
"Астана дарыны" ДДжПСО 2021 жылғы қараша
айында атқарылған іс-шаралары туралы

ақпарат

ЗИЯТКЕРЛІК ОЛИМПИАДАЛАР МЕН КОНКУРСТАР

2021 жылдың қараша айында «Астана дарыны» ДДжПС
орталығы 16 іс-шара өткізді, оның ішінде 1 халықаралық 6
республикалық жəне 9 қалалық. Аталған іс-шараларға Нұр-Сұлтан
қаласынан барлығы 3683 оқушы қатысып, 874 бала жеңімпаз жəне
жүлдегер атанды:
I орын – 120;
II орын – 316
III орын – 438;
Грамота - 364

2021 жылғы қараша айының 3-5 аралығында «Дарын» РҒПО
Алматы қаласы Əл Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде
ІV республикалық «Менің кіші Отаным» атты жас тарихшылардың
интеллектуалдық конкурсының республикалық кезеңі өткізді.
4 номинация бойынша қалалық кезеңнің жеңімпаз болған төмендегі
оқушылар қорытынды кезеңде өз бақтарын сынады:
1.«Менің кішкентай Отанымның тарихы» – Сагинғали Жанель №82
«Дарын»;
2.«Кішкентай Отанымның символы»- Аубəкір Арқалық №4 МГ;
3. «Менің кішкентай Отанымның болашағы» – Нұрғалиева Рыскүл
№38МЛ;
4. «Менің туған өлкем» – Құдайберген Əмина №38МЛ.
Нəтижесінде «Менің кішкентай Отанымның болашағы» номинациясы
бойынша №38 мектеп-лицейінің оқушысы Нұрғалиева Рыскүл жүлделі
ІІІ орынды иеленсе, .«Менің кішкентай Отанымның тарихы»
номинациясында №82 «Дарын» лицейінің оқушысы Сагинғали Жанель
І орынды жеңіп алды

2021 жылдың 7-13 қараша аралығында Өзбекстанның Ферғана
қаласында алғаш Ахмед əл-Фарғани атындағы халықаралық
физика олимпиадасы өтті. Қазақстан атынан 2 ғылыми жетекшінің
жетекшілігімен 8 оқушы қатысты.

Халықаралық физика олимпиадасының (IPhO-2021) рейтінгісінде
көш бастап тұрған 20-ға жуық алыс-жақындағы мемлекеттердің
дарынды оқушылары атаулы білім додасында үш тəулік бойы бақ
сынады.

Ел құрамасына енген елордалық екі оқушымыз да үздік нəтиже
көрсете білді. Олимп шыңын кезекті рет бағындырған біздің
жұлдыздарымыз:
Назарбай Нұрдəулет, «NURORDA» МЛ, Нұр-Сұлтан қ. - алтын медаль.



Нахып Ердəулет- «NURORDA» МЛ, Нұр-Сұлтан қ. - күміс медаль.
2021 жылдың 10 қараша күні «Астана дарыны» дарындылықты

дамыту жəне психологиялық сүйемелдеу орталығының жұмыс
жоспары негізінде өткізген 5-8 сынып оқушылары арасында
Республикалық «ProEco» конкурсы қалалық кезеңінің Нұр-Сұлтан
қаласы жалпы білім беру мекемелерінен 110 оқушыға сұраныс түсіп,
91 оқушы қатысты.

Конкурс 4 бағыт бойынша өтті:
1 бағыт - «Туған өлке табиғаты» (І – 1, ІІ – 3, ІІІ – 5, грамота - 4);
2 бағыт – «Мені қоршаған əлем- ғажайып əлем» (І – 1, ІІ – 3, ІІІ – 5,
грамота - 5);
3 бағыт – «Үздік экологиялық бастама» (І – 1, ІІ – 4, ІІІ – 7, грамота - 7);
4 бағыт - «Таза қала сізден басталады» (І – 1, ІІ – 3, ІІІ – 7, грамота - 6).

5-8 сынып оқушылары арасында өткен «ProEco» қалалық
конкурсы кезеңінде 1-ші орынға ие болған 4 оқушы республикалық
кезеңге жолдама алды.

1 бағыт - «Туған өлке табиғаты» - №66 мектеп-лицейінің 5- сынып
оқушысы Ашкен Тоғжан;

2 бағыт – «Мені қоршаған əлем - ғажайып əлем» - №66
мектеп-лицейінің 7 сынып оқушысы Нурланбек Аймерей;

3 бағыт – «Үздік экологиялық бастама» - №64 мектеп-лицейінің 7
сынып оқушысы Серік Енлік;

4 бағыт - «Таза қала сізден басталады» - №92 мектеп-лицейінің 7
сынып оқушысы Тұрғазы Арайлым.

11 қараша күні 8-11 сынып оқушылары арасында
республикалық лингвистикалық олимпиаданың ІІ (қалалық) кезеңі
№11 мектеп-лицейі базасында өтті.

Республикалық лингвистикалық олимпиаданың ІІ (қалалық)
кезеңіне алдыңғы өткен аудандық кезеңнің нəтижесі бойынша рейтингі
жоғары 25 білім беру мекемесінің (№№9, 75, 91, 16, 71, 6, 11, ЭЛ, 82,
31, 5, 1, 72, 53, БИЛ (қыз), МКНО, 35, 17, 3, 79, БИЛ (ер), 81, 4, 76, 47)
8-11 сынып оқушылары арасынан барлығы 34 оқушы (8-сынып - 3,
9-сынып - 7, 10-сынып - 14, 11-сынып - 10) қатысты.

Олимпиаданың 22 қараша күні ұйымдастырылатын
ІІІ (республикалық) кезеңіне қатысуға қазылар алқасының шешімімен
Ереже талабына сəйкес, ұпай саны бойынша рейтингі жоғары 2
жеңімпаз оқушы: Негметжанов Мадияр - №5 Г, Шамхалова Тамила -
№53 МЛ) жолдама алды.



Сонымен қатар төмендегі білім беру мекемелерінің оқушылары
жүлдегерлер қатарын толықтырды:
ІІ орын – 4 (№№79, 82, 5, 76);
ІІІ орын – 6 (№№72, БИЛ (қыз), 9, 17, БИЛ (ер), №4);
Грамота -8 (№№6 (2), 16, 31, 9, ЭЛ, 3, 81).

«Qazaq epos» қоғамдық қорымен «Астана дарыны» ДДжПС
орталығы бірлесе отырып, Нұр-Сұлтан қаласы білім беру
мекемелерінің 6–10 сынып оқушылары арасында «Тұлпар мініп, ту
алған!» байқауының аудандық кезеңін өткізді:

- Алматы, Байқоңыр аудандары 11 қараша күні №70
мектеп-лицейінде;

- Есіл, Сарыарқа аудандары 12 қараша күні №66
мектеп-лицейінде.

