мүмкіндіктері есебінен құрылған және бөбекжай-

бақшадағы балалардың күнделікті өмірде өзара байланысын қамтамасыз 

етеді. Бөбекжай-бақшасы мектепке дейнігі тәрбиелеу мен оқытудың 

мемлкеттік стандартына және балаларды тәрбиелеу мен оқытудың 

психологиялық-педагогикалық негізіне қойылған талаптарға сай. 

 

12.Тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойлатын талаптар: 

1.МЖМБС мен МДТО үлгілік оқу бағдарламасында анықталған әрбі білім 

беру саласы және әрбір ұйымдастырылған оқу қызметі бойынша жас топтары 

бойынша меңгеруге тиіс игеруге жататын білім,білік,дағдылары мен 

құзыреттіліктердің көлемін игеру; 

«Айгөлек», «Айша» кіші топтарында, «Ертөстік», «Жұлдыз» ортаңғы 

топтарында, «Құлыншақ», «Ботақан» ересек топтарында, «Ханшатыр», 

«Жасұлан» МАД топтарында «Денсаулық» білім беру саласының базалық 

мазмұны дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу қызметінде жүзеге 

асырылады.Денсаулық сақтау технлогиясын қолдана отырып,дене дағдылары 

мен негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру,жалпы дамытушы 



жаттығуларды,қимыл ойындарды,шынықтыру шараларын қолдану арқылы 

балалардың денсаулығын нығайтуда бөбекжай-бақша педагогтары мен 

тәрбиешілері жұмыс атқаруда.Топ тәрбиешілері балаларды ересектермен 

дене жаттығуларын орындауды үйретіп,негізгі қимыл түрлерін 

игеруге,спорттық жаттығуларын орындауды таңертеңгілік 

жаттығуларды,дене шынықтыру оқу қызметінде жаттықтырды.Салауатты 

өмір салты туралы түсініктерін қалыптастыруда тәрбиешілер күнделікті 

өмірден алынған әңгімелер,ситуацияларды қолданады.Бөбекжай-бақшаның 

негізгі жұмыс бағытының бірі балалардың денсаулығын сақтау және нығайту 

болып табылады. «Денсаулық» білім беру саласы бойынша сауықтыру 

жұмыстарын жүзеге асыру үшін қажетті жағдайлар жасалған.Жүйелі түрде: 

балалардың ағзаларын шынықтыру ретінде –таңертеңгі жаттығу,серуенде 

қимыл ойындар,оқу қызметінде сергіту сәттері өтіледі.Топтағы сауықтыру 

шараларына да көңіл бөлінеді; күндізгі ұйқыдан кеін тітіркендіргіш 

кілемшелермен жүру релаксациялар,тыныс алу жаттығулары,төсекте жатып 

орындайтын жаттығулар комплексі ұйымдастырылған.Денсаулықты 

нығайтуғы ықпал ететін дене 

сапаларын:ептілік,төзімділік,икемділік,шапшаңдық үйлесімділікті 

дамыту.Денсаулық сақтау технологиясын пайдалана отырып балалардың 

қимылдық белсенділігін дамыту мен үйлестіру және дене жаттығуларының 

қызығушылығын қалыптастыру болғандықтан әр кезеңде өсу деңгейі 

байқалады.Оқу жылында балалардың қозғалыс қызметтіндегі 

қызығушылықтарын спорттық-сауықтыру белсенділіктерін қалыптастыру 

болғандықтан тәрбиешілер осы бағытта атқарған жұмыстары оң нәтиже 

берді.Негізгі қимыл түрлерінің дағдыларын,мәдени  гигиеналық 

дағдыларын,салауатты өмір салты туралы бастапқы түсініктерін 

қалыптастыру.Жыл соңында тәрбиеленушілер дене жаттығуларын орындай 

алады,бір-бірден жүріп,шашырап,шеңберге қайта тұрады,саптағы өз орнын 

табады.Жаттығулардың орындалу ретін сақтайды.Мәдени-гигиеналық 

дағдыларды орындауға дербестік танытады. 

Ересек топ тәрбиешілері бұл салада «Спорт сенің серігің» тақырыптық оқу 

қызметін өткізіп,балалардың жас ерекшеліктерін ескере 

отырып,меңгерулеріне жеңіл әрі тиімді болатын ойындар 

ұйымдастырып,шынықтырудың түрлі әдістерін пайдаланды.Мысалы: нүктелі 

массаж,ояну гинастикасы,релаксация жаттығуларын жасатып балалардың 

жеке гигиенасын қалыптастыруды назардан тыс қалдырған жоқ. 

