2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша
облыс білім беру жүйесінің жағдайы мен 2019 жылға
қойылатын міндеттер
Кіріспе
Павлодар облысы – бұл кӛп салалы ӛндірістік кешені бар Қазақстанның
ірі индустрия орталығы. Ӛңірдің одан әрі дамуы үшін бізге тұлғаның басты
функционалдық қабілеттерін меңгерген ӛмір сүрудің әртүрлі саласындағы
білікті кадрлар қажет. Бұл ретте, функционалдық сауаттылық – қоғамдағы
қоғамдық ахуалға байланысты екенін түсінеміз. Жоғары деңгей қоғамдағы
әлеуметтік-мәдени жетістіктерін анықтауды кӛрсетіп, оның тұрақты дамуына
кепілдік береді.
Ӛңірде аталған процестің оқу-әдістемелік, материалдық-техникалық
қамтамасыз ету мазмұнындағы кешенді іс-шаралар ӛткізіледі.
Бұл ретте, облыс білім беру жүйесін қаржыландыру кӛлемі жыл сайын
артып келе жатқанын атап ӛткен жӛн. 2018 жылы білім беруді қаржыландыру
кӛлемі 63,7 млрд. теңгені құрады. Бұл ретте, негізгі қаражат мыналарға
жұмсалды: еңбекақы тӛлемдерінің құны 43,3 млрд. теңгені құрайды (68%);
3,56 млрд. теңге (6%) отын сатып алуға, коммуналдық қызметтер мен
байланыс қызметтерін тӛлеуге шығындалады; 2,55 млрд. теңге (4%)
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ұйымдастыруға шығындалады, 1,7 млрд. теңге (2,7%) білім беру ұйымдарына
күрделі және ағымдағы жӛндеу жүргізуге бағытталған; 1,6 млрд. теңге (2,5%)
колледж студенттерінің стипендияларын тӛлеу қорын құрайды; 1,2 млрд.
теңге (2%) оқулықтар және т.б. сатып алуға жұмсалды.
Бірнеше жыл қатарынан балаларды мектепке дейінгі білім берумен
қамтамасыз ету бойынша тұрақты кӛрсеткіш сақталуда. Қазір біздің
алдымыздағы басты міндет балаларды ерте жастан мектепке дейінгі тәрбие
және оқытумен қамту.
Жалпы орта білім беру жүйесінде бастауыш және негізгі мектептер
контингентінің ӛсу тенденциясы сақталуда. Мектептің алдында тұрған ең
маңызды мақсаттардың бірі – бұл оқушылардың функционалдық
сауаттылығын қалыптастыру. Яғни, мектеп бағдарламасына жан-жақты
адамгершілік қызметті интегралдау қажет. Әр оқушы алған білімдерін
практикада қолдана білуі тиіс. Теория күнделікті ӛмірдегі мысалдармен
бекітілуі керек. Бұл тұлғаның әлеуметтік бағытын, сондай-ақ ӛскелең ұрпақ
бойына ӛмірдегі прагматикалық кӛзқарасты қалыптастыру үшін маңызды.
Бүгінгі күні нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың мемлекеттік бағдарламасында белгіленген негізгі міндеттер,
техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің түбегейлі жаңа моделі
қалыптастырылуда. Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция шарттарында еңбек
нарығын дамытудың дәстүрлі моделі кӛп ӛзгеріске ұшырайды. Алдағы
уақытта кӛптеген мамандықтар ӛз қажеттілігін жоғалтады және жаңа
мамандықтар пайда болады. Бізге экономиканың жоғары технологиялық
салаларына арналған мамандар қажет болады, сол себепті оқу орындарына
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үнемі даму және қажет болған жағдайда қайта оқытуға дайын кәсіби
мамандарды даярлауға басты міндет қойылады.
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын іске асыру мақсатында облыста
барлық қажетті инфрақұрылым құрылған. Білім беру ұйымдарын
автоматтандыру оқу процестеріне ғана емес, сондай-ақ әкімшілікшаруашылық процестерге де әсер етті, оның ішінде: қауіпсіздікті қамтамасыз
ету, сабаққа қатысу есебі, тамақтануды ұйымдастыру, кітапханалық қызмет
кӛрсету және т.б.
Кӛзделген мақсаттар мен міндеттер ҚР білім және ғылымды дамытудың
2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
жӛніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес іске асырылуда.
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру
Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде 422 мектепке дейінгі ұйым жұмыс
істейді, оның ішінде 175 балабақша (168 – мемлекеттік, 7 жеке меншік), 247
шағын орталық (244 мемлекеттік, 3 жеке меншік).
Үш жастан алты жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбие және
оқытумен қамту 100%-ды құрайды.
Ағымдағы жылы 2-3 жастағы балаларды қамту кӛрсеткіші - 53,6%.
1-ден 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен
қамту 39,5 мың баланы немесе 80,1%-ды құрайды, бұл 2017 жылғы тиісті
кезеңдегі деңгейден 2,9%-ға жоғары.
Ӛткен жымен салыстырғанда мемлекеттік тілде оқытатын мектепке
дейінгі мекемелер саны 24 бірлікке артты. Биылғы жылы олардың саны - 257
(61%, шағын орталықтар – 192, балабақшалар – 65). Мемлекеттік тілде
мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылған ұлты қазақ балаларының саны 20,4
мың тәрбиеленушіні құрады (83,2%, 2017 жылы - 77,3%). Мемлекеттік тілде
тәрбиеленетін және оқытатын басқа ұлт ӛкілдерінің балаларын қамту 18,5%ға артты, бұл ӛткен жылға қарағанда 5,1%-ға артық (2017 ж. – 13,4%).
Баянауыл және Май аудандарында басқа ұлт ӛкілдерінің барлық балалары
мемлекеттік тілдегі мектепке дейінгі ұйымдарында білім алады.
Сонымен қатар, 2017 жылғы қазан мен 2018 жылғы тамыз аралығында
Баянауыл ауданының Майқайың кентінде (110 орындық), Шарбақты
ауданының Шарбақты ауылында (60 орындық) балабақша ашылды.
«Болашаққа бағдар - рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру
аясында мектепке дейінгі ересек жастағы балалар үшін «Ӛлкетану»
вариативтік компонент бағдарламасы әзірленген. Бағдарламаның мақсаты ӛз
елінің патриотты азаматын тәрбиелеу, Отанды, ӛзінің шағын Отанын сүюге, ӛз
ӛлкесінің мәдени-тарихи салт-дәстүрлеріне, географиялық және табиғи
ерекшеліктеріне деген қызығушылықтарын дамыту мақсатында 2018 жылғы 1
қыркүйектен «Ӛлкетану» курсын облыстың мектепке дейінгі ұйымдарының 376
ересек тобында 7123 бала зерделеуде.
Жалпы облыстың мектепке дейінгі ұйымдарында 4610 педагог, оның
ішінде 3 мыңнан аса тәрбиеші жұмыс істейді. Мектепке дейінгі білім беру
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жүйесінде жұмыс істейтін 1500 аса педагогтың жоғары және бірінші санаты
бар (32,6%). Арнайы жоғары және техникалық-кәсіптік мектепке дейінгі білімі
бар педагогтар үлесі 52,9%-ды құрайды.
Жалпы орта білім беру және бала құқықтарын қорғау
Облыста 362 мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектеп, сондай-ақ
– дене тәрбиесі және спорт басқармасының қарамағында спортта дарынды
балаларға арналған спорт мектеп-интернаты, Назарбаев Зияткерлік мектебі
жұмыс істейді.
Соңғы үш жыл ішінде шағын жинақталған мектептерді жабу есебінен
мемлекеттік жалпы білім беретін мектептерді 41 бірлікке қысқарту
тенденциясы байқалуда (2016-2017 оқу жылында – 16 мектеп, 2017-2018 оқу
жылында – 16 мектеп, 2018-2019 оқу жылында – 9 мектеп).
2018-2019 оқу жылында 2016 жылдың кӛрсеткішін 5084 балаға
арттырып, оқушылар контингенті 101 460 баланы құрады (2016-2017 оқу
жылында – 96376 оқушы, 2017-2018 оқу жылында – 98558 оқушы, 2018-2019
оқу жылында – 101460 оқушы).
Ауылдық жерлерде орналасқан мектептер саны қалалық мектептерге
қарағанда 3,3 есеге кем. Бұл ретте, қала мектептерінің оқушылары ауылдық
мектептермен салыстырғанда әлдеқайда кӛп (қала – 68 908 адам, ауыл –
32 552 адам).