Мектеп оқушылары арасында кітап оқуды жəне қазақ халқының
батырлық эпостарын насихаттау, өскелең ұрпақтың зияткерлік қабілетін
дамыту, патриотизмге тəрбиелеу, қазақ тілі мен əдебиеті пəні
мұғалімдерінің беделін көтеру.

Байқаудың талаптары:
- «Ер Едіге» жырын толық жатқа оқу;
- Ұлық Ұлыс (Алтын Орда) мемлекетінің негізгі тарихи оқиғаларына
қатысты сұрақтарға жауап беру;
- жырда кездесетін көнерген сөздердің мəн- мағынасын түсіндіру;
- қазақ əдебиеті пəнінің оқу бағдарламасы негізінде əзірленген
сұрақтарға жауап беру.

Тұлпар мініп, ту алған!» байқауына 62 мектептен 214 қатысушы
(164 мұғалім) сұраныс берді.

«Тұлпар мініп, ту алған!» байқауында:
Алматы ауданы бойынша 66 оқушы сұраныс берді. Ауырып қалғандар
мен дайын емес оқушылар саны- 26. Қатысқан оқушылар саны- 40:
І орын – №86 МГ 7-сынып оқушысы Шырынбай Кəусар, жетекшісі:
Байтугулова Кульбаршин Калидулаевна;
ІІ орын – №38 МЛ 6-сынып оқушысы Шырынбай Қарақат, жетекшісі:
Амирова Жибек Кадырхановна;
ІІІ орын – №72 МЛ 10-сынып оқушысы Дархан Дариға, жетекшісі:
Адилбекова Жанар Советхановна.
Байқоңыр ауданы бойынша 44 оқушы сұраныс берді. Ауырып
қалғандар мен дайын емес оқушылар саны- 31. Қатысқан оқушылар
саны- 13:
І орын – №54 МЛ 7- сынып оқушысы Марат Гүлназым, жетекшісі:
Жакаева Фатима Темирболатовна;
ІІ орын – №16 ОМ 6-сынып оқушысы Мырзагелді Ұлдана, жетекшісі:
Жусупова Гульмира Сеитовна;



ІІІ орын – №55 ОМ 7-сынып оқушысы Серікбаева Майра, жетекшісі:
Демеуова Лаура Жумабековна.
Есіл ауданы бойынша 37 оқушы сұраныс берді. Ауырып қалғандар мен
дайын емес оқушылар саны- 18. Қатысқан оқушылар саны- 19:
І орын – №81 AES 7-сынып оқушысы Əбдірашева Ақгүл, жетекшісі:
Касымханова Нургул;
ІІ орын – БИЛ (ұл) 7-сынып оқушысы Абдыхалық Архат, жетекшісі:
Естемесова Сəнім Барлықбайқызы;
ІІІ орын – №77 МГ 8-сынып оқушысы Орынбек Ердос, жетекшісі:
Имакова Лаура Оспановна.
Сарыарқа ауданы бойынша 67 оқушы сұраныс берді. Ауырып
қалғандар мен дайын емес оқушылар саны- 38. Қатысқан оқушылар
саны- 29:
І орын – №40 МЛ, 8-сынып оқушысы Төлеубаева Айым, жетекшісі:
Серикмуратова Куанышкул Ерназаровна;
ІІ орын – №7 МГ, 6-сынып оқушысы Жолбарыс Кəусар, жетекшісі:
Иврай Роза;
ІІІ орын – №40 МЛ, 8-сынып оқушысы Асылхан Мерей, жетекшісі:
Серикмуратова Куанышкул Ерназаровна жүлделі орындарға ие болды.

Тұлпар мініп, ту алған!» байқауының аудандық кезеңінің жеңімпаз
бен жүлдегер атанған 11 мектептен 12 оқушы қалалық кезеңге өтті (ШГ
№86, ШЛ №38, ШЛ №72, ШЛ №54, СШ №16, СШ №55, спец. гимназия
№81, БИЛ(ю), ШГ №77, ШЛ №40 (2) и ШГ №7).

2021 жылдың 12 қарашада 5-6 сынып оқушыларына арналған
Республикалық пəндік олимпиадасының І (мектепішілік) кезеңі
өтті. (қазақ тілі жəне əдебиеті, орыс тілі жəне əдебиеті, ағылшын,
Қазақстан тарихы, математика, қазақ сыныбындағы орыс тілі, орыс
сыныбындағы қазақ тілі жəне жаратылыстану).

Нұр-Сұлтан қаласы жалпы білім беру мекемелерінен барлығы
1337 (5-сыныптардан 680, 6-сыныптардан 657) оқушы бірінші
мектепішілік кезеңге қатысты.

Келесі кезеңге барлығы 591 оқушы жолдама алды (5-сыныптан -
295, 6-сыныптан - 296).

Нұр-Сұлтан қаласы білім беру мекемелерінің 6-10 сынып
оқушылары арасында «Тұлпар мініп, ту алған!» байқауының
қалалық кезеңін 16 қараша күні əл-Фараби атындағы оқушылар
сарайында өткізді.

Байқаудың мақсаты: мектеп оқушылары арасында кітап оқуды
жəне қазақ халқының батырлық эпостарын насихаттау, өскелең



ұрпақтың зияткерлік қабілетін дамыту, патриотизмге тəрбиелеу, қазақ
тілі мен əдебиеті пəні мұғалімдерінің беделін көтеру.

Байқаудың талаптары:
- «Ер Едіге» жырын толық жатқа оқу;
- Ұлық Ұлыс (Алтын Орда) мемлекетінің негізгі тарихи оқиғаларына
қатысты сұрақтарға жауап беру;
- жырда кездесетін көнерген сөздердің мəн-мағынасын түсіндіру;
- қазақ əдебиеті пəнінің оқу бағдарламасы негізінде əзірленген
сұрақтарға жауап беру.

Тұлпар мініп, ту алған!» байқауының қалалық кезеңіне 11
мектептен 12 оқушы қатысып:
І орын – №54 МЛ, 7- сынып оқушысы Марат Гүлназым, жетекшісі:
Жакаева Фатима Темирболатовна;
ІІ орын – №81 AES, 7- сынып оқушысы Əбдірашева Ақгүл, жетекшісі:
Касымханова Нургул;
ІІ орын – №86 МГ, 7- сынып оқушысы Шырынбай Кəусар, жетекшісі:
Байтугулова Кульбаршин Калидулаевна;
ІІІ орын – №40 МЛ, 8- сынып оқушысы Төлеубаева Айым, жетекшісі:
Серикмуратова Куанышкул Ерназаровна;
ІІІ орын – №55 ОМ, 7- сынып оқушысы Серікбаева Майра, жетекшісі:
Демеуова Лаура Жумабековна жүлделі орындарға ие болды.

15-18 қараша аралығында Е.А.Букетов атындағы Қарағанды
университетінде жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша
XIV Президенттік олимпиаданың республикалық кезеңі өтті.

Білім додасында еліміздің барлық аймақтарынан 11 (12)
сыныптың 182 оқушысы, оның ішінде 10 елордалық оқушы
математика, физика, химия жəне биология пəндерінен бақ сынады.