«Қатынас» білім беру саласы сөйлеуді дамыту,көркем әдебиет 

ұйымдастырылған оқу қызметінде жүзеге асырылады.Тілдік қарым-қатынас 

дағдыларын,сөздік қорын,әдеби шығармалар мен халық ауыз әдебиеті 

шығармаларына қызығушылығын қалыптастыру.Дыбыстардың дұрыс 

айтылуын,байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру,халық ауыз әдебиеті 

шығармашылығына баулу арқылы жүзеге асырылады.Балалардың түрлі 

әрекеттердегі және алуан түрдегі ауызша және байланыстыра сөйлеуін 

дамыту үшін инновациялық әдістер мен технологиялардың элементтерін 



мүмкіндігінше пайдаланып,тәрбиеленушілердің логикалық ойларын 

дамыту,мнемокесте арқылы әңгіме құрауға дағдыландыру шығармашылық 

дағдыларын,эстетикалық талғамдарын дамытып,қалыптастыру жұмыстар 

жүргізілді.Тәрбиешілер Мусина. И,Нұрлыбаева Г балалардың 

шығармашылық дағдыларын,эстетикалық талғамдарын 

дамытып,қалыптастыру жұмыстары жүргізілді.Жас ерекшеліктеріне сәйкес 

ТРИЗ технлогиясының элементтерін пайдалануды жалғастырды.Ашық 

көрсетілімдерде топтастыру әдісін пайдалана отырып,орталықтарға 

бөліп,балалардың өздері орындай алатын тапсырмалар беру арқылы дамыта 

оқытудың нәтижелі болуына жаңаша қарым-қатынас орната білді.Тыңдалым 

және айтылым дағдыларын игерген,қысқа тақпақтарды өлеңдерді жатқа 

біледі,саусақтар жаттығулары да бұл салаға көп көмегін тигізеді. 

«Таным» білім беру бойынша балалардың бойына қарапайым математикалық 

ұғымдарды қалыптастыруға жағдайлар мүмкіншіліктер жасауды арттыру 

үшін,түрлі сенсорикалық әсерлермен байыту,қоршаған табиғаттың 

сұлулығын серуен  арқылы,өлеңдер,ән тыңдау арқылы үйрету,табиғи 

материалдармен жұмыс жасау бала бойындағы танымдылық шыңдау 

жолдарын қарастырдық. 

Күннің екінші жартысында ұйымдастырылған оқу қызметтерінде балалар 

суреттен жануарларды тауып атайды,олардың сипаттық ерекшеліктерін 

атауға үйренген,құрылыс материалдарының қасиеттері туралы түсініктерді 

игерту және құрылыс материалдарын пішіні,көлемі бойынша топтастыра 

алуға үйренді.Табиғаттың маусымдық өзгерістерін атай алады, «Қызықты 

математика» құралдарын,атрибуттарын пайдалана отырып қарапайым 

математикалық түсініктерді қалыптастыру,өз ойы бойынша құрылыстарды 

жасауға,оларды мазмұн бойынша біріктіруге және олармен ойнауға 

ынталандырады.Тірі және өлі табиғат туралы білімдерін,табиғатта өзін ұстау 

туралы ережелерді және қарапайым өзара байланыстар туралы 

білімдерін,табиғатта өзін ұстау туралы ережелерді және қарапайым өзара 

байланыстар туралы білімдерін байыту,табиғатқа сүйіспеншілікпен және 

ұқыпты қарауға баулу. 

Таным қызметінің дағдыларын жақсартуда балалардың зейінін 

,жадын,қабылдауын,көлемді,үлкендікті,түсті ажырата білуде ашық оқу 

қызметі өтіліп,балабақша әдіскері Айжан Төлеуова педагогтар арасында «оқу 

процесінде жаңа технологияларды тиімді қолдану» тақырыбында семинар – 

практикум өткізіліп,кеңестер берілді. 

«Шығармашылық» білім беру  саласының базалық мазмұны сурет 

салу,мүсіндеу,жапсыру,музыка ұйымдастырылған оқу қызметінде жүзеге 

асырылады. 

Балалардың эстетикалық қабылдауын қалыптастыруда,дербес тәжірибелік 

және шығармашылық әрекетін дамыту.Бейнелеу өнеріне,музыкаға,ән 

айтуға,қарапайым аспаптарда ойнауға,шығармашылық қызығушылықты 

қалыптастыруда топ тәрбиешілері әр сала бойынша жұмыста әр түрлі әдіс-

тәсілдерді қолданып,суретсалу қызметінің дәстүрлі емес 



әдістері/бастыру,алақан,саусақпен,сурет салу бойынша 

қортындысын;үлгі;ауызша нұсқаулық бойынша тапсырмаларды орындай алу 

қолдың  ұсақ моторикасын  дамытуда жаңа технологияларының элементтерін 

пайдаланып,мнемокестелер кеңінен қолданылды.Қағазбен 

,қарындашпен,қылқаламмен,бояулармен,сазбалшықпен жұмыс жасауға 

дағдыланған,желімсіз жапсыру техникасын жетілдіру 

жұмыстарын,бейнелерді қағаз парағына толық орналастыруды,әр түрлі 

пішіндерді бейнелеуге үйрету арқылы тәрбиеленушілерді қызығушылығы 

арттырылады.Балаларды музыкалық шығармашылыққа,жақсыны сезінуге 

тәрбиелеу халық әндерін «Бесік жырын» , «Тәй-тәй,балапан», «Қошақаным» 

«Айгөлек»» т.б. әндерді тыңдату арқылы да жүргізіледі.Жыл аяғында қағаз 

бетіне геометриялық пішіндерден қарапайым пішіндер/машина,үй,қар адам/ 

құрастырады және орналастырады.Музыкалық шығармалардың ( баяу,және 

көңілді) әндер ажыратады,ән мағынасын түсінеді,музыкасы сипатына сәйкес 

қозғалады.Музыкалық аспаптарда атайды,ересектермен бірге айтуға ынта 

білдіреді.Мүсіндеу кезінде техникалық дағдыларды біледі және қолдана 

алады.Саз балшықпен қарапайым әдістерін меңгерген.Қағаз бетіне штрихтар 

мен бояулар,жақпалар сызықтар салады,қағаз бетін бағдарлай алады.Түрлі 

түсті карандаштармен,гуашьтың төрт түсімен сурет салуды біледі.Жыл 

соңында тәрбиеленушілер заттық ұғымдарды салыстыра біледі; 