Облыста 15 мыңнан аса бала контингентімен 225 шағын жинақталған
мектеп бар (62,4%). Шағын жинақталған мектептерде білім сапасын арттыру
тірек мектептерін (ресурстық орталықтар) ашуға мүмкіндік береді. Ресурстық
орталықтарды құру облыста 2011 жылдан жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта
2 қалада: Екібастұз, Ақсу ққ. және 10 ауданда Тереңкӛл, Ақтоғай, Павлодар,
Шарбақты, Баянауыл, Железин, Ертіс, Аққулы, Май, Успен аудандарында
ресурстық орталықтар ашылған.
Ағымдағы оқу жылында 1,2,3,5,6,7,8 сыныптар жаңартылған мазмұн
бойынша білім алуда, 2 пилотты мектепте (Павлодар қаласының № 39 ЖОМ,
Баянауыл ауданының № 1 Майқайың мектебі) 4-сыныпта жаңа мазмұнды
апробациялау жалғасуда. Облыстың барлық жалпы білім беру мектептері бес
күндік оқу аптасына кӛшті, сабақтың ұзақтығы 40 минутты құрайды.
Үш тілде оқытуды дамыту бойынша толық ауқымды іс-қимылдар жүргізу
үшін облыста үш тілде білім беруді дамытудың жол картасы іске асырылады.
2018 жылы облыста кӛп тілде оқытуды енгізетін білім беру ұйымдарының
саны 170-тен 234-ке артты, оның ішінде республиканың пилотты мектептерінің
тізіміне барлық 234 мектеп енді.
Кӛп тілде оқыту курсынан 955 пән мұғалімі ӛтті, оның ішінде 936-ы
ағылшын тілінде оқыту және қосымша ақы алу құқығын беретін сертификат,
173 – А2 деңгейінде ағылшын тілін меңгеру сертификатын алды. 8 мыңнан
аса пән мұғалімі жаңартылған білім беру мазмұнының бағдарламасы
бойынша курстан ӛтті.
2018-2019 оқу жылында облыс мектептерінде 11 мыңнан аса мұғалім
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жұмыс істейді. Мектеп мұғалімдерінің жалпы санынан 87,49% жоғары білімі
бар. Жоғары және бірінші санатты мұғалімдер пайызы 64,5 %-ды құрайды.
Аттестаттаудың жаңа форматы бойынша тестілеу рәсіміне жалпы білім беру
мектептерінің 4602 мұғалімі қатысып, 3074 мұғалім біліктілік тестілеуден
ойдағыдай ӛтті және санат алды («шебер-педагог» - 103 мұғалім, «зерттеушіпедагог» - 1298, «сарапшы-педагог» - 900, «педагог-модератор» - 773).
Жыл сайын алдыңғы қатарлы мұғалімдерді анықтау, қолдау және
марапаттау, алдыңғы қатарлы тәжірибені тарату және педагог еңбегінің
мәртебесін арттыру мақсатында «Үздік педагог» республикалық конкурсы
ӛткізіледі. Ағымдағы жылы Павлодар облысының 4 қатысушысы үздік педагог
атағына ие болып республикалық конкурстың жеңімпазы атанды.
Жеңімпаздар «Үздік педагог – 2018» тӛсбелгісін, құрмет грамоталары мен
1 000 АЕК мӛлшерінде ақшалай сыйақы алды.
Білім беру ұйымдарында психологтардың жұмысын ұйымдастыру
мәселесі маңызды болып табылады. Жалпы облыста 569 психолог жұмыс
істейді. Ағымдағы жылы 400-ден аса психолог республикалық, облыстық
семинарлар, біліктілікті арттыру курстары арқылы біліктіліктерін арттырды.
Оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен жарақтандыру
кӛрсеткіші 100%-ды құрайды.
Жаңа үлгідегі кабинеттермен қамтамасыз етудің облыстық кӛрсеткіші
84%-ды құрайды.
Мектеп алдында тұрған маңызды мақсаттардың бірі оқушылардың
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру болып табылады. Әр оқушы
меңгерген білімін тәжірибеде қолдануы тиіс. Теория шынайы ӛмірдегі
мысалдармен бекітілуі тиіс. Бұл тұлғаның әлеуметтік бағыты, сондай-ақ
ӛскелең ұрпақ бойында ӛмірге деген прагматикалық кӛзқарасты қалыптастыру
үшін маңызды.
Біздің оқушыларымыз 2007 жылдан бастап халықаралық зерттеулерге
қатысуда. Биылғы жылдың сәуір айында 4,8 сыныптың 1120 оқушысы және
колледж студенттері «TIMSS», «PISA», «ICILS» ауқымды зерттеулерге
қатысты.
Ұлттық зерттеуге 88 жалпы білім беру мектебінің 6832 оқушысы қатысты.
Ӛткен жылмен салыстырғанда ОЖСБ кӛрсеткіші жақсарған (4-сыныптар
бойынша 14-орыннан 7-позицияға, 9-сыныптар бойынша 13-орыннан 8-ге,
11-сыныптар бойынша 11-позиция). Сонымен қатар, оқушылардың
функционалдық сауаттылығын дамыту деңгейін арттыру бойынша ұтымды
шаралар қабылдау қажет, оқытуды ұйымдастырудың жаңа тәсілдері қажет.
Дайын білімдерді кӛрсету оқу материалын меңгеру бойынша оқушының жеке
жұмыс жасауына орын беруі тиіс.
2018 жылы 3895 түлек оқуларын аяқтады, олардың ішінде ҰБТ-ға 2709
немесе 69,5% қатысты, бұл 2017 жылға қарағанда 1,7% жоғары. ҰБТ орташа
балы – 90,96 балл. 1161 түлек 100 балдан жоғары балл алды. 208 түлек
«Алтын белгі» жалпы орта білім беру туралы аттестат иегері атанды.
2018 жылы 1487 адам мемлекеттік білім беру грантының иегері атанды
(2017 жылы – 1216 адам). Сонымен қатар, ағымдағы жылы ӛңірде сұранысқа
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ие педагогикалық, медициналық және техникалық мамандықтар бойынша
жоғары және жоғары білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға
жергілікті бюджеттен сомасы 65 млн. теңгеге 200 грант бӛлінді.
Дарынды балаларды қолдау жүйесін дамытуға ерекше кӛңіл бӛлінеді.
Облыста 14 мамандандырылған жалпы орта білім беру ұйымы (контингенті –
5434): жаратылыстану-математика, қоғамдық-гуманитарлық, кӛп салалы,
музыка, әскери және спорттық бағыттар бойынша оқытуды ұйымдастыратын
лицейлер, гимназиялар, мектеп-интернаттар мен кешендер жұмыс істейді,
оның ішінде қазақ тілінде оқытатын – 8, орыс тілінде – 1, аралас - 4.
2018 жылы Павлодар облысының оқушылары 212 медаль жеңіп алды,
оның 53 – халықаралық және 159 республикалық деңгейде. 2018 жылғы
республикалық олимпиадаға 82 оқушы қатысты, оның ішінде 41-і олимпиада
жүлдегері атанды (2017 жылы – 55 жүлдегер).
Жыл сайын облыстың құрама командасы республикалық мектеп
олимпиадасының нәтижелері бойынша үздік олимпиадалық команда болып
табылады. 2018 жылдың оқиғалары - «Жас дарын» арнайы мектебінің 11сынып оқушысы Мұхаммед Әли Әмірдің Бразилиядағы математикадан
халықаралық олимпиададағы алтын медалі, «Білім инновация» лицейинтернатының оқушысы Рахимов Темірланның Таиландтағы химия пәнінен
халықаралық олимпиададағы қола медалі, Якутиядағы (Саха Республикасы)
Халықаралық физика олимпиадасында дарынды балаларға арналған №8
лицей оқушысы Басов Ярославтың қола медалі.
Облыстық бастамашыл жобалары жаратылыстану-математика циклі
пәндері бойынша юниор олимпиадасы, Қ.И. Сәтбаев атындағы халықаралық
олимпиада, Ә.Бектұров атындағы халықаралық химия олимпиадасы, мектепке
дейінгі жастағы балаларға арналған «Жауқазын» олимпиадасы, 5-6 сынып
оқушыларына арналған кешенді олимпиада, жас математиктердің аймақтық
турнирі болып табылады.
Облыста балалар мен жасӛспірімдердің дамуы мен ұйымдастырылған
демалысын қамтамасыз ету үшін 87 қосымша білім беру ұйымы жұмыс істейді
(47 мектептен тыс ұйым және 40 аула клубы). Оқу орындарының базасында
әртүрлі бағыттар бойынша 4 мыңнан аса үйірмелер мен клубтар
ұйымдастырылған. Оқушыларды қосымша білім берумен және мектепте
сабақтан тыс уақытын қамтамасыз ету 98%-ды құрайды.
