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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ  
өткен аптаның сәрсенбі күні Батыс Қазақстан облы-
сына жұмыс сапары барысында Ақсай қаласындағы 
Жастар ресурстық орталығында өңірдің белсенді 
жастарымен кездесті. Президентпен жүздескен жастар 
өздерінің жетістіктері туралы айтты. Бөрлі ауданына 
қарасты Успен елді мекеніндегі мектеп-балабақша 
кешенінің директоры Асылхан ҚАРМЫСОВ қалада 
білім алғанымен, ауылды көркейту үшін туған жеріне 
оралып, еңбек етіп жатқанын жеткізді.

Ақсай қаласындағы №5 мек-
тептің 9-сынып оқушысы Анастасия 
Золотарь – қазақ тілі мен әдебиеті 
бойынша өткен бірнеше республи-
калық байқаудың жеңімпазы. Ол 
Қазақстан секілді болашағы жар-
қын елде дүниеге келіп, білім алып 
жатқанына қуанышты екенін атап 
өтті. Түркістан облысының тумасы 
Диёр Нуруллаев Махамбет Өтемі-

сов атындағы Батыс Қазақстан мем-
лекеттік университетінде «Серпін» 
бағдарламасы бойынша жоғары 
білім алған. Қазір Ақсай қаласының 
№4 орта мектебінде физика пәні- 
нен сабақ береді.

Ол Мемлекет басшысынан мо- 
ноқалаларды дамыту бағдарлама-
сында жас мамандарды баспанамен 
қамтамасыз ету мүмкіндігін қарас-

тыруды сұрады. Кәсіпкер Кристина 
Омельяшко Президентке «Бизнес 
бастау» бағдарламасымен грант 
алып, өзінің сүйікті ісін табысты 
кәсіпке айналдырғаны жөнінде 
айтып берді. Кристинаның қолы-
нан шыққан тоқыма бұйымдарды 
жергілікті тұрғындар ғана емес, ше-
телдіктер де сатып алады. Президент 
еліміздің болашағы өскелең ұрпақ- 
тың қолында екеніне тоқталып, мем-
лекет еңбекқор жастарға, олардың 
идеялары мен ұсыныстарына әр- 
қашан қолдау көрсететінін айтты.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Ке-
мелұлы дарынды жастарға жол 
ашу керек екенін жеткізді. Сонымен 
қатар Президент Ақсайға осыдан 
23 жыл бұрын келгенін еске алып, 
қазір қаланың көркейгенін, көше- 
лері ұқыпты, таза екенін атап өтті. 
Ақсай қаласындағы Жастар ре-

сурстық орталығы жергілікті тұр-
ғындарға бірнеше бағыт бойынша 
қызмет көрсетеді. Атап айтқанда, 
орталықта «Болашақ» коворкинг ала-
ңы, «Аяла» қайырымдылық дүкені 
жұмыс істейді. NEET санатындағы 
жастарды жұмысқа орналастыру-
мен айналысатын Жастарға қызмет 
көрсету орталығы да бар. Орталық 
мамандары жасөспірімдерге, өмірде 
түрлі қиындыққа тап болған жандар- 
ға психологиялық көмек көрсетеді.

– Президентпен жүздесу бақыты 
жүздеген қатарластарымның ара-
сында маған да бұйырғаны үшін 
тағдырыма ризамын. Бұл есте ерек-
ше сақталатын ұмытылмас сәт мен 
үшін үлкен бақыт және мерейлі мәр-
тебе. Алған әсерім мен қуанышым-
ды қарапайым сөзбен жеткізу қиын. 
Қасым-Жомарт Кемелұлы жастар 
отырған бөлмеге кіріп келгенде ішкі 

сезімді жасыра алмай, қобалжу күйін 
кешкеніміз рас. Себебі көбіміз ол 
кісіні тек теледидардан көріп жүрміз 
ғой. Президентіміз жадырай күліп 
бізге жақындаған соң: «Ал, не ай-
тасыз?», – дегенде, мен Мемлекет 
басшысының аурасы мықты, өте 
қарапайым, позитивті энергиясы 
мол, адамды өзіне тартып тұратын 
тұлғасын таныдым. Жергілікті жас-
тар өздерін барынша еркін ұстап, 
ашық әңгіме барысында ой-пікір 
алмасқаннан кейін ұсыныс-тілек-
терін жеткізді, – деді мемлекеттік 
тілде сөйлеп жазумен қатар қазақ 
халқының ұлттық құндылықтарын 
да дәріптеу арқылы отаншылдық- 
тың үлгілі өнегесін танытып жүрген 
жігерлі жас Вероника Николаевна.

Нұрлан ТІЛЕГЕНҰЛЫ
Фото akorda.kz

елордадағы әдістемелік орталық 
қазіргі кезде таңдап алынған бес басым 
бағыттағы (талдамалық, ұйымдасты-
рушылық, оқу-әдістемелік және ғылы-
ми-әдістемелік қызмет, педагогтердің 
біліктілігін арттыру) жүйелі жұмыстар-
ды ұтымды үйлестіруде

Маңғыстау облысының Мұнайлы 
ауданында мемлекеттің қолдауымен 
1200 орынды құрайтын екі мектептің 
құрылысы жүргізілсе, «Жайлы мек-
теп» ұлттық жобасы аясында алдағы 
үш жылда заманауи алты білім орда-
сын салу жоспарда тұр

Тема аттестации педагогов особенно ак-
туальна среди наших читателей. Что изме-
нилось в правилах аттестации и стали ли 
жестче требования к учителям? Ответы от 
главного эксперта управления по работе с 
педагогами комитета среднего образова-
ния МП Рк Гульмиры АЛиеВОЙ

9 бет 13 бетстр. 10

Ел болашағы өскелең ұрпақтың қолында
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ҚР Премьер- 
Министрі Әлихан 
СМАЙЫЛОВТЫҢ 
төрағалығымен өткен 
аптаның сейсенбі күні 
ұйымдастырылған 
Үкімет отырысының 
бірінші бөлігінде екі 
маңызды мәселе – білім 
беру ұйымдарындағы 
қауіпсіздік және оқу 
процесін цифрланды-
ру қаралды. Кеңесте 
Оқу-ағарту министрі 
Ғани БЕЙСЕМБАЕВ 
пен Ішкі істер министрі 
Марат АХМЕТЖАНОВ, 
Цифрлық даму, инно-
вациялар және аэроға- 
рыш өнеркәсібі вице-
министрі Асхат  
ОРАЗБЕК баянда- 
ма жасады.

Оқу-ағарту министрі Ғани Бек- 
тайұлы білім ошақтарында қауіп- 
сіздікті ұйымдастырудың қазіргі 
жағдайы туралы баяндады. Оның 
айтуынша, білім беру ұйымдарын-
да балалардың қауіпсіздігін қамта-
масыз етуге қатысты кешенді тәсіл 
қолданылады, ол бейнебақылау 
жүйесін орнатуды, оларды ЖБО-ға 
қосуды, лицензияланған күзетпен 
және дабыл түймелерімен қамта-
масыз етуді қамтиды. Мемлекет 
басшысының білім беру ұйым- 
дарында балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі тап- 
сырмасын орындау мақсатында 
Министрлік кешенді шараларды 
жүзеге асырып келеді.

Бұл бағытта бірқатар норма-
тивтік құқықтық актілер: білім беру 
саласындағы террористік тұрғыдан 
осал нысандарды қорғауды ұйым-
дастыру жөніндегі нұсқаулық; білім 
беру ұйымдарына енгізуге тыйым 
салынған заттар мен заттардың 
тізбесі; мектепке дейінгі және орта 
білім беру ұйымдарын бейнеба-
қылау жүйелерімен жарақтандыру 
стандарттары қабылданды. Соны-
мен қатар биылғы ақпан айында 
Білім беру ұйымдарының өткізу 
режимі бойынша Үлгілік ереженің 
жаңа жобасы әзірленді.

– Министрлік білім беру ұйымда-
рындағы қауіпсіздік талаптарының 
сақталуына тоқсан сайын монито-

ринг жүргізіп келеді. Оның қоры-
тындылары жүйелі түрде Үкімет 
деңгейінде қаралады. Мониторинг 
нәтижелері бойынша білім беру 
ұйымдарында қауіпсіздік жүйелері-
мен қамтамасыз ету бойынша оң 
динамика байқалады, – деді құ- 
зырлы ведомствоның жетекшісі.

Мәселен, 2020 жылмен салыс-
тырғанда: бейнебақылау жүйелері-
мен қамтамасыз ету – 2,5 есеге; 
жедел басқару орталықтарына қо-
сылу – он бір есеге; лицензиялан- 
ған күзетпен қамту – 7 есеге; дабыл 
түймесін орнату – жиырма бір есе-
ге артқан. Сонымен қатар биылғы 
наурыздың 1-індегі жағдай бойын-
ша бейнебақылау жүйелерімен 
білім мекемелері толық жүз пайыз 
қамтылған, әкімдіктер оларды 
Нұсқаулықтың жаңа талаптарына  
сәйкестендіру жұмыстарын жүргі-
зуде. Ал жедел басқару орталық-
тарына 6 мыңға жуық білім ошақ-
тары қосылған. Лицензияланған 
күзетпен екі мыңға жуық, дабыл 
түймелерімен 2400-ден аса білім 
беру нысандары қамтылған.

Дегенмен, бұл жұмысты Мем-
лекет басшысының тапсырмасына 
сәйкес, бірқатар өңірлер алдағы 
қыркүйек айына дейін толық аяқ-

тауы қажет. Білім беру ұйымдары-
ның қауіпсіздігіне толық тексеру 
жүргізу мәселесі ақпан айында өңір 
әкімдері орынбасарларының қаты-
суымен министрлік өткізген арнайы 
кеңесте қаралды. Осыған орай бір-
неше мемлекеттік мекемелер мен 
қоғамдық ұйым өкілдерінен құрал-
ған 162 мониторингтік топ жиыр-
ма өңірде жұмыс істеуде. Бүгінгі 
күні мониторингтік топ 10 мыңнан 
аса білім беру ұйымдарының жеті  
мыңға жуығын қамтыды.

Оқу-ағарту министрлігі білім ме-
кемелеріндегі балалар қауіпсіздігін 
қамтамсыз етуді одан әрі жетілдіру 
мақсатында: білім беру ұйымдары-
ның бірінші басшыларының жауап-
кершілігін күшейтуді; қауіпсіздік 
жүйелеріне мониторингті тұрақты 
түрде жүргізіп отыруды; білім беру 
нысандарына кіруге рұқсат берудің 
жаңа тәртібін әзірлеп, енгізуді; ба-
лалар қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
тұрғысынан тәрбие жұмысын жаң-
ғыртуды; педагогтерді қайта даяр-
лау бағдарламаларына балалар 
қауіпсіздігіне қатысты жаңа курс 
модулін енгізуді бастады.

Орта білім берудегі оқу про-
цесін цифрландыруға келетін бол-
сақ, Мемлекет басшысының оқу 

процесін цифрландыру аясында 
пәндерді оқытудың инновациялық 
тәсілдерін енгізу, қажет оқу ма-
териалдарын цифрлық формат-
қа көшіру тапсырмасына сәйкес 
педагогтерге цифрлық оқу мате-
риалдарын тиімді пайдалануды,  
инновациялық тәсілдерді қолдану-
ды үйрету, цифрлық оқу материал-
дарын кеңейту, мектепішілік және 
Ұлттық сыртқы бағалауды цифр-
лық форматқа көшіру, сондай-ақ 
мектептерді техникалық құралдар-
мен және жоғары жылдамдықты 
интернетпен қамту міндеттері іске 
асырылып келеді.

Осы бағытты нормативтік рет-
теу үшін министрліктің алты нор-
мативтік-құқықтық актілерінде нақ-
ты тиісті талаптар мен ережелер 
бекітілген. Аталған заңнамаларға 
сәйкес қазіргі таңда білім жүйесін 
цифрландыру жұмыстары кешенді 
әрі жүйелі түрде жүргізілуде. Оқу 
процесін басқаруды цифрландыру 
мақсатында республика бойынша 
7 мың мектепте электрондық жур-
налдар мен күнделіктерді жүргі- 
зу, бағалау, үй тапсырмасын беру, 
жоспар қалыптастыру және қашық-
тан оқыту сияқты негізгі қызметтер- 
ді қамтитын білім беру платформа-

лары (Kundelik, bilimal, EDUS және 
тағы да басқа мүмкіндіктер) енгізілді.

Сонымен қатар бұл платформа-
лардың оқушылар мен ұстаздарға 
арналған мобильді қосымшалары, 
аналитикалық бақылау тақталары, 
мектептегі ас мәзірі және онлайн 
біліктілікті арттыру курстары секілді 
қосымша қызметтері іске қосылған. 
Қазіргі таңда оқулықтардың жетпіс 
тоғыз пайызы цифрлық форматқа 
көшіріліп, мемлекеттік сараптама-
дан өтті және оқулықтар тізіміне 
кірді. Цифрлық оқулықтарды әзір-
леуге еліміздің 11 баспасы тартыл-
ды. Пәндерді оқытудың инновация-
лық тәсілдерін енгізу мақсатында 
педагогтердің пайдалануы үшін 
әдістемелік ұсынымдар әзірленді 
және осы жылы оларды оқыту жос-
парланды. Келесі жылы пәндерді 
цифрлық оқулықтармен жүз па- 
йыз қамту қарастырылуда.

Электрондық оқулықтармен қа-
тар мектептерде қосымша оқу ма-
териалы ретінде мультимедиалық 
контенті бар цифрлық білім беру 
ресурстары белсенді қолданылады.  
Қазіргі күні елу мыңнан аса цифр-
лық білім беру ресурсы жасалды. 
2023 жылдың басынан бастап 
цифрлық білім беру ресурстары-

  ҮКІМЕТ ОТЫРЫСЫ

Білім беру ұйымдары бейнебақылау 

  ІССАПАР

Алматыдағы білім сапасы басты назарда
ҚР Премьер-Министрі Әлихан СМАЙЫЛОВ 
өткен аптаның жұма күнгі Алматыға кезекті жұ-
мыс сапарының барысында қала әкімі Ерболат 
ДОСАЕВПЕН бірге тұңғыш мегаполистегі түрлі 
саладағы мекеме және кәсіпорындардың тыныс-
тіршілігімен танысып, білім беру бағытындағы 
сапаға ерекше мән берді.

Үкімет жетекшісі салынып жат-
қан оқушылардың инновациялық 
шығармашылық орталығының 
құрылысымен танысып, туында-
ған мәселелер бойынша жауапты 
басшыларға бірқатар тапсырма-
лар жүктеді. Бұл заманауи нысан 
мерзімінде пайдалануға беріл-
геннен кейін жергілікті 18 жасқа 
дейінгі балалар мен жасөспірім-
дер қосымша білім алатын бола-
ды. Жаңадан ұйымдастырылатын 
көптеген үйірмелер арқылы қаты-
сушыларға ғылым мен техника, 
музыка, шығармашылық, тіл және 

спорт сияқты бағыттар бойынша 
жеке әлеуетін дамыту үшін жайлы 
да жақсы жағдайлар жасалмақ. 
Сонымен қатар бұл ғимаратта 
психологиялық-педагогикалық тү-
зету кабинетінің тұрақты жұмыс 
істейтіндігі көзделуде.