Геометриялық пішіндерді біледі,кеңкстікті  пен уақытпен бағдарлай 

алады,қарапайым құрлыстарды  құрастыра алады.Туған кейбір өсімдіктерін 

біледі,жануарларымен олардың төлдерін өздеріне тән белгілері бойынша 

атайды және ажыратады.Табиғатта  өзін ұстай білу ережелерін  түсінеді. 

«Білім беру саласының базалық мазмұны сурет салу,мүсіндеу 

,жапсыру,музыка  ұйыдастырылған оқу қызметінде жүзеге асырылды.» 

Балалардың шығармашылық қабілеттерін ,эстетикалық талғамын 

дамыту,бейнелеу өнеріне қызығушылықты қалыптастыру,шығармашылық 

ойлаумен қиялдауын дамыту, көзбен қол үйлесімін дамыту,қарапайым 

заттарды,құбылыстарды,ертегі кейіпкерлерінің пішінің ,түстерін,бөліктерінің 

орналасуын бере отырып бейнелеу біліктерімен дағдыларды қалыптастыру 

жұмыстары жүргізілді. Өнер туындыларымен,халық ойыншықтарымен,қазақ 

және басқа халықтардың сәндік-қолдаңбалы өнер туындыларымен 

таныстыруды оқу қызмет барысында жалғастырады.Жыл соңында күрделі 

емес сюжеттік композициялар құрастыра біледі,бормен асфальтқа , таяқпен 

құмға сурет салады.Пішіндердің бояудың бастапқы дағдыларын  игерген 

,сазбалшықпен ,ермексазбен , қамырмен  мүсіндеуге қызығушылық 

танытады.Қағаздың қасиеттері жайлы біледі/жыртылад/мыжылады.Ұқыпты 

жұмыс жасауға дағдыланған ,тазалық шараларын қолдана алады.Дайын 

пішіндерден қарапайым   композицияларды құрастыра алады. 

Музыканы  тыңдау дағдысын меңгерген,би қимылдарын орындайды, 

юалаларға аранлған музықалық аспаптарды ажыратады,атайды.Музыкалық 

шығарманы  эмоциямен қабылдайды. «Әлеумент» білім беру саласының 

базалық мазмұны қоршаған ортамен танысу, экология негіздері 

ұйымдастырылған  оқу қызметінде іске асырылды.Балаларда қоршаған 



ортаға жағымды мінез- құлықпен  қарым –қатынасымен, эмоционалды  

елгезекпен әлеументтік мәдіниет негіздерін қалыптастыруда оларды 

қоршаған ортадағы  заттарды атауларымен  және олардың міндеттерімен 

таныстыру арқылы ,таныс заттарды ажыратуға үйрету жұмыстары  жоспар 

бойынша жүргізіледі.қазақстанның халық ауыз әдебиетті шығармашылығын 

қолдану арқылы отанға,отбасына деген сүйіспеншілікті ,ересектерді құрмет 

көрсетуге жыл бойында  ұйымдастырылған оқу әрекеттерінде серуенде 

,режиімдік сәттердің қолайлы кезендерінде жүргіліеді. 

Жыл соңында отбасы мүшелері туралы әңгімелейді,оларға өзінің қарым-

қатынасын білдіреді,айналасындағы  заттардың  міндеттерін  

біледі,ересектерге  көмектесуге ынта  білдіреді,табиғаттың сипаттық 

маусымдық өзгерістерін анықтайды және  атайды.Табиғат бұрышының 

тіршілік иелеріне қамқорлық  танытады,аулада  жаздың күндерінде  

ересектерге  гүлзарларда  көмектеседі. 

2.Әдістемелік жұмыстың бағыты әдістемілік  кеңес арқылы  жүзеге 

асырылып отырады.Мемлекеттік аттестаттау  барысында  бейімделген 

бағдарламалар тексеріліп  сағат сандары , бағдарламаны  балалардың жас 

ерекшеліктеріне сай  екені  анықталды. Жас кезендерін сақтау  және  

топтарды  бірдей жастағы немесе әртүрлі жастағы  принцип  бойынша  

жинақтау: 

№33 «Көркемай»бөбекжай бақшасында балаларды  INDIGO электрондық  

қызметері жүйесімен қабылданады 

 

13.Оқу  мерзіміне қойылатын талаптар: 

1.Жас кезіндерін сақтау және топтарды бірдей жастағы немесе әртүрлі 

жастағы принцип бойынша жинақтау: №33 «Көркемай»бөбекжай 

бақшасында балаларды  INDIGO электрондық  қызметері жүйесімен 

қабылданады.Бөбекжай бақшасы  бойынша  топтардың жас кезіндері 

сақталған.,топтар бірдей жас принцип бойынша жинақталған . 

Өлшем шарттын  тоғыз қосымшасына  сәйкес жылдар бойынша жас топтары 

тізімдері жасалып,көшірмесі қоса берілді. 