2018 жылғы жазда облыста 776 сауықтыру лагері мен алаң жұмыс істеді
(оның ішінде: 765 мектеп жанындағы және профильді, 11 қала сыртындағы
лагерь).
М. Катаев атындағы облыстық Оқушылар сарайы қосымша білім беру
орталығы болып табылады, онда 3,8 мың баланың қамтылуымен 300 студия
мен үйірме жұмысы жүргізіледі.
147 мектепте робот техникасының кабинеті, 325 мектепте шахмат
үйірмелерінің жұмысы ұйымдастырылған.
Еліміздің Президенті Н.Ә. Назарбаев ұсынған "Рухани жаңғыру"
бағдарламалық мақаласы, «Туған жер» бағдарламасын іске асыру
шеңберінде тәрбие жүйесіне жаңа серпін берді, оның мақсаты патриотизмді,
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азаматтық жауапкершілікті және құқықтық сана-сезімді, руханиятты және
мәдениетті қалыптастыру болып табылады. «Тәрбие және білім» кіші
бағдарламасы шеңберінде 3 негізгі бағыт (Ӛлкетану, Азамат, Отанымтағдырым) бойынша 65 жоба мен іс-шаралар (11 республикалық кіші жоба
және 18 облыстық жоба, 22 республикалық және 14 облыстық іс-шара,) іске
асырылады.
2018 жылы білім беру басқармасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласының негізгі
аспектілерін іске асыруға бағытталған мазмұндағы тәрбие жұмысының
тұжырымдамасы әзірленген. 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, «Менің
Туым», «ЭКОboom», «Familyday», «Адал friends», «Бала-business»,
«Шаңырақ» 6 тәрбие беру тұжырымдамасын іске асыру бастау алды.
Облыстың оқу орындарында «Рухани жаңғыру» кабинеттерін ашу
жылдың бастамашыл жобаларының біріне айналды.
Қазіргі уақытта облыста «Рухани жаңғырудың» 65 кабинеті ашылды.
«Нұр Отан» партиясы бастамашылық еткен «Мектебіме тағзым» жобасы
екінші жыл қатарынан іске асырылуда. Жобаны іске асыру кезеңінде 2592
түлек жалпы сомасы 309 млн. теңгеге облыстың 298 мектебіне кӛмек кӛрсетті.
3,6 мыңнан аса оқушының қамтылуымен 218 әскери-патриоттық клуб
жұмысы ұйымдастырылған.
Облыстың 246 мектебінде меншікті мұражайлары мен мұражай
бұрыштары бар. Мемлекет басшысының «Ұлы даланың жеті қыры»
мақаласын іске асыру мақсатында біз кең ауқымды «Ұлы дала мұрасы»«Наследие великой степи» жобасы бастау алды, сондай-ақ оқушылар қазақ
халқының тарихын, мәдениетін, этнографиясы мен тұрмыс жағдайын
тереңінен зерделеу үшін этноархеологиялық бағытты дамытуға бағытталған.
Жыл сайын әскери-патриоттық бағыттағы бұқаралық іс-шаралар саны
артып келеді. Осылайша, «Жас батыр», «Сарбаз», «Қыран», «Жас ұлан»
әскери-қолданбалы спорт түрлері бойынша облыстық жарыстар, әскери даңқ
мұражайлар конкурсы, сап түзеу және әндер байқауы, «Туды тік ұста» ту
ұстаушы топтарының конкурсын ӛткізу дәстүрге айналды, оған 10,4 мың
оқушы қатысады.
Павлодар облысының әскери-патриоттық клубының құрама командасы
«Айбын» халықаралық әскери-патриоттық жиынында бас жүлдені иеленді.
Балалар туризмін дамыту аясында Павлодар облысында 2 қосымша
білім беру ұйымы жұмыс істейді: Павлодар қаласының балалар-жастар
экология және туризм орталығы (БЖЭТО) (қамту 3393 оқушы) және «Ақсу»
балалар эко-техноорталығы (қамту - 1761 оқушы).
Мектептер жанындағы спорт залдарды тиімді пайдалану және
бұқаралық спорттың қолжетімділігін арттыру мақсатында 348 білім беру
ұйымы сабақтан тыс уақытта тұрғындарға спорт залдарды тегін ұсынады.
Спортпен айналысатындарды қамту 10 мыңнан аса ересек тұрғынды құрайды.
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған ұйымдар желісі мен контингенті қысқарған, ағымдағы жылы олардың
саны 379 тәрбиеленуші контингентімен 9 қалған.
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Соңғы үш жыл ішінде азаматтар отбасының тәрбиелеуіне 946 бала
берілді, оның ішінде қамқоршылыққа, қорғаншылыққа – 664 бала, 98 бала
патронаттық тәрбиеге, асырап алуға - 184 бала берілді. 395 бала туған
отбасына қайтарылды.
Баланы қабылдаушы отбасыларының саны ӛсті. Бүгінгі күні 40 бала 9
баланы қабылдайтын отбасында тәрбиеленуде.
Облыста ерекше білім беруді қажет ететін 6452 бала (0-18 жастағы
балалардың жалпы санының 3,4%-ы) тұрады, оның ішінде 1697 мүгедек бала
(ерекше білім беруді қажет ететін балалардың жалпы санының 27,2%).
Облыста ерекше білім беруді қажет ететін балаларды дайындау үшін 30
арнайы мекеме жұмыс істейді, оның ішінде 7 арнайы жалпы білім беретін
мектеп-интернат, 7 арнайы балабақша, 4 психологиялық-медициналықпедагогикалық кеңес, 12 психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті.
Техникалық және кәсіптік білім беру
Павлодар облысында 50 техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орны
жұмыс істейді (2017 ж. - 50), оның ішінде мемлекеттік – 35 (2017 ж. - 35).
Облыста жыл сайын мемлекеттік білім беру тапсырысы артып келеді.
2018-2019 оқу жылына жалпы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша
қабылданғаны 4945 адам, бұл ӛткен жылмен салыстырғанда 1%-ға артты.
Ағымдағы жылы жалпы қабылдау 7567 адамды құрады, бұл ӛткен жылғы
кӛрсеткіштен 4%-ға жоғары (2017 жылы – 7265 адам), оның ішінде «Еңбек»
нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналған бағдарламасы аясында – 1035 адам қабылданды.
«Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» – «Серпін» әлеуметтік жобасы
аясында облыстың 8 колледжінде Қазақстанның оңтүстік ӛңірлерінен келген
460 адам білім алуда.
2018 жылы бітірушілер саны 6178 адамды (2017 ж. – 6550 адам) құрады,
оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша – 3663 (2017 ж. – 3718 адам)
адамды құрады. Бүгінгі күні жұмысқа орналасқандар үлесі 75%-ды құрады.
Жалпы жұмыспен қамту – 99,7%.
Осылайша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары
студенттерінің контингенті 2018 жылғы 1 қазанда экономикалық мамандық
салалары үшін 82 басымдылық бойынша 21 мыңнан аса адамды құрады,
оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алатыны – 13 мыңнан аса
адам. Ӛткен оқу жылымен салыстырғанда контингент 432 адамға немесе
1,02%-ға артты.
Елбасының «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың
жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан халқына жолдауына сәйкес және қаржылықматериалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру мақсатында
шоғырландыруға жататын мемлекеттік органдардың ведомствоға бағынысты
ұйымдарының тізбесі белгіленді. Техникалық және кәсіптік білім беру
ұйымдарының желісін оңтайландыру және профильдеу үшін колледждерді
қайта ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізілуде.
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Осылайша,
Павлодар
монтаждау
колледжіне
құрылыс
және
коммуналдық шаруашылық колледжін қосу жолымен қайта ұйымдастырылды
(Облыс әкімінің 2018 жылғы 2 шілдедегі № 246/5 қаулысы), Павлодар кӛлік
және коммуникациялар колледжіне темір жол колледжін қосу жолымен қайта
ұйымдастырылды (Облыс әкімінің 2018 жылғы 16 қазандағы № 361/6
қаулысы). Бүгінгі күні Екібастұз политехникалық колледжін Екібастұз құрылыстехникалық колледжін қосу жолымен қайта ұйымдастыру, № 3 Павлодар
колледжін № 1 Павлодар колледжін және № 2 Павлодар колледжін қосу
жолымен қайта ұйымдастыру туралы қаулы жобасы келісімдеу үстінде.
Барлық аграрлық колледждерді Красноармейка аграрлық-техникалық
колледжі базасына біріктіру бойынша жоба іске асырылуда.
12 оқу орынның ұйымдастыру-құқықтық нысанын коммуналдық
мемлекеттік қызыналық кәсіпорыннан шаруашылық жүргізу құқығындағы
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынға ӛзгерту туралы қаулы жобасы
дайындалған.