Әлихан Асханұлы жергілікті ат-
қарушы билікке қосымша білім 
саласындағы көшбасшылықты 
одан әрі нығайту үшін тиісті ор-
талықтар желісін арттыру, оқу-
шыларды тегін үйірмелермен, 
спорт секцияларымен және аула 
клубтарымен қамтуды кеңейту 

қажеттілігін айрықша атап айтты. 
ҚР Оқу-ағарту және Денсаулық 
сақтау министрліктерінің тапсы-
рысы бойынша жауапкершілігі 
шектеулі «Hyundai Trans Auto» 

серіктестігінің зауытында Golden 
Dragon маркасының мектеп авто-
бустары және Hyundai (H-1, H350) 
шағын автобусы базасында же-
дел жәрдем көліктері құрасты- 

рылатындығы белгілі.
«Мектеп автобусы» пилоттық 

жобасы аясында қала әкімдігі 
мектепке оқушыларды тасы-
малдау үшін 100 жаңа техника 
сатып алуды жоспарлап отыр. 
Осы мүмкіндіктердің нәтижесін-
де барлығы жиырма тоғыз білім 
ордасындағы оқитын 7,7 мың 
шәкіртті арнайы көлікпен қам-
тамасыз ету көзделген. Отан-
дық көлік компаниясының жаңа 
үлгідегі автобустары заманауи 
қауіпсіздік құралдарымен жабдық- 
талған. Бүгінгі таңда әрбір мектеп 
бойынша егжей-тегжейлі марш-
руттар белгіленіп, сонымен қа-
тар балаларды отырғызу және 
түсіру үшін көліктің келу уақыты 
көрсетілетін арнайы аялдамалар 
дайындалуда. Премьер-Министр 
білім беру сапасын арттырудың 
басты факторларының бірі әрбір  
оқушының қажеттіліктеріне бағ-
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на 6,7 мың мектеп қосылды. Бұл 
ресурстарды бүгінде күн сайын 
үш миллионға дейін оқушы мен 
мұғалім қолданып келеді. Цифр-
лық білім ресурстарында барлық 
сыныптарды қамтитын 50 мың- 
нан аса бейнесабақ жарияланған.

Қазақстандағы білім беру ұйым-
дарында қауіпсіздіктің қамтамасыз 
етілуі туралы Ішкі істер министрі 
Марат Ахметжанов та баяндады. 
Ол өз сөзінде білім беру ұйымда-
рындағы балалардың қауіпсіздігі бо-
лашағымыздың кепілі, сол себепті 
бұл мәселе Ішкі істер министрлігінің 
ерекше бақылауында екенін баса 
айтты. Бұрын терроризмге осал 
объектілер қатарына екі жүз адам-
нан тұратын оқу орындары кіргенін 
атап өтті. Республика бойынша бар-
лығы 6,5 мың осындай нысан бол-
ған. Былтыр бұл критерийлер жүз 
оқушыға дейін өзгерді. Нәтижесін- 
де мұндай білім беру нысандары-
ның саны 9884-ке дейін өсті.

Объектілерді терроризмге қарсы 
қорғау жөніндегі нұсқаулық бекітілді: 
үш жүзге дейін оқушысы бар мекеме-
лерде бейнебақылау және ескерту 
жүйелері болуы керек; сондай-ақ 
700 оқушыға дейінгі нысандар бей- 
некамераларды ЖБО-ға қосып, да-
был түймелерін орнатуға міндетті; 
жеті жүзден астам білім беру ұйым-
дары мен облыс орталықтарының 
барлық мектептерінде қосымша ли-
цензияланған күзетпен шарт және 
турникеттер болуы қажет. – Қазір 
ТЖМ-мен бірлесіп ұйымдарды ке-
шенді тексеру жүргізілуде. Барлық 
мекемелердің алпыс пайызы мек-
тептер. Сондықтан оларды тексе-
рулер басталды. Бүгінгі таңда ірі 
қалалардағы мектептердің көпшілігі 
дабыл түймелерімен (93%), турни- 
кеттермен жетпіс үш пайыз және 
бейнебақылаумен (100%) жабдық-
талған, – деді Марат Мұратұлы.

Сонымен қатар егжей-тегжейлі 
зерттеу көрсеткендей, бейнека-
мералардың тек 62%-ы ЖБО-ға 
біріктірілген. Сондай-ақ министр 
осы жылдың басынан бастап бір-
қатар білім беру ұйымы мен бай-
ланыс каналдары компаниялары 
арасында келісімшарт жасалма-
ғанын атап өтті. Мемлекеттік са-
тып алу рәсімдері созылып, нәти-
жесінде ЖБО-ның бейнебақылау 
жүйелеріне қолжетімділігі қамта-

масыз етілмейді. ҚР ІІМ басшы-
сы заңнамаға сәйкес мемлекеттік 
сатып алу қорытындысы шыққанға 
дейін, күзет пен дабыл және басқа 
да қауіпсіздік жүйелерімен қамта-
масыз ету мәселесі бойынша екі 
айға дейін «бір көзден» келісімшарт 
жасауға мүмкіндік бар екеніне на- 
зар аударды. Бірақ ешкім бұл нор-
маны қолданбайтынын айтты.

Бұл нысандарды қорғауға ке-
летін болсақ, жеті жүзден астам 
орынға арналған мектеп лицен-
зиясы бар күзет құрылымдарын 
тартуы керек: радиобайланысы, 
қызметтік қарумен жабдықталған, 
және жедел әрекет ету мобильді 
топтары; лицензияланған күзет бо-
луы керек. Бірақ бүгінгі күні онымен 
мектептердің тек 84% пайызы қам-
тылған. – Көбінесе білім беру меке-
мелерін күзетуді кәсіби мамандар 
емес, қарапайым тілмен айтқанда 
«вахтерлер» қамтамасыз етеді, сон-
дықтан олардың қауіпті заттар мен 
қаруды кіргізуге тосқауыл қояды  
деп үміттену – бос амал, – деді құ- 
қық қорғау саласының басшысы.

Бұл жерде мекеме әкімшілігі тех-
никалық ерекшелікте күзетті қамта-
масыз ету тәсіліне, қызметкерлердің 
шекті жасына және олардың арна- 
йы дайындық деңгейіне қойылатын 
талаптарды дұрыс қоя білу керек. Ірі 
қалаларда жедел басқару орталық-
тарына: балабақшалардың 51%-ы; 
колледждердің алпыс бес пайызы; 
жоғары оқу орындарының 35%-ы 

қосылған. «Дабыл түймелері»: ба-
лабақшалардың сексен екі пайы-
зында; колледждердің 90%-ында 
және жоғары оқу орындарының 
қырық бес пайызында орнатыл-
ған. Күзет ұйымдары: балабақша- 
лардың 51%-ында; колледждердің 
жетпіс тоғыз пайызында, жоғары оқу 
орындарының 54%-ында ғана бар.

2022 жылы полицияның тексеруі 
барысында 3195 білім беру ныса-
нында бұзушылықтар анықталды. 
Әкімшіліктерге оны жою туралы 
бұйрықтар шығарылды. Білім ми-
нистрлігі жергілікті атқарушы орган- 
дармен бірлесіп: қысқа мерзімде 
мектептерді қауіпсіздік жүйелері- 
мен жарақтандыру және кемшілік-
терді жою жөніндегі жұмыстарды 
аяқтауға; дағдарыстық жағдайларға 
ден қою бойынша оқу-жаттығу са-
бақтарын өткізуге; білім беру ұйым-
дарында психологтарды даярлау 
сапасын арттыруға бұйрық берілді.

– Шетелдік тәжірибе көрсеткен-
дей, агрессорлар көбінесе құрдаста- 
рының қорлауына ұшыраған. Проб-
лемалы балаларды ерте анықтау 
және олармен жеке іс-шаралар 
өткізу әдістемесін пысықтау қажет. 
Аталған шаралар білім беру ұйым-
дарында қауіпсіздік архитектура-
сын жолға қоюға мүмкіндік бере- 
ді деп ойлаймыз, – деді Ішкі істер 
министрі. Бұдан әрі еліміздегі оқу 
процесін цифрландыру міндеті 
қалай жүзеге асырылып жатқаны 
туралы Цифрлық даму, инновация-

лар және аэроғарыш өнеркәсібі 
вице-министрі Асхат Оразбек ба- 
яндады. Оның айтуынша, бүгінгі 
таңда еліміздің мемлекеттік 7098 
мектебінің 7078-і интернет желісіне 
түрлі технологиялармен (ТОБЖ, 
спутниктер, РРЖ, ADSL) қосылған.

Олардың ішінде: 664 мектепте 
интернет жылдамдығы медици-
налық-әлеуметтік сараптама ұсы-
ныстарына сәйкес келеді; 6414 
мектепте интернет жылдамдығын 
МӘС ұсынған деңгейге жеткізу қа-
жет. Халықаралық телекоммуни- 
кация одағы интернет жылдамдығы 
бір мектепке 20 Мб/с болуы керек 
деп кеңес береді. Бұл ретте жүктеу 
жылдамдығы кемінде 20 Мб/с, ал 
түсіру жылдамдығы 5 Мб/с болуы 
тиіс. Оқушылар саны төрт жүз адам-
нан асатын мектептер үшін 20 оқу-
шыға кемінде 1 Мб/с ұсынылады. 
Қазіргі жағдай көрсеткендей, кейбір 
мектептерде талшықты-оптикалық 
байланыс желілері тартылған, бі- 
рақ интернет желісіне толыққанды 
қолжетімділік жоқ. Себебі мектеп-
терде жергілікті желі тиісті деңгей- 
де ұйымдастырылмаған.

Асхат Елубайұлы жариялаған 
ресми мәліметке сүйенсек, МӘС 
ұсынымдары негізінде байланыс 
операторы мен мектеп арасында 
жасалатын мемлекеттік сатып алу 
шартына үлгілік техникалық ерек-
шеліктер әзірленген екен. Оларда 
мектептердегі интернет жылдамды-
ғына, мектептерді тиісті деңгейде 
жергілікті және сымсыз желімен 
қамтамасыз етуге, сондай-ақ мек-
тептің бүкіл аумағын қамтуға қатыс-
ты талаптар көзделген. Сондай-ақ 
Үкімет отырысында Солтүстік Қа-
зақстан облысының әкімі Айдарбек 
Сапаров баяндама жасады. Бірінші 
кезекте өңір басшысы жасөспірімнің 
Петропавлдағы №4 мектеп оқушы-
ларына жасаған шабуылы кезінде 
зардап шеккен балалардың жағда- 
йы туралы айтып берді.

– Бүгінде олардың барлығы ау- 
руханадан шығарылды. Жағдайы 
қанағаттанарлық, оларға дәрі-
герлік-консультациялық комиссия 
үйде оқытуды ұсынды. Мәселе 
үнемі бақылауда, – деді Айдарбек 
Сейпілұлы. Облыстағы 630 білім 
беру нысанының жетпіс алтысы ба- 
лабақша және 465-і мектеп, онда 
жетпіс бес мың шәкірт оқиды. Аймақ 

жетекшісінің айтуынша, ұйымдар 
бейнебақылау жүйелерімен қам-
тамасыз етілген. Петропавл қала-
сында полиция департаментінің 
жедел басқару орталығына 79 
нысан қосылған, сондай-ақ аудан 
орталықтарындағы полиция бөлім-
деріне камералар әкелінді. Дабыл 
түймелері 178 нысанда орнатыл- 
ған. Дабыл түймелерін қосымша 
орнату жұмыстары жүргізілуде.

Премьер-Министр баяндамашы-
ларды тыңдағаннан кейінгі сөйлеген 
сөзінде оқушыларды электрондық 
оқулықтармен қамтамасыз етудің 
маңыздылығын айрықша атап айт-
ты. – Жаңа жобаларда анимация-
лық, мультимедиалық компонент-
тер мен тапсырмалар көрініс табуы 
керек. Бұл оқулықтар кез келген 
компьютерде немесе мобильді гад-
жетте қолжетімді болуы тиіс, – деді 
ол. Үкімет басшысының айтуынша, 
оқу процесі интерактивті, заманауи 
білім беру технологияларын қол-
дана отырып құрылуы керек. Оған 
қоса қала мен ауыл оқушылары-
ның арасындағы білім сапасының 
алшақтығын қысқарту мақсатында, 
ең алдымен, ауылдық мектептерді 
интерактивті және компьютерлік 
жабдықтармен қамтамасыз етудің 
маңыздылығы күн тәртібінде өткір 
тұр. – Бұл тіпті шалғайдағы шағын 
мектептерде де оқытудың инно- 
вациялық әдістерін енгізуге мүм- 
кіндік береді, – деді Әлихан Сма-
йылов.

Премьер-Министр кезекті ке-
ңестің қорытындысында биылғы 
наурыз айының 15-іне дейін оқу 
процесін цифрландыру жөніндегі 
жол картасын қабылдау керектігін 
ескертті. Онда оқу материалдарын 
цифрлық форматқа көшіру, мек- 
тептерді интерактивті жабдықтар-
мен қамтамасыз ету, заманауи  
білім беру технологияларын енгізу 
жөніндегі шаралар көзделуі тиіс.

– Цифрлық даму, инновация-
лар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі өңір әкімдіктерімен 
бірлесіп, мектептердегі интернет  
жылдамдығын арттыру, мектептер- 
ді талшықты-оптикалық, жергілікті 
және сымсыз желілермен қам-
тамасыз ету жөнінде шаралар 
қабылдауы қажет, – деп түйіндеді 
бұл отырыстың соңын Әлихан  
Асханұлы.

жүйелерімен толық қамтамасыз етілген

дарланған және олардың қауіп- 
сіздігі басты назарға алынған жай-
лы мектеп ортасы екендігін еске 
салды.

Сондықтан бұл жобаның тиімді 
түрде уақытылы іске асырылуы ірі 
мегаполистегі маңызды мәселенің 
мемлекеттік тұрғыдан оңтайлы 
реттеудің дұрыс шешімі санала-
ды. – «Мектеп автобусы» пилот 
жобасы 7700 білімгерді толық 
қамту үшін биыл іске қосылды. 
Автобус бағыттары мүмкіндігінше 
көп шәкіртті мектепке дейін тасы-
малдау үшін жасалған. Балалар-
ды түсіру және келу-кету уақытын 
көрсететін арнайы аялдамалар 
бар. Ол жерлерге бейнебақылау 
камералары орнатылған. Әр ба-
ғытта тұратын мұғалімдер жол-
серік ретінде оқушыларды демеп 
жібереді. Жергілікті ұтқырлық бас-
қармасы отыз мектеп автобусын  
наурыздың соңына дейін, ал қал-
ған жетпіс көлікті мамыр айында 
жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл 
мақсаттарға қазына қаржысынан 
5,2 миллиард теңге қарастырыл-

ған, – деді Алматы әкімінің орын-
басары Әсем Нүсіпова.

ҚР Премьер-Министрі кезекті 
сапарының қорытындасы бойын-
ша қала әкімдігінде мегаполистің 
әлеуметтік және экономикалық 
даму басымдықтары бойынша 
арнайы кеңес ұйымдастырып, жа- 
уапты тұлғалардың есебін тыңда-
ды. Жиында қала әкімімен бірге 
бірнеше құзырлы министрліктің 
өкілдері құрамында Оқу-ағарту 
вице-министрі Еділ Оспан баян-
дама жасап, қала әкімдігі тара-
пымен екі жақты қолға алынған 
жобалар туралы және алдағы 
уақытта атқарылатын жұмыстар- 
дың барысы жөніндегі ақпарат-
тармен таныстырды.

Ресми мәліметтерге жүгінсек, 
тегін тамақпен қамтылған алма-
тылық оқушылардың үлесі қырық 
пайызға жуықтапты. Биылғы оқу 
жылында 133 мың оқушы мек-
теп асханасында тегін тамақта- 
на бастаған. Олардың арасында 
1-4 сыныптың барлық оқушыла-
ры мен әлеуметтік қорғалмаған 

және аз қамтылған отбасыдан 
шыққан 5-11 сыныптың ұл-қыз-
дары да бар.