2.    МЖМБС мен МДТО үлгілік оқу бағдарламасында анықталған әрбір білім 

беру саласы және әрбір ұйымдастырылған оқу қызметі бойынша жас топтары 

бойынша меңгеруге тиіс игеруге жататын білім,білік,дағдылар  мен 

құзыреттіліктердің көлемін игеру: 

Айгөлек», «Айша» кіші топтарында, «Ертөстік», «Жұлдыз» ортаңғы 

топтарында, «Құлыншақ», «Ботақан» ересек топтарында «Денсаулық» білім 

беру саласының базалық мазмұны дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу 

қызметінде жүзеге асырылады. 

 

 

 

 

 

 



Тәрбиеленушілер  контингентінің құрылымы 

 

р/с 

Тегі, аты, әкесінің 

аты 

 Туған күні, 

айы, жылы 

   Топтың атауы   Жас 

топтары 

1 Төлеу Аянат 

Ринатқызы 

06.05.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

2 Деген Әдемі 

Ерболатқызы 

17.01.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

3 Самархан Нұрдария 

Әсетқызы 

17.09.2018ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

4 Өмірбек Сардар 

Ануарбекұлы 

01.09.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

5 Мизам Нұрмұханбетов 

Нұрболатұлы 

30.05.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

6 Досжанқызы Айза 06.08.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

7 Жумагалиева Амина 

Сериковна 

24.10.2018ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

8 

 

Қанат Заңғар 

Наурызбекұлы 

22.12.2018ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

9 Болат Әсемгүл 

Дәуренқызы 

27.02.2018ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

10 Асқар Айназ 

Бекболатқызы 

09.03.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

11 Жанқұл Аяжан 

Бақдаулетқызы 

30.12.2018ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

12 Ақсұңқар Азиза 

Айбарқызы 

20.03.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

13 Болат Нұрхат 

Даниярұлы 

16.03.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

14 Мұханбетова Айлин 

Нысановна 

22.03.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

15 Сансызбай Кәусар 

Қайсарқызы 

04.05.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

16 Маслов Ратмир 

Ренатович 

23.05.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

17 Макжан Махмуд 

Бауыржанұлы 

10.06.2018ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

18 Ташен Жұбаныш 

Нұрланұлы 

16.02.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

19 Бердіғали Саида 

Ерназарқызы 

26.01.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 

20 Мереке Ахмад 

Ренатұлы 

21.05.2019ж 

 

Айша кіші тобы 2-3 жас 



21 Алтынбекұлы Ибрахим 20.12.2018ж 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

22 Айтқали Ибрахим 

Маратұлы 

17.05.2019ж 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

23 Жүсіпбек Имран 

Дәуренұлы 

10.09.2018ж 

 

Айгөлек кіші тобы 2- 3 жас  

24 Мағдат Айым 

Ерболатқызы 

30.09.2018ж 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

25 Боранбай Ахмад 

Азаматұлы 

06.08.2019ж 

 

Айгөлек кіші тобы 2- 3 жас  

26 Сағындықұлы Дастан 26.07.2019ж Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

27 Қайратұлы Алихан 18.04.2019ж Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

28 Нұрлан Әбілқайыр 

Аманқайыұлы 

21.11.2018ж Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

29 Төлеген Сымбат 

Қуандыққызы 

04.08.2019ж 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

30 Сырым Ханзада 

Жанарысұлы 

26.03.2019ж 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

31 Тілекқабыл Тамерлан 

Тұрланұлы 

04.10.2019ж 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

32 Исаев Нұрасыл 

Бауыржанұлы 

26.06.2019 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

33 Жұмабай Айымгүл 

Жасұланқызы 

07.12.2018 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

34 Жансуров Омар 

Жансурович 

04.10.2018 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3жас 

35 Бағытжан Муслим 

Нұржанұлы 

04.05.2019 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3жас 

36 Бектурганов Данил 

Ибрагимович 

23.10.2018 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

37 Асқарұлы 

Мұхаммедәли 

04.08.2019 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

38 Серік Алихан 

Ақылбекұлы 

22.11.2018 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

39 Ермекбай Нұрайна 

Нұрболатқызы 

23.01.2019 

 

Айгөлек кіші тобы 2-3 жас 

40 Даулетияр  Алтынай 11.10.2017 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

41 Жанқұл  Аяла 20.01.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

42 Мырза  Заңғар 18.06.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

43 Әділұлы  Шыңғыс 31.07.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 



44 Әділұлы  Дастан 31.07.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

45 Сырымбай  Рамиз 27.05.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

46 Өтеміс  Еркеназ 05.09.2017 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

47 Өмірбек  Бекназар 29.06.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

48 Апуажан  Фатима 03.03.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

49 Мизам Мәуліт 23.11.2017 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

50 Халибай  Әмір 08.01.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

51 Семгали  Ибрахим 27.04.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

52 Амантай  Көркем 22.05.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

53 Айболатұлы  Али 

 

22.05.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

54 Жолдас  Айлана 04.07.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

55 Миша Ясмина 18.05.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

56 Ихсан Нұрсина 23.04.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

57 Өмірзақ  Райян 07.07.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

58 Марс  Назым 18.01.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

59 Руслан  Мерей 01.08.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

60 Ордақ  Дінмұхаммед 10.01.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