Облыс бюджетінің жүктемесін азайту үшін колледждерді сенімгерлік
басқаруға беру бойынша жұмыс жүргізілуде. Он аграрлық колледждің екеуі
білім беру профилін сақтай отырып, бес жылға ірі ауыл шаруашылыққа –
Тереңкӛл ауданының аграрлық-техникалық колледжі «Агро-Даму» ЖШС, Ертіс
аграрлық-техникалық колледжі «Уразбаев» ш/қ берілді. Сонымен қатар,
Екібастұз
тау-кен-техникалық
колледжі
Инновациялық
Еуразия
университетінің Екібастұз колледжіне сенімгерлік басқаруға берілді.
Осылайша, облыстың аграрлық колледждерінің менеджмен жүйесін қайта
ұйымдастыру
аясында
облыстың
ауылдық
аграрлық-техникалық
колледждерін Красноармейка аграрлық-техникалық колледжі базасында
бірыңғай колледжге біріктіру туралы шешім қабылданды.
Бүгінгі күні ӛңірдің еңбек нарығы үшін кадрларды даярлау сапасын
жақсарту мақсатында облыстың 46 (90,1%) колледжінде 52 мамандық
бойынша колледждердің 3,5 мыңнан аса студенттің қамтылуымен дуальды
оқыту жүйесі іске асырылуда. Жалпы дуальды оқытумен қамтылған
мамандықтарды 1,1%-ға артқаны байқалады.
Жыл сайын аталған оқытуға жұмылдырылған кәсіпорындар саны артып
келеді. 2015-2018 жылдары аралығында дуальды оқыту бойынша білім
алғандарды жұмысқа орналастыру үлесі дәстүрлі бағдарламалар бойынша
білім алғандарды жұмысқа орналастыру үлесімен салыстырғанда 2018 жылы
5,5%-ға жоғары.
600-ден аса келісім-шарт пен меморандум жасалды, оның ішінде
«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы, «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әлауқат қоры және химия-механикалық, кӛлік және коммуникациялар және
Екібастұз тау-кен техникалық колледждері, «Алюминий Казахстана» АҚ мен
түсті металлургия колледжі, «Қазхром» ҰКК АҚ филиалының Ақсу
ферроқорытпа зауыты және Ақсу қара металлургия колледжі және т.б. Білім
беру басқармасы мен аймақтық кәсіпкерлер палатасының қатысуымен бес
жақты келісім-шарт «Победа» ЖШС мен Шарбақты аграрлық-техникалық
колледжі, «Уразбаев» ШҚ мен Ертіс аграрлық-техникалық колледжі, Актоғай
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Агро» ЖШС мен Ақтоғай аграрлық-техникалық колледжімен жасалды.
Сонымен қатар, облыс колледждері білім алушыларды тарта отырып,
2189 жеке келісім-шарт жасады.
«Баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім беру» жобасының
Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын
іске асыру аясында облыстың 34 колледжінде модульдік-құзырлық оқытуға
кӛшу сынақ ретінде жүзеге асырылған. Аталған колледждер оқу
жоспарларына әлеуметтік әріптестердің талаптарына сәйкес модульдер
енгізілген.
Техникалық және кәсіптік білім берудің қолжетімділігін қамтамасыз ету
үшін 22 мемлекеттік колледжде жатақхана жұмыс істейді. 2017 жылы
демеушілер қаражаты есебінен салынған әрқайсысы 200 орындық екі
жатақхана (Павлодар монтаждау колледжі жанында, Павлодар түсті
металлургия мен монтаждау колледжі жанынан) пайдалануға берілді.
«Баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім беру» жобасын іске
асыру аясында, 2019 жылы 3 жатақхананың құрылысын салу жоспарланған:
Павлодар кӛлік және коммуникациялар және Ақсу қара металлургия және Б.
Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледждері жанынан әрқайсысы
200 орындық.
Жастарды кәсіптік мамандықтарға баулу мақсатында кәсіптік бағдар
беру жұмысын қоса алғанда бірқатар іс-шаралар: ашық есік күндері; «World
Skills Kazahstan» және «Мамандығы бойынша үздік» атты барлық
деңгейлердегі кәсіби шеберлік конкурстар; экскурсиялар және арнайы
ӛнеркәсіптік кәсіпорындар ӛкілдерімен кездесулер ӛткізіледі.
2018 жылы кӛлік және коммуникация колледжінің студенттері «Робот
техникасы» құзыреттілігі бойынша «WorldSkills Kazahstan» республикалық
чемпионатында алтын иегері атанды, сондай-ақ Ақсу қара металлургия
колледжінің түлегі «Токарлық іс» құзыреттілігінде қола медалінің иегері
атанды.
Кадрларды халықаралық стандарттарға сәйкес даярлау үшін аймақтағы
колледждерді халықаралық және республикалық қауымдастыққа енгізу
жӛніндегі жұмыс басталды. Осылайша, Павлодар түсті метталургия колледжі
Халықаралық дәнекерлеу институтының мүшесі болып табылатын
Қазақстандық «KazWeld» дәнекерлеу қауымдастығына, Павлодар қызмет
кӛрсету саласы колледжі Қазақстан Республикасының сән индустриясы
қаумдастығына енді.
Сонымен қатар, түсті металлургия колледжі базасында металлургия
саласы үшін құзыреттілік орталығы, бизнес-колледжі базасында – ІТтехнологиялар, Красноармейка аграрлық-техникалық колледжі – аграрлық
салалар құрылатын болады.
ТжКБ жүйесінде білім беру қызметтерінің сапасы колледждердің
акредитациядан ӛту жолымен қамтамасыз етіледі. Бүгінгі күні облыстың 8
колледжі халықаралық акредитациядан ӛтті.
Облыстың 34 колледжінде модульдік-құзырлық оқытуға кӛшу сынақ
ретінде жүзеге асырылған. Аталған колледждер оқу жоспарларына әлеуметтік
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әріптестердің талаптарына сәйкес модульдер енгізілген.
1-деңгейде студенттер 3 жұмысшы біліктілікке дейін, 2-деңгейде – орта
буын мамандығын меңгереді.
Білім беру жүйесін цифрландыру
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын іске асыру аясында облыста
ӛңірдің білім беру жүйесін дамыту және кӛрсетілетін білім беру қызметтерінің
сапасын арттыруға бағытталған цифрландыру бойынша жобалар енгізілуде.
Облыс білім беру ұйымдарының компьютерлік бағы 20,3 мыңнан аса
бірлікке есептелген. Бір компьютерге қалада 5,0 оқушыдан келеді, ауылда –
3,7.
Облыстың барлық мектептері кең жолақты интернетке қосылған,
мектептерде 4 Мбит/сек және одан жоғары интернет жылдамдығы 100% бар.
WI-FI кӛлемін кеңейтумен қамтамасыз ету 100%-ды құрайды. Оқушылардың
жетістіктері мен мониторингілеудің бірыңғай ақпараттық жүйесіне 362 мектеп
қосылған (2017 жылы – 340). Облыстың барлық мектептеріне қолжетімді
«BilimLаnd» білім беру платформасын белсенді пайдалануда (онлайн
режимінде - 310, офлайн – 52).
2018 жылы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және мектеп процестерін
автоматтандыру (мектепке бӛгде адамдардың кіруі, мектеп асханаларында
оқушыларға қызмет кӛрсету және ақшасыз есеп жүргізу, кітапхана қорын
қайдалану) мақсатында Ақсу қаласының 2 мектебіне (№ 2, Үштерек ауылының
мектебі) және «Жас дарын» мамандандырылған мектебіне «Қауіпсіз мектеп»
жобасы енгізілген.
Облыстың 41 жалпы білім беретін және мамандандырылған
мектептеріне коворкингтердің аналогы бойынша "Teacher's office" заманауи
мұғалімдер бӛлмесі жобасы іске асырылуда. Облыстың қалған мектептеріне
аталған жобаны тираждау бойынша жұмыс жүргізілуде.
«Нұр Отан» партиясымен бірлесіп, тең жартысы ауылдық мектептерде
бар еуропалық стандартар бойынша бағдарламалау дағдыларына үйрететін
«Балаларға арналған 20 тегін ІТ-сынып» ашылды. 3000-нан аса оқушы
қамтылған.
Балабақшалар, мектептер, колледждерде мемлекеттік кӛрсетілетін
қызметтерді автоматтандыру бойынша жұмыс жүргізілуде.
Балаларды мектепке қабылдау мемлекеттік кӛрсетілетін қызметті
автоматтандыру үш қалада (Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалалары) және Май
ауданында енгізілген. Жалпы Павлодар облысында мектепке электронды
жазылу 362 мектептің 135-не (37,2%) енгізілген (Павлодар қ. - 42, Ақсу қ. - 26,
Екібастұз қ. - 40, облыстық мамандандырылған мектептер - 14, Май ауданы 13).