– Үкіметтің тапсырмасы бойын- 
ша бейіндік ведомствоның қол-
дауымен қала әкімінің арнайы 
бөлген қаражаты есебінде оқу-
шылардың мектеп асханасында  

тегін тамақтануы қолға алынға-
ны мәлім. Осыған орай құқықтық 
құжаттардың негізінде ас мәзірін 
бекіттік. Заңнамалық нұсқаулар 
басқарма мен білім беру ұйым-
дарының сайттарында көпшілік- 
тің толық танысуы үшін орнатыл-
ды. Қазіргі кезде асханалардағы 

тамақтану сапасына күнделікті 
мониторинг жүргізетін комиссия 
міндеттерін жүйелі атқаруда. Ар-
найы топтың құрамына медици- 
на қызметкерлері, мектеп әкімші- 
лігі және ата-аналар бар, – дейді 
қалалық білім басқармасының 
басшысы Ләззат Жылқыбаева.

Арнайы бетті ресми ақпараттардың негізінде дайындаған Нұрлан ТІЛЕГЕНҰЛЫ, фото primeminister.kz
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ҚазаҚстан Республикасы паРламенті 
мәжілісінің депутаттаРын сайлау туРалы

2023 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауы 
өтеді. 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі – Республиканың заң шығару билігін жүзеге асыратын және 
тұрақты негізде қызмет ететін ең жоғары өкілді органы Палатасының бірі. Мәжіліс депутаттары өкілеттіктерінің 
мерзімі – бес жыл. 

Мәжіліс аралас сайлау жүйесі бойынша конституциялық заңмен белгіленген тәртіппен сайланатын 98 депутаттан тұрады:  
69 – біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорционалды өкілдік жүйесі бойынша, сондай-ақ  
29 – бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша.

Жиырма бес жасқа толған және Қазақстан Республикасының аумағында соңғы он жылда тұрақты тұрып жатқан Республика 
азаматы Парламент Мәжілісінің депутаты бола алады. 

Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған  
азаматтардың сайлануға құқығы жоқ.

Парламент Мәжілісінің депутаттығына:

1) партиялық тізімдер бойынша сайланатын кандидаттарды ұсыну құқығы – саяси партияларға;

2) бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын кандидаттарды ұсыну құқығы саяси партияларға, қоғамдық  
бірлестіктерге, сондай-ақ егер жарғыда тиісті өкілеттік көзделген болса, олардың құрылымдық бөлімшелеріне (филиалдары мен 
өкілдіктеріне) және өзін-өзі ұсыну арқылы азаматтарға тиесілі.

Партиялық тізімде үш санат өкілдерінің: әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың саны жиынтығында оған енгізілген 
адамдардың жалпы санының кемінде отыз пайызын құрауға тиіс. 

Саяси партиялар адамдарды партиялық тізімге орналастыру тәртібін дербес айқындайды. 

Біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша Парламент Мәжілісінің депутаттығына сайлау үшін партиялық тізімге  
енгізілген адам бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша ұсынылуға құқығы жоқ.

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

ҚазаҚстан Республикасы мәслихаттаРының 
депутаттаРын сайлау туРалы

2023 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтеді. 

Мәслихаттар – тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіретін және оны іске асыру қажетті шараларды  
белгілейтін, сондай-ақ олардың жүзеге асырылуын бақылайтын жергілікті өкілді органдар. Мәслихат депутаттарының  

өкілеттік мерзімі – бес жыл.

Мәслихат депутаттары жалпыға бірдей, тең, төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

Қазақстан Республикасының жиырма жасқа толған азаматы мәслихат депутаты бола алады.

Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтардың 
сайлануға құқығы жоқ.

Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана мәслихаттарының депутаттары аралас сайлау жүйесі бойынша  
сайланады: біртұтас аумақтық сайлау округінің аумағы бойынша пропорционалды өкілдік ету жүйесі бойынша – депутаттардың  
жартысы, сондай-ақ бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша екінші жартысы сайланады.

Республика бойынша барлық деңгейдегі 223 мәслихаттың 3415 депутаты сайланатын болады.

Мәслихаттар депутаттығына:
1) партиялық тізімдер бойынша сайланатын кандидаттарды ұсыну құқығы – саяси партияларға;
2) бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын кандидаттарды ұсыну құқығы – саяси партияларға, қоғамдық 
бірлестіктерге, сондай-ақ егер жарғыда тиісті өкілеттік көзделген болса, олардың құрылымдық бөлімшелеріне (филиалдары 
мен өкілдіктеріне) және өзін-өзі ұсыну арқылы азаматтарға тиесілі.

Аумақтық сайлау округі бойынша партиялық тізімдер бойынша сайланатын кандидаттарды бір саяси партиядан бір 
ғана тізімді тіркеуге жол беріледі, онда әйелдер мен жастардың саны жиынтығында оған енгізілген адамдардың жалпы  
санының кемінде отыз пайызын құрауға тиіс.

Ешкім біреуден артық сайлау округінде кандидат болып ұсыныла алмайды.

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы
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О выбОрах депутатОв Мажилиса 
парлаМента республики казахстан

О выбОрах депутатОв МаслихатОв  
республики казахстан

19 марта 2023 года состоятся внеочередные выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан.

Маслихаты – местные представительные органы, выражающие волю населения соответствующих административно-террито-
риальных единиц и определяющие меры, необходимые для ее реализации, а также контролирующие их осуществление. Срок 

полномочий депутатов маслихатов – пять лет.  

Депутаты маслихатов избираются на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший двадцати лет.

Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.  

Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по 
системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается полови-
на депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.

Всего будет избрано 3415 депутатов 223 маслихатов всех уровней по республике.

Право выдвижения кандидатов в депутаты маслихата принадлежит:

1) избираемых по партийным спискам – политическим партиям;

2) избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам – политическим партиям, общественным объедине-
ниям, а также их структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в случае, если соответствующее полномочие 
предусмотрено в уставе, и гражданам путем самовыдвижения.

К регистрации кандидатов, избираемых по партийным спискам по территориальному избирательному округу, допускается 
только один список от одной политической партии, в котором количество женщин и молодежи в  совокупности должно состав-

лять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.

Никто не может быть выдвинут кандидатом более чем в одном избирательном округе.

Центральная избирательная комиссия республики казахстан

19 марта 2023 года состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казах-
стан.

Мажилис Парламента Республики Казахстан – одна из Палат высшего представительного органа республи-
ки, осуществляющего законодательную власть, действующая на постоянной основе. Срок полномочий депу-
татов Мажилиса – пять лет.

Мажилис состоит из 98 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избира-
тельной системе: 69 – по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избира-
тельного округа, а также 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам. 

Депутатом Мажилиса Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, достигший двадцати пяти лет и постоянно 
проживающий на территории Казахстана последние десять лет.

Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента принадлежит:

1) избираемых по партийным спискам – политическим партиям;

2) избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам – политическим партиям, общественным объе-
динениям, а также их структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в случае, если соответствующее пол-
номочие предусмотрено в уставе, и гражданам путем самовыдвижения. 

В партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, молодежи, лиц с инвалидностью – в совокупности 
должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.

Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке.

Лицо, включенное в партийный список для избрания в депутаты Мажилиса Парламента по территории единого общенаци-
онального избирательного округа, не вправе выдвигаться по одномандатным территориальным избирательным округам.

Центральная избирательная комиссия республики казахстан
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  ҚР ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ

Мұғалімдер күні: 
қазанның 5-і

Биылдан бастап отандық ұстаздар қауымы 
үшін төл мереке бесінші қазанда мерекеленеді. 
Қазақстанда педагогтердің кәсіби мерекесі – 
Мұғалімдер күні енді қазанның 5-інде аталып 
өтілмек. Бұл бойынша ҚР Үкіметі тиісті қаулы 
қабылдады. Мемлекеттік мерекелер тізіміне 
сәйкес, республикада Мұғалімдер күні осы уа-
қытқа дейін қазан айының бірінші жексенбісін-
де тойланып келді.

Енді бұл мереке қазанның 
5-інде әлемнің жүзден астам 
елі атап өтетін Дүниежүзілік 
мұғалімдер күнімен сәйкес-
тендірілді. Мұғалімдер күні – 
білім беру саласындағы қызмет-
керлердің барлығына ортақ кәсіби 
мереке. Бұл күні ұстаздар қауы-

мының қоғам дамуындағы рөлі 
мен еңбегі, оған қосатын зор 
үлесі аталып өтіледі. Оқу-ағарту 
министрлігінің мәліметінше, бүгін-
де еліміз бойынша мектепке 
дейінгі, орта, техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарында 
556 мың педагог еңбек етеді.

Елордалық шәкірттердің гранты
Республикалық физика-математика мектебінің  
оқушылары Арсен ҚылышБек пен Владимир  
БоРзенкоВ Microsoft for Startups компаниясынан 
$550 мың грант ұтып алды. оқушылардың айтуын-
ша, олар жасанды интеллект негізінде стартап-жо-
ба әзірлеген. «Whoock – бұл клиент үшін мәтіндік 
хабарламаларға негізделген қызмет жүйесін дамы- 
та алатын веб-сайт генераторы және редакторы.

– Ол заманауи дизайнмен то-
лық веб-сайт жасай алады. Яғни, 
сайтты құрып, клиенттің сұра-
нысына сай орындау жасанды 
интеллектпен байланыс арқы-
лы жүзеге асырылады»,– дейді 
оқушылар. Жобаның мақсатты 

аудиториясы – компания тура-
лы прототип немесе жедел сайт 
жасауды қажет ететін енді бас-
талған бизнес және стартаптар. 
Қазір Whoock алғашқы қызметтік 
нұсқасын жүзеге асыруда. Бета 
нұсқа іске қосылған соң оқушы-

лар сервистік мүмкіндікті одан 
әрі арттыруды жоспарлап отыр.

Whoock-пен толыққанды веб-
қосымшалар әзірлейтін мүмкіндік 
болады. – Платформа орта есеп-
пен бір жарым минут ішінде то-
лыққанды сайт жасайды. Келесі 
аптада іске қосуды жоспарлап 
отырмыз. Кез келген адам өз плат-
формасына тегін қол жеткізе ала- 
ды және оны қалағанынша пай- 
даланады, – дейді оқушылар. Жас 
стартаперлер Microsoft for Startups 
Founder Hub-тан өткендеріне қуа-
нышты, Арсен мен Владимир ұтып 
алған қаражаттарын өз жобала- 
рын дамытуға жұмсамақшы.

Көмек көрсетудің  
жаңа тәсілі

Балалардың құқық-
тарын қорғау коми-
тетінің ақпаратын-
ша, орта білім беру 
ұйымдарына арнал-
ған мектепішілік 
есепке алуды жүргізу 
бойынша әдістемелік 
ұсынымдар әзірленіп, 
бекітілді. ол ерекше 
назар аударуды және 
білім беру ұйымдары-
ның көмегін қажет 
ететін балаларды 
қамтиды.

Мектепішілік есепке үлгерімі 
төмен, сабақтан жиі қалатын, 
мектеп Жарғысын және ішкі 
тәртіп ережелерін бұзатын 
оқушылар алынады. Комитет  
төрағасының орынбасары Юлия  
Овечкинаның айтуынша, мек-
тепішілік есеп ерекше педа-

гогикалық назарды, кешенді 
қолдауды қажет ететін кәме-
летке толмағандарды уақыты- 
лы анықтауға көмектеседі.

– Бүгінгі таңда барлық мек-
тептер мектепішілік есеп жүр- 
гізуді бастады. Мектепішілік 
есепке алудың бірыңғай тәсі- 
лін қалыптастыру мақсатында 
біз тиісті әдістемелік ұсыным-
дар әзірледік. Енді мектеп- 
ішілік есепте тұрған әрбір ба-
лаға қосымша сабақтар ұйым-
дастырып, баланың шығар-
машылық, спорттық әлеуетін 
ашуды, әлеуметтік және пси-
хологиялық-педагогикалық қол- 
дау көрсетуді қамтитын жан-
жақты көмек көрсетілетін бо-
лады. Оқушыларды есепке 
алу туралы шешімді білім беру 
ұйымының алдын алу кеңесі 
қабылдайды, – дейді Юлия 
Руслановна.

«Буктрейлер» республикалық байқауы
Бұл байқау ҚР оқу-ағарту министрлігінің қолда-
уымен Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институ-
тының бастамасымен ұйымдастырылуда. Ұлттық 
институт ақпараттық технологиялар орталығының 
басшысы Арзу Саликованың айтуынша, байқау 
Халықаралық балалар кітабы күніне арналған.

– Шығармашылық сайыс бала- 
лар мен жасөспірімдердің кітап 
оқуға деген қызығушылығын арт- 
тыруға ықпал етеді. Байқауға 
жалпы орта білім беру ұйымдары 
оқушыларының сүйікті кітаптары 
туралы бейнероликтер қабылда-
нады, – дейді ол. Басты мақсаты: 
шығармашылық қызмет негізінде 
қатысушылардың тұлғасын эстети-
калык тұрғыдан дамыту мен білім 
алушылардын оқу белсенділік-

терін арттыруға бағытталған.
Негізгі міндеттері: оқуды қол-

дау және насихаттау, оқуға қы-
зығушылықты арттыру; бала-
лардың шығармашылық және 
зияткерлік әлеуетін жоғарылату; 
әр түрлі жастағы шәкірттердің  
оқырмандық белсенділігін қа- 
лыптастыру; шығармашылық қа-
рымы мен қабілетіне сәйкес дағ-
дыларын жетілдіру; түрлі өнер- 
дің мәні мен маңызын түсіну үшін 

қажетті көркемдік және эстети-
калық ұғымдардың сырын білу- 
ге тәрбиелеуді көздейді.

Мектеп психологтарына үйретілетін әдіс
Мектеп психологта-
рына отбасылармен 
жұмыс істеудің жаңа 
әдістері үйретіледі, – 
деп хабарлады Адам-
ның үйлесімді дамуы 
ұлттық институты. 
Мыңнан аса мектеп 
психологтары әртүрлі 
типтегі отбасылармен 
жұмыс істеудің тиімді 
форма, әдістерін мең- 
геретін болады.

– Психологтарды ата-аналарды 
тәрбиелеу процесіне тарту және 
мұндай шараны «Мектеп-отба-
сы» жүйесінде өзара бірлескен 
іс-қимылды қалыптастыру және 
тиімді әдістемелерге оқыту үшін 

өткіземіз, – дейді Адамның үй-
лесімді дамуы ұлттық институты 
департаментінің директоры Гүлназ 
Сағымбаева. Айта кетейік, веби-
нарға білім беру ұйымдарының 
басшылары, әлеуметтік педагог-

тер, психолог, сынып жетекшілері, 
кураторлар мен тәрбиешілер қаты-
сып, оқу барысында спикерлердің 
тарапынан басқосуға жиналған-
дардың барлық сұрақтарына то-
лық жауап берілген.

Арнайы бет бейіндік ведомствоның ресми ақпараттары негізінде әзірленді
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  Выбирай будущее 

Политике все жанры покорны
Артист академического 
пения, работающий в 
Государственном театре 
оперы и балета «Астана 
Опера» в должности ар-
тиста хора, решил пой-
ти в политику. Почему? 
Узнаем вместе…

Сұлтанғазы Алғыс Мақсұтқа-
жыұлы является кандидатом в 
депутаты Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан по одноман-
датному территориальному избира-
тельному округу №2 города Астаны. 
Родился в Улытауской области, 
городе Жезказган. Учился в Казах-
ском национальном университете 
искусств на факультете «Академи-
ческое пение» по специальности 
«Вокальное искусство». В 2020 
году с отличием окончил универ-
ситет и получил квалификацию 
«Артист академического пения, 
солист ансамбля». В настоящее 
время работает в Государственном 
театре оперы и балета «Астана 
Опера» в должности артиста хора. 