Нұр-Сұлтан қаласындағы №6 гимназияның 11-сынып оқушысы
Ким Эдуард Президенттік олимпиаданың жүлдегері атанып, ҚР Білім
жəне ғылым министрлігінің қола медалімен жəне III дəрежелі
дипломымен марапатталды.

Нəтижесінде Ким Эдуард Ақтөбедегі Жұбанов атындағы
мемлекеттік университет пен С.Өтебаев атындағы Атырау мұнай жəне
газ университетінің білім грантына ие болды.

«Астана дарыны» дарындылықты дамыту жəне психологиялық
сүйемелдеу орталығы «National Geographic Qazaqstan» журналымен
бірлесе отырып 2021 жылдың 20 қарашада 7-8-сыныптар арасында
география пəнінен І Ұлттық олимпиадасы аудандық кезеңін өткізді.

Олимпиаданың мақсаты: оқушыларды география пəнін
тереңдетіп оқуға қызығушылығын арттыру, жоғары деңгейдегі



олимпиадаларға даярлау жүйесін жетілдіру жəне олимпиадалық
резерв құру.
Олимпиада 3 кезеңнен тұрады:
І кезең (мектепішілік) – 28 қазан;
ІІ кезең (аудандық) – 20 қараша;
ІІІ кезең (қалалық) – 2022 жылдың ақпан айында.

Олимпиаданың аудандық кезеңі №72 мектеп-лицейі базасында
өтті. Аудандық кезеңге Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 98 білім беру
мекемелерінен 291 оқушы қатысты, оның ішінде: 7-сыныптан – 115, 8-
сыныптан – 176 оқушы. Қалалық кезеңге 82 оқушы (28,1 пайызы) өтті.

Олимпиаданың қорытындысы бойынша: І орын – 2, ІІ орын – 10,
ІІІ орын – 70, грамота – 49.

Алматы ауданы бойынша 94 оқушының 22,3% жүлдегер мен
жеңімпаз атанды. 7-сынып бойынша: І орын-1, ІІ орын- 1, ІІІ орын-3,
грамота-5;
8- сынып бойынша: ІІ орын – 2, ІІІ орын – 14, грамота – 7;
Сарыарқа ауданы бойынша 79 оқушының 37% жүлдегер мен жеңімпаз
атанды. 7-сынып бойынша: ІІІ орын -7, грамота – 3;
8- сынып бойынша: ІІ орын – 4, ІІІ орын – 18, грамота – 8;
Есіл ауданы бойынша 81 оқушының 23,4% жүлдегер мен жеңімпаз
атанды. 7-сынып бойынша: ІІІ орын – 4, грамота – 9;
8- сынып бойынша: І орын – 1, ІІ орын – 2, ІІІ орын – 13, грамота – 13;
Байқоңыр ауданы бойынша 37 оқушының 32,4% жүлдегер мен
жеңімпаз атанды. 7-сынып бойынша: ІІ орын -1, ІІІ орын – 8, грамота –
3; 8- сынып бойынша: ІІІ орын – 3, грамота – 1.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі «Дарын»
РҒПО-ның ұйымдастыруымен Лингвистикалық олимпиаданың
республикалық кезеңі онлайн режимде 22 қараша күні өткізілді.

«Астана дарыны» ДДжПСО-ы 2021 жылдың 22 қараша күні
лингвистикалық олимпиаданың республикалық кезеңіне қазылар
алқасының шешімімен Ереже талабына сəйкес олимпиаданың ІІ
(қалалық) кезеңінде ұпай саны бойынша рейтингі жоғары №5
гимназияның 10-сынып оқушысы Мадияр Негметжанов жəне №53
мектеп-лицейінің 10-сынып оқушысы Тамила Шамхалованың қатысуын
ұйымдастырды.

Лингвистикалық олимпиаданың республикалық кезеңіне жолдама
алған екі оқушымыз да жүлделі ІІІ орынды бағындырды.

2021 жылдың 26 қарашада 5-6 сынып оқушыларына арналған
Республикалық пəндік олимпиадасының ІІ (аудандық) кезеңі №92
мектеп-лицейде өтті (қазақ тілі жəне əдебиеті, орыс тілі жəне əдебиеті,



ағылшын, Қазақстан тарихы, математика, қазақ сыныбындағы орыс
тілі, орыс сыныбындағы қазақ тілі, математика жəне жаратылыстану).

Нұр-Сұлтан қаласы жалпы білім беру мекемелерінен барлығы
562 (5-сыныптардан 277, 6-сыныптардан 285) оқушы аудандық кезеңге
қатысты.

Келесі кезеңге барлығы 166 оқушы жолдама алды.
Олимпиаданың қорытындысы бойынша 563 қатысушыдан 296

оқушы жүлделі орындарға ие болды, оның ішінде: І орын – 44, ІІ орын –
116, ІІІ орын – 136, грамота – 122.

2021 жылдың 27 қарашасында №54 мектеп-лицейінде жалпы
білім беретін пəндер бойынша республикалық ғылыми жобалар
конкурсының II (қалалық) кезеңі өтті.

Байқаудың басты мақсаты – дарынды жастардың ғылымға,
техникаға қызығушылығын арттыру, ой еңбегінің беделін арттыру,
Қазақстан Республикасының интеллектуалдық əлеуетін қалыптастыру.

Байқау 4 бағыт, 20 секция бойынша өтті.
Жалпы білім беретін пəндер бойынша республикалық ғылыми

жобалардың ІІ (қалалық) кезеңіне 79 оқу орнынан 383 жобамен 466
оқушы қатысты.

Байқау қорытындысы бойынша 205 жобамен 252 оқушы жүлделі
орындарға ие болды, оның ішінде: 1 орын – 32 жобамен 41 оқушы, 2
орын – 66 жобамен 82 оқушы, 3 орын – 107 жобамен 129 оқушы,
диплом – 92 жобамен 104 оқушы.

2021 жылдың 27-28 қараша күндері Нұр-Сұлтан қаласында
Quantum STEM School базасында республикалық STEM
олимпиадасы өтті. Сайысқа республиканың 12 облысынан барлығы
470 оқушы қатысты. Атаулы олимпиаданың ерекшелігі – инженерлік
бағдарламалау мен робототехника ұштасуы болып табылады.
Олимпиадаға Нұр-Сұлтан қаласы əкімінің орынбасары Оралов Асхат
Раздыкович қатысып, олимпиаданың өту барысымен танысып,
қатысушыларға сəттілік тіледі. Нұр-Сұлтан қаласы оқушылары
төмендегі нəтижеге қол жеткізді:
1 орын Сəрсеке Еділ, №48 мектеп-лицейінің 11-сынып оқушысы;
2 орын Божанов Алдияр, №9 «Зерде» мамандандырылған мектебінің
8-сынып оқушысы;
4 орын Сайранов Санжар, №4 мектеп- гимназиясы 10-сынып оқушысы;
4 орын – Маханбет Ерсерік, №82 «Дарын» мамандандырылған
лицейінің 10-сынып оқушысы;



5 орын – Касымбеков Айбар, №73 мектеп-лицейінің 10-сынып
оқушысы;
6 орын – Есенбай Болатхан №64 мектеп-лицейінің 9 –сынып оқушысы.