61 Егізбай  Әділет 04.01.2018 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

62 Талғатова  Фатима 17.10.2017 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

63 Азаматқызы  Ясмин 11.10.2017 Жұлдыз ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

64 Саламатқызы Айзере 18.04.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

65 Нуржанов Радмир 

 

23.04.2018 Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 



66 Мирамғали Алина 05.02.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

67 Болат Зейнұр 31.01.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

68 Арман Ханшайым 03.08.2018 Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

69 Сандыбай Илияс 

 

03.08.2018 Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

70 Рашитова Арайлым  

 

30.05 2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

71 Деген Дильназ 03.02.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

72 Дидарханұлы Ибраһим 31.05.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

73 Семғали Раяна  Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

74 Наурызбай Нұрислам 20.07.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

75 Сапарбек Амирхан 06.102017ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

76 Тулеген Али  Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

77 Анарбекұлы Мұхаммед 

Али 

16.10.2017ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

78 Қалыбай Ислам 

 

21.08.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

79 Бисенбай Ясмина 

 

20.02.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

80 Сырымбай Бекзат 18.05.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

81 Бисенбай Исмаил 17.06.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

82 Сержан Бейбарыс 24.07.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

83 Захар Аяулым 23.03.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

84 Құлмырза Фатима  

 

21.03. 2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

85 Шапағат Айбар 22.09.2017ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

86 Ерсінұлы Ернұр 28.08.2018ж Ертөстік ересек 

тобы 

3-4 жас 

87 Нұрлан Ислам 25.05.2018 Ертөстік ересек 

тобы 

3-4 жас 



88 Қанат Исмаил 26.01.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

89 Қанат Альфия 24.12.2017ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

90 Жұмабай Дина 05.07.2016ж Жасұлан МАД тобы     4-5жас 

91 Уразова Айлин 30.08.2018ж Ертөстік ортаңғы 

тобы 

3-4 жас 

92 Амантай Ахмад 05.07.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

93 Қайратұлы Амир 25.05.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

94 Уран Батырбек 19.02.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

95 Қуаныш Ерхан 

 

18.07.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

96 Амангелді Али 03.06.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

97 Акимова Азиза 01.05.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

98 Тасмұқан Инабат 23.01.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

99 Апуажан Али 13.02.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

100 Қызылбаев Нұрислам 24.06.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

101 Наурызбай Нариман 19.09.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

102 Қалидолла Нұртас 06.03.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

103 Бисенбай Айша 03.12.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

104 Нұрланқызы Ақпейіл 20.04.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

105 Бердіғали Амира 12.04.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

106 Аманкелді Гүлжайна 23.02.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

107 Даулбай Айсұлтан 30.06.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

108 Жақсымұрат Әлихан  Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

109 Габдыуали Шерхан 

 

24.02.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

110 Аслан Зере 02.06.2017 

 

Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

111 Асылбек Абылай 25.10.2016 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 



112 Жолдаскалиев Айдын 23.11.2016 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

113 Дидарханұлы Айқын 23.11.2016 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

114 Қоныс Көбеген 09.11.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

115 Русланұлы Азамат 15.01.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

116 Жанатұлы Саян 20.11.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

117 Мұратқали Айзере  Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

118 Нұрболатқызы Еркеназ   20.12.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

119 Хожамуратова Мадина 26.09.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

120 Болат Амира 18.11.2017 Ботақан ересек тобы 4-5 жас 

121 Бақытжан Ерсұлтан 26.11.2016 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

122 Бекжанұлы Азат 25.11.2016 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

123 Боранбай Ахат 17.06.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

124 Жұмабай Ерасыл 02.07.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

125 Жәнібек Айару 08.08.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

126 Мирамғали Ернұр 15.10.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

127 Маслова Аяна 21.12.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

128 Парасатқызы  Сабина 30.12.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

129 Сембай Інкәр 24.11.2016 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

130 Сайлаубай Жүрсін. 

 

26.08.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

131 Сұңғатұлы Алихан 16.12.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

132 Төлеу Арайлым 17.03.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

133 Тенел Аль –азиз. 23.01.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

134 Демеу Фатима 19.10.2016 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 



135 Ермекбай Нұрсұлтан 05.07.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

136 Жеткін Мадина 02.04.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

137 Қайыржан Асемай. 17.02.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

138 Қалиолла Аққу 15.02.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5жас 

139 Қойшығали Еркеназ. 28.09.2017ж Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

140 Қасым Еркенұр 24.09.2017ж Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

141 Қажымұрат Ару 02.02.2017ж Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

142 Қазақбай Ибрахим 06.05.2016ж Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

143 Марал Ерке 07.07.2017 Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

144 Алдаберген Айсұлтан 06.08.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

145 Азаматқызы Аяулым 29.06.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

146 Берік Айда 16.10.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

147 Айбек сұлу 31.12.2015 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

148 Абзалұлы Асанәлі 04.09.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

149 Иғали Айназым 04.08.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

150 Урингали Ясина 23.08.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

151 Сағидолла Ақерке 19.06.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

152 Болат  Жеткіншек 26.06.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

153 Болат Зияда 11.01.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

154 Мырза Ернар 16.09.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

155 Сайын Алмас 28.04.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

156 Мұрат Мейіржан 14.11.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 



157 Бағытқали Ілияс 03.03.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

158 Дүйсенбай Сезім 28.09.2015 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