– Неожиданный поворот: из 
искусства в политику. Что по-
влияло на Ваше решение?

– Мне 28 лет, родился в обыч-
ной семье. Отец – уважаемый же-
лезнодорожник, мама –  учитель в 
школе. Обучаясь в университете, 
я всегда помогал людям. Никогда 
не отказывал тем, кто нуждался 
в помощи. Этим и объясняется 
мое решение пойти в депутаты. 
Ведь каждый гражданин РК в си-
лах сделать то, что изменит наше 
общество в лучшую сторону. А 
вместе мы сможем решить более 
глобальные проблемы, с которыми 
сталкиваемся ежедневно.

– Какие проблемы общества, 
на Ваш взгляд, требуют незамед-
лительного решения?

– Назову некоторые из них, ре-
шение которых предлагаю в своей 
предвыборной платформе. Одна из 
главных проблем молодежи – тру-
доустройство. Я сам не так давно 
окончил вуз и знаю, как сложно най-
ти работу. У большинства выпуск-
ников нет возможности на первых 

порах найти доступное арендное 
жильё, чтобы работать и жить в 
столице. Это общая проблема для 
всех молодых специалистов, не-
зависимо от профессии. На этапе 
становления вчерашних студентов 
государство должно оказать им 
содействие в трудоустройстве, 
в получении жилья, так как они 
строители Нового, Справедливо-
го Казахстана. 

Еще одна из насущных проблем 
при устройстве на работу – стаж. 
А где его взять выпускнику?! Не-
обходимо пересмотреть данный 
вопрос и найти альтернативное  
решение. 

В своей предвыборной програм-

ме я предлагаю, чтобы студенты 
имели бесплатный доступ к ми-
ровым цифровым библиотекам, 
студенты 1 и 2 курса обучались ме-
тодике и теории обучения, а с 3 по 4 
курс программа обучения включала 
практические курсы и стажировку 
непосредственно на производстве 
для получения практических навы-
ков, которые так необходимы для 
последующего трудоустройства. Та-
кую программу обучения уже имеют 
вузы в развитых странах. Почему 
бы нам не перенять этот опыт, тем 
самым сделав казахстанские выс-
шие учебные заведения конкурен-
тоспособными на международной 
арене образования?

Моя предвыборная програм-
ма предполагает строительство 
жилплощади для молодых специ-
алистов и молодых семей. Да, на 
сегодняшний день существуют по-
добные программы, однако они 
изжили себя и были написаны в 
рамках тех экономических условий, 
что коренным образом отличаются 
от сегодняшних. Предлагаю разра-
ботать программу арендного жи-
лья на 15 лет без первоначального 
взноса и без процентных ставок, 
с возможностью последующего 
выкупа. А также данное жильё не 
должно будет реализовываться 
в течение 15 лет после полного 
погашения. Подобные програм-
мы уже много лет существуют в 
ряде европейских стран, таких как 
Испания. 

Мировые экономические ситуа-
ции, ежегодно растущая инфляция 
внутри страны, а также другие со-
путствующие факторы привели к 
тому, что понятие «средний слой 
населения» в Казахстане с каж-
дым годом приближается к черте 
бедности. Социальный лифт в 
Казахстане не работает. Предла-
гаю провести реформы существу-
ющих государственных социальных  
программ.  

Одно из решений данных 
проблем – поддержка малого и 
среднего бизнеса, а также иско-
рение безработицы путем улуч-
шения программ самозанятости  
населения. 

Кроме того, я буду вносить 
предложения и поддерживать 
меры по организации молодежью  
своего бизнеса, стартап-проектов, 
по созданию кластеров молодеж-
ного предпринимательства. Также 
намерен продвигать идеи и под-
держивать меры, направленные 
на формирование и развитие 
молодежных центров инноваций 
при высших учебных заведениях 
страны.

И еще один вопрос, на кото-
ром я хочу заострить внимание, 
– пенсионный возраст женщин. 
Пенсионный возраст наших мате-
рей должен напрямую зависеть от 
количества детей. Например, если 
есть 1 ребенок, нужно сократить на 
6 месяцев (1 ребенок – 6 месяцев, 
2 ребенка – 12 месяцев). Пособие 

по уходу за ребенком необходимо 
повысить из расчета на 1 ребенка 
70000 тг и продлить срок выплаты 
пособий с 1,5 до 3 лет.

Также отдельно должен рассма-
триваться в трудовых коллективах 
вопрос о привилегиях женщин, 
воспитывающих детей школьного 
и дошкольного возраста (допла-
ты, укороченный рабочий день, 
дополнительные отпуска, путевки 
в оздоровительные комплексы и 
детские лагеря). 

Кроме того, лицам пенсионного 
возраста помимо пенсии, выплачи-
ваемой государством, должны быть 
предоставлены льготы в размере 
50% (на билеты в аэропорт, поезд, 
лекарства, места отдыха и т. д.). 
Было бы хорошо, если бы для них 
были специальные магазины.

Я как житель Астаны также хочу 
посодействовать в модернизации 
работы городского автотранспорта. 
Сам постоянно езжу в автобусе и 
встречаюсь с такой проблемой, как 
пассажирская перегруженность. 
Это, в свою очередь, влечет за 
собой несоблюдение санитар-
ных норм, а также возникновение  
травмоопасных ситуаций в транс-
порте. 

Я не понаслышке знаю о про-
блемах людей с ограниченными 
возможностями, потому что у 
меня есть младший брат, которо-
му трудно передвигаться по со-
стоянию здоровья. Они должны 
жить в общем социуме. Для лиц с 
ограниченными возможностями и 
инвалидностью я буду добивать-
ся создания реальных условий, 
способствующих тому, чтобы они 
почувствовали себя полноцен-
ными членами общества, могли 
получить образование, наладить 
собственный бизнес и обеспечить 
свое будущее. 

Я хочу, чтобы Казахстан стал 
страной счастливых людей.

Моя предвыборная плат- 
форма зиждется на реализа-
ции принципа «Если здорова и 
счастлива семья, стабильным и  
процветающим будет всё обще-
ство». 

Ляззат ТУРКЕСТАНОВА 
Оплачено из средств 

республиканского бюджета

  СеМиНар-ПраКТиКуМ

Зияткерліктің заманауи тәсілдері
Елордалық білім басқармасының №75 «Ба-
лалық шақ» балабақшасында «Балалардың 
зияткерлік дамуын қамтамасыз ететін зат-
тық-дамытушылық ортаны ұйымдастыру-
дың заманауи тәсілдері» тақырыбында арна-
йы семинар-практикум ұйымдастырылып, 
бұл іс-шараға қалалық әдістемелік орталық-
тың мамандары мен жергілікті мектепке 
дейінгі балабақша педагогтері қатысты.

Мектепке дейінгі жастағы 
балалардың қалыпты дамып, 
жетілуі үшін қажетті дамытушы 
орта балабақшада ұйымдасты-
рылған. Тек осындай ортада 
баланың қызығушылығы дами 
түседі, қиялы, ақыл-ой жəне 
бейнелік қабілеттері, қарым- 
қатынас жасау дағдысы да-
миды, ең бастысы, үйлесімді 
тұлға дамуы жүзеге асады.

Басқосу аясында кіші топ 
балалары ата-аналарымен 
бірге музыкалық ұйымдасты-
рылған іс-əрекет барысында 

«глюкофон» музыкалық ас-
пабымен танысып, күй орын- 
дап, əн айтты. Ересек топ ба-
лалары «Менің шеберханам» 
атты ұйымдастырылған іс- 
əрекет барысында ұсталық 
өнер, шағын ательеде өзде- 
рінің қолынан жасалған бұ- 
йымдарды əшекейледі.

Халық жəне гумандық пе-
дагогика негізінде ұйымдас-
тырылған технологияларды, 
заманауи əдіс-тəсілдерді қол-
дана отырып ұйымдастырыл-
ған іс-əрекеттер ұсынылды. 

Интерактивті технологиялар, 
Воскобович технологиясы, 
мнемотехника, графикалық 
модельдеу əдісі, саусақпен 
сурет салу əдісі, губкаграфи-
ка əдісін тиімді қолданудың 
мүмкіндіктері мен маңызы 
сарапқа салынды.

Нурмағанбетова Айман 
Нурсеитқызы басқаратын 
ұйымшыл ұжымның осы се- 
минар-практикумды биік дең- 
гейде ұйымдастыруын қала-
дағы мектепке дейінді білім 
беру ұйымдарының басшы-
лары мен өкілдері жəне қа-
тысушы ата-аналар жоғары 
бағалап, таңдап алынған та-
қырыпты түсінікті тілде тал-
даумен қатар əріптестерінің 
ұтымды ұсыныстары мен па-
йымды пікірлерін тыңдаған 
баядамашыларға шынайы 
ризашылықтарын жеткізді.

Ләззат ТҮРКІСТАНОВА

№75 «Балалық шақ»  
балабақшасының меңге-
рушісі Нурмағанбетова 
Айман Нурсеитқызымен
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  Это интересно 

Французский язык прекрасен! 
Вопрос прозвучал нео-
жиданно: «Алексей, ты 
мог бы дать базовый 
французский, у тебя 
ведь большая практика 
общения с француза-
ми…». Я крепко заду-
мался над вопросом, 
что-то встрепенулось 
в душе, я открыл свои 
альбомы, начал переби-
рать фото – они ярко и 
эмоционально вывели 
в памяти пребывание 
в Нормандии (север 
Франции) и обратную 
дорогу по автостраде в 
Париж. Все же Фран-
ция и французский 
язык – это моя вечная 
муза…

Да, помню как вчера. 600 кило-
метров французской дороги. 600 
километров французской жизни. 
Радио на сумасшедшей скорости 
выбрасывает в эфир новости. И, 
главное, звучит французская пес-
ня – в жизни должно быть место 
для любви!  Прорываются строки 
прекрасной поэзии… Я во Франции, 
я во французской жизни, я пони-
маю по-французски. Я погружен во 
французский язык. А это значит, что 
я не живу по стойке «смирно», я не 
чопорный в общении…  Француз-
ский язык – это жизнь. Это жить се-
годня. Это видеть солнце в пасмур-
ный день. Это радоваться дождю, 
когда у тебя дырявый зонтик. Это 

найти для женщины цветы там, 
где их нет. Я правда благодарен 
судьбе за то, что Франция была в 
моей жизни, и ее частица теперь в 
сердце навсегда. 

Иногда меня спрашивают: «А 
стоит ли учить французский? Твое 
мнение?».  Неподдельный инте-
рес к французскому интригует и 
настраивает на серьезный, осмыс-
ленный ответ. Но, друзья, почему 
нет? Pourquoi pas? Я обращаюсь к 
сухой языковой статистике. Более 
200 млн человек в мире говорят на 
французском. Они проживают на 
пяти континентах. Франкофония 
распространена в 68 государствах и 
правительствах. Французский язык 
значимый в международном обще-
нии. Французский широко изучают 
после английского. И этот язык ча-
сто оценивают в качества языка 
культуры: всякий курс языка – это 
путешествие в мир моды, гастроно-
мии, искусств, архитектуры и науки.

 Учить французский – значит 
иметь прямой доступ к оригиналь-
ным текстам великих французских 
писателей, в этом ряду  Виктор 
Гюго, Марсель Пруст, известные 
поэты Шарль Бодлер или Жак Пре-
вер…  И, наконец, можно с удоволь-
ствием слушать и петь песни Эдит 
Пиаф или Шарля Азнавура! 

Знание базового французского 
позволяет вам получить образова-
ние в признанных университетах 
Франции: Сорбонна, Университет 
Пьерра и Мари Кюри, часто на 
выгодных финансовых условиях. 

Соответственно, получить диплом, 
признаваемый в мире.

Другой примечательный аспект, 
когда мы говорим о французском 
языке, – это аналитический язык. 
Он структурирует мысль и разви-
вает критическое мышление.  Это 
язык философов – Декарт, Сартр, 
известных ученых – Пьер и Мари 
Кюри, Пастер… Изучая француз-
ский, вы обретаете навыки аргу-
ментировать и представлять раз-
личные точки зрения, что весьма 
ценно при ведении дискуссии или 
переговоров.

Еще один важный аргумент в 
пользу французского: он эффектив-
но  помогает изучать другие языки 
не только латинского происхожде-
ния (испанский, итальянский, пор-
тугальский, румынский), но также 
английский – более 50% слов в 
английском языки заимствованы 
из французского.

Существуют различные методи-
ки обучения иностранному языку, и 
они предполагают разные уровни 
освоения языка. Как известно, эти 
уровни позволяют поступить на ра-
боту, получить право на обучение 
в институте и т.д.  Бесспорно, есть 
разные уровни изучения языка. И 
если вы хотите научиться правиль-
но говорить, выражать свои мысли, 
чувства, эмоции на прекрасном 
французском языке, нам по пути 
– я согласен стать вашим верным 
путеводителем! 

Алексей ЧУЖИНОВ

  ЖЫрЛАрЫМен ЖҰЛДЫЗЫ ЖоҒАрЫ

Қысқа ғұмырдың ғибраты
Қазақ поэзиясында ерекше орын алған ақын –  
Төлеген АйбергеНоВ. Қас-қағым сәттей қыс-
қа ғұмыр кешкен ақынның жыр маржандары 
мәңгілік. «Кемесінде арманның, / Жалау етіп өр-
некті. / Ескек етіп ерлікті / Есіп келе жатырмын...», 
– деп өрге ұмтылып, өлмес өлеңімен қаламгерлер 
қауымының бел ортасында жарқырап жүрген ақын 
отыздан асқан шағында дүниеден өтті.

Жұлдыздай ағып түскен қысқа 
ғұмыр... әттең, халқына берері 
көп еді деген өкініш ұялайды 
көкірекке. Ақиық ақын Төлеген 
Айбергенов 1937 жылы наурыз 
айының 8-інде Қарақалпақ елінің 
Қоңырат ауданы, Хорезм совхо- 
зының Чкалов бөлімшесінде 
дүниеге келген. Әкесі Айберген 
– Ақтөбе облысы Н.Байғанин ау-
данының тумасы. Сонау жиырма-
сыншы ғасырдың басында қазақ 
халқының басынан өткен зұлмат 
кезінде қаншама отбасы үдере 
көшіп кетуге мәжбүр болғаны 
тарихтан белгілі. Айберген ата да 

Қарақалпақстанға табан тірейді.
Ақын жетінші сыныпта оқып 

жүргенде әкесі қайтыс болған соң 
апасы Жібектің тәрбиесінде өседі. 
1954 жылы Низами атындағы 
мемлекеттік педагогикалық инс-
титутының тарих-филогогия фа-
культетіне оқуға түседі. Өлеңдегі 
алғашқы қадамы осы студенттік 
кезінде көзге түседі. Алғашқы 
өлеңдері «Бір шоферге», «Бір 
қызға» деген атпен Сарыағаш 
аудандық «Қызыл Ту» газетінде 
жарияланады.1959 жылы шіл- 
де айында Үрниса Оразалие- 
вамен тағдыр қосып, Қарақал-

пақстанның Қоңырат ауданы- 
на қайта оралады.