Ағымдағы жылдың 30 қараша күні «NURORDA»
мектеп-лицейінде онлайн режимде 9 сынып оқушылары арасында
химиядан Сəтбаев атындағы республикалық олимпиада өтті.

Еліміз бойынша барлығы 73 оқушы қатысып, оның 32-сі жүлдеге
ілікті.

Нұр-Сұлтан қаласы командасы намысын «NURORDA»
мектеп-лицейінің жəне (2оқушы), №60 мектеп-лицейінің (1 оқушы)
оқушылары қорғады. Нəтижесінде үш үміткеріміз де қола медаль
иеленді.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК БӨЛІМІ

2021 жылғы қараша айының 2-4 күндері аралығында
Шығыс-Қазақстан облысы, Өскемен қаласында өткен «Дарынды
балаларға-талантты ұстаз» республикалық олимпиадасына
Нұр-Сұлтан қаласы білім беру ұйымдарының қалалық кезеңінің 5
жеңімпаздары (№87 МЛ, №8 МЛ, №64 МЛ, №19 ОМ) қатысып,
нəтижесінде елордалық ұстаздар ІІ дəрежелі диплом - 1, ІІІ дəрежелі
диплом - 1 жəне грамотамен марапатталды.

«Астана дарыны» ДДжПСО 2021 жылдың қараша айының 11-і
мен 12-і күндері аралығында шығармашылықпен жұмыс істейтін,
кəсіптік біліктілігін көрсете алатын психологтарды анықтау, қолдау жəне
ынталандыру мақсатында Үздік жыл психолгі» республикалық
конкурсың қалалық кезеңін өткізді.

Конкурсқа 32 білім беру мекемелерінен 41 үміткерден сұраныс
қабылданып, сараптамадан өткен 35 психолог үш саты бойынша
қатысты. Нəтижесінде төмендегідей жетістіктерге қол жеткізді:

І сатыдағы жұмыс өтілі 3 жылға дейінгі психологтер: І дəрежелі
диплом – 1, ІІ дəрежелі диплом - 1, ІІІ дəрежелі диплом - 1 жəне «Жас
психолог» номинациясымен – 1 марапатталды;

ІІ саты жұмыс өтілі 3 жылдан 7 жылға дейінгі психологтер:
І дəрежелі диплом - 1, ІІ дəрежелі диплом - 1, ІІІ дəрежелі диплом – 2
марапатталды;

ІІІ саты жұмыс өтілі 7 жылдан астам психологтер: І дəрежелі
диплом 1, ІІ дəрежелі диплом - 3, ІІІ дəрежелі диплом - 4 жəне
«Креативті психолог» - 1, «Үздік портфолио» - 1, «Психолог- зерттеуші»
- 2, «Кəсіби шеберлік» номинацияларымен марапатталды.

2021 жылғы 17-18 қараша күндері аралығында Нұр-Сұлтан
қаласында өткен халықаралық ғылыми-практикалық
конференциясына «Астана дарыны» ДДжПСО директоры мен
«Педагогикалық шеберлік» бөлімінің басшысы, №6 гимназияның жəне



№82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің директорлары, №67
гимназия директорының бейінді оқыту ісі жөніндегі орынбасары,
№9«Зерде» дарынды балаларға арналған мектебінің психологтері
қатысты.

2021 жылғы қараша айының 26-29 күндері елордалық білім
беру ұйымдарының химия пəні педагогтерінің «Ең үздік химия
пəнінің мұғалімі» қалалық байқауының қазылар алқасы мүшесі
ретінде қатысты.

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БӨЛІМІ

Психологиялық қызмет бөлімі қазан айында 13 іс-шаралар
өткізді. Іс-шараға қатысушылар саны – 369.

2021 жылдың 2 қарашасында № 6 мектеп-гимназиясында онлайн
режимінде "Ғылыми зерттеу əдіснамасы" оқушылардың зерттеу
жобаларының педагог-жетекшілері үшін оқыту семинары өтті, семинарға
əлеуметтік-гуманитарлық циклдің 69 пəн мұғалімдері, оның ішінде
серіктес мектептер қатысты. Семинарға 69 педагог қатысты.

2021 жылдың 3 қарашасында № 15 мектеп-лицейінде
ата-аналармен жұмыс барысында сынып жетекшілерінің
ұйымдастырушылық-педагогикалық құзыреттіліктерін арттыру
мақсатында "ата-аналармен жұмыстың жаңа белсенді
түрлері"тақырыбында оқыту семинары өтті. Семинарға 23 педагог
қатысты.

2021 жылдың 6 қарашасында № 60 МЛ базасында "Болашақ
психологтар клубы" балалар-жасөспірімдер бірлестігінің бірінші отырысы
өткізілді. Семинарға 57 оқушы қатысты.

2021 жылдың 8 қарашасында "Сервис жəне туризм" колледжінің
базасында педагогтарға арналған "Студенттер ортасында
аутодеструктивті мінез-құлқының алдын алу" тақырыбында оқыту
семинары өткізілді.  Семинарға 53 педагог қатысты.

2021 жылдың 13 қарашасында № 15 мектеп-лицейінің базасында
ZOOM интернет-алаңында он-лайн конференция режимінде "бесінші
сынып оқушыларын мектепке бейімдеу қиындықтары" тақырыбында
клубтың кезекті отырысы өтті. Диалог алаңының жұмысына 5 сынып
оқушыларының 38 ата-аналары қатысты.

2021 жылдың 18 қарашасында №4 мектеп гимназиясының
ата-аналарына арналған "Қазіргі бала тəрбиесіндегі ата-аналардың рөлі"
тақырыбында онлайн вебинар өткізілді. Вебинардың мақсаты:
зорлық-зомбылық ата-аналарына психологиялық көмек көрсету арқылы
отбасы мен мектептің белсенді ынтымақтастығын нығайту. Диалог
алаңының жұмысына 52 ата-ана қатысты.



2021 жылғы 19 қарашада "Жас психолог мектебі" аясында
колледж педагог-психологтары үшін қалалық семинар өткізілді.
Семинардың мақсаты: педагог-психологтар арасында тəжірибе жəне
жаңа идеялармен алмасу. Семинарға 20 педагог-психолог қатысты.

2021 жылғы 2-23 қарашада №47 мг жəне № 72 МЛ базасында
"татуласу мектебі: тең теңімен" жоба аясында семинар өткізілді.
Семинарға 41 оқушы қатысты.

2021 жылғы 25 қарашада "Жас психолог мектебі" аясында
мектепке дейінгі мекемелердің педагог-психологтары үшін оқыту
семинары өткізілді. Семинардың мақсаты: психологтардың
"психологиялық - педагогикалық түзету кабинеті"жұмысымен танысу.
Семинарға 20 педагог-психолог қатысты.

