
 

Келісілді Бекітемін 

«ШҚО бойынша Кәсіптік «Құрылыс колледжі» КМҚК 

білім беру орталығы» директоры 

КММ директоры   К.К.Тастекеев 

  А.Ақылбек «  »  2020 ж. 

«  »  2020 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шығыс Қазақстан облысы техникалық және кәсіптік 

білім беру жүйесі оқу орындарының 

«Жас оқытушылардың шеберлігін шыңдай отырып инновациялық 

оқытудың әдіс –тәсілдерін қолдануды үйрету» 

қашықтықтан өткізілетін жас оқытушылар арасындағы 

облыстық семинар 

 

ЕРЕЖЕСІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семей, 2020 ж. 



«Жас оқытушылардың шеберлігін шыңдай отырып инновациялық оқытудың 

әдіс – тәсілдерін қолдануды үйрету» қашықтықтан өткізілетін 

ОБЛЫСТЫҚ СЕМИНАРЫ 

 

Осы ереже семинар өткізудің мақсатын, міндеттерін анықтайды. 

Ұйымдастырушы: «ШҚО кәсіптік білім беру орталығы», «Құрылыс колледжі» 

КМҚК 

Семинар өткізілу түрі – қашықтықтан ZOOM платформасы арқылы. 

Өткізілу мерзімі: 30.11.2020ж. 

Уақыты: 15 .00, сілтеме жіберіледі. 

Семинар жұмыс тілдері: қазақ, орыс. 
Семинар қатысушылары: ШҚО Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының жас педагогтары. 

Жас педагогтар мектебіне 3 жылға дейін еңбек өтілі бар педагогтар кіреді. 

 

Семинар келесі секциялар бойынша «Жас педагогтар мектебінің» 

жұмысының өзекті мәселелері туралы қарау және білім алмасу жоспарланған: 

І. «Білім беру үдерісіне заманауи тәсілдер мен озық педагогикалық 

технологияларды енгізу және ақпараттық-әдіснамалық мәдениет деңгейін 

арттыру»; 

ІІ. «Жаңа білім беру технологиялары»;  

ІІІ.«Қашықтықтан білім берудің озық технологиялары». 

 

Семинардың мақсаты мен міндеттері 

 

 Жас педагогтардың жұмыстың тиімді нысандарының авторлық әзірлемелері 

бойынша деректер банкін құру; 

 Жас педагогтардың білім алмасуын жаңдандыру; 

 Жас оқытушының педагогикалық шеберлігі мен кәсібилігін жетілдіру; 

 Жаңа идеяларды тарату; 

 Жас мұғалімдер мен тәлімгерлердің бірлескен қызметін ұйымдастыру; 

 Білімдерін кеңейту және жүйелеу; 

 Оқытудағы жаңашылдыққа ұмтылысын дамыту; 

 Қашықтықтан оқытудың жаңашылдықтарын және жұмыс дағдысын дамыту. 

 

Облыстық семинардың басқарылуы 

 

Облыстық семинардың жалпы басшылығы «ШҚО КБ орталығы» КММ, 

«Құрылыс колледжі» КМҚК ұйымдастыру комитеті арқылы жүзеге асырылады. 

Ұйымдастыру комитеті облыстық семинарды ұйымдастыру және дайындау 

жұмыстарын, қатысушылар тізімін, сондай-ақ ZOOM платформасы арқылы 

облыстық семинарды ұйымдастыру жұмыстарына байланысты басқа да 

сұрақтарды шешуге қатысты жұмыстарды атқарады. 



Байланыс телефоны: 87752804255 

Модератор: Терликбаева Айнур Тулеуовна. 

 

Семинарға қатысу және өту тәртібі 

 

Қашықтықтан өтетін облыстық семинарға қатысу үшін ұйымдастыру 

комитетіне (электронды пошта terlikbaeva2012@mail.ru ) материалдар папкасын 

25.11.2020 ж. жіберу қажет. 

Семинарға қатысатын жас педагогтар өз жұмыстарын (видео түсірілім, 

презентация, баяндама) ZOOM платформасы арқылы қысқаша баяндап өтеді 

(әр оқытушыға 3 мин беріледі). Барлық жұмыстар қабылданғансоң семинар 

бағдарламасы құрылып авторларға жұмыстарын баяндау уақыттары алдын-ала 

жіберіледі. 

Материалдар папкасы 2 файлдан тұру керек, олар: 

 берілген нұсқаға сәйкес өтінім; 

 талаптарға сәйкес жазылған баяндама немесе презентация немесе видео 

түсірілім түрінде қабылданады. 