Орджоникидзе Қоңырат орта 
мектебінде 1962 жылға дейін мұ-
ғалімдік қызмет атқарады. Ақын-
ды бәрібір өлең құдіретті алысқа 
жетелейді, оның үстіне ата жұртқа 
деген сағыныш алып шаһар Ал-
матыға алып келеді. Туған жер-
ге, досқа өлең жырға сағыныш 
ақынның жүрегіндегі алай-дүлей 
махаббат патриоттық тәрбие не- 
гіздерін қалыптастырады. Туған 
жері мен жүрген жерін, қала берді 
ата-бабаларының атамекенін аң-
сап, сол өңірдің барша құнарын 
аталарының қанымен, аналары-
ның ақ сүтімен бойына сіңірген 
ақын Т.Айбергеновтің жөні бө- 
лек. Биыл ақиық ақынның туға-
нына 86 жыл, дүниеден өткені-
не жарты ғасырдан астам уақыт 
өтсе де, ақын халық жүрегінде.

Өзінің жырында:
«Бір тойым болатыны сөзсіз 

менің,
Дәл қай күні екенін айта ал-

маймын», – деген ақын құрметіне 
біздің білім ордасында әдеби- 
сазды кеш ұйымдастырылды. 
Басқосуды мектебіміздің дирек-
торы Гулдария Тынымбекқызы 
Абылғазиева ашып беріп, ақиық 
ақынның өмірі мен еңбектері- 
нің маңыздылығына тоқталды. 
Жүздесуге жиналғандар кештің 
қадірлі қонақтары Төлеген қыз-
дары Салтанат және Құсни Ай-
бергеновалармен танысты. Шара 
барысында ақынның өмірінен 
слайд, кітап көрмесі, диафильм 
көрсетіліп, ақын өлеңдері жатқа 
оқылды және жауһар жырлары- 
на жазылған әндер шырқалды.

Кеште ақынның аяулы қызда-
ры Салтанат пен Құсни Төлеген 
қыздары әкелері туралы естелік-
терімен бөлісті. Филология ғы-

лымдарының кандидаты доцент 
Салтанат Айбергенова үш жыл 
бұрын жарық көрген «Тоғысқан 
тағдырлар» биылғы наурыз айы- 
ның басында тұсаукесері өткен 
«Ақын жары» атты кітабын мек- 
теп кітапханасына сыйға берді.

Ұзақ жылдар әкеге деген сағы-
ныш, анаға деген құрмет барлығы 
сөз маржаны болып осы кітапта 
баяндалған. Кеш қонақтарына 
сұрақтар қойылып, оқырмандар 
көкейіндегі ойларымен бөлісті. 
Мәртебелі меймандармен ес-
телік суретке түсіп, кітаптарына 
қолтаңбаларын қойғызды. Осы 
кешті ұйымдастыруға бастама- 
шы болған мектеп әкімшілігі мен 
барша ұстаздарға, «Парасат» 
бірлестігіне және қазақ тілі мен 
әдебиет пәнінің ұстаздары Г.Ай-
тымбаев мен З.Жаңабергенова 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
М.Серікбаева алғысым шексіз.

Бұл кештің негізі мақсаты –  
«Оқуға құштар мектеп» жобасы 
аясында ақынның өлеңдерін дә- 
ріптеу, оқырман санасына сіңіру. 
Ақиық ақынның саналы жырлар 
ғасырдан ғасырға халықтың жү-
регінде болып, мәңгі жасай бер-
мек. Жақсының жақсылығының 
айт, нұры тасысын, – дейді хал-
қымыз. Бүгінде қазақ әдебиетінің 
төрінен орын алған ақын жыр- 
лары мәңгі жырлана береді деп 
ойлаймын. Қалың оқырманы бар 
ақын мәңгі халық жүрегінде.

Айша БЕКМУХАМБЕТОВА,
Б.Момышұлы атындағы

орта мектептің 
кітапханашысы,

Алматы облысы,
Қарасай ауданы,
Көлащы ауылы
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  МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ: МҰНАЙЛЫ АУДАНЫ

Тәуелсіздікте ашылған ауданның білім жүйесі
Қарт Каспий жаға-
сындағы, киелі өңір 
Маңғыстауда 2007 
жылы тұңғыш Прези-
дент Н.Назарбаевтың 
жарлығымен Мұнай-
лы ауданы құрыл-
ғаны жұртшылық 
есінде. Бұл ауданның 
құрылуы – тәуелсіз- 
дік жылдарындағы 
еліміздегі оң өзгеріс-
тердің бірі болды. Ол 
кезеңде ауданның ха-
лық саны елу үш мың 
болса, ауданымыз 
бүгінгі таңда 180 мың-
нан астам тұрғыны 
бар, өңірдегі ең үлкен 
және халық тығыз 
орналасқан мәуелі 
мекенге айналды.

Батырбек ДЕМОКРАТҰЛЫ,
Білім бөлімінің басшысы,
Маңғыстау облысы,
Мұнайлы ауданы

Тұрғындар санының өсуімен қатар 
ел ертеңі – шәкірттерді тәрбиелеп, 
білім нәрімен сусындатып жүрген 
ұстаздар қауымының қатары да то-
ғыз есеге ұлғайды. Жергілікті білім 
ордаларында барлығы 3283 мұ-
ғалім жұмыс істейді. Оның ішінде  
3199-ы мемлекеттік және 184-і жеке 
меншік мектептерде. Аудан құрыл- 
ған кезеңде 374 педагог қана болса, 
бүгінгі таңда олардың саны 3283-ке 
жетіп отыр. Он бес жыл ішінде білім 
беру ұйымдарының саны бес есе 
өсті. Қазір ұстаздардың сексен екі 
пайызы жоғары білімді.

Құрамында 136 магистр дәре-
жесі, 22 педагог-шебер, 313 педа-
гог-зерттеуші, 647 педагог-сарапшы, 
850 педагог-модератор бар. Бұл 
көрсеткіштер – уақыт ұзаған сайын 
ұстаздардың ізденістері мен тәжі-
рибесінің артып отырғандығының 
айғағы. Осы жылдар ішінде 1554 
мұғалімге «Дипломмен ауылға» бағ-
дарламасы аясында көтерме жәр- 
демақы тағайындалса, 627 мұғалімге 
бюджеттік несие берілуі – ұстаздар 
қауымына жасалған қамқорлық. 
Ауданда 25 жалпы орта білім беру 
ұйымы (17 мемлекеттік жалпы білім 
беретін, 1 мемлекеттік кешкі жалпы 
білім беретін, 7 жекеменшік) бар.

1-11 сыныптар бойынша отыз 
алты мыңнан астам ұл мен қыз 
оқыса, мектепалды даярлық топ-
тарында 2400 баланың білім алып 
отырғандығы – соңғы үш жылда 
шәкірттер саны 5384-ке артқанды-
ғын, яғни жыл сайын оқушылар саны 
1500-2000 дейін өскендігін көрсе-
теді. Аудан жас болғанымен табиғи 
өсім мен ішкі, сыртқы миграцияның 
есебінен жұртшылықтың қатары  
қалың. Бұл өз кезегінде мектеп-
тердің сыйымдылығын арттыру 
қажеттілігін күн тәртібіне шығарды. 
Қазіргі кезде бес білім ордасы үш 
ауысым бойынша оқытуда.

Бүгінде мемлекеттің қолдауымен 
1200 орынды құрайтын екі мектептің 
құрылысы жүріп жатыр. Бұл нысан-
дардың биыл және келесі жылы 
пайдалануға берілетіндігі күтілуде. 
Үш кезеңде оқытуды жою мақсатын-
да жекеменшік мектептердің үлесі 
де басым. Үш жыл бұрын ауданда 
ең алғашқы болып 550 орындық 
«Smart-ilim» мектеп-гимназиясы 
ашылса, қазіргі таңда жекеменшік 
білім ордалары жетіге жетті. Соны-
мен қатар жаңа оқу жылында үш 
жекеменшік мектеп: 520 орындық 
«Зерек» жекеменшік бастауыш сы-
ныптарға арналған мектебі және үш 
жүз оқушыға арналған жекеменшік 
«I.Altinsaryn атындағы қазақ ұлттық 
мектеп лицейі», 250 орындық бас-
тауыш сыныптарға арналған «ALT 
мектеп-лицейі» жұмысын бастады.

Биылғы жыл тағы 1 жекеменшік 
мектеп ашу ниетімен болашақта жан-
жақты дамыған тұлға қалыптасты-
руда кәсіпкерлер тарапынан тиісті 
шаралардың атқарылуы қуантарлық 
жайт. «Жайлы мектеп» ұлттық жоба- 
сы аясында алдағы үш жылда алты 
мектеп құрылысын бастау жоспар- 
да тұр. 2022-2023 оқу жылында 600 
орындық №16 жалпы білім беретін 
мектеп іске қосылды. Білім ғимараты 
– толықтай қажетті керек-жарақтар- 
мен қамтамасыз етілген. Заманауи 
үлгіде салынған ғимаратта ерекше 
қабілетті және мүмкіндігі шектеулі ба-
лаларға арналған жедел сатысы бар.

Бұл алғашқы мектептің ашылуы 
тасымал мен үш ауысымда оқыған 
1400-ге жуық оқушының қолжетімді 
білім алуына мүмкіндік туғызды. Ал-
дағы оқу жылында әрқайсысы 1200 
орындық екі мектептің құрылысы 
аяқталса, үш ауысымдағы 2 білім 
ордасының көптен күткен маңызды 
мәселесін шешеді. Білім ордаларына 
қажет кадрлармен қамтамасыз ету 
бағытында 27 мұғалім арнайы бай- 
қау бойынша жұмысқа қабылдан-
ды. Аудан құрылған кезеңде жалғыз 
мемлекеттік балабақша жұмыс істесе, 
қазір 69 жеке меншік, 10 мемлекеттік 
орталық ашылуы себепті мектепке 
дейінгі білім ұйымдары 80-ге жетті.

Осы мекемелерде қамтылған бар-
лық бала саны – 7910, оның ішінде 
жеке меншік ұйымда – 5645 бала, 
яғни 3-6 жастағы балаларды қамту 
толық жүз пайызды құраса, 1-6 жас-
тағы бүлдіршіндердің қатысуы 86%. 
Осы мерзімге дейін 1-6 жастағы 1735 
сәби ата-аналарының өтініші ресми 
тіркелген. Білім беру ұйымдарында 
«Ұлттық құндылықтар – тәрбиенің 
түп қазығы», «Математикалық прог-
рессия», «Әріптеске көмек!», «Ой-
шылдар. Тапқырлар!», «Lingua Peak» 
(Білім шыңы), «Менің жеке үлесім», 
«Ізденіс. Нәтиже», «Ұлт денсаулы-
ғы – біздің табысты болашағымыз», 
«Эверест», «Домбыра дастан», «Оқу-
ға құштар мектеп» тақырыбындағы 
жобалар іске асырылуда.

Нәтижесінде оқушыларымыз да, 
ұстаздарымыз да жақсы жетістіктерге 
жетіп жүр. «Математикалық прогрес-

сия», «Менің жеке үлесім», «Ізденіс.
Нәтиже» жобаларының жетекшілері 
осы бағытта авторлық құқықтарын 
сәтті қорғап шықты. Жаратылыстану-
математикалық бағыттағы пәндер 
бойынша Президенттік олимпиада-
ның республикалық кезеңінде екі 
үміткеріміз бақ сынап, №6 мектептің 
11-сынып оқушысы Қарақат Сағыныш 
жүлделі 3-орынды иеленді. Жалпы 
білім беретін пәндер бойынша рес-
публикалық олимпиадада №3 мек-
тептің 11-сынып оқушысы Гүлнұр 
Төлегенова, Шоғы Мұңалұлы атын-
дағы мектептің 11-сынып оқушысы 
Кундыз Розымова көшбасшы атанды.

№3 мектептің 10-сынып оқушы-
сы Жулдыз Назарходжаева, №7 
мектептің 11-сынып оқушысы Дина 
Сейсенова, Шоғы Мұңалұлы атын-
дағы №5 мектептің 10-сынып оқу-
шысы Ақгүлзы Турсунбаева, №14 
мектептің 10-сынып оқушысы Темур-
лан Клычев, Қызылтөбе лицейінің 
11-сынып оқушысы Данияр Омар 
жүлделі 3-орынға қол жеткізді. Ең  
жоғары деп есептелетін осы білім 
бәйгесінде сенім артқан шәкірт-
теріміз 2 алтын, 5 қола медальмен 
аймақ бойынша жоғары саптан 
көрінді. Екі білім ордасы респуб-
ликадағы 100 үздік олимпиадалық 
мектеп құрамына енді.

Ауыл мектептеріне арналған 
iQanat пәндік республикалық олим-
пиадасының республикалық кезеңіне 
11 оқушы қатысып, нәтижесінде №8 
мектептің 8-сынып оқушысы Нұрдау- 
лет Жарылхан, Қызылтөбе лицейінің 
8-сынып оқушысы Ерасыл Садық 
жүлделі 3-орынды иеленді және Қы-
зылтөбе лицейінің 8-сынып оқушыла-
ры Алдияр Юрьев мен Ерасыл Са-
дық, №9 мектептің 8-сынып оқушысы 
Диана Азизжанова Iqanat high school 
of burabay білім ордасында 10-сы-
ныпты жалғастыруға жолдама алды. 
2-7 сынып оқушыларының зерттеу 
жобалары мен шығармашылық жұ-
мыстарының «Зерде» республикалық 
байқауында №1 мектептің 5-сынып 
оқушысы Бекзат Мырзабек пен №15 
мектептің 4-сынып оқушысы Гүлдана 
Жолдасбай екінші және №3 мектептің 
4-сынып оқушысы Інжу Аймұрат жүл-
делі үшінші орынды иеленді.

«Ғылым әлемін ашамыз» ғарыш-
тық зерттеулер бойынша халықара-
лық ғылыми жарысында №10 мек-
тептің 11-сынып оқушысы Фатима 
Орунбасарованың үшінші орынмен 
марапатталғаны мәртебелі мерейіміз 
болатын. ҰБТ қорытындысы бойын-
ша былтыр ең жоғары 133 балл жи-
наған біздің аудан аймақтағы алдың- 
ғы қатарға шықты. 1145 түлектің бес 

жүз алпыс бірі мемлекеттік (тапсы-
рушылардың елу пайызы) грантты 
иеленді. Өңірлік білім беру саласы- 
на қосқан үлесі үшін арнайы төсбел- 
гі мен 500 мың теңге сыйақыны Қы-
зылтөбе лицейінің биология пәнінің 
мұғалімі Қ.Давишова мен №3 мек-
тептің дене шынықтыру пәнінің мұ-
ғалімі И.Умаров, Шоғы Мұңалұлы 
атындағы №5 білім ұясындағы қазақ  
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
А.Муфтуллаев үшеуі ұтып алды.

«Үздік педагог-2022» республи-
калық байқауында Шоғы Мұңалұлы 
атындағы №5 мектептің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Алда-
бергенова Замира Арғынгазиевна 
мен №6 жалпы мектептің математигі 
Актилевов Абай Аманбергеновичке 
арнайы төсбелгі және 1000 АЕК тең 
қаржылай сыйлықтың сертификаты 
табысталды. Қарағанды қаласында-
ғы жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы пәндер бойынша Прези-
денттік олимпиаданың республи-
калық кезеңіне қатысқан №6 мек-
тептің 11-сынып оқушысы Қарақат 
Сағыныш үшінші орын алса, жалпы 
білім беретін пәндер бойынша рес-
публикалық олимпиаданың облыс- 
тық кезеңінде 38 оқушының жеңім- 
паз атануы арқылы облыста коман-
далық үшінші сапқа орныққан ауда-
нымыздың Шоғы Мұңалұлы есімін 
иеленген бірегей білім шаңырағы 
«Ең үздік ауыл мектеп-2023» ата- 
лымына лайық танылды.