2021 жылдың 25 қарашасында № 31 мектеп-гимназиясында
"Ата-аналар клубы" қалалық қоғамдық диалог алаңы аясында
ата-аналардың психологиялық-педагогикалық мəдениетін арттыру жəне
тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында Диалог
алаңының жұмысына 32 ата-ана қатысты.

2021 жылғы 01-30 қараша аралығында аттестаттаудан өтетін
педагог - психологтардың сабақтарына қатысу (балабақшалар: №57
"Салтанат", №65 "Бал бала". №№4,5, 31,36,65,78,79,80 жəне БИЛ
(ұлдар) мектептері (11 педагог-психолог)

2021 жылғы 01-30 қараша аралығында (№№2, 9 "Зерде "
мектептері",13, 30 (2) 35,39(2), 48,51,55,59,71,75,85№, "Сервис жəне
туризм", ВТЭК колледждері, Қазақстандық Швейцария-американдық
колледжі жəне Пед.колледж) кəмелетке толмағандар арасында суицидтік
мінез-құлық жағдайларын анықтау мақсатында жедел əрекет ету
тобының (ГБР) отырыстары өткізілді.

Бөлім қызметкерлері "Астана дарыны" орталығы ұйымдастырған
"Жылдың үздік психологы" байқауы мен «Жанұя» отбасын қолдау
институтының ұйымдастыруымен өткен "Отбасындағы зорлықсыз
–қарым қатыныс" тақырыбында қалалық семинарға қатысты.

"QABILET" КƏСІБИ БАҒДАР БЕРУ ҚЫЗМЕТІ

Ағымдағы жылдың қазан айында «QABILET» кəсіби бағдарлау қызмет
бөлімі келесі жұмыстарды атқарды.

Оқушылар мен ата-аналардың сұраныстары бойынша кəсіби
диагностикалық тестілеуден өткізу мен психологиялық кеңес
беру.

Кəсіби бағдарлау қызмет бөліміне қараша айында оқушылар
жəне ата-аналардан түскен сұраныстар негізінде кəсіби бағдар беру,
кəсіби бағыттылық жəне зияткерлік мүмкіндіктері мен əлеуетін
бағалауға байланысты 3 мекемеден 3 оқушы диагностикадан өтті жəне



бөлімнің психолог-консультант мамандары оларға кəсіби бағыттылық
бойынша жеке кеңес берді. Оның ішінде:

- 7 сынып - 2 оқушы;
- 11 сынып - 1 оқушы;
- 3 - ата-ана.

Оқушылармен келесі диагностикалық əдістеме тесттері жүргізілді:
- Холланд əдістемесі – тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін

анықтап, психологиялық портретін шығару (кəсіби бағыттылығын,
қабілетін, мүмкіндіктерін ескере отырып);

- Кəсіби мотивация – еңбекке деген мотивацияны анықтау;
- Йовайши əдістемесі – кəсіптік бағдар аймағын анықтау

(мамандықтар);
- Т. Элерс, Г. Шуберт əдістемесі – сəтсіздікке дайындықты,

мотивация деңгейі мен жеке мүмкіндіктер деңгейін анықтау.
«4К» бойынша 10-11 жастағы балалардың қабілеттерін

диагностикалау.
Ағымдағы жылдың 1-30 қараша аралығында «Астана дарыны»

ДДжПС орталығы «Qabilet» қызметінің ұйымдасытыруымен, «Елбасы
академиясы» корпоративтік қорының https://qabilet.elbasyacademy.kz/
онлайн платформасында Нұр-Сұлтан қаласы білім беру мекемелерінің
«4К» бойынша (креативтілік, сыни ойлау, коллаборация,
коммуникативтілік) 10-11 жастағы балалардың қабілеттерін
диагностикалау  жүргізілді.

Оқушылардың қабілеттерін бағалау бойынша тестілер зияткерлік,
коммуникативтік жəне шығармашылық əлеуеті, сондай-ақ жоғары
академиялық жетістіктері бар балаларды əрі қарай сүйемелдеп, кəсіби
бағдарлау мақсатында анықтау үшін арналған.

10-11 жастағы балалардың қабілеттерін диагностикалау бойынша
Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күнде 15221 оқушы тіркеліп, 11809
оқушы диагностикадан өтті. Диагностикалау ағымдағы жылдың соңына
дейін жалғасатын болады.

https://qabilet.elbasyacademy.kz/


Информация
о мероприятиях ЦРОиПС «Астана дарыны»

за ноябрь 2021 года

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

За ноябрь 2021 года прошло 16 мероприятий, из них: 1
международное, 6 республиканских и 9 городских. В них приняли
участие 3683 учащихся г.Нур-Султан, из которых 874 победителей и
призеров:

І место – 120;
ІІ место – 316;
ІІІ место – 438;
Грамота - 364.
3-5 ноября 2021 года РНПЦ «Дарын» провел

ІV Республиканский интеллектуальный конкурс юных историков
«Моя малая Родина» на базе Казахского национального университета
им.аль-Фараби в г.Алматы.

В финальном этапе по 4 номинациям приняли участие
столичные школьники:
1. «История моей малой Родины» - Сагингали Жанель, №82 «Дарын»;
2. «Символ малой Родины» - Аубакир Аркалык №4, ШГ;
3. «Будущее моей малой Родины» - Нургалиева Рыскуль, №38 ШЛ;
4. «Моя малая родина» - Кудайберген Амина, №38 ШЛ.

По итогам конкурса в номинации «Будущее моей малой Родины»
- Нургалиева Рыскуль, ШЛ №38 заняла ІІІ призовое место и
награждена бронзовой медалью, в номинации «История моей малой
Родины» - Сагингали Жанель, №82 «Дарын» завоевав І место,
награждена золотой медалью.

С 7 по 13 ноября текущего года в Узбекистане, г.Фергана,
впервые прошла Международная олимпиада по физике имени
Ахмада аль-Фаргани. На данную олимпиаду сборная команды
Казахстана была представлена 8 учениками в сопровождении 2
научных руководителей.

В течение трех дней, около 20 стран ближнего и дальнего
зарубежья, занимающие лидирующие позиции в рейтинге
Международной олимпиады по физике (IPhO) 2021 года, боролись за
звание лучших.

В очередной раз учащиеся г.Нур-Султан показав блестящие
знания по физике завоевали 1 золотую и 1 серебряную медали.



В состав сборной команды Казахстана вошли 2 учащиеся г.
Нур-Султан, которые показав высокую результативность, одержали
победу! Наши звезды интеллектуального Олимпа: Назарбай Нурдаулет
школа-лицей «NURORDA», город Нур-Султан - золотая медаль. Нахып
Ердəулет-Школа-лицей «NURORDA», город Нур-Султан - серебряная
медаль.