Мектепке дейінгі ұйымдар қызметін автоматтандыру 422 мектепке дейінгі
ұйымның 189-на (44,7%) енгізілген (Павлодар қ. - 100, Ақсу қ. - 29, Екібастұз қ.
- 45, Май ауданы - 15).
2018 жылдың наурыз айынан бастап «Қазақтелеком» АҚ пилотты
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режимде «Бухгалтерлік және кадрлық есеп» жобасы апробациялануда.
Аталған ақпараттық жүйе есептеп қана қоймай, мекеме бойынша жалпы
аналитиканы қамтамасыз етеді. «1С: Бухгалтерия», тарифтеу, ҰБДҚ, кадрлық
есеп сияқты бағдарламалармен қосымша интеграциялау еңбек шығындары
мен есеп жүргізуді жеңілдетеді, сондай-ақ қағаз жүзіндегі құжат айналымын
қысқартады, себебі барлық есептер білім беру бӛліміне онлайн режимінде
кӛрсетіледі. Бүгінгі күні жоба Павлодар қаласының барлық білім беру
ұйымдарына енгізілген, 400-ден аса қызметкер оқытудан ӛтті.
Бүгінгі күні облыстың 29 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымына
Platonus ақпараттық жүйесін енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Колледждің оқу-тәрбие процесі, контингент қозғалысын автоматтандыру,
студенттердің үлгерімін мониторингілеу, ата-аналар бақылауы, есептерді
қалыптастыру туралы ақпарат жинау, сақтау және пысықтау үшін қызмет
етеді.
Жастар мен оқушыларға оқу бағыты мен болашақ кәсіп қызмет саласын
таңдауда кәсіби бағдар беру мақсатында Павлодар облысының барлық
колледждері туралы ақпараты бар «Колледж талапкері» порталы әзірленген.
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын енгізу аясында облыс
тұрғындарын цифрлық сауаттылыққа үйрету үшін «Базалық цифрлық
дағдылар», «Ашық үкімет», «Электрондық мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет»
және «Электронды сауда» бағыттары бойынша курстар ұйымдастырылған.
2018 жылдың жазғы кезеңінде кестеге сәйкес, Павлодар облысында цифрлық
сауаттылық бойынша белсенді тұрғындардың 15 771 адамы оқытылды, оның
ішінде 9 771 адам ауылдық жерден. Министрлік бекіткен нысаналы кӛрсеткіш
10 000 оқытылған адамға жетті. 2018 жылға арналған цифрлық сауаттылыққа
оқыту аяқталды.
Мемлекет Басшысының Бағдарламалық құжаттары мен білім беру
саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды одан әрі ойдағыдай іске асыру
үшін 2019 жылға келесі міндеттер қойылды:
- 2-ден 3 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды
арттыру, оның ішінде бизнесті тарту есебінен;
заманауи пәндік-даму ортаны құру және жаңа әдістер мен
инновацияларды енгізу;
- материалдық-техникалық базаны жаңарту және нығайту;
- инновацияның тиімді әдістемелік бағытын қамтамасыз ету, оның ішінде
жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу, кӛп тілде оқыту, оқытудың
инновациялық технологияларын қолдану, сертификатталған мұғалімдердің
жұмыс тәжірибесін тарату;
- ОЖСБ, халықаралық зерттеулер кӛрсеткішін жақсарту;
- қалалық және ауылдық мектептер арасындағы оқыту сапасының
айырмашылығын қысқарту мақсатында шағын жинақталған мектептер желісін
оңтайландыру;
- білім беру жүйесін цифрландыру жобаларын іске асыру;
- оқушылар мен колледж студенттерінің патриоттық және адамгершілікрухани тәрбиесі, олардың бойында азаматтық, патриоттық сезімді, «Мәңгілік
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ел» ұлттық идеясының құндылықтарына қарай бағыттау, «Рухани жаңғыру»
бағдарламасын іске асыру;
- ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың сапалы білім алуы
(инклюзивті білім беру) үшін жағдай жасау және жағдайларын жақсарту;
- балалардың құқығын қорғау, олардың ӛмірі мен денсаулығының
сақталуын қамтамасыз ету, аз қамтамасыз етілген, жетім балалар мен атаанасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қолдау;
- білім беру ұйымдарын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету;
- ӛңірдің еңбек нарығына қажетті бәсекеге қабілетті студенттерді
даярлау үшін жұмыс берушілерді ТжКБ жүйесін дамытуға тарту;
- жатақхана салу жолымен студенттерге жатақханадан орындар беру
бойынша жұмыстарды жалғастыру.
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Состояние системы образования
области по итогам работы за 2018 год и задачи на 2019 год
Введение
Павлодарская область – это крупный индустриальный центр Казахстана,
представляющий собой многоотраслевой промышленный комплекс. Для
дальнейшего развития региона нам нужны квалифицированные кадры в
различных
сферах
жизнедеятельности,
обладающие
главными
функциональными качествами личности. При этом мы понимаем, что от
уровня функциональной грамотности – зависит общественное благополучие
общества. Высокий уровень указывает на определенные социокультурные
достижения общества, гарантирует его устойчивое развитие.
В регионе проводится комплекс мероприятий по содержательному,
учебно-методическому, материально-техническому обеспечению данного
процесса.
Здесь необходимо отметить, что ежегодно увеличивается объем
финансирования системы образования области. Объем финансирования
образования на 2018 год составил 63,7 млрд. тенге. При этом основные
средства направлены: 43,3 млрд. тенге (68%) составляет фонд заработной
платы; 3,56 млрд. тенге (6%) расходуется на приобретение угля, оплаты
коммунальных услуг и услуг связи; 2,55 млрд. тенге (4%) расходуется на
организацию питания учащихся интернатных организаций и колледжей, 1,7
млрд. тенге (2,7%) нацелены на проведение капитального и текущего ремонта
организаций образования; 1,6 млрд. тенге (2,5%) составляет фонд оплаты
стипендий студентам колледжей; 1,2 млрд. тенге (2%) направлены на
приобретение учебников и др.
В области на протяжении многих лет сохраняется устойчивый
показатель по обеспечению детей дошкольным образованием. Сейчас перед
нами стоит задача по увеличению охвата дошкольным воспитанием и
обучением с раннего возраста.
В системе общего среднего образования сохраняется тенденция роста
контигента начальной и основной школы. Одной из самых важных целей,
которая стоит перед школой - это формирование
функциональной
грамотности школьников. То есть, необходимо интегрировать в школьную
программу многоплановую человеческую деятельность. Каждый школьник
должен уметь применять получаемые знания на практике. Теория должна
закрепляться примерами из реальной жизни. Это важно, как для социальной
ориентации личности, так и для формирования у молодого поколения
прагматичного взгляда на жизнь.
Сегодня формируется принципиально новая модель системы
технического и профессионального образования, основные задачи которой
определены Государственной программой развития образования и
Программой продуктивной занятости и массового предпринимательства. В
условиях четвертой промышленной революции традиционные модели
развития рынка труда претерпевают коренные изменения. В ближайшем
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будущем многие профессии потеряют свою востребованность и появятся
новые. Нам потребуются специалисты для высокотехнологичных отраслей
экономики, поэтому первостепенная задача учебных заведений перестроится
на подготовку профессионалов, готовых к постоянному дальнейшему
развитию и, при необходимости, к переобучению.
В целях реализации программы «Цифровой Казахстан» в области
создана вся необходимая инфраструктура. Автоматизация организаций
образования коснулась не только учебных, но и административнохозяйственных процессов, в том числе: обеспечение безопасности, учет
посещаемости, организация питания, библиотечное обслуживания и многое
другое.
Намеченные цели и задачи реализуются в соответствии с Планом
мероприятий по реализации Государственной программы развития
образования и науки на 2016-2019 годы.
Дошкольное воспитание и обучение образование
В системе дошкольного образования функционирует 422 дошкольных
организаций, в том числе 173 детских садов (165 - государственных, 8 частных), 249 мини-центров (246 государственных, 3 частных), в ведении
акимов сел находится 61 детский сад.
Охват детей с трех до шести лет дошкольным обучением и воспитанием
составляет 100%.
Показатель охвата детей от 2 до 3 лет в текущем году составляет
53,6%.
Охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 1-го
до 6 лет составляет 39,5 тыс. детей или 80,1%, что на 2,9% выше уровня
соответствующего периода 2017 года.