159 Базар Айару 09.08.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

160 Ринатқызы Ақтілек 22.12.2015 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

161 Рашит Мустафа 03.07.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

162 Қайролла Ардақ 09.05.2016 Ханшатыр МАД 

тобы 

5-6 жас 

163 Сержанқызы Айшабибі 10.03.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

164 Төлеген Даниал 24.06.2016ж Құлыншақ ересек 

тобы 

4-5 жас 

165 Аязбай Аят 08.03.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

166 Амангелді Райан 27.12.2015 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

167 Парахатов Бахадир 05.01.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

168 Төлеуғали  Жансая 22.06.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

169 Шарханұлы  Нұрислам 25.01.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

170 Жеткін   Асылайым 09.12.2015 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

171 Максимұлы Мади 28.07.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

172 Мағдат  Нұрасыл 18.10.2015 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

173 Қойшығали Медина 13.03.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

174 Болат Исламбек 18.02.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

175 Қаратау Ғаділжан 25.04.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

176 Қосыбек  Аруна 26.09.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

177 Байзолла  Тәуекел   27.10.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

178 Төлеген Инабат 19.10.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

179 Шоқанқызы Алуа 05.04.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

180 Самат Мелена 05.09.2016 Жасұлан МАД тобы 5-6 жас 

 



 

14.Көркемдік шығармашылық конкурстар мен байқауларға 

қатысу нәтижелері 

р/с Балалардың аты-жөні жылы     номинация 

1 Аманғали Іңкәр 2020 жыл Мектеп жасына дейінгі балалар 

шығармашылығының 

«Айгөлек» қалалық 

фистивалінде «Мәнерлеп оқу» 

номинациясы бойынша ІІ-Орын 

2 Уали Қазына 2020 жыл Мектеп жасына дейінгі балалар 

шығармашылығының 

«Айгөлек» қалалық 

фистивалінде «Вокал» 

номинациясы бойынша Алғыс 

хат 

3 Тілекқабыл Гүлден 2021 жыл Мектеп жасына дейінгі балалар 

шығармашылығының 

«Айгөлек» қалалық 

фистивалінде «Көркем сөз» 

номинациясы бойынша ІІ-Орын 

4 Жанқұл Аяла 2021жыл Республикалық «Өрлеу» 

порталының ұйымдастыруымен 

өткен байқау Диплом І-Орын 

5 Асқар Айеркем 2021 жыл Республикалық «Өрлеу» 

порталының ұйымдастыруымен 

өткен байқау Диплом  

6 Өтеміс Еркеназ 2020 жыл Республикалық «Өрлеу» 

порталының ұйымдастыруымен 

өткен байқау Диплом І-Орын 

7 Жанқұл Аяла 2020 жыл "Халықаралық ғылыми 

тәжірибе" орталығының 

ұйымдастырумен өткізілген 

"Қысқы ертегі" атты балабақша 

мен мектеп оқушылары 

арасындағы сурет байқауында 

ӀӀ-дәрежелі диплом 

8 Даулетияр Алтынай 2020 жыл Республикалық «Өрлеу» 

порталының ұйымдастыруымен 

өткен байқау Диплом І-Орын 

9 Жолдас Айлана 

 

 

 

2020 жыл "Табиғатты аялайық" атты 

республикалық сурет 

байқауында ӀӀI-дәрежелі 

диплом 

 



Республикалық «Білімгер» 

Білім порталы ұйымдастырған 

балалар арасындағы «Көктемгі 

пейзаж» көркемсурет және 

шығармашылық байқауында 

үздік танылып І Орын 

 

10 Ордақұлы Дінмұхаммед 2021 жыл Республикалық «Білімгер» 

Білім порталы ұйымдастырған 

балалар арасындағы «Көктемгі 

пейзаж» көркемсурет және 

шығармашылық байқауында 

үздік танылып І Орын 

 

11 Өтеміс Еркеназ 2020 жыл "Табиғатты аялайық" атты 

республикалық сурет 

байқауында ӀӀI-дәрежелі 

диплом 

 

Республикалық «Білімгер» 

Білім порталы ұйымдастырған 

балалар арасындағы «Көктемгі 

пейзаж» көркемсурет және 

шығармашылық байқауында 

үздік танылып І Орын 

 

12 Семгали Раяна 2020 жыл "Жазғы қызықтар» атты 

Республикалық байқау І-Орын 

 

13 Шарханұлы  Нұрислам 2020 жыл "Қазақстан - алма мен 

қызғалдақтың Отаны" атты  

балабақша тәрбиеленушілеріне 

арналған Республикалық  

онлайн байқауында ӀI-дәрежелі 

диплом 

14 Бекжанұлы Азат 2021жыл "Тәуелсіз ел жастары - 

қоғамдық қорының 

ұйымдастыруыменөткен 

балабақшалар арасындағы  

Республикалық "Менің 

Отбасым" атты онлайн сурет 

байқауына Ӏ-дәрежелі диплом 

15 Акимова Азиза 2020 жыл "Кемел" өнер-білім 

орталығының 

ұйымдастыруымен балабақша 



тәрбиеленушілері және мектеп 

оқушылары арасында "Біз 

үйдеміз" атты еркін 

тақырыптағы Республикалық 

байқауында Ӏ-дәрежелі диплом 

16 Қаратау Ғаділжан 2020 жыл Халықаралық педагогтар мен 

психологтар достығы 

академиясының Қазақтан 

Республикасының өкілеттілігі 

халықаралық шығармашылық 

балалар байқауы  

І-Орын 

17 Қайыржан Асемай 2020 жыл «Мұнара» қоғамдық қорының 

ұйымдастыруымен Абай 

мұнарасын кеңінен дәріптеу 

мақсатында «Абай әлемі» атты 

Халықаралық байқау 

18 Қайыржан Асемай 2022ж Мектеп жасына дейінгі балалар 

шығармашылығының 

«Айгөлек» қалалық 

фестивалінде «Воклал» 