Республикалық пәндік олимпиа-
даның облыстық кезеңіне қатысу-
шылардың арасында осы мектептің 
11-сынып оқушысы Ақгүл Турсунбае-
ва «Ең үздік ауыл оқушысы-2023» 
аталымын иеленіп, №6 мектептің 
11-сынып оқушысы Қарақат Сағы-
ныш Ш.Есенов атындағы Каспий 
технологиялар және инжиниринг 
университетінің жүз пайыздық гран-
тымен марапатталды. Бүгінгі күніміз 
– ертеңгі тарих. Құрылғанына он бес 
жылдан асқан ауданымыздың бі- 
лім саласындағы толағай табыста-
рын еселеу үшін ұйымшылдықпен 
еңбек ету – басты міндетіміз.
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По следам наших Публикаций

Аттестация необходима для того,  
чтобы повышать качество образования 

В прошлом номере газеты было опубликовано ин-
тервью с кандидатом в депутаты Мажилиса Парла-
мента Ириной Смирновой, которая высказала свою 
точку зрения об аттестации педагогов. Тема оказа-
лась актуальной и вызвала большой резонанс среди 
наших читателей. Мы решили подробней разузнать 
о том, что же изменилось в правилах аттестации и 
стали ли жестче требования к учителям. Предлага-
ем вашему вниманию интервью с главным экспер-
том управления по работе с педагогами Комитета 
среднего образования Министерства просвещения 
РК Гульмирой АлИеВой. 
– Гульмира Мухамедгали-

мовна, расскажите подробней 
о новых правилах аттестации, 
почему каждый педагог должен 
ее проходить?

– В соответствии с Законом 
«О статусе педагога» педагог 
обязан непрерывно совершен-
ствовать свое профессиональное 
мастерство, исследовательский, 
интеллектуальный и творческий 
уровень, в том числе повышать 
или подтверждать уровень квали-
фикационной категории не реже 
одного раза в пять лет. 

Правила и условия проведения 
аттестации педагогов были приня-
ты в 2016 году, а 30 декабря 2022 
года в них внесены изменения. 

Проект Правил разрабатывался 
и согласовывался в течение не-
скольких месяцев. В соответствии 
с требованиями проект был разме-
щен на портале «Открытые норма-
тивные правовые акты», направлен 
на антикоррупционную экспертизу, 
согласован с НПП «Атамекен», Ре-
спубликанской ассоциацией част-
ных организаций, Общественным 
советом по вопросам образования 
и науки, защите прав детей Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Казахстан. 

Проект также согласован с 

местными исполнительными ор-
ганами, Министерством труда и 
социальной защиты населения 
РК, Министерством цифрового 
развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности РК, 
Министерством юстиции.

– Другими словами, проект 
документа был в открытом до-
ступе и каждый учитель мог с 
ними ознакомиться?

– Совершенно верно.
– Что изменилось в правилах 

аттестации?
– Изменена последователь-

ность проведения этапов атте-
стации педагогов. Если раньше 
педагоги на первом этапе сдавали 
квалификационное тестирование, 
а затем проходили квалифика-
ционную оценку и комплексное 
обобщение результатов деятель-
ности, то теперь они на первом 
этапе проходят квалификацион-
ную оценку, т.е. рассмотрение 
документов на соответствие тре-
бованиям, на втором этапе атте-
стационная комиссия совместно 
с экспертным советом рассма-
тривает портфолио педагогов, и 
после успешного прохождения 
всех этих этапов педагог проходит 
оценку знаний, т.е. квалификаци-
онное тестирование.

Необходимо отметить, что вне-
сенные изменения в Правила в 
целом улучшили условия про-
хождения педагогами аттестации.

К примеру, педагоги, имеющие 
30 и более лет педагогического 
стажа и уже имеющие категорию 
по новой системе аттестации, 
освобождаются от прохождения 
квалификационного тестирова-
ния. Они проходят второй этап 
аттестации, то есть сдают портфо-
лио. При этом, если они захотят 
повысить имеющуюся квалифика-
ционную категорию, то аттестация 
проходит на общих основаниях.

Педагоги, также имеющие 30 
и более лет педагогического ста-
жа, но имеющие высшую/первую 
категорию по старой системе ат-
тестации, освобождаются от ква-
лификационного тестирования, 
если они переходят на категорию 
«педагог-модератор». В этом слу-
чае они проходят только второй 
этап аттестации, то есть сдают 
портфолио. Если же они захо-
тят получить другие категории 
по новой системе аттестации, то 
аттестация проходит на общих 
основаниях.

Кроме того, педагоги, которым 
осталось 4 года до пенсии, осво-
бождаются от аттестации, если 
они подтверждают имеющуюся по 
новой системе категорию. Если же 
они захотят повысить имеющуюся 
квалификационную категорию и, 
соответственно, получать над-
бавку, то аттестацию проходят 
на общих основаниях.

Для оптимизации и упрощения 
оценки знаний педагогов орга-
низаций среднего образования 
сокращено количество тестовых 
заданий по блоку «Предметные 
знания» с 70 до 30 тестовых за-
даний, по блоку «Методика обу- 

чения» – с 30 до 20 тестовых 
заданий. Исключены тестовые 
задания с выбором нескольких 
правильных ответов. Снижен 
пороговый балл для прохожде-
ния оценки знаний педагогов. К 
примеру, для педагога-эксперта 
– с 15 до 12 баллов, для педа-
гога-исследователя – с 18 до 16 
баллов, для педагога-мастера – с 
21 до 18 баллов.

– А судьи кто? Кем принима-
ется решение аттестовать-не 
аттестовать?

– Для проведения процедуры 
присвоения или подтверждения 
квалификационных категорий на 
соответствие заявленной квали-
фикационной категории создается 
экспертный совет отдельно по 
каждому предмету или по на-
правлению, состав утвержда-
ется приказом руководителя 
органа управления образования 
на уровне местных исполнитель-
ных органов. Экспертный совет 
отдельно по каждому предмету 
или по направлению рассматри-
вает и оценивает портфолио с 
присутствием аттестуемого в 
дистанционном или очном фор-
мате. Рассмотрение портфолио с 
участием аттестуемого длится не 
более 30 минут. При этом ведется 
аудио- или видеозапись. Аудио-
видеозапись хранится в архиве 
организации, проводящей атте-
стацию, не менее одного года.

Для проведения аттестации 
педагогов создаются аттестаци-
онные комиссии, в состав кото-
рых входят педагоги, имеющие 
стаж работы не менее 10 лет, 
квалификационные категории 
«педагог-исследователь» или 
«педагог-мастер», методисты 
учебно-методических кабинетов, 
организаций повышения квали-

фикации, представители обще-
ственных и неправительственных 
организаций, специалисты ор-
ганов управления образования, 
подведомственных организаций.

После рассмотрения и полу-
чения рекомендаций экспертного 
совета по каждому педагогу ко-
миссия рассматривает портфо-
лио педагогов и выносит одно из 
следующих решений:

1) соответствует заявленной 
квалификационной категории;

2) соответствует квалификаци-
онной категории ниже заявленной 
на один уровень;

3) соответствует квалификаци-
онной категории «педагог» (при 
несоответствии заявленной ква-
лификационной категории);

4) не соответствует заявленной 
квалификационной категории.

– С учетом новых правил, 
сколько педагогов будут про-
ходить аттестацию в этом году?

– По предварительным дан-
ным, в первом полугодии 2023 
года планируют пройти аттеста-
цию более 104 тысяч педагогов, 
из них на педагога-мастера – 
712, педагога-исследователя –  
23 682, педагога-эксперта –  
27 469, педагога-модератора –  
47 662, руководители и замести-
тели руководителя – 4991. 

Необходимо отметить, что ат-
тестация не влияет на возмож-
ность педагога работать в школе. 
Аттестация позволяет педагогам 
получить дополнительную над-
бавку к заработной плате, а так-
же более эффективно подходить 
к вопросам повышения своего 
уровня квалификации и решать 
основную задачу – повышение 
качества образования.

Миргуль ДЖИЛКИШИНОВА

стрировали своё пространственное 
мышление, умение производить 
сборку лабиринта для робота-мыши 
по заданной схеме. 

В творческой номинации «Лего-
конструирование и робототехника 
по теме «Планета развлечений» 
команда из 4 дошкольников соз-

давала постройку из конструкторов 
в соответствии с темой, включая 
в презентацию программируемых 
роботов. Оценивались STEAM-под-
ход, дизайн и эстетика конструкции, 
умение презентовать проект.

В результате оценивания выпол-
ненных заданий турнира экспертами 
были определены победители и 
призёры.

«ROBOT MOUSE»: 
1 место – КГКП «Ясли-сад «Бота-

гоз» г. Шахтинска, Карагандинская 
область. Тренер команды – Львова 
Алёна Викторовна.

2 место – КГКП «Ясли-сад 

Малыши с инженерным мышлением
РобоТоТехника

«Ивушка» г. Лисаковска, Коста-
найская область. Тренер команды 
– Ласточкина Ольга Григорьевна.

3 место – КГКП «Ясли-сад №3» 
г. Текели, Жетiсу область. Тренер 
команды – Цугланова Юлия Бо-
рисовна.

В номинации «Легоконструиро-
вание и робототехника «Планета 
детства»: 

1 место – КГКП «Ясли-сад «Му-
рагер» г. Лисаковска. Тренер коман-
ды – Худякова Ирина Николаевна.

2 место – КГКП «Ясли-сад «Улыб-
ка» г. Лисаковска. Тренер команды 
– Ушета Валентина Ивановна

3 место поделили две команды: 
КГКП «Ясли-сад «Тілек» г. Кара-
ганды, тренер команды – Омарова 
Баян Кажкеевна, и КГКП «Ясли-сад 
№8» г. Костаная, тренер команды 
– Жакова Елена Александровна.

Межрегиональный турнир позво-
лил выявить одаренных, талантли-
вых детей, показавших конструктор-
ское, инженерное мышление, помог 
ребятам и тренерам прокачать свои 
навыки перед казахстанским чемпи-
онатом «Жас Ғарышкер», который 
пройдёт с 29 по 31 марта.

Татьяна ЯНДУЛОВА,
методист ГУ «Отдел 

образования г. Лисаковска», 
автор турнирa

Костанайская область

Подведены итоги IV Межрегионального 
дистанционного конкурса по робототехнике, 
программированию и инновационным тех-
нологиям для детей дошкольного возраста, 
организованного отделом образования горо-
да лисаковска. Соорганизатором турнира 
выступил оФ «Международная федерация 
дошкольной робототехники».

География онлайн-турнира и 
количество участников межреги-
онального турнира, проводимого 
четвертый год, расширяется. В 
онлайн-турнире приняли участие 
46 команд из дошкольных органи-
заций Костанайской, Карагандин-
ской, Жетiсу, Улытау, Акмолинской, 
Актюбинской областей, г. Астаны, 
Алматы. Отрадно, что в этом году 
активно включились педагоги из  
г. Костаная, г. Рудного, Фёдоров-
ского района. 128 воспитанни-
ков детских дошкольных орга- 
низаций, увлечённых робототех-
никой, программированием и ле-
гоконструированием, показали 
умения программирования робота  
(мышь) и командную работу в пре-
зентации и строительстве лего- 
проектов.

В номинации «ROBOT MOUSE» 
соревнования турнира состояли из 
3 туров: «Составление лабиринта», 
«Программирование маршрута», 
«Индивидуальный тур на групповом 
полигоне». Участники продемон-
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Кузница юных лидеров
В этой статье мы предлагаем вам взглянуть на шко-
лу не как на образовательное учреждение, а как на 
место, где маленькие казахстанцы проводят боль-
шую часть своей жизни. Если с материально- 
технической базой, грамотными педагогами и са-
мим наличием школ в большинстве своем вопросы 
решены, то с полноценным развитием личности 
ребенка, созданием места, куда подросток с удо-
вольствием бы ходил и проводил с интересом много 
времени, еще есть вопросы. 

Санель КалКаманова, 
ученица 11 «Ә» класса,
президент школы-гимназии 
№91 г. астаны

Как создать благоприятные 
условия для гармоничного раз-
вития ребенка в школе? На этот 
вопрос попытались ответить раз-
работчики проекта школьного само- 
управления, который внедряется 
в Казахстане повсеместно. Где-то 
выборы в школьный парламент 
прошли формально, где-то дирек-
тор «продавил» угодного ученика, 
который не пользуется авторите-

том среди сверстников, а в этой 
статье хотелось бы рассказать о 
положительном примере школьного 
самоуправления.

Столичная школа-гимназия 
№91, построенная при поддержке 
Королевства Бахрейн в 2021 году 
по современным технологическим 
параметрам, является образцом 
общеобразовательных учреждений 
страны. В ней дизайнерское оформ-
ление каждого этажа  посвящено 
определенному языку и стране. По 
инициативе директора школы Сегіз-
бай Алмагүл Тлектесқызы принята 
концепция полиязычия, согласно 
которой дополнительно изучают-
ся  арабский, немецкий, француз-
ский, английский языки. Поэтому и 
ученики в этой школе собрались 
неординарные, с открытым созна-
нием, инициативные, разносторонне 
развитые.

Когда было объявлено о том, что 
состоятся выборы в школьный  пар-
ламент, ребята живо отозвались на 
эту инициативу. На пост президента 
школы выставили свои кандидатуры 
8 претендентов. И это были не толь-
ко старшеклассники, но и ребята 
помладше. Разгорелась нешуточная 
предвыборная гонка. На переменах 

и после уроков проводилась агита-
ция, а социальные сети пестрели 
роликами с обещаниями улучшить 
внеклассную жизнь школьников. 
Были установлены жесткие пра-
вила: нельзя было подкупать изби-
рателей (даже печеньками), была 
запрещена «война компроматов», а 
претенденты должны были учиться 
без троек и владеть государствен-
ным и русским языками. 

В результате напряженной борь-
бы с  минимальным отрывом по-
беду одержал ученик 10-го класса. 
Возможно, свою роль сыграло то, 
что парень был спортсменом, а его 
перевыборная программа содержа-
ла много популистских обещаний. 
Например, таких как приглашение 
популярных блогеров в школу. Но 
одно дело – красивые обещания, 
а другое  – кропотливая работа по 
созданию комфортной среды для 
учащихся. 

Спустя три месяца новоявлен-
ный президент сложил с себя пол-
номочия. Кандидат, который занял 
второе место на выборах, стал но-
вым президентом.

Началась тяжелая работа по 
формированию команды нерав-
нодушных молодых людей, которые 
любят свою школу и готовы отдать 
силы для ее развития.

В данный момент школьное са-
моуправление проводит большое 
количество культурно-развлекатель-
ных, образовательных и спортивных 
мероприятий. В их число входят 
тренинги на различные темы, де-
баты, ярмарки, спортивные сорев-
нования, эстафеты, конкурсы и шоу 
талантов. Но одним из самых ожи-
даемых событий в школе является 

ежегодный «Осенний бал». Ученики 
с нетерпением ждут его, ведь на 
балу помимо дискотеки проходит 
конкурс «Мистер и Мисс осень», на 
котором каждый класс представляет 
своих претендентов на звание.

Школьный парламент помо-
гает администрации гимназии и 
учителям в учебе и соблюдении 
дисциплины. Мы проводим рей-
ды на переменах и перед началом 
учебы, боремся с фактами курения 
на территории школы, совместно с 
министерством здравоохранения 
запустили телеграмм-бот для пси-
хологической поддержки учащихся, 
влияем на отстающих и помогаем 
талантливым ученикам проявить 
себя.