Семинарға қатысуға сұраныс және материалдар 2020 жылдың 25-ші 

қарашасына дейін қабылданады. (Қосымша №1). 

Материалдар электронды түрде «Семинар деген белгімен және 

қатысушының Т.А.Ә.» жазылып қабылданады. 

Талаптарға сай емес материалдар қарастырылмайды. 
Әрбір қатысушыға «ШҚО КБ орталығы» КММ сертификаты беріледі. 

Жинақ PDF форматта шығарылады, видео нұсқаулықтар және 

презентациялар сілтеме арқылы әдістемелік нұсқаулық ретінде папкаға 

салынып жас оқытушыларға тапсырыста көрсетілген электронды мекен- жайға 

жіберіледі. 

Байланыс телефоны: Терликбаева Айнур Тулеуовна 87752804255 
 

Баяндаманы рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

 

Баяндама мәтінінің көлемі 3-5 бет.; формат MS Word (*.doc немесе *.rtf); 

файл атауы және жекелеме файлдары автордың тегімен аталуы тиіс. 

Парақ форматы: А4. Барлық жолдар – 2 см. Шрифт: Times New Roman, 

KZ Times New Roman; кегль – 14. жоларалық интервал – бірлік. Азат жол: 1,25. 

Кестелер, сызбалар, суреттердің атауы болуы тиіс және олар Windows 

ортасында терілуі тиіс. 

Алдымен оң жақ шетте автордың (авторлардың) аты-жөні қою 

шрифтмен, кіші әріптермен теріледі. Одан төмен – ғылыми дәрежесі, лауазымы, 

автор жұмыс іститін мекеменің толық аты-жөні, қаласы көрсетіледі. Азат 

жолдан 1 интервалдан кейін– баяндама мәтіні беріледі. 

Баяндама мәтіні редакциялауға жатқызылмайды және түпнұсқа болып 

табылады. Семинар материалдарының жинағы тікелей көшіру әдісі арқылы 

терілетін болады. 

Әдебиеттер тізімі мәтін соңында орналастырылады. Мәтіндегі сілтемелер 

түпнұсқаның бетін көрсете отырып әдебиеттер тізіміндегі номерге сәйкес 

келетін тиісті номер түрінде төртбұрыш жақшада рәсімделеді– мысалы: [6, бет. 

2]. Әдебиеттер тізімі  библиографиялық сипаттамалар  талаптарына сәйкес 

(ГОСТ 7.1.–2003) рәсімделінуі тиіс. Сілтемелер міндетті!!! 
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Видео көрсетілім 10 мин аспау керек және тақырыпқа сай даярлану керек. 

Презентация 15 слайдтан аспауы керек. 

Плагиат жұмыстар қабылданбайды! 

 
 

Қосымша № 1. 

 

«Жас оқытушылардың шеберлігін шыңдай отырып инновациялық оқытудың 

әдіс –тәсілдерін қолдануды үйрету» 

қашықтықтан өткізілетін облыстық семинарға қатысуға тапсырыс 

30 қараша 2020 жыл Семей қаласы. 
 

р/с Қатысушының 

аты-жөні 

Жұмыс 

атқаратын 

мекеме 

атауы 

Баяндама тақырыбы 

(видео көрсетілім, 

презентация) 

Секция Email 

почта, 

Ұялы телефоны 

      

 

 

 

 

 

 

Қосымша № 2. 

(Т.А.Ә.) 

Жас педагогтын лауазымы 

Жұмыс орны 

 
«Жас оқытушылардың шеберлігін шыңдай 

отырып инновациялық оқытудың әдіс –тәсілдерін қолдануды үйрету» 

баяндама атауы 

(1 жол қалдыру) 

Баяндама мәтіні 

(1 жол қалдыру) 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



Областной семинар 

 

«Использование инновационных методов обучения для повышения 

мастерства молодых преподавателей» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения семинара. 

Организаторы: КГУ «Центр профессионального образования ВКО» 

КГКП «Колледж строительства». 

Форма проведения – дистанционная, на платформе ZOOM. 

Дата проведения: 30.11.2020г. 

Время проведения: 15.00 ч., (ссылку заранее отправим). 

Рабочие языки семинара: казахский, русский. 
Участники семинара: молодые педагоги организаций технического и 

профессионального образования с педагогическим стажем работы до 3 лет. 

