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Қарағанды облысы 

білім басқармасының 

2022 жылғы «30» желтоқсан 

№788  бұйырығына қосымша 

 

Қарағанды облысы педагогтеріне арналған облыстық олимпиадалар мен 
байқаулардың тізбесі  

 

№ Атауы 

1.  «Жыл әдіскері» облыстық байқауы (аудандық, қалалық әдістемелік 
кабинеттердің әдіскерлері үшін) 

2.  «Жыл мұғалімі» облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім 
беретін мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттарының педагогтері үшін) 
3.  Білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық инновациялар жәрмеңкесі 

(барлық білім беру ұйымдарының педагогтері үшін) 
4.  «Хакатон – бағдарламалау марафоны» облыстық байқауы (техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған) 
5.  «Үздік дене шынықтыру оқытушысы» облыстық байқауы (техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған) 
6.  «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы бойынша оқытушылар мен 

өндірістік оқыту шеберлері арасындағы облыстық кәсіби байқау 

7.  «Үздік ІТ сабақ» облыстық байқауы (техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарының педагогтеріне арналған) 

8.  «Биомолекула» заманауи биология туралы ең үздік ғылыми-танымал жұмыс 
облыстық байқауы (техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 
педагогтеріне арналған) 

9.  «Цифрлық әлемге қадамдар» жобасы аясындағы облыстық байқауы (қалалар 
мен аудандардың жалпы білім беретін мектептерінің, облыстық арнайы және 
мамандырылған мектеп-интернаттарының оқушыларына арналған) 

10.  «Wеb-мастер» жобасы аясындағы облыстық байқау (қалалар мен аудандардың 
жалпы білім беретін мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған 
мектеп-интернаттарының мұғалімдері, инженерлері, зертханашылары үшін) 

11.  «IT-эксперт» жобасы аясындағы облыстық байқау (қалалар мен аудандардың 
жалпы білім беретін мектептерінің, облыстык арнайы және мамандандырылған 
мектеп-интернаттарының мұғалімдері, инженерлері, зертханашылары үшін) 

12.  «Қашықтықтан BOOM» жобасы аясындағы облыстық байқау (қалалар мен 
аудандардың жалпы білім беретін мектептерінің, облыстық арнайы және 
мамандырылған мектеп-интернаттардың педагогтері үшін) 

13.  Ақпараттық және компьютерлік сауаттылықты дамыту аясындағы облыстық 
байқау (қалалар мен аудандардың жалпы білім беретін мектептерінің, 
облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-интернаттардың 
мұғалімдері мен оқушылары үшін) 
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14.   «Сабақты зерттеу» (Lesson Study) және «Іс-әрекеттегі зерттеу»  облыстық 
байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім беретін мектептерінің, 
облыстық арнайы және мамандырылған мектеп-интернаттарының мұғалімдері 
үшін) 

15.  «Педагогикалық идеялар» әдістемелік өнімдерінің облыстық байқауы (қалалар 
мен аудандардың жалпы білім беретін мектептерінің, облыстық арнайы және 
мамандырылған мектеп-интернаттарының математика, физика, химия және 
биология пәндерінің мұғалімдері үшін) 

16.  «Үздік дене шынықтыру мұғалімі» облыстық байқауы (қалалар мен 
аудандардың жалпы білім беретін мектептері, облыстық арнайы және 
мамандандырылған мектеп-интернаттардың дене шынықтыру пәндерінің 
мұғалімдері үшін) 

17.  «Радуга идей» орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің кәсіби шеберлік 
облыстық байқауы 

18.  «Үздік тарихшы» облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім 
беретін мектептері, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттардың тарих пәні мұғалімдері үшін) 
19.  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үздік авторлық бағдарламасы» 

облыстық байқауы 

20.  «Үздік авторлық бағдарлама» облыстық байқауы  
21.  «Болашаққа жолдама» форумы аясында «Үздік кәсіби бағдар беруші»  

облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім беретін мектептері, 
облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-интернаттардың бейінді 
оқыту бойынша директордың орынбасары үшін) 

22.  «Болашаққа жолдама» форумы аясында «Оқушылардың бизнес стартап-

жобалары» облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім беретін 
мектептері, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттардың 7-10 сынып оқушылары үшін) 
23.  «Болашаққа жолдама» форумы аясында «Жаңа  мамандықтар атласы» 

бейнероликтер облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім 
беретін мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттардың педагогтері мен оқушылары үшін) 
24.  «Болашаққа жолдама» форумы аясында авторлық бағдармалар облыстық 

байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім беретін мектептері, облыстық 
арнайы және мамандандырылған мектеп-интернаттардың мұғалімдері үшін) 

25.  «Үздік бейне сабақ» облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім 
беретін мектептері, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттардың тарих және география пәндерінің мұғалімдері үшін) 
26.  «Жыр жалын - поэзия әлемі» облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың 

жалпы білім беретін мектептері, облыстық арнайы және мамандандырылған 
мектеп-интернаттардың қазақ тілі және әдебиеті пәндерінің мұғалімдері үшін) 

27.  Тарих және география пәндері мұғалімдерінің әдістемелік құралдары, 
авторлық бағдарламасының облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың 
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жалпы білім беретін мектептері, облыстық арнайы және мамандандырылған 
мектеп-интернаттарының мұғалімдері үшін) 

28.  «Үздік алғашқы әскери және технологиялық дайындық мұғалімі» обдыстық 
байқауы (қалалар мен аудандардың жалпы білім беретін мектептері, облыстық 
арнайы және мамандандырылған мектеп-интернаттардың мұғалімдері үшін) 

29.  «Оқырман отбасы» облыстық байқауы (мектепке дейінгі ұйымдардың 
педагогтері үшін) 

30.  «Көп тілді меңгерген мұғалім» облыстық байқауы (қалалар мен аудандардың 
жалпы білім беретін мектептері, облыстық арнайы және мамандандырылған 
мектеп-интернаттардың физика, химия, биология және информатика 
пәндерінің мұғалімдері үшін) 

31.  К. Бітібаева атындағы панорамдық сабақтар байқауы (қалалар мен 
аудандардың жалпы білім беретін мектептері, облыстық арнайы және 
мамандандырылған мектеп-интернаттардың қазақ тілі және әдебиеті 
пәндерінің мұғалімдері үшін) 

32.  «Үздік Ресурстық орталық» (Тірек мектебі) облыстық байқауы 

33.  «Үздік шағын жинақты мектеп мұғалімі» облыстық байқауы 

34.  «Үздік тәлімгер» облыстық байқауы (қалалар мен аудандық жалпы білім 
беретін мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттардың тәлімгерлері үшін) 
35.  «Шабыт шаттығы» облыстық байқауы (қосымша білім беру педагогтері үшін) 
36.  «Шығармашыл кітапханашы» облыстық байқауы (білім беру ұйымдарының 

кітапханашылары үшін) 
37.  «Денсаулық аумағы - шекарасыз!» жастар арасында нашақорлықтың, 

уытқұмарлықтың алдын алу және салауатты өмір салтын қалыптастыру 
бойынша облыстық байқау (барлық білім беру ұйымдарының педагогтері 
үшін) 

38.  «Мұражайларға виртуалды экскурсиялар» облыстық байқауы (білім беру 
ұйымдарының педагогтері үшін) 

39.  «Тәрбие.КZ» облыстық байқауы (облыстық білім беру ұйымдарының 
тәрбиешілері үшін) 

40.  «Сиқырлы әлем» облыстық байқауы (қалалық мен аудандық жалпы білім 
беретін мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттарының көркем еңбек пәні мұғалімдері үшін) 
41.  «Шуақты жаз – радужное лето» жазғы демалысты ұйымдастыру бойынша 

облыстық байқау (қалалық мен аудандық жалпы білім беретін мектептерінің, 
облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-интернаттарының 
мұғалімдері үшін) 

42.  «Тәлімі мол тәлімгер» облыстық байқауы (қалалық және аудандық жалпы білім 
беретін мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттарының тәлімгерлері үшін) 
43.  «Асыл мұра» облыстық байқауы (балалар музыка мектептері мен балалар өнер 

мектептерінің музыкалық-теориялық пәндерінің педагогтері үшін) 
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44.  Математика, физика және информатика мұғалімдерінің ашық республикалық 
шығармашылық конкурсының облыстық кезеңі (қалалар мен аудандардың 
жалпы білім беретін мектептері, облыстық арнайы және мамандандырылған 
мектеп-интернаттары үшін) 

45.  «Мектепке дейінгі ұйымдардың үздік педагогі» республикалық байқаудың 
облыстық кезеңі 

46.  «Мектепке дейінгі ұйымдардың үздік әдіскері» республикалық байқаудың 
облыстық кезеңі 

47.  «Күш білімде» қашықтықтан өткізілетін интерактивті ойындар сайысы 
(мектепке дейінгі ұйымдардың мұғалімдері үшін)  