Помимо этого, в школе функ-
ционирует большое количество 
клубов по интересам, лидерами 
которых являются старшеклассники. 
В их число входят литературный, 
математический, экологический, а 
также танцевальный, музыкальный 
и шахматный клубы, в которых уче-
ники могут пополнить свои знания и 
найти единомышленников.

Так, команда талантливых учени-
ков (8 человек) создали единствен-
ную в Астане школьную рок-группу 
«1move». Пока три вокалиста, два 
соло-гидариста и бас-гитара, кла-
вишник и ударник выступают на 
школьных дискотеках и концертах, 
но в планах участие в городских и 
республиканских конкурсах. Ребята 
исполняют каверы на популярные 
песни и имеют фан-клуб, объеди-
ненный в социальных сетях.

Помимо этого, по инициативе 
школьного самоуправления гим-
назисты участвуют во всех город-

ских мероприятиях. Например, мы 
заняли третье призовое место на 
столичном дебатном турнире, без 
особой подготовки и тренировок, 
тогда как соперниками являлись 
команды с многолетним опытом 
участия в состязаниях такого рода 
на всех уровнях. 

Трио «Кербез» завоевало номи-
нацию «Өнерлінің өрісі кең» на меж-
дународном творческом конкурсе 
«Көңілдің асыл пернесі». Молодые 
волонтеры постоянно участвуют на 
крупных международных меропри-
ятиях, которых много проводится 
в столице Казахстана (марафоны, 
благотворительные ярмарки, эко-
логические акции и многое другое).

Наш школьный парламент в со-
трудничестве с Альянсом женских 
сил Казахстана создал «Школу 
юных лидеров», которая раз в ме-
сяц собирает активных ребят из 
школ Алматинского района Астаны 
и обсуждает насущные проблемы, 
делится опытом и планирует со-
вместные мероприятия. 

Невозможно в одной статье охва-
тить всю работу нашего парламента 
за последние два года. Более 50 
гимназистов каждый день приду-
мывают что-то новое и не сидят на 
месте. И в учебе, и в общественной 
жизни, они всегда впереди. Увере-
на, что главное, чему научил этих 
ребят школьный парламент, – это 
двигаться вперед и быть активными. 
Это очень важно, особенно сегодня, 
когда в стране происходят глобаль-
ные политические процессы – мы 
строим Новый Казахстан, и сегод-
няшние школьники завтра уже будут 
готовы принять деятельное участие 
в этом строительстве. 

трибуна школьников 

Большое книжное дефиле
В рамках концепции «Читающий колледж» в Выс-
шем колледже города Степногорска Акмолинской 
области проходило имиджевое мероприятие «Книж-
ное дефиле» среди студентов, обучающихся по 
специальности «Дизайн интерьера». 

Все, что связано с одеждой на 
протяжении всей истории её созда-
ния, – это постоянный и непрекра-
щающийся эксперимент. Сложно в 
это поверить, но дизайнеры доду-
мывались даже до того, чтобы одеть 
на людей бумажную одежду. Массо-
вые упоминания о бумажной одежде 
появились в шестидесятых годах 
прошлого столетия после рекламной 
кампании американской фирмы по 
производству бумаги. Наиболее ши-
рокую известность бумажной одежде 
придал известный представитель 
поп-арта Энди Уорхол. По роду сво-
ей деятельности дизайнеры нашего 
колледжа часто сталкиваются с таким 
прекрасным явлением жизни, как 
мода. Существует неразрывная связь 
между модными тенденциями на 
архитектуру, интерьер и одежду, и ха-
рактерные особенности какого-либо 
стиля, будь то барокко, классицизм, 
лофт или минимализм, проявляют-
ся во всех трех этих направлениях. 
На конкурсе-инновации «Книжное 
дефиле» студенты показали, как 
работает их фантазия на практи-
ке. Познакомились с профессией 
модельера поглубже, попробовали 
себя в роли модельеров, моделей 
и режиссёров. Студенты заранее 
разделились на команды и распреде-
лили роли. Модельеры разработали 
разные фасоны бумажных костюмов, 
а выбранные модели репетировали 
схему предстоящего дефиле, отраба-
тывали «подиумные па» и варианты 
размещения на сцене, чтобы сохра-
нить атмосферу настоящего показа 
мод. Фотографы продумали фотос-
сесии, режиссёры сняли и смон-

тировали видеозащиту костюмов. 
Начало конкурса открыла интеллек-
туальная игра «BRAIN STORM», где 
конкурсанты смогли проявить свои 
знания, находчивость и смекалку в 
ответах на вопросы о моде. Жюри в 
составе  завбиблиотекой Карандашо- 
вой О.И., мастера производственного 
обучения Тополя В.В., учителя исто-
рии Жетписовой Е.М., смогло насла- 
диться показом мод и оценить не-
обычные наряды. Призовые места 
были отмечены дипломами и слад-
кими призами. Четвертое место – 
гр. 1Д-22 «ЛОНГСЛИВЫ». Третье 
– команда гр. 3Д- 20 «КОКО». Вто-
рое – команда гр. 3Д-20 «КАНДИБО-
БЕР». Первое – команда гр. 3 Д-20 
«TOMMY».

Грамотой в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» награждена ко-
манда группы 1Д-22 «ЭКСКЛЮЗИВ». 
Также остальным командам были 

вручены грамоты за участие. Конкурс 
получился очень красивым, ярким, 
креативным! А костюмы оригиналь-
ными и экстравагантными! Хочется 
пожелать участникам конкурса еще 
больше творческих взлетов, креа-
тивных идей и вдохновения. Такая 
интерактивная форма проведения 
популяризирует и продвигает книгу 
ненавязчиво и современно для мо-
лодого поколения именно сегодня, 
а также объединяет усилия педаго-
гического коллектива, библиотеки в 
целях повышения статуса чтения.

виктория ГаБченКо, 
преподаватель  

специальных дисциплин
ольга Карандашова, 

заведующая библиотекой
Гульдаста ХлыБова, 

мастер производственного 
обучения

«Читающий колледж»



12 bilimdi_el@mail.ru
Бізді www.bilimdinews.kz сайтынан оқыңыздар

№10 (360) | 14 наурыз 2023

  АСТАНА ҚАЛАСЫ

Дарынымен дараланған дарабоздар
Кез келген ел өзінің болашағын өскелең ұрпа-
ғымен байланыстырады. Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы ТОҚАЕВ: «Бүгінгі 
жастар – еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы, 
мемлекетіміздің мәртебесі. Біз халқымызды әлемге 
танытқан ең асыл қасиеттерді сіздердің бойлары-
ңыздан көргіміз келеді», – деп жастарға зор сенім 
мен үміт артты. Сол сенім мен үмітті ақтайтын 
білімді де дарынды жастардың әлеуеті мен шығар-
машылық қабілеттерін анықтауға Астана қаласы 
әкімдігінің «Астана дарыны» дарынды балалар 
мен талантты жастарды анықтау және қолдау 
орталығы да зор үлес қосып, ойы мен дербестігін 
қалыптастыратын шығармашылық тұлғаның 
дамуына негіз болатын әртүрлі интеллектуалды 
іс-шараларды жүзеге асырып келеді.

Жанар БЕЙСЕНБАЕВА,
«Астана дарыны» дарынды
балалар мен талантты
жастарды анықтау және
қолдау орталығы 
директорының
міндетін атқарушы,
Астана қаласы

Психологтардың пікірі бойынша, 
баланың мектепке дейінгі жаста 
шығармашылық қабілеті, дарын-
дылығы, жеке басының психикалық 
қасиеттері ерекше байқалады. Бұл 
жастағы балаға жоғары танымдық 
белсенділік, әсершілдік, ақыл-ойын 
дамыту қажеттілігі тән. Балалардың 
осы жас ерекшеліктерін ескере оты-
рып, біздің орталық мектепке дейінгі 
мекемелердің тәрбиеленушілері 
мен бастауыш сынып оқушылары 
үшін «Жұлдызды жол» олимпиа-
дасы, «Елорда еркетайы» шығар-
машылық байқауы, «Бестемше» 
спорт жарысы, «Әдебиет әліппесі» 
оқулары, 2-7 сынып оқушыларына 
арналған «Зерде» қалалық зерттеу 
жұмыстары мен ғылыми жобалар 
конкурсы, 2-4 сынып оқушылары-
на арналған республикалық пән- 
дік олимпиадаларын дәстүрлі түр- 
де ұйымдастырады.

Сонымен қатар дарынды бала-
лармен жұмыс жүйесін ой елегінен 
өткізе отырып, олардың шығар-
машылығы мен белсенділігімен 
танылуына мүмкіндік жасау мақ-
сатында жыл сайын: орта буын 
оқушылары үшін жалпы білім бе-

ретін пәндер бойынша қалалық 
жасөспірімдер олимпиадасын, 
«National Geographic Қазақстан» 
ғылыми-көпшілік географиялық 
журналымен бірлесіп география 
пәнінен Ұлттық олимпиада, химия 
және биология және тағы да басқа 
пәндер бойынша республикалық 
пән олимпиадаларын және қала- 
лық «Құтты білік» оқуларын; жоғары 
сынып оқушылары үшін респуб-
ликалық деңгейдегі президенттік 
және лингвистикалық олимпиада-
лар, жалпы білім беретін пәндер 
бойынша қалалық ғылыми жоба- 
лар байқауы, қалалық және респуб-
ликалық Абай оқулары, Ақселеу 
оқулары, Қадыр оқулары, «Мәуе- 
лі мұра» оқулары, «Абай әле- 
мі», «Менің кіші Отаным», «Менің 
Отаныма – менің бастамам», ха-
лықаралық STEM олимпиадасы, 
робототехника бойынша «Robotek 
Grand Tournament» республикалық 
турнир және білім бәсекелерінде 
бақ сынайтын үміткерлерге қол- 
дау мен көмек көрсетуде.

Орталықтың жас дарындардың 
интеллектуалдық және шығарма-
шылық қабілеттерін жан-жақты да-
мытуға бағытталған үйлесімді жұ-
мыстарының арқасында олимпиада 
қозғалысына қатысушылар саны да, 
сапасы да жыл сайын артып келеді. 
Мектеп оқушыларының олимпиада-
лық қозғалысы – көлемі жағынан 
республиканың білім кеңістігіндегі 
ең ауқымды құбылыстардың бі- 
рі. Пәндік олимпиадаларға қатысу 
оқушылардың тұлғалық өсуі мен 
дамуына көп мүмкіндіктер береді. 
Бұл – өмірде жетістікке жету үшін 
қажетті жаңа білімді меңгеру және 
мамандық таңдау, емтиханға да-
йындалу, өз қабілеті мен қызығу-
шылығын анықтау.

Қазіргі кезде елордалық оқу-
шылар арасында олимпиадалық 
қозғалысқа қызығушылық айтар-
лықтай жоғары, балалар бірнеше 
олимпиадаларға қатысып, бағын 
сынай алады. Былтыр республика-
лық олимпиадалар мен жарыстар- 
ға шаһардан 849 шәкірт қатысып, 
оның 383-і жеңімпаздар мен жүл-
дегерлер атанды. Оқушыларымыз 
104 алтын, 119 күміс және 160 қола 

медаль жеңіп алды. Сондай-ақ өт-
кен жылы елорданың олимпиада-
лық құрамасы жалпы білім беретін 
пәндер бойынша республикалық 
олимпиадада рекордтық нәтиже 
көрсетіп, жалпы саны 93 медаль 
(24 алтын, 29 күміс және 40 қола) 
иеленді.

Астана құрамасы жыл сайын 
«Үздік олимпиадалық команда» 
атағын жеңіп алады. Республикалық 
олимпиаданың өткен оқу жылын- 
дағы көрсеткіші бойынша елорда-
ның 11 мектебі еліміздегі үздік жүз 
олимпиадалық білім ордасының 
қатарына енді. Олар: дарынды 
ер балаларға арналған «Білім-
инновация» лицейі, «Nurorda» 

мектеп-лицейі, №46 балабақша-
мектеп-гимназия кешені, №17 мек-
теп-гимназия, дарынды қыз бала-
ларға арналған «Білім-инновация» 
лицейі, №5 гимназия. Зияткерлік 
олимпиадаларға сапалы дайын-
далу және жоғары нәтиже көрсету 
үшін орталық демалыс кезінде оқу-
жаттығу жиындарын өткізеді. Оқу-
жаттығу жиындарын өткізуге өткен 
жылдардағы халықаралық олим-
пиадалардың жеңімпаздары мен 
жүлдегерлері өз үлестерін қосады.

Елордалық білім беру мекеме-
лерінің оқушылары Ресей, Өзбекс-
тан, Әзірбайжан, Болгария, Венгрия, 
Кипр, АҚШ, Бразилия, Португалия, 
Колумбия және тағы да басқа шет 
елдерде өткен халықаралық ин-
теллектуалдық олимпиадаларда 

табысты өнер көрсетті. Атап айтсақ, 
273 оқушы халықаралық рейтинг- 
тік және ғылыми олимпиадаларға 
қатысып, 139 медальмен (26 алтын, 
37 күміс, 76 қола) жеңімпаз атан-
ды. Мектеп түлектері мен олардың 
ата-аналары үшін әрқашан өзекті 
мәселе – болашақ мамандықты 
дұрыс таңдау, өйткені қазіргі ең- 
бек нарығында кәсіптің сан алуан 
түрі бар.

Сол себепті түлектердің талап-
тары мен қажеттіліктеріне сәйкес 
келетін мамандық және оқу орнын 
таңдауға екі жыл бұрын орталықта 
ашылған «Qabilet» кәсіптік бағдар 
беру қызметі бөлімі көмектесе- 
ді. «Qаbilet» қызметі балалардың 

зияткерлік қабілеттерін анықтау, 
кәсіби кеңес беру және басты үш 
бағыт бойынша кәсіби маңызды 
құзыреттерді меңгеру мақсатын-
да диагностика жүргізеді: ақыл-ой 
қабілеттерінің диагностикасы –  
7-11 сынып оқушыларының ин-
теллектуалдық қабілеттері мен 
мүмкіндіктерін бағалауға арнал- 
ған сынақтар кешені.

Мамандық таңдау – кәсіптік бағ-
дар беруді кешенді диагностикалау 
мақсатында 9-11 сынып оқушыла-
рына, түлектер мен талапкерлерге 
арналған сынақтар кешені. Кәсіптік 
бағдар беру – қызығушылықтар мен 
бейімділіктерді, қабілеттерді баға-
лауды, мамандықты дұрыс таңдау-
ды ескеретін кәсіптік бағдар беруге 
арналған сынақтар кешені. Қазіргі 

кезде табысты адам практикалық 
ойлау, шығармашылық пайымдау, 
топта жұмыс істей білуі тиіс. «Аста-
на дарыны» орталығының «Qabilet» 
қызметі өткен жылы онлайн-плат-
формада 10-11 жас аралығындағы 
балалардың қабілеттерін анықтау-
дың «4K» (шығармашылық, сыни 
ойлау, ынтымақтастық, қарым-қа-
тынас) диагностикасын ұйымдас-
тырып, жүргізді.

Оқушылардың қабілетін бағалау 
тестілері зияткерлік, коммуника-
тивті және шығармашылық әлеуеті 
дамыған, сондай-ақ жоғары акаде-
миялық жетістіктері бар балалар-
ды одан әрі білім беруде қолдау 
және кәсіби бағыт беру мақсатына 
арналған. Бүгінгі күнге дейін қала 
бойынша 10-11 жас аралығындағы 
балалардың қабілет диагностикасы 
бойынша 18 мың 448 оқушы тір- 
келген. Оның 15 мың 612-сі диаг-
ностикадан өтіп, мамандардың 
кеңесін алды. Жыл өткен сайын 
елімізде дарынды балалармен 
жұмыс істеуге, оларды қолдау-
ға жеткілікті көңіл бөлініп келеді. 
Республикалық және халықара-
лық рейтингтік олимпиадалардың 
жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне 
республиканың жоғары оқу орын-
дарында оқу үшін білім гранттары 
беріледі.