Количество дошкольных организаций с казахским языком обучения по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 24 единицы. В этом году их 257
(61%, мини-центров - 192, детских садов-65). Количество детей коренной
национальности, охваченных дошкольным воспитанием на казахском языке,
составляет 20,4 тысяч дошкольников (83,2%, в 2017 год- 77,3%). Увеличен
охват детей некоренной национальности дошкольным обучением и
воспитанием на казахском языке до 18,5%, что на 5,1% больше чем в
прошлом году (2017г. – 13,4%). В Баянаульском и Майском районах все дети
некоренной национальности обучаются в дошкольных организациях на
казахском языке.
Кроме того, с октября 2017 года по август 2018 года открыты детские
сады в с. Майкаин Баянаульского района (110 мест), в с. Шарбакты
Щербактинского района (60 мест).
В рамках реализации программы «Болашаққа бағдар - рухани жаңғыру»
в области разработана программа вариативного компонента «Ӛлкетану» для
детей старшего дошкольного возраста. Целью программы является
воспитание патриота, гражданина своей страны, воспитание любви к малой
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Родине, развитие интереса к культурно-историческим обычаям и традициям,
географическим и природным особенностям своего родного края. С 1
сентября 2018 года курс «Ӛлкетану» уже изучают 7123 ребенка в 376 старших
группах дошкольных организаций области.
Всего в дошкольных организациях области работают 4610 педагогов, из
них более 3 тысяч воспитателей. Более 1500 педагогов, работающих в
системе дошкольного образования, имеют высшую и первую категорию
(32,6%). Доля педагогов, имеющих специальное высшее и техническопрофессиональное дошкольное образование составляет 52,9%.
Общее среднее образование и охрана прав детей
Количество дневных государственных общеобразовательных школ в
области – 362, также – спортивная школа-интернат для одарѐнных в спорте
детей в ведении управления физической культуры и спорта, Назарбаев
интеллектуальная школа.
За последние три года наблюдается тенденция сокращения
государственных общеобразовательных школ на 41 единицу за счет закрытия
малокомплектных школ (в 2016-2017 учебном году – 16 школ, в 2017-2018
учебном году – 16 школ, в 2018-2019 учебном году – 9 школ).
В 2018-2019 учебном году контингент учащихся составил 101 460 детей,
превысив показатель 2016 года на 5084 ребенка (в 2016-2017 учебном году –
96376 учащихся, в 2017-2018 учебном году – 98558 учащихся, в 2018-2019
учебном году – 101460 учащихся).
Число школ, расположенных в сельской местности преобладает над
городскими в 3,3 раза. При этом учащихся городских школ больше в
сравнении с сельскими (город – 68 908 человек, село – 32 552 человек).
В области 225 малокомплектных школ (62,4%),с контингентом более 15
тыс. детей. Повышению качества знаний в
малокомплектных школах
способствует открытие опорных школ (ресурсных центров). Создание
ресурсных центров в области осуществляется с 2011 года. В настоящее
время открыты ресурсные центры в 2 городах: г.г. Экибастуз, Аксу и 10-ти
районах:
Тереңкӛл,
Актогайский,
Павлодарский,
Щербактинский,
Баянаульский, Железинский, Иртышский, Аққулы, Майский, Успенский.
В текущем учебном году по обновлѐнному содержанию обучаются
более 74 тысяч учащихся 1,2,3,5,6,7,8 классов. В 2-х пилотных школах (СОШ
№39 г. Павлодара, Майкаинская СОШ №1 Баянаульского района)
продолжается апробация нового содержания в 4-х классах. Все
общеобразовательные школы области перешли на пятидневную учебную
неделю, продолжительность урока составляет 40 минут.
Для проведения полномасштабных действий по развитию обучения на
трех языках в области реализуется Дорожная карта развития трехъязычного
образования.В 2018 году увеличилось количество организаций образования
с 170 до 234, внедряющих полиязычное обучение, из них в список пилотных
школ республики вошли все - 234 школы.
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Курсы полиязычия прошли 955 учителей-предметников, из них 936
получили сертификаты, дающие право преподавания на английском языке и
доплату, 173 – сертификаты на владение английским языком уровня А2.
Более 8 тысяч учителей-предметников, руководителей организаций
образования, методистов прошли курсы по программе обновленного
содержания образования.
В 2018-2019 учебном году в школах области работают более 11 тысяч
учителей. Из общего числа педагогов школ имеют высшее образование 87,9%
учителей. Процент учителей с высшей и первой категорией составляет - 64,5
%. В процедуре тестирования по новому формату аттестации в 2018 году
участвовало 4602 учителей общеобразовательных школ, успешно прошли
квалификационное тестирование
и получили категории 3074 учителей
(«педагог-мастер» - 103, «педагог-исследователь»-1298, «педагог-эксперт»900, «педагог-модератор»-773).
Ежегодно проводится республиканский конкурс «Лучший педагог»,
целью которого является выявление, поддержка и поощрение передовых
учителей, распространение передового опыта и повышение престижа труда
педагога. В текущем году победителями республиканского конкурса на звание
лучшего педагога стали 4 участника от Павлодарской области. Победители
получили нагрудный знак «Лучший педагог - 2018», почетные грамоты и
денежные премии в размере 1 000 МРП.
Немаловажным остается вопрос организации работы психологов в
организациях образования. Всего в области работают 569 психологов. В
текущем году более 400 психологов повысили квалификацию через
республиканские, областные семинары, курсы повышения квалификации.
Показатель оснащенности учебниками и учебно-методическими
пособиями составляет 100%.
Областной показатель обеспеченности кабинетами новой модификации
составляет – 84 %.
Одной из самых важных целей, стоящих перед школой, является
формирование функциональной грамотности школьников. Каждый школьник
должен уметь применять получаемые знания на практике. Теория должна
закрепляться примерами из реальной жизни. Это важно, как для социальной
ориентации личности, так и для формирования у молодого поколения
прагматичного взгляда на жизнь.
Наши школьники участвуют в международных исследованиях с 2007
года. В апреле этого года 1120 учащихся 4, 8 классов и студентов
колледжей приняли участие в масштабных исследованиях «TIMSS», «PISA»,
«ICILS».
В национальном исследовании участвовало 6832 школьника из 88
общеобразовательных школ. В сравнении с прошлым годом показатели
ВОУД улучшены ( по 4 классам с 14-го места на 7-ю позицию, по 9 классам с
13-го места на 8-ое, по 11 классам 11-я позиция). Вместе с тем,необходимо
принять действенные меры по повышению уровня развития функциональной
грамотности школьников, нужны новые подходы к организации обучения.
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Трансляция готовых знаний должна уступить место самостоятельной работе
ученика по овладению учебным материалом.
В 2018 году школу окончили 3895 выпускников, из них участвовали в
ЕНТ - 2709 или 69,5 %, что на1,7% выше, чем в 2017 году. Средний балл ЕНТ
– 90,96 баллов. Свыше 100 баллов набрали 1161 выпускник. 208 выпускников
стали обладателями аттестата об общем среднем образовании «Алтын
белгi».
Обладателями государственных образовательных грантов в 2018 году
стали 1487 человек (2017 г- 1216 человек). Кроме того из местного бюджета
было выделено в текущем году 200 грантов на сумму 65 млн. тенге для
подготовки востребованных в регионе кадров с высшим и послевузовским
образованием по педагогическим, медицинским
и техническим
специальностям.
Особое внимание уделяется развитию системы поддержки одаренных
детей. В области функционируют 14 специализированных организаций
общего среднего образования (контингент - 5434): лицеи, гимназии, школыинтернаты и комплексы, организующие обучение по естественноматематическому,
общественно-гуманитарному,
многопрофильному,
музыкальному, военному и спортивному направлениям, в том числе с
казахским языком обучения – 8, с русским – 1, смешанных – 5.
В 2018 году школьниками Павлодарской области завоевано 212
медалей, из них 53 – международного и 159 республиканского уровней. В
республиканской олимпиаде 2018 года участвовали 82 школьника, из них 41
стали победителями и призерами олимпиады (в 2017 году – 55 призера).
Ежегодно сборная команда области является Лучшей олимпийской
командой по результатам республиканской олимпиады школьников.
Событиями этого года стали - золотая медаль Мохаммед-Али Амира, ученика
11 класса специализированной школы Жас Дарын, на международной
олимпиаде по математике в Бразилии, бронзовая медаль учащегося лицейинтерната «Білім - инновация» для одаренных юношей Рахимова Темирлана
на Международной олимпиаде по химии в Таиланде, бронзовая медаль
учащегося лицея №8 для одаренных детей Басова Ярослава на
Международной олимпиаде по физике в Якутске (Республика Саха).