10 ноября 2021 года прошел городской этап Республиканского
конкурса «ProEco» среди учащихся 5-8 классов. Заявки на участие
подали 110 учащихся, приняли участие 91 учащихся
общеобразовательных школ г. Нур-Султан.
Конкурс проводился по 4 направлениям:
1. «Природа родного края» (І – 1, ІІ – 3, ІІІ – 5, грамота - 4);
2 «Окружающий мир - чудесный мир» (І – 1, ІІ – 3, ІІІ – 5, грамота - 5);
3 «Лучшая экологическая инициатива» (І – 1, ІІ – 4, ІІІ – 7, грамота - 7);
4 «Чистый город начинается с тебя» (І – 1, ІІ – 3, ІІІ – 7, грамота - 6).

На республиканский этап прошли 4 учащихся, занявшие 1 места
в городском этапе:
1 «Природа родного края» - Ашкен Тогжан, ученица 5 класса
школы-лицея № 66;
2 «Окружающий мир - чудесный мир» - Нурланбек Аймерей, ученица 7
класса школы-лицея № 66;
3 «Лучшая экологическая инициатива» - Енлик Серик, ученица 7
класса школы-лицея №64;
4 «С тебя начинается чистый город» - Тургазы Арайлым, ученица 7
класса школы-лицея №92.

11 ноября, в единый день по республике, прошел ІІ (городской)
тур республиканской лингвистической олимпиады среди
учащихся 8-11 классов, на базе №11 школы-лицея.

В городском туре приняли участие 34 учащихся 8-11 классов,
прошедшие районный тур: 8 класс - 3, 9 класс - 7, 10 класс - 14,
11класс - 10 из 25 учреждений образования: (№№9, 75, 91, 16, 71, 6,
11, ЭЛ, 82, 31, 5, 1, 72, 53, БИЛ (д), МКНО, 35, 17, 3, 79, БИЛ (ю), 81, 4,
76, 47) г.Нур-Султан.

По решению жюри, в соответствии с положением олимпиады, на
ІІІ (республиканский) тур, который будет проходить 22 ноября, прошли
2 учащихся: Негметжанов Мадияр - Г №5, Шамхалова Тамила - ШЛ
№53, набравшие высшие баллы по рейтингу.
Также по результатам определились призеры:



ІІ место – 4 (№№79, 82, 5, 76);
ІІІ место – 6 (№№72, БИЛ (д), 9, 17, БИЛ (м), №4);
Грамота - 8 (№№6 (2), 16, 31, 9, ЭЛ, 3, 81).

11-12 ноября прошел районный этап конкурса «Тұлпар мініп,
ту алған!» среди учащихся 6-10 классов образовательных
учреждений города Нур-Султан:
- Районы Алматы, Байконыр - 11 ноября в школе-лицее №70,
- Районы Есиль, Сарыарка - 12 ноября в школе-лицее №66.

Цель конкурса - популяризация чтения книг и героического эпоса
казахского народа среди школьников, развитие интеллектуальных
способностей подрастающего поколения, воспитание патриотизма,
повышение престижа учителей казахского языка и литературы.

Заявки на конкурс подали 214 участников (164 учителя) из 62
школ.

По району Алматы подали заявки 66 учащихся. Количество
заболевших и не подготовленных учащихся-26. Количество участников
- 40:
І место - ученица 7 класса ШГ №86 Шырынбай Каусар, руководитель:
Байтугулова Кульбаршин Калидулаевна;
ІІ место - ученица 6 класса ШЛ №38 Шырынбай Қарақат, руководитель:
Амирова Жибек Кадырхановна;
ІІІ место - ученик 10 класса ШЛ №72 Дархан Дарига, руководитель:
Адилбекова Жанар Советхановна.

По району Байконыр подали заявки 44 учащихся. Количество
заболевших и неподготовленных учащихся-31. Количество участников
- 13:
І место - ученик 7 класса ШЛ № 54 Марат Гульназым, руководитель:
Жакаева Фатима Темирболатовна;
ІІ место-ученица 6 класса СШ №16 Мырзагельды Улдана,
руководитель: Жусупова Гульмира Сеитовна;
ІІІ место - ученица 7 класса СШ №55 Серикбаева Майра,
руководитель: Демеуова Лаура Жумабековна.

По Есильскому району подали заявки 37 учащихся. Количество
заболевших и неподготовленных учащихся-18. Количество участников-
19:
І место - ученица 7 класса AES №81 Абдрашева Акгуль, руководитель:
Касымханова Нургул;
ІІ место - БИЛ (ю) ученица 7 класса Абдыхалык Архат, руководитель:
Естемесова Сəнім Барлықбаевна;
ІІІ место - ученица 8 класса ШГ №77 Орынбек Ердос, руководитель:
Имакова Лаура Оспановна.



По Сарыаркинскому району 67 учащихся подали заявки.
Количество заболевших и неподготовленных учащихся-38. Количество
участников- 29:
І место-ученица 8 класса, ШЛ №40 Толеубаева Айым, руководитель:
Серикмуратова Куанышкул Ерназаровна;
ІІ место - ШГ №7, ученица 6 класса Тигр Каусар, руководитель: Иврай
Роза;
ІІІ место - ученица 8 класса, ШЛ №40 Асылхан Мерей, руководитель:
Серикмуратова Куанышкул Ерназаровна.

12 ноября 2021 года прошел І (школьный) этап
Республиканской предметной олимпиады для 5-6 классов
(математика, казахский язык, русский язык, английский язык, история
Казахстана, казахский язык в классах с русским языком обучения,
русский язык в классах с казахским языком обучения, естествознание)
в онлайн формате.

В школьном этапе приняли участие 1337 учащихся г.Нур-Султан
(5-классы - 680, 6-классы - 657).

На районный этап прошли 591 учащихся: 5-классы - 295,
6-классы - 296).

16 ноября на базе Дворца школьников им.аль-Фараби был
проведен городской этап конкурса «Тұлпар мініп, ту алған!», в
котором приняли участие 12 участников из 11 школ (ШГ №86, ШЛ №38,
ШЛ №72, ШЛ №54, СШ №16, СШ №55, спец. гимназия №81, БИЛ (ю)
ШГ №77, ШЛ №40 (2) и ШГ №7).

Призовые места распределились следующим образом:
І место – ШЛ №54, 7 класс - Марат Гүлназым;
ІІ место – ШГ №86, 7 класс - Шырынбай Кəусар и №81 AES, 7 класс -
Əбдірашева Ақгүл;
ІІІ место – СШ №55, 7 класс - Серікбаева Майра и ШЛ №40 МЛ, 8
класс - Төлеубаева Айым.

С 15 по 18 ноября в Карагандинском университете имени Е.А.
Букетова прошел республиканский этап ХІV Президентской
олимпиады по естественно-математическому направлению.

В интеллектуальном конкурсе соревновались 182 школьника 11
(12) классов по четырем предметам: математике, физике, химии и
биологии из всех регионов страны, среди них 10 столичных
школьников.