номинациясы бойынша ІІ-Орын 

19 Амангельді Раян 2022ж Мектеп жасына дейінгі балалар 

шығармашылығының 

«Айгөлек» қалалық 

фистивалінде «Мәнерлеп оқу» 

номинациясы бойынша ІІ-Орын 

 

Олимпиадаларға қатысу 

р/с       Балалардың аты-жөні       жылы     номинация 

1 Алмасқызы Адиля 2021 жыл «Білім жолымен» атты 

олимпиада ІІІ-Орын  

2 Жамбырбек Санжар 2021жыл «Білім жолымен»атты 

олимпиада ІІІ-Орын 

 

3 Тілекқабыл Гүлден 2021жыл «Білім жолымен» атты 

олимпиада ІІІ-Орын 

 

3 Мағдат Нұрасыл 2022жыл «Білім жолымен» атты 

олимпиада І-Орын 

 

4 Амангелді Раиан 2022жыл «Білім жолымен» атты 

олимпиада І-Орын 

 



5 Ринатқызы Ақтілек 2022 жыл «Білім жолымен» атты 

олимпиада ІІ-Орын 

 

 

Тәрбиеленушілер күндізгі және сырттай қалалық  немесе облыстық 

деңгейдегі шығармашылық, көркемдік конкурстар мен байқаулардың 

жеңімпаздары, жүлдегерлері немесе  республикалық деңгейдегі қатысу 

бағыты бойынша өлшем шарты жақсы  деп бағаланды.  

 

15. 5 жылға арналған даму жоспары: 
2020-2025 оқу жылдарына арналған даму жоспарының негізгі мазмұны мына 

төмендегілерді қамтиды: 

-Балабақшаның даму бағдарламасын болжау; 

-Ішінара білім-беру процесін дамыту; 

-Материалдық техникалық базаны дамыту; 

-Бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталған стратегиялық 

бағыттар,мақсаттар,міндеттер мен іс-шаралар; 

-Бағдарламаны жүзеге асырудағы критерий мен нәтиже көрсеткіштері; 

-тәрбие жұмысын жүзеге асырудағы мақсаттар мен міндеттер. 

 

Бағдарлама мақсаты: оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық 

технологияларды енгізу негізінде бәсекеге қабілетті,білімі 

терең,жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу 

және оқыту. 

 

Бағдарламаның міндеттері: 

-Білім алу мүмкіндігіне жағдай туғызу; 

-білім алу үрдісін оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз ету; 

-тәрбиеленушілердің бойында 4К моделін қамтамасыз ету; 

-білім алушының зияткерлік,рухани адамгершілік және физикалық дамуын 

қамтамасыз ету; 

-ескі құндылықтарды жаңғырта отырып, асық ойындарын жандандыру; 

-матреиалдық-техникалық базаны нығайту; 

-Педагогикалық білім беруді жаңғырту;білім беру мен тәрбиелеудің қауіпсіз 

және жайлы ортасын қамтамасыз ету; 

 

Күтілетін нәтиже: 

1.Жалпы білім-білік дағдысының мазмұнының сапалық жаңаруы. Білім білік 

дағдысын меңгеру сапасының кқтерілуі. 

2.Педагогтардың АКТ технологиясының меңгеріп,креативті 

құзыреттіліктерін арттыру. 

3.Балабақша қызметінің басқару жүйесінің жетілдірілуі. 

4.Балабақшаның материалдық техникалық базасының жақсаруы. 

№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшаның стратегиялық бағыттары мен 

мақсаттары,міндеттері мен шешімдері,шаралары,даму бағдарламасын жүзеге 



асырудағы жұмыстары тәрбие жұмысын жүзеге асырудағы мақсаттар мен 

міндеттеріне талдау жасалынды. 
(5-жылдық даму жоспарының көшірмесі ұсынылды.) 