Областными инициативными проектами являются юниорская олимпиада
по
предметам
естественно-математического
цикла,
международная
олимпиада имени К. Сатпаева, международная химическая олимпиада имени
А. Бектурова, олимпиада для детей дошкольного возраста «Жауқазын»,
комплексная олимпиада для учащихся 5-6 классов, региональный турнир
юных математиков.
Для обеспечения развития и организованного досуга детей и подростков
в области функционируют 87 организации дополнительного образования (47
внешкольных организаций и 40 дворовых клуба). На базе учебных заведений
организована работа более 4 тысяч кружков, клубов по различным
направлениям деятельности. Общий охват учащихся дополнительным
образованием и внеурочной занятостью в школе составляет 98%.
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Летом 2018 года в области действовало 776 оздоровительных лагерей и
площадок (в том числе: 765 пришкольных и профильных, 11 загородных).
Центром дополнительного образования является областной Дворец
школьников, где ведется работа более 300 студий и кружков с охватом 3,8
тысяч детей.
В 147 школах созданы кабинеты робототехники, в 325 школах
организована работа шахматных кружков.
Дополнительный импульс получила система воспитания в рамках
реализации предложенной Президентом страны Н.А. Назарбаевым
программной статьи «Рухани жаңғыру», программы «Туған жер», целью
которой является формирование патриотизма, гражданской ответственности
и правового самосознания, духовности и культуры. В рамках подпрограммы
«Тәрбие және білім» реализуются 65 проектов и мероприятий (11
Республиканских
подпроектов
и
18
областных
проектов,
22
республиканских и 14 областных мероприятий) по 3 базовым направлениям
(Ӛлкетану, Саналы Азамат, Отаным-тағдырым).
В текущем году управлением образования разработана Концепция
воспитательной работы, содержание которой направлено на реализацию
основных аспектов программной статьи Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания». С 1 сентября 2018 года дан старт
реализации 6 проектов концепции воспитания: «Менің Туым», «ЭКОboom»,
«Familyday», «Адал friends», «Бала-business», «Шаңырақ».
Инициативным проектом года стало открытие кабинетов «Рухани
жаңғыру» в учебных заведениях области.
В настоящее время в
области
открыто 65 кабинетов «Рухани
Жаңғыру».
Второй год реализуется, инициированный Партией «Нұр Отан» проект
«Мектебіме тағзым». За период реализации проекта 2592 выпускника оказали
помощь 298 школам области на общую сумму 309 млн. тенге.
Организована работа 218 военно-патриотических клубов, с охватом
более 3,6 тыс. учащихся.
В 246 школах области есть собственные музеи и музейные уголки. В
целях реализации статьи Главы государства «Семь граней великой степи»
начат масштабный проект «Ұлы дала мұрасы»- «Наследие великой степи», в
рамках которого в организациях образования открываются историкоэтнографические музеи, а также развивается этноархеологическое
направление для более глубокого изучения школьниками истории, культуры,
этнографии и быта казахского народа.
С каждым годом увеличивается количество массовых мероприятий
военно-патриотического направления. Так традиционным стало проведение
областных соревнований по военно-прикладным видам спорта «Айбын»,
«Сарбаз», «Қыран», «Алау», «Жас ұлан», смотра строя и песни, конкурса
знаменных групп «Равнение на флаг», в которых ежегодно принимают
участие более 10,4 тыс. учащихся.
В текущем году сборная команда военно-патриотических клубов
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Павлодарской области завоевала Гран-при в Международном военнопатриотическом сборе молодежи "Айбын".
В рамках развития детского туризма в Павлодарской области действуют
2 организации дополнительного образования: детско-юношеский центр
экологии и туризма г. Павлодара (охват 3393 школьников) и детский эко–
техноцентр «Аксу» (охват 1761 школьник).
В целях эффективного использования спортивных сооружений при
школах и повышения доступности массового спорта, 348 организаций
образования предоставляют спортивные залы населению во внеурочное
время на безвозмездной основе. Охват занимающихся составляет более 10
тысяч взрослого населения области.
Сокращается сеть и контингент организаций образования для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году их
осталось 9 с контингентом 379 воспитанников.
За последние три года переданы на воспитание в семьи граждан 946
детей, в том числе под опеку и попечительство – 664 ребенка, на патронатное
воспитание – 98, усыновлены – 184. Возвращено в кровную семью 395
детей.
Возросло число приемных семей. Сегодня 40 детей воспитываются в 9
приемных семьях.
В области проживает 6452 ребенка с особыми образовательными
потребностями (3,4% от общего числа детского населения в возрасте от 0
до 18 лет), в том числе детей-инвалидов - 1705 (26,4% от общего числа
детей с особыми образовательными потребностями).Для подготовки детей
с особыми образовательными потребностями в области функционируют 30
специальных учреждений, в том числе 7 специальных общеобразовательных
школ-интернатов, 7 специальных детских садов, 4 психолого-медикопедагогических консультаций, 12 кабинетов психолого-педагогической
коррекции.
Техническое и профессиональное образование
В Павлодарской области действует 50 организация технического и
профессионального образования (2017 г - 50), в том числе 35 (2017 - 35) –
государственных.
В области ежегодно растет объем государственного заказа. Всего по
государственному образовательному заказу в 2018-2019 учебном году в
колледжи области принято 4945 человек, что по сравнению с прошлым годом
увеличился на 1%. Общий прием в текущем году составил 7567 человек, что
на 4% выше показателя прошлого года (2017 - 7265 человек), в том числе в
рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» принято 1035 человек.
В регионе продолжается реализация социального проекта «Мәңгілік ел
жастары – индустрияға! – Серпін». На сегодняшний день, в 8 колледжах
Павлодарской области, обучается 460 человек из южных регионов
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Казахстана.
Выпуск в 2018 году составил 6178 человек (2017 – 6550 человек), в том
числе по госзаказу 3663 (2017 – 3718 человек). На сегодняшний день доля
трудоустроенных составило 75%. Общая занятость - 99,7%.
Таким образом, контингент студентов организаций технического и
профессионального образования на 1 октября текущего года составил –
более 21 тыс. человек по 82 приоритетным для отраслей экономики
специальностям, из них по госзаказу обучается более 13 тыс. В сравнении с
прошлым учебным годом увеличился контингент на 432 человека или на
1,02%.
В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной
революции» и в целях повышения эфективности использования финансовоматериальных ресурсов определен перечень подведомственных организаций
государственных органов, подлежащих консолидации. Для оптимизации и
профилизации сети организаций технического и профессионального
образования ведется работа по реорганизации колледжей.
Так, реорганизованы Павлодарский монтажный колледж путем
присоединения к нему колледжа строительства и коммунального хозяйства
(Постановление акима области № 246/5 от 02.07.2018 г.), Павлодарский
колледж
транспорта
и
коммуникаций
путем
присоединения
железнодорожного колледжа (Постановление акима области № 361/6 от
16.10.2018 г.). На сегодняшний день на стадии согласования проект
постановления о реорганизации Экибастузского политехнического колледжа
путем присоединения Экибастузского строительно-технического колледжа,
Павлодарского колледжа №3 путем присоединения к нему Павлодарского
колледжа № 1 и Павлодарского колледжа № 2.
Реализуется проект по объединению всех аграрных колледжей на базе
Красноармейского аграрно-технического колледжа.
Подготовлен проект постановления об изменении организационноправовой формы 12 учебных заведений с коммунального государственного
казенного предприятия на коммунальное государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения.
Для снижения нагрузки на бюджет области ведется работа по передаче
колледжей в доверительное управление.
Из десяти агроколледжей два переданы в доверительное управление
крупным сельхозформированиям области на пять лет с сохранением
образовательного профиля – аграрно-технический колледж района Тереңкӛл
передан ТОО «Агро-Даму», Иртышский аграрно-технический колледж
передан к/х «Уразбаев». Кроме того, Экибастузский горно-технический
колледж передан в доверительное управление Экибастузскому колледжу
ИнЕУ. Также, в рамках реорганизации системы менеджмента аграрных
колледжей области принято решение о слиянии сельских аграрнотехнических колледжей области в единый колледж на базе Красноармейского
аграрно-технического колледжа.
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На сегодняшний день в целях улучшения качества подготовки кадров
для регионального рынка труда в 46 (90,1%) колледжах области по 52
специальностям реализуется дуальная система обучения с охватом более
3,5 тысяч студентов колледжей. В целом наблюдается увеличение
специальностей охваченных дуальным обучением на 1,1%.
Ежегодно увеличивается количество предприятий, задействованных в
данном обучении. С 2015 по 2018 год доля трудоустроенных обучившихся по
дуальному обучению, в сравнении с долей трудоустроенных обучившихся по
традиционным программам выше на 5,5% в 2018г.