Учащиеся 11 класса гимназии №6 г.Нур-Султан Ким Эдуард, стал
призером Президентской олимпиады и был награжден бронзовой
медалью, и дипломом МОН РК ІІІ степени. Также Эдуард получил
образовательные гранты на обучение в Атырауском университете



нефти и газа им. Сафи Утебаева и Актюбинском региональном
университете им.Жубанова.

ЦРОиПС «Астана дарыны» совместно с журналом «Natіonal
Geographic Kazakhstan» провел 20 ноября текущего года районный
этап І Национальной олимпиады по географии среди учащихся
7-8 классов учреждений образования г. Нур-Султан.

Цель олимпиады - повышение интереса к углубленному
изучению предмета, с упором на развитие исследовательской
деятельности учащихся через лучшие мировые образовательные
практики.
Олимпиада состоит из 3-х этапов:
І этап (школьный) – 28 октября;
ІІ этап (районный) – 20 ноября;
ІІІ этап (городской) – в феврале 2022 года.

Районный этап олимпиады проводился на базе школы-лицея
№72. В районном этапе приняли участие 291 учащихся из 98
учреждений образования г.Нур-Султан, из них учащихся 7-х классов –
115, 8-х классов – 176. На городской этап прошли 82 школьника, что
составляет 28,1 %.
По итогам олимпиады: І мест – 2, ІІ мест – 10, ІІІ мест – 70, грамот – 49.

По району Алматы - 94 участника (22,3% - победителей и
призеров):
7 класс: І место – 1, ІІ место – 1, ІІІ место – 3, грамота – 5.
8 класс: ІІ место – 2, ІІІ место – 14, грамота – 7.
По району Сарыарка - 79 участников (37% победителей и призеров):
7 класс: ІІІ место -7, грамота – 3.
8 класс: ІІ место – 4, ІІІ место – 18, грамота – 8.
По району Есиль - 81 участник (23,4% победителей и призеров):
7 класс: ІІІ место – 4, грамота – 9.
8 класс: І место – 1, ІІ место – 2, ІІІ место – 13, грамота – 13.
По району Байконур - 37 участников (32,4% победителей и призеров):

7 класс: ІІ место -1, ІІІ место – 8, грамота – 3.
8 класс:
ІІІ место – 3, грамота – 1.

Республиканский этап лингвистической олимпиады прошел в
онлайн режиме 22 ноября, в которой приняли участие ученик 10
класса гимназии №5 Мадияр Негметжанов и ученица 10 класса
школы-лицея №53 Тамила Шамхалова, набравшие наивысшие баллы
по рейтингу на городском этапе Олимпиады

ДДжПСО «Астана дарыны» 22 ноября 2021 года на базе
гимназии №5 организовал их участие. На республиканском этапе



лингвистической Олимпиады оба наших ученика заняли призовое ІІІ
место.

25-26 ноября т.г. прошел III республиканский творческий конкурс
ораторского мастерства «Ділмар» среди учащихся 8-11 классов в
г.Алматы.

Победители городского этапа получили путевку на
республиканский этап.

Учащийся 10 класса ШГ №87 Айтжанов Алмас награжден
дипломом III степени, учащаяся 11 класса ШГ №80 Алланиязова
Зарина награждена грамотой.

26 ноября 2021 года прошел ІІ (районный) этап
Республиканской олимпиады для 5-6 классов (казахский язык и
литература, русский язык и литература, английский язык, история
Казахстана, казахский язык в русских классах, русский язык в
казахских классах, математика, естествознание) на базе ШЛ №92.

В районном этапе приняли участие 562 учащихся учреждений
образования г.Нур-Султан (5-е классы - 277, 6-е классы - 285).

На городской этап прошли 166 учащихся.
По итогам олимпиады из 563 участников 296 учащихся заняли

призовые места, из них: І место – 44, ІІ место – 116, ІІІ место – 136,
грамота – 122.

27 ноября 2021 года в школе-лицее №54, прошел II этап
(городской) республиканского конкурса научных проектов по
общеобразовательным предметам.

Основная цель конкурса – усиление интереса талантливой
молодежи к науке, технике, повышение престижа умственного труда,
формирование интеллектуального потенциала Республики Казахстан.

Конкурс проходил по 4 направлениям, 20 секциям.
Во II (городском) этапе республиканских научных проектов по

общеобразовательным предметам приняли участие 466 учащихся из
79 образовательных учреждений с 383 проектами.

По итогам конкурса 252 учащихся с 205 проектами заняли
призовые места, из них: І мест – 41 учащийся с 32 проектами, ІІ мест –
82 учащихся с 66 проектами, ІІІ мест – 129 учащихся с 107 проектами,
грамота – 104 учащихся с 92 проектами.

Республиканская STEM олимпиада прошла 27-28 ноября в
Quantum STEM School. Всего в соревнованиях приняли участие 470



учащихся из 12 регионов республики. Мероприятие посетил
заместитель акима города Нур-Султан Оралов Асхат Раздыкович,
который ознакомился с ходом проведения республиканской
олимпиады и пожелал участникам удачи.
По итогам олимпиады столичные школьники показали следующие
результаты:
1 место - Сəрсеке Еділ ученик 11-класса школы-лицей №48;
2 место - Божанов Алдияр ученик 8-класса специализированной
школы №9 «Зерде»;
4 место - Сайранов Санжар ученик 10-класса школы-гимназии №4;
4 место - Маханбет Ерсерік ученик 10-класса специализированного
лицея «Дарын» №82;
5 место - Касымбеков Айбар ученик 10-класса школы-лицея №73;
6 место - Есенбай Болатхан ученик 9-класса школы-лицея №64.

30 ноября т.г. на базе школы-лицея «NURORDA», в онлайн
режиме, прошла Республиканская олимпиада имени К.Сатпаева,
среди учащихся 9-х классов по химии.

Всего по республике в олимпиаде участвовали 73 школьника, из
них 32 учащихся заняли призовые места.

Команду г.Нур-Султан представляли учащиеся школы-лицея
«NURORDA» (2 ученика) и школы-лицея №60 (1 ученик). Все трое
завоевали бронзовые медали.

ОТДЕЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Отделом педагогического мастерства для учителей столичных
учреждений образования были проведены следующие мероприятия:

1. 2-4 ноября 2021 года в г. Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанской области прошла республиканская
педагогическая олимпиада «Талантливый учитель - одаренным
детям». Пять победителей городского этапа образовательных
организаций г. Нур-Султан (ШЛ №87, ШЛ №8, ШЛ №64, СШ № 19)
приняли участие в данной олимпиаде. Из них 3 педагога были
награждены дипломом II степени – 1, III степени - 1 и грамотой.