48.  «Үздік педагогикалық жоба» қашықтықтан өткізілетін педагогикалық 
облыстық байқау (мектепке дейінгі ұйымдардың мұғалімдері үшін) 

49.  Оқушыларға арналған «ITeens» білім беру Хакатоны (қалалар мен 
аудандардың жалпы білім беретін мектептерінің, облыстық арнайы және 

мамандырылған мектеп-интернаттардың оқушылары үшін) 
50.  «Digital Teacher» білім беру Хакатоны (қалалар мен аудандардың жалпы білім 

беретін мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттарының мұғалімдері, инженерлері, зертханашылары үшін) 
51.  «Болашақ инженерлері» жобасы аясында инженерлік үш өлшемді 

компьютерлік модельдеуден чемпионат (7, 8, 9 сынып оқушылары үшін) 
52.  «Цифрлық әлем» ақпараттық және компьютерлік сауаттылықты дамыту 

аясындағы облыстық байқау (қалалар мен аудандардың жалпы білім беретін 
мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттарының педагогтеріне арналған) 
53.  «Менің өлкем» Қарағанды облысы бойынша виртуалды саяхат облыстық 

байқау (қалалар мен аудандардың жалпы білім беретін мектептерінің, 
облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-интернаттарының 
педагогтеріне арналған) 

54.  «Жас-STAR» Қарағанды облысының жас педагогтеріне арналған 
бағдарламалау бойынша олимпиада (қалалар мен аудандардың жалпы білім 
беретін мектептерінің, облыстық арнайы және мамандандырылған мектеп-

интернаттардың «Информатика» пәнінің мұғалімдері үшін) 
55.  «INFOMATRIX-ASIA» компьютерлік жобалар (информатика) бойынша 

халықаралық жарыстың облыстық кезеңі (9-11сынып оқушылары үшін)  
56.  Бағдарламалау бойынша оқушылар олимпиадасы (14-16 жастағы оқушылар 

үшін)  

57.  «Оқырман отбасы» облыстық байқауы 

58.  Орыс тілі мен әдебиеті, шет тілі пәндерінің жас мұғалімдеріне арналған 
«Симфония успеха» облыстық байқауы 

59.  «Библиотека семейного чтения» жобасы аясында қаланың/ауданның үздік 
әдеби картасын жасаудан облыстық байқауы 

60.  Бастауыш сынып мұғалімдеріне, математика, физика, химия, биология, дене 
шынықтыру, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған «Үздік 
бейнесабақ» облыстық байқауы 
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61.  Музыка пәні мұғалімдеріне арналған «Күмбірле, сазды домбыра» облыстық 
байқауы 

62.  Жас педагогтарға арналған «Мамандығым мақтанышым» облыстық байқауы 

63.  Көркем еңбек пәні мұғалімдеріне арналған «Педагогикалық идея» байқауы 

64.  «Бірге зерттейміз» облыстық байқауы 

65.  Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған «Үздік қысқа мерзімді жоспар» 
облыстық байқауы   

66.  «PLATON-5D ойлау» креативті индустрия бойынша облыстық байқау 

67.  «Best Teaching Practices in Teaching English» ағылшын тілі мұғалімдерінің 
облыстық кәсіби шеберлік байқауы 

68.  Орыс тілі мен әдебиеті, шет тілі мұғалімдеріне арналған «Педагогикалық 
идеялар фестивалі» облыстық байқауы 

69.  Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған облыстық ғылыми жобалар 
облыстық байқауы 

70.  Орыс тілі мен әдебиеті, шет тілі мұғалімдеріне арналған облыстық 
педагогикалық инновациялар облыстық байқауы 

71.  «Үздік мектепке дейінгі ұйым» республикалық байқауының облыстық кезеңі 
72.  Математика пәні мұғалімдеріне арналған «Математикалық регата» облыстық 

олимпиадасы 

73.  Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған «Бастау» облыстық олимпиадасы 

74.  «ЭКОНОМ и К» облыстық олимпиадасы 

75.  Дене шынықтыру мұғалімдеріне арналған облыстық олимпиада 

76.  Қарағанды облысындағы (Сарайлар, Үйлер, Орталықтар) қосымша білім 
беретін балалар  көркемөнер мектебінің педагогтері, көпсалалы ұйымының 
сәндік, қолданбалы өнері мен бейнелеу өнері бөлімдері және өнер мектебінің 
көркемөнер бөлімшелері үшін «МастерART»  облыстық байқауы  

77.  Көркемөнер-эстетикалық бағыттағы қосымша білім беру педагогтерінің 
«ӨНЕРЛІ ШЕБЕР» облыстық шығармашылық  практикум шеберлік сынып 