 

16. Кемшіліктер мен ескертулер: 

Мектепке дейінгі мекеме балаларына үздіксіз тәрбие мен білім беру келешек 

ұрпақтың еркін дамуына,жан-жақты білім алуына,белсенді,шығармашыл 

болуына тікелей әсер ететін балабақша мен балабақша тәрбиешілері.Осыған 

орай мектепке дейінгі мекемелердің тәжірибесіне оқыту мен тәрбиелеудің 

әртүрлі технологиялары енгізілуде.Мәселен,ынтықмақтастық педагогикасы, 

білім беруді ізгілендіру,ойын арқылы оқыту,түсіндіре басқарып озат 

оқыту,өздігінен оқыту,сын тұрғысынан ойлауды дамыту, оқытудың 

компьютерлік технологиясы,психологиялық,педагогикалық әдістемелік 

білімді,педагогикалық шеберлікті,балалардың жан-дүниесін терең үңіліп оны 

ұғына білуді талап етеді.Осы талаптарды орындауда педагогтарымыздың 

АКТ технологиясын еркін меңгеру мәселесі туындап отыр.Бұл мәселені 

шешуде алдағы уақытта жоспарлы түрде жұмыстар жүргізіледі.Қазіргі таңда 

мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиешілердің ұстанымы 

ауысқан:ол балаларға басшы емес,білім беру қызметінің тең 

қатысушысы.Мұндай оқыту баланың инттелектуалды қабілеттілігін 

айтарлықтай шамада анықтайды,балаларға мінезін қалыптастыруға,байланыс 

тілді,логикалық ойлауды,дүниетанымды дамытуға орта құруға мүмкіндік 

береді.Сондықтан топтарда кезекпен заттық дамытушы орта 

құруды,толықтыруды міндетімізге алдық. Мектепке дейінгі мекемеде озат 

педагогикалық тәжірибе-педагогтың шеберлігінің жоғары деңгейі,тұрақты 

педагогикалық нәтиже беретін оқыту және тәрбие тәжірибесі екенін 

ескерсек,балабақшамызда озық тәжірибені пайдалану,тарату дамып 

келеді.Педагогтар іс-тәжірибеде қолданғанымен,оны 

жинақтау,тарату,жалпылау бойынша қиналып жатады.Осы мәселені шешуде 

педагогтарды озық педагогиканы жинауда алдағы уақытта әдістемелік 

кеңестер,шеберлік сыныптар өтуді жоспарға енгіздік. 

Көп жұмыстар жасалғанына қарамастан, мектепке дейінгі ұйымдарды 

дамыту құралдарымен қамтамасыз ету басты мәселелердің бірі болып қалады. 

Топтарда құрылыстық, кітаптар, музыкалық және ойын бұрыштарын одан әрі 

кеңейту және сатып алу жұмыстарын жалғастыру; мектеп жасына дейінгі 

балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты сюжеттік- рольдік 

дидактикалық және дамыту ойын түрлерін жаңаландыру және толықтыру.  
 

 

 

 

 

 

 

 



17.Қорытынды 

№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасында оқу-тәрбие мемлекеттік білім беру 

стандарты мен нормативті-басқару құжаттарына негізделіп еске асырылады. 

Педагогикалық ұжым балаларға тәрбие мен білім берудің сапасын көтеру 

мен жетілдіруге байланысты мақсатқа бағытталған жұмыстар 

жүргізеді.Педагогтар облыстық,қалалық көлемінде ұйымдастырылып 

өткізілетін семинарларға,тренингтерге,түрлі сайыстарға қатысып,өз 

құзыреттіліктерін көтереді.Өзіндік білім көтеру үрдісінде бейімделген 

бағдарламалар мен қосымша білім беру бағдарламаларын 

қолданады.Тәрбиеленушілердің мемлекеттік білім беру стандартын игеру 

деңгейі бағдарламалардың барлық тараулары бойынша іске 

асырылуда.Балабақшадағы психологиялық және эмоционалдық жағдайды 

жақсарту,денсаулықтарын нығайту мақсатында көптеген жұмыстарды 

ұйымдастырылады. 

Мекемедегі тамақтандыруды ұйымдастыру және медециналық қызмет 

көрсету өз деңгейінде жүргізіледі.Балалардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

жұмыстары жүйелі жүргізіледі,мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндердің 

дамуына қажетті жағдайлардың барлығы жасалған.Бөбекжай-бақшаның оқу-

тәрбие жұмыстарын атқаруға қажетті оқу-әдістемелік материалдық базасы 

жеткілікті жабдықталған. 

Білім беру мен тәрбиенің мақсаты өз деңгейінде жүргізіледі.Педагогтар жаңа 

инновациялық технологиялар арқылы балаларға білім береді.Әкімшілік 

тарапынан функциялар дұрыс бөлінген.Мекемедегі микроклимат жақсы. 

 

№33 «Көркемай» бөбекжай-бақшасы мектеп жасына дейінгі балаларды 

тәрбиелеу мен оқытуда мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың 

талаптарына сай екендігін көрсетті: 

Өзін-өзі бағалау нәтижесінде келесі ұсыныстар енгізіледі: 

 - «Педагогикадық процесті ұйымдастырғанда жалпы талаптар»(ҚР МЖМБС-

1.001-2016) сонымен қатар пәндік дамытушы ортаны ұйымдастырғанда 

жалпы талаптарды орындау барыстарын жалғастыру; 

-Педагогтарға тәрбиеленушілердің бағалау көрсеткішін дұрыс сараптауға 

кеңестер өткізу; 

-ҰОҚ барысын ұйымдастыруда педагогтар және технологияларды 

пайдалану,жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыстар жүргізу, 

-Көркемдік шығармашылық конкурстар мен байқауға қатысуды 

ұйымдастыру,тәрбиеленушілер арасында сараптама жүргізіп,жоспар жасау; 

-Жас мамандардың біліктілігін арттыру курстарынан өтулерін қамтамасыз 

ету; 

-Кәсіби деңгейді көтеру,өз білімін жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыру; 
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