2. С целью выявления, поддержки и поощрения творческих
психологов, способных продемонстрировать свои профессиональные
навыки, 11 - 12 ноября 2021 года, прошел городской этап
республиканского конкурса «Лучший психолог года». В конкурсе
приняли участие 41 кандидатов из 32 образовательных учреждений, из
них 35 психологов успешно прошли экспертизу и участвовали в
городском этапе. Призовые места были распределены следующим
образом:



- в категории психологи со стажем работы от 1 года до 3 лет -
диплом I степени -1, диплом II степени -1, диплом III степени-1,
номинация «Молодой психолог» -1;
- психологи II ступени со стажем работы от 3 до 7 лет - диплом I
степени – 1, диплом II степени – 1, диплом III степени -2;
- психологи III ступени со стажем работы более 7 лет - диплом I
степени -1, диплом II степени - 3, дипломы III степени - 4 и
номинациями: «Креативный психолог» - 1, «Лучшее портфолио» - 1,
«Психолог-исследователь» - 2, «Профессиональное мастерство» - 1.

3. 17-18 ноября 2021 года состоялась международная
научно-практическая конференция «Современные методы оценки
одаренности в школьном возрасте», организованная РНПЦ «Дарын».
На конференцию были делегированы директор Центра «Астана
дарыны», руководитель отдела, директора гимназии №6 и
специализированного лицея «Дарын» №82, заместитель директора по
воспитательной работе гимназии №67, психолог специализированной
школы№9 «Зерде».

4. 26-29 ноября 2021 года приняли участие в составе жюри в
городском конкурсе «Лучший учитель химии».

ОТДЕЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Отделом психологической службы в ноябре проведено 13
мероприятий. Количество участников мероприятия-369

2 ноября 2021 года в режиме онлайн в школе-гимназии № 6
прошел обучающий семинар для педагогов-руководителей
исследовательских проектов учащихся «Методология научного
исследования». В семинаре приняло участие 69
учителей-предметников социально-гуманитарного цикла, в том числе и
школ партнёров. В семинаре приняли участие 69 педагогов.

3 ноября 2021 года в школе-лицее №15 с целью повышения
организационно-педагогических компетенций классных руководителей
в работе с родителями прошел обучающий семинар на тему: «Новые
активные формы работы с родителями». В семинаре приняли участие
23 педагогов.

6 ноября 2021 года, проведено первое заседание
детско-юношеского объединения «Клуб будущих психологов» на базе
ШЛ № 60. В семинаре приняли участие 57 учащихся.

8 ноября 2021 года проведено на базе колледжа «Сервиса и
туризма» обучающий семинар для педагогов «Профилактика
аутодеструктивного поведения среды студентов». В семинаре приняли
участие 53 педагогов.

13 ноября 2021 года на базе школы-лицея № 15 прошло
очередное заседание клуба на тему: «Трудности адаптации



пятиклассников в школе» в режиме онлайн конференции на
интернет-площадке ZOOM.

В работе диалоговой площадки приняли участие 38 родителей
учащихся 5-х классов.

18 ноября 2021 года проведен онлайн вебинар для родителей
школы гимназии №4 на тему «Роль родителей в воспитании
современного ребенка». Цель вебинара: укрепление активного
сотрудничества семьи и школы путем оказания психологической
помощи родителям насилия.

В работе диалоговой площадки приняло участие 52 родителей.
19 ноября 2021 года проведен городской семинар городской

семинар для педагогов-психологов колледжей в рамках «Школы
молодого психолога». Цель семинара: обмен опытом и новыми идеями
между педагогами-психологами. В семинаре приняли участие 20
педагогов-психологов.

2-23 ноября 2021 года проведен семинар в рамках «Школы
примирения: равный равному» на базе ШГ№47 и ШЛ № 72. В
семинаре приняли участие - 41 уч-ся.

25 ноября 2021 года в рамках «Школы молодого психолога»,
был проведен обучающий семинар для педагогов-психологов
дошкольных учреждений. Цель семинара: знакомство с работой
психологов «Кабинета психолого-педагогической коррекции». В
семинаре приняли участие 20 педагогов-психологов.

25 ноября 2021 года в школе-гимназии № 31 в рамках городской
общественной диалоговой площадки «Родительский клуб» с целью
повышения психолого-педагогической культуры родителей и
профилактики бытового насилия. В работе диалоговой площадки
приняло участие 32 родителей.

В период с 1 по 30 ноября 2021 года Посещение занятий
педагогов - психологов, проходящих аттестацию (Детские сады: №57
«Салтанат», №65 «Бал-бала». Школы №№4,5, 31,36,65,78,79,80 и БИЛ
(мальчики)  (11 педагогов-психологов).

В период с 1 по 30 ноября 2021 года (школы №№2, 9
«Зерде»,13, 30 (2) 35,39(2), 48,51,55,59,71,75,85, колледжи ВТЭК,
«Сервиса и туризма», Казахстанский Швейцарско-Американский
колледж и Пед.колледж) были проведены заседания группы быстрого
реагирования (ГБР) с целью выявления случаев суицидального
поведения среди несовершеннолетних.

Сотрудники отдела приняли участие в мероприятиях,
организованных центром "Астана дарыны" конкурс "Лучший психолог
года" и городской семинар "Ненасильственные отношения в семье и
парах", организованный институтом поддержки семьи «Жанұя».



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ СЛУЖБА «QABILET»

В октябре текущего года отделом профориентационной службы
«QABILET» были проведены следующие мероприятия:

Профессиональное диагностическое тестирование и
психологическое консультирование по запросам учащихся и
родителей.

В отдел профориентационной деятельности в ноябре поступили
заявки от учащихся и родителей. В связи с профориентацией,
профессиональной направленностью и оценкой интеллектуальных
возможностей и потенциала 3 учащихся из 3 учреждений прошли
диагностику и специалисты службы проконсультировали их
индивидуально по профессиональной направленности. В том числе:

- 7 класс - 2 ученика;
- 11 класс - 1 ученик;
- 3 - родители.
С учащимися проведено тестирование по следующим

диагностическим методикам:
- Холланд Алистер - психологический портрет личности (с учетом

профессиональной направленности, способностей, возможностей);
- Профессиональная мотивация - определение мотивации к труду;
- Йовайши Алистер - по определению профориентационной

деятельности (специальности);
- Т. Элерс, г. Шуберт - по определению готовности к неудаче,

уровня мотивации и уровня индивидуальных возможностей.
«Диагностика способностей детей 10-11 лет по «4К».
С 1 по 30 ноября текущего года службой «Qabilet» центра «Астана

дарыны» организована и проведена диагностика способностей детей
10-11 лет по «4К» (креативность, критическое мышление,
коллаборация, коммуникативность) образовательных учреждений
города Нур-Султан на онлайн платформе корпоративного фонда
«Академия Елбасы» https://qabilet.elbasyacademy.kz/ .

Тесты по оценке способностей учащихся предназначены для
выявления детей, имеющих развитый интеллектуальный,
коммуникативный и творческий потенциал, а также высокие
академические достижения, с целью их дальнейшего образовательного
сопровождения и профессиональной ориентации.

По диагностике способностей детей 10-11 лет в городе
Нур-Султан на сегодняшний день зарегистрировано 15221 учащихся, из

https://qabilet.elbasyacademy.kz/


них диагностику прошли 11809 учащихся. Диагностика продолжится
до конца текущего года.