На семинаре планируется рассмотрение актуальных проблем ШМП, а также 

обмен опытом молодых преподавателей по следующим секциям: 

І. «Современные подходы к образовательному процессу, внедрение передовых 

педагогических технологий и повышение уровня информационно- 

методологической культуры». 

ІІ. «Новые образовательные технологии». 

ІІІ. «Передовые технологии дистанционного образования». 

 

Цели и задачи семинара 

 

 Создание банка данных по авторским разработкам эффективных форм 

работы молодых педагогов; 

 Обмен опытом средимолодых преподавателей; 

 Совершенствование педагогического мастерства и профессионализма 

молодого преподавателя; 

 Распространение новых идей; 

 Организация совместной деятельности молодых учителей и наставников; 

 Расширение и систематизация знаний; 

 Развитие стремления к инновациям в обучении; 

 Развитие инноваций и навыков работы в дистанционном обучении; 

 

Руководство областного семинара 

 

Общее руководство областным семинаром осуществляет комитет КГУ «Центр 

ПО ВКО» и КГКП «Колледж строительства». Оргкомитет проводит работу по 

подготовке и проведению областного семинара, формирует список участников, а 

также решает другие вопросы, связанные с организацией областного семинара. 

Контактный телефон: 87752804255. Модератор: Терликбаева Айнур Тулеуовна. 



Участие и порядок проведения семинара 

 

Для участия в семинаре необходимо направить материалы в оргкомитет 

(электронная почта- terlikbaeva2012@mail.ru) до 25.11. 2020 года. 

Молодые педагоги, участвующие в семинаре, кратко излагают свои работы 

(видеосъемка, презентация, доклад) через платформу ZOOM (на каждого 

преподавателя отводится 3 мин). Когда все работы будут приняты, составляется 

программа семинара и авторам заранее высылается время изложения работ. 

Папка материалов должна включать 2 файла: 

 заявка, оформленная строго по образцу; 
 видеосъемка, презентация или доклад оформленная в соответствии с 

требованиями. 

Для участия в семинаре необходимо направить в оргкомитет заявку в соответствии 

с требованиями до 25.11. 2020 года. (Приложение № 1). 

Материалы принимаются в электронном виде с пометкой: «Семинар и Ф.И.О 

участника». 

Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

Каждому участнику выдается сертификат от КГУ «Центр ПО ВКО». 

Сборник материалов конференции в электронном виде формате PDF будет 

отправлен на вашу электронную почту. Видеосъемка и презентация помещается в 

папку как методические указания или по ссылке направляется молодым 

преподавателям на электронный адрес, указанный в заявке. 

Контактные телефоны: Терликбаева Айнур Тулеуовна 87752804255 
 

IV. Требования к оформлению материалов. 

Объем текста доклада 3-5 стр.; формат MS Word (*.doc или *.rtf); имя файла и 

отдельные файлы должны называться фамилией автора. 

Формат страницы: А4. Все поля – 2 см. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New 

Roman; кегль – 14. Межстрочный интервал – одинарный. Отступ красной строки: 

1,25. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде 

Windows. 

Вначале по правому краю печатается Ф.И.О. автора (авторов) строчными буквами 

жирным шрифтом должность, полное название учреждения, город, е-mail. Через 1 

интервал после абзацного отступа – текст доклада. 

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Сборник 

материалов семинара будет набран методом прямого копирования. 

Список литературы помещается в конце текста. Ссылки в тексте оформляются в 

квадратных скобках в виде соответствующего номера по списку литературы с 

указанием страницы источника – например: [6, с. 2]. Список литературы должен 

быть оформлен в соответствии с требованиями стандарта библиографического 

описания (ГОСТ 7.1. – 2018). Ссылки обязательны! 

Видео работы не должна превышать 10 мин и должна быть подготовлена в 

соответствии с темой. Презентация не должна превышать 15 слайдов. 

Плагиат работы не принимаются! 
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Приложение № 1 

 

Заявка 
на участие в областном дистанционном семинаре 

«Использованию инновационных методов обучения для повышения 

мастерства молодых преподавателей» 

среди молодых преподавателей учебных заведений системы ТиПО ВКО 
 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО участника Наименование 

уч. заведения 

Тема доклада 

(видео работа. 

Презентация) 

Секция контактный 

телефон , адрес 

электронной 
почты 

      

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Ф.И.О участника 

Должность преподавателя 

Место работы 

 

«Использование инновационных методов обучения для повышения 

мастерства молодых преподавателей» 

Наименование доклада 

Текст доклада........ 

Список использованной литературы 

1.......... 

2.......... 

 