Заключено более 600 договоров и меморандумов, в том числе
Национальной компанией «Қазақстан темір жолы», фондом национального
благосостояния «Самрук-Қазына» и колледжами химико-механическим,
транспорта и коммуникаций и Экибастузским горно-техническим, АО
«Алюминий Казахстана» и колледжем цветной металлургии, Аксуским
заводом ферросплавов филиала АО ТНК «Казхром» и Аксуским колледжем
черной металлургии и другие. Пятисторонние договора с участием
управления образования и региональной палаты предпринимателей
заключены между ТОО «Победа» и Щербактинским аграрно-техническим
колледжем, ТОО «Актогай Агро» и Актогайским аграрно-техническим
колледжем.
Кроме того, колледжами области заключено 2189 трехсторонних
договоров с привлечением обучающихся.
В рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства проекта «Бесплатное профессиональное
техническое образование для всех» в 34 колледжах области продолжается
внедрение модульно-компетентностного обучения. Данными колледжами в
учебные планы были внесены модули, с учетом портебностей социальных
партнеров.
Для обеспечения доступности технического и профессионального
образования при 22 государственных колледжах функционируют общежития.
В 2017 году введены в эксплуатацию два общежития, на 200 мест каждое,
построенные за счет спонсорских средств (при Павлодарском монтажном
колледже и при Павлодарском колледже цветной металлургии).
В рамках реализации проекта «Бесплатное техническое и
профессиональное образование для всех» в 2019 году планируется
строительство 3-х общежитий: при Павлодарском колледже транспорта и
коммуникаций, Аксуском колледже черной металлургии и Павлодарском
педагогическом колледже им. Б. Ахметова на 200 мест каждое.
В целях популяризации рабочих профессий среди молодежи проводится
ряд мероприятий, включая профориентационную работу: дни открытых
дверей; на всех уровнях конкурсы профессионального мастерства «World
Skills Kazahstan» и «Лучший по профессии»; экскурсии и встречи с
представителями профильных промышленных предприятий.
В текущем году студенты колледжа транспорта и коммуникации стали
обладатели золота на республиканском чемпионате «WorldSkills Kazahstan»
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по компетенции «Робототехника», также выпускник Аксуского колледжа
черной металлургии стал обладателем бронзовой медали в компетенции
«Токарное дело».
Для подготовки кадров в соответствии с международными стандартами
начата работа по вхождению колледжей региона в международные
профильные ассоциации. Так, Павлодарский колледж цветной металлургии и
Аксуский колледж черной металлургии вошли в Казахстанскую ассоциацию
сварки «KazWeld» члена Международного института сварки, Павлодарский
колледж сферы обслуживания вошел в Ассоциацию индустрии красоты
Республики Казахстан.
Вместе с тем на базе колледжа цветной металлургии будет создан Центр
компетенций для металлургической отрасли, на базе бизнес-колледжа – IT
технологий, Красноармейского аграрно-технического колледжа – аграрной
отрасли.
Качество образовательных услуг в системе ТиПО обеспечивается путем
прохождения колледжами государственной акредитации. На сегодняшний
день 8 колледжей области прошли Международную аккредитацию.
В 34 колледжах области в экспериментальном режиме осуществлен
переход на модульно-компетентностное обучение. Данными колледжами в
учебные планы были внесены модули, в соответствии с требованиями
социальных партнеров.
На 1 уровне студенты получат до 3 рабочих квалификации, на 2 уровне –
специалиста среднего звена.
Цифровизация системы образования
В целях реализации программы «Цифровой Казахстан» в области
внедряются проекты по цифровизации, направленные на развитие системы
образования региона и повышение качества оказываемых образовательных
услуг.
Компьютерный парк организаций образования области насчитывает
более 20,3 тыс. единиц. На один компьютер приходится 5,0 учащихся в
городе, на селе – 3,7.
К широкополосному Интернету подключены все школы области,
скоростной интернет, более 4 МБ/с и выше имеют 100% школ. 100% школ
обеспечены точками доступа WI-FI. К единой информационной системе
мониторинга и учета достижений школьников подключены 362 школы (2017
году – 340). Педагогами и учащимися области активно используются
цифровые образовательные ресурсы платформы «BilimLand», к которой
имеют доступ все школы области (в онлайн режиме - 310, в офлайн – 52).
В текущем году в целях обеспечения безопасности и автоматизации
школьных процессов (проникновение в школу посторонних лиц, обслуживание
учащихся и безналичный расчет в школьных столовых, использование
библиотечного фонда) внедрен проект «Безопасная школа» в двух школах
г. Аксу (№2, школа с. Уштерек) и специализированной школе "Жас дарын".
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В 41 общеобразовательных и специализированных школах
области
реализуется проект современная учительская - "Teacher's office" по аналогии
с коворкингами. Проводится работа по тиражированию данного проекта в
остальных школах области.
Совместно с партией «Нұр Отан» открыто 20 «Бесплатных IT – классов
для детей» по обучению навыкам программирования, из них половина в
сельских школах. Охвачено более 3000 школьников.
Ведется работа по автоматизации государственных услуг в детских
садах, школах.
Автоматизация государственной услуги прием в школу внедрен в трех
городах (гг. Павлодар, Экибастуз, Аксу) и в Майском районе. Всего в
Павлодарской области электронная запись в школу внедрена в 135 из 362
(37,2%) (г.Павлодар - 42, г. Аксу - 26, г. Экибастуз - 40, областные
специализированные школы - 14, Майский район - 13) школах.
Автоматизация деятельности дошкольных организаций внедрена в
189 из 422 (44,7%) (г. Павлодар - 100, г.Аксу - 29, г. Экибастуз - 45, Майский
район - 15) дошкольных организациях.
С марта текущего года совместно с АО «Казахтелеком» в пилотном
режиме апробируется проект «Облачный бухгалтерский и кадровый учет».
Данная информационная система обеспечивает не только учет, но и в целом
аналитику по учреждению. Дополнительная интеграция с такими
программами как «1С: Бухгалтерия», тарификация, НОБД, кадровый учет
снижает трудозатраты и упрощает ведение учета, а также сокращает
бумажный документооборот, так как все отчеты отображаются в отделе
образования в режиме онлайн. На сегодняшний день проект внедрен во все
организаций образования
г. Павлодара, обучение прошли более 400
сотрудников.
На сегодняшний день в 29 организациях технического и
профессионального образования области ведется работа по внедрению
автоматизированной системы Platonus. Платформа служит для сбора,
хранения и обработки информации об учебно-воспитательном процессе
колледжа, автоматизации движения контингента, мониторинга успеваемости
студентов, родительского контроля, формирования отчетности.
В целях оказания профориентационной поддержки молодежи и
школьникам в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности разработан портал «Абитуриент колледжа»,
который содержит информацию обо всех колледжах Павлодарской области.
В рамках внедрения государственной программы «Цифровой
Казахстан» для обучения населения области цифровой грамотности были
организованы курсы по направлениям "Базовые цифровые навыки",
"Открытое правительство", "Электронные государственные услуги" и
"Электронная торговля". В летний период 2018 года согласно графику в
Павлодарской области по цифровой грамотности обучено 15 771 человек
активного населения, из них 9 771 человек из сельской местности. Целевой
показатель, установленный Министерством в количестве 10 000 обученных
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человек, достигнут. Обучение цифровой грамотности на 2018 год завершено.
Для дальнейшей успешной реализации Программных документов Главы
государства и Государственных программ в сфере образования поставлены
следующие задачи на 2019 год:
Продолжить работу:
по созданию современной предметно-развивающей среды и
внедрению новых методик и инноваций в дошкольных организациях;
- по обновлению и укреплению материально-технической базы;
- по обеспечению
эффективного методического сопровождения
инноваций, в том числе по внедрению обновленного содержания
образования, полиязычного обучения, использованию инновационных
технологий обучения, распространению опыта работы сертифицированных
учителей;
- по улучшению показателей ВОУД, международных исследований;
- по оптимизации сети малокомплектных школ с целью сокращения
разрыва качества обучения между городскими и сельскими школами;
- по реализации проектов цифровизации системы образования;
- по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся и
студентов колледжей, формированию у них гражданственности, патриотизма,
готовности следовать ценностям национальной идеи «Мәңгілік ел»,
реализации программы «Рухани жаңғыру»;
- по созданию и улучшению условий к качественному образованию
детей с особыми образовательными потребностями (инклюзивное
образование);
- по защите прав детей, обеспечению сохранности их жизни и
здоровья, обеспечению поддержки детям из малообеспеченных семей,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- по обеспечению организаций образования профессиональными
кадрами;
- по вовлечению работодателей в развитие системы ТИПО с целью
подготовки конкурентоспособных студентов, необходимых региональному
рынку труда;
- по созданию мест в общежитиях путем их строительства.
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