78.  «Проекториум» қосымша білім беру педагогтерінің шығармашылық 
жобаларының облыстық байқауы 

79.  «Дәнекерлеу ісі» мамандығы бойынша оқытушылар мен өндірістік оқыту 
шеберлері арасындағы облыстық кәсіби шеберліктен облыстық байқауы  

80.  Сервис және қызмет көрсету саласы бойынша техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері арасында «Құқық 
негіздері» пәні бойынша үздік медиаурок» облыстық байқауы 

81.  «Менің туған өлкем» атты тарих және әлеуметтік гуманитарлық пәндер 
оқытушылары арасындағы медиасабақтардың облыстық байқауы 

82.  «Туризм, география, қауіпсіздік қызметі» бағыты бойынша техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері 
арасындағы «Меридиан» кәсіби шеберліктен облыстық байқауы 

83.  «Цифрлық техника» және «Радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар» мамандықтары бойынша оқытушылар мен өндірістік 
оқыту шеберлері арасындағы кәсіби шеберліктен облыстық байқауы 
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84.  «Математиканың үздік оқытушысы» облыстық байқауы (техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне 
арналған) 

85.  «Физиканың үздік оқытушысы» облыстық байқауы (техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған) 

86.  «Шаштараз өнері» мамандығы бойынша оқытушылар мен өндірістік оқыту 
шеберлері арасындағы кәсіби байқауы 

87.  «Шет тілінің үздік оқытушысы» облыстық байқауы (техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған) 

88.  «Қазақ тілі мен әдебиетінің үздік оқытушысы» облыстық байқауы (техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне 
арналған) 

89.   «Теміржол көлігінде тасымалдау үдерісін басқару» бағыты бойынша 
оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлері арасындағы кәсіби шеберліктен 

облыстық байқауы 

90.  «World of languages (Тілдер әлемі)» облыстық байқауы (техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының студенттеріне 
арналған)  

91.  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
студенттері арасында «Абай оқулары» облыстық байқауы 

92.  Қазақ  әдебиетінің даму тарихына үлес қосып, өзіндік  қолтаңбасын қалдырған 
XX ғасырдағы қазақ поэзиясының көрнекті қайраткері, ақын, журналист, 
драматург, сазгер және көркем аудармашы Қасым Аманжоловқа арналған 
шығармашылық  байқауы 

93.  Көркем еңбек мамандығы бойынша «Жас шебер» облыстық байқауы 
(техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
студенттері үшін) 

94.  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
студенттері арасында «Ғасыр тарихы» зерттеу жобаларының облыстық 
байқауы 

95.  «Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс арналарының 
электрмонтаждаушы-реттеушісі» біліктілігі бар студенттер арасындағы 
«Digital Skills» облыстық байқауы 

96.  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
студенттері арасында «Таланттар марафоны» мультимедиялық облыстық 
байқауы 

97.  «Физикадағы нанотехнологияларды әртүрлі бөлімдерде қолдану» үздік 
жобасының облыстық байқауы (техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру ұйымдарының студенттеріне арналған) 

98.  «Жастар-шағын кәсіпкерлікке» үздік студенттік Бизнес идеялар байқауы 
(техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
студенттерінеарналған) 

99.  «Электромеханикалық және тау-кен жабдықтарын монтаждау және 
техникалық қызмет көрсету»  бағыты бойынша «Үздік мамандық иесі» 
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облыстық (техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарының студенттеріне арналған) 

100. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
студенттері арасында «Туризм, география, қауіпсіздік қызметі» бағыты 
бойынша «Үздік туристік бағыт» жобалардан облыстық байқау 

101. «Қазақ сахарасының қоңырауы» Ы.Алтынсариннің өмірі мен 
шығармашылығына арналған студенттер арасындағы облыстық байқау 

102. Математика пәні бойынша олимпиада (техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының студенттеріне  арналған) 

103. Химия және биология бойынша облыстық олимпиада (техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының студенттеріне 
арналған) 

104. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 1-2 

курс студенттері арасындағы «Егемен Қазақстан тарихы» облыстық 
олимпиадасы  

105. «Құқық білгірі» олимпиадасы (техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарының студенттеріне арналған) 

106. Қазақ  поэзиясының өкілі, Халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Абай атындағы әдебиет пен өнер 
саласындағы ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, ақын Серік Ақсұңқарұлы 
шығармашылығына арналған  дәстүрлі  С.Ақсұңқарұлы оқулары 

 

 