«Астана дарыны» орталығы рес-
публикалық олимпиадалар мен жа-
рыстардың, сайыстарға қоса түрлі 
байқаулардың жеңімпаздары мен 
жүлдегерлерін көтермелеу және  
ынталандыру үшін жыл сайын мау-
сым айының 1-індегі Балаларды 
қорғау күні қарсаңында елорда 
әкімінің дарынды балалармен кез-
десуін ұйымдастырады. Жергілікті 
ұжымның жүйелі және жемісті жұ-
мысының арқасында астаналық 
мектеп оқушыларының есімдері 
халықаралық интеллектуалдық 
ареналарда жиі естіліп жүр. Ал-
дағы уақытта екінші мегаполистегі 
дарынды балалар мен талантты 
жастарды анықтау мен мемлекет- 
тік тұрғыдан қолдау үшін бұрын- 
нан қалыптасқан игі істердің көк-
жиегін кеңейту арқылы, ілгері да-
мыту жұмыстарын жүйелі түрде 
жалғастыра бермек.
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  АСТАНА ҚАЛАСЫ

Білім мен тәрбие – егіз ұғым
Тәуелсіздігі тұғырла-
на түскен еңсесі биік 
еліміздің қазіргі мынау 
алма-кезек заманда 
өркендеп өсуіне, әри-
не білім қажет. Еге-
мендігіміздің тұрақты-
лығын, мәдениеттілік 
пен көрегенділігін паш 
ету үшін тәрбие қажет. 
Ата-баба қалдырған 
ұлттық құндылықтар-
ды білім мен тәрбие 
арқылы биікке көтеру, 
оны ұрпақтарға сабақ-
тастыру баршамыздың 
басты парызымыз.

Сындар ДАУЕШОВА,
Білім басқармасындағы
әдістемелік орталықтың
басшысы,
Астана қаласы

Қазақ халқының халықаралық 
қауымдастықтағы абыройы мен бе-
делін жоғары көтеріп, өркениет өріне 
шығаратын жан-жақты білімді, білікті 
де жүректі, ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу 
мемлекеттің басты бағыттарының 
бірі. Сан түрлі ақпараттар мен білім, 
тәрбие, мәдениет құндылықтары біте 
қайнасып жатқан кезеңде ұлттық 
құндылығын жоғалтапаған ұлт қана 
жетістіктерге жетіп, өз ерекшелігімен 
бағалана алады. Осы тұрғыдан алып 
қарағанда, жаңа білім саласында 
қандай жаңалықтар, өзгерістер орын 
алып жатқаны бес саусақтай белгілі.

Әлемді шарлаған техникалық үде- 
ріс қарқыны адамзаттың даму бағы-
тын жаңа арнаға бұрды. Айшылық 
алыс жерлерден жылдам хабар ала-
тын заман қоғамдық санаға сілкініс 
тудырып, экономикалық, мәдени-
тұрмыстық өмір салтына жаңа леп 
әкелді. Бұл білім мен ғылымның 
жетістігі және барша адамзат ақыл-
ойының жемісі. Күн сайын өзгеріп, 
түрленіп отыратын ақпараттық ға-
ламда әр ұлт өзінің болмысын сақ- 
тап қалу үшін білім беру саласына 
айрықша назар аударуда. Қазақс- 
тандық білім беру жүйесі жаһандық 
даму бағытын басшылыққа ала оты-
рып, жаңа жолға түсуде.

Білім, ілім, ғылым, тәлім-тәрбие 
жолындағы бізге қалдырған құнды 
асыл мұралар аз емес. Заңғар жазу-
шы, ұлтымыздың ұлы тұлғасы Мұх-
тар Әуезов: «Ел мен елді, халық пен 
халықты теңестіретін білім», – дейді. 
Шындығында да солай. Білім беру 
жүйесі дұрыс жолға қойылған мем-
лекеттер қазір әлемде көш бастап 
отыр. Еңсесін тік көтерген егемен 

еліміз де басты назарды сапалы бі- 
лім мен саналы тәрбиеге аударуда. 
Дамыған жұрттың озық тәжірибеле- 
рін сараптамалық зерделеулерден 
соң өзіміздің ерекшеліктерімізге сәй- 
кес бейімдеу арқылы қолданысқа 
енгізе бастадық. Өйткені, еліміздің 
білім моделі ұлттық идея мен халық-
тық құндылықтардың негізінде, отан-
дық мүддеге сай дамытылуы тиіс.

Бәрінің бастауында халық педаго-
гикасы тұру қажет. Жасөспірімдерге 
берілетін білім мен тәрбие мазмұны, 
ұлтымыздың ұрпақ тәрбиесіндегі да-
налығынан, тарихи-мәдени мұра-
ларынан, дәріпті дәстүрлерінен нәр 
алуы керек. Білімі мен технологиясы 
қарыштап дамыған, экономикасы 
әлеуетті Жапония, Франция, Фин-
ляндия, Швеция сияқты елдердің 
өнегесі өзгелерге үлгі болып отыр. 
Алпауыт мемлекеттерден алатын 
үлгіміз қандай көп болса, өзгелер қы-
зығатын өнегеміздің де азаймағаны 
абзал. Осындай мақсатта көптеген 
бірегей бағдарламалар мен жаңаша 
жобалар жүзеге асып келеді. Елор-
да мектептерінде «IB үрдісін енгі-
зу» халықаралық жобасын жүзеге 

асыру бойынша нақты жұмыстар  
жүргізіліп жатыр.

Негізгі мақсат: білім беру бағдар-
ламалары халықаралық стандарт-
тарды жүзеге асыруға бағытталған 
халықаралық мектеп мәртебесін алу 
және осы талаптарға сәйкес білім 
беру ұйымдары басшылары мен 
педагогтердің біліктілігін арттыру. 
Әлемдік білім кеңістігіндегі жалпы 

білім берудің басымдылығы – өз-
гермелі өмір жағдайына тез бейім- 
делетін, өз жолын дұрыс таңдай бі-
летін, оң шешім қабылдай алатын 
тұлға дайындау болып отыр. SHARE 
жобасы қалалық білім басқармасы-
ның қолдауымен әдістемелік орта-
лықтың үйлестіруімен қолға алын- 
ған еді. Кембридж университетінің бі- 
лім факультетімен осы орайда әріп-
тестік байланыс орнатылды.

Екі жақты педагогикалық ізденіс-
тер нәтижесінде анықталған оқыту 
мен менеджментке өзгерістерді қол-
данысқа енгізу арқылы, білім беру 
сапасын арттырудың мүмкіндіктері 
жасалуда. Астана қаласы мен Кем-
бридж педагогтерінің ортақ команда- 
сы құрылып, білім беру ұйымдары-
ның жұмысын жақсартуға арналған 
бірлескен зерттеулер жүргізіліп, ақпа-
раттар алмасып, маңызды мәлемет-
тер алып келеді. Тәрбие мәселесі қай 
уақытта да аса маңызға ие жауапты 
мәселе. Қазіргі таңда да бұл өз ма-
ңыздылығын жойған емес. Тәрбие 
тұжырымдамасы бойынша бүгінгі 
таңда жергілікті білім беру мекеме-
лерінде сегіз бағыттағы жұмыстар 

жүйелі жүргізілуде.
Бұл бағыттардың әрқайсысы ұр- 

пақ тәрбиесінде алатын орны жоға- 
ры болғандықтан жан-жақты қарас-
тырылып, мектеп бағдарламасын-
да, соның ішінде тәрбие саласында 
жан-жақты қарастырылып келеді. 
Атап айтсақ, мектеп өміріндегі әр 
сыныптан тыс шаралар, әр мере-
келік, танымдық кештер – барлығы 
оқушы бойына рухани-адамгершілік, 
патриоттық, ізгілік, эстетикалық қа-
сиеттер мен ұлттық құндылықтарды 
дәріптеуге арналатыны сөзсіз. Адам 
санасына тәрбиені сіңіру – ең көп 
күшті, ұзақ уақытты қажет ететін үрдіс.

Әл-Фараби бабамыз тағы бір 
сөзінде: «Адамның тоқымашы не 
хатшы болып тумайтыны тәрізді, қа-
йырымдылық пен қайырымсыздық 
та жаратылыстан бойға өтпейді», 
– деген болатын. Демек ұрпақтың 
бойында рухани-адамгершілік тәр-
биесін қалыптастыруда қырағы 
көзқарас қажет. Біздің алдымызда 

тұрған басты міндет – тілімізді және 
ұлттық құндылықты өскелең ұрпақ-
тың санасына толық жеткізіп, жетік 
үйрету. Бүгінгі біздің әдістемелік ор-
талық осыдан бес жыл бұрын білім 
беруді жаңғырту орталығы ретінде 
ұйымдастырылған еді. Қазіргі кезде 
таңдап алынған бес басым бағыт- 

тың (талдамалық, ұйымдастырушы-
лық, оқу-әдістемелік және ғылыми-
әдістемелік қызмет, педагогтердің 
біліктілігін арттыру) негізінде жоспар-
лы жұмысын ұтымды үйлестіруде.

2020-дан бастап бірнеше жоба 
жүзеге асырылуда: «ALTYN URPAQ» 
ұлттық жобасы, «Абай кіші акаде-
миясы» ашық білім беру алаңы, 
«Дала заңы», «Ұлы даланың ұлы 
есімдері», «Оқуға құштар мектеп» 
жобасы аясындағы «Asyl sóz», 
«Pedagogıkalyq tájіrıbe alańy» жоба-
сы, «Үздіктен үйрен» жобалық жұмыс, 
«Академиялық ұтқырлық», «Цифр-
лық педагогика: оқыту және прак-
тика» (айына бір рет), «Órkendeý» 
ұлттық жобасы, «Online әдіскер», 
«Elordalyq elektrondy mektep» пен 
«Elordamektep.kz» сапалы білім мен 
тәрбие беруде үздік тәжірибелерді 
топтастыру, оқушылардың, ұстаздар-
дың, ата-аналардың қолжетімділігін 
қамтамасыз ету педагогтерге пәндік 
бағыт бойынша қашықтан әдістеме- 

лік көмек көрсетуге арналған «Әдіс-
темелік десант» жобалары бар.

2021 жылдың күзінен жалпы 
адамзаттық және ұлттық құнды-
лықтарды бойына сіңірген, зама-
науи білімдерді меңгерген, бәсеке- 
ге қабілетті, саламатты ұрпақ тәр-
биелеу мақсатында елорданың  
15 мектебінде: №2, 8, 9, 15, 37, 
54, 56, 67, 76, 82, 29, 86, 87, 4, 88 
«Құндылықтарға негізделген білім 
беру» жобасы мектептің оқыту жә- 
не тәрбиелеу процесіне енгізілуде.

«Профессор сабағы» биылғы көк- 
темнен басталған «Көшбасшы са-
бағы», «Бірыңғай педагогикалық 
кеңес» жобаларына да қатысушы-
лардың қызығушылығы жоғары және 
қаладағы ұстаздар қауымы және 
оқушылардың қатысуымен басқа 
да ауқымды жобалар жүзеге асып 
келеді. Сонымен бірге педагогтер-
ге психологиялық тұрғыдан көмек-
тесу мақсатында біздің орталықта 
«Психологиялық тынығу бөлмесі» 
жұмысын бастады. Оқу-әдістемелік 
қызметті жүзеге асыру мақсатында 
пәндер бойынша семинарлар, оқы- 
ту семинарлары, нұсқаулық-әдісте-
мелік кеңестер, педагогтерге қатысты 
мәселелер бойынша кеңес ұсыны-
лып, аптасына 2-3 күннен әдісте- 
мелік күн өткізілуде.

Орталық әдіскерлері білім беру 
ұйымдарының өтінімдері бойынша, 
сондай-ақ жекелеген педагогтерге 
әдістемелік көмек көрсетуді жақсы 
жолға қойды. Осы уақыт аралығында 
қаншама кездесулер, әдістемелік 
көмек төңірегінде жұмыстар атқары-
латындығын айрықша атап айтсақ, 
алдағы кезде де заман талабына 
сай жаңартылған бағдарламалар 
бойынша әлі де көптеген жобаларды 
тиімді жүзеге асыру жоспарда тұр. 
Әдістемелік орталық қызметкер-
лері мен жауапты мамандарының 
басты мақсаты: білім мен тәрбиені 
ұштастыра отырып, қазақ халқының  
ұлттық қадір-қасиетін, ой-арманын, 
тұрмыс-тіршілігін және салт-дәстүрін 
бағалау. Осы орайда біздің алды-
мызда тұрған межелі міндет – осы 
құнды қазынаны атадан-балаға ми-
рас ретінде жүйелі жеткізу.
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  Регионы 

► КарагандинсКая область 

Школьник разработал  
интерактивные карты 

Школьник из Темир-
тау Артём Васильев 
создал интерактив-
ные карты туристи-
ческих маршрутов. С 
их помощью он хочет 
повысить интерес к 
достопримечательно-
стям и истории горо-
да металлургов.

артём учится в восьмом 
классе темиртауской гимназии 
№1. идея создания интерак-
тивных карт пришла к нему во 
время подготовки проекта на 
тему «туристические маршруты 
по городу темиртау». изучая 
эту тему, он проанализировал 
информацию о достоприме-
чательностях, провёл опрос 
жителей города, встретился с 
сотрудниками историко-крае-
ведческого музея.

 – В наш город приезжают 
по работе, в гости, просто ту-
ристы. туристические агент-
ства не могут предложить им 
маршруты выходного дня или 
на 5-7 дней, – говорит артём. – 
готовя проект, я поставил себе 
цель разработать маршруты 
по следующим направлениям: 
исторический, для активных, 
спортивных людей и выходного 
дня. они позволят гостям рас-

ширить кругозор, познакомиться 
с историей и культурой нашего 
города. также я решил создать 
интерактивные карты по этим 
же маршрутам, которые будут 
доступны в интернете.

В интерактивную карту марш-
рута выходного дня вошли такие 
объекты, как городской парк, 
зимний сад, ледовый дворец 
спорта, темиртауский истори-
ко-краеведческий музей.

– над своим проектом я 
работал около месяца. Карты 
уже доступны пользователям 

интернета. работу я недавно 
защитил на городском конкурсе 
исследовательских проектов по 
общеобразовательным предме-
там, занял третье место, – ска-
зал артём. – теперь планирую 
разработать сайт и виртуальные 
маршруты по городу. Планирую 
распечатать объекты, которые 
вошли в маршруты, на 3D-прин-
тере и создать 3D-макет своих 
туров. также подготовил брошю-
ры о турмаршрутах и договорил-
ся о сотрудничестве с одной из 
турфирм города.

► КызылординсКая область

Победителям предметной олимпиады 
вручены гранты

В Кызылорде завер-
шился областной 
этап республикан-
ской олимпиады по 
общеобразователь-
ным предметам, 
состоялось награж-
дение победителей и 
призеров.

14 выпускникам, ставшим 
обладателями золотых меда-
лей олимпиады, были вручены 
образовательные гранты Кы-
зылординского университета 
имени Коркыт ата. грант вру-
чила ученикам член Правления 
Кызылординского университета 
имени Коркыт ата – проректор 
по академическим вопросам 
дана абдрашева.

В торжественном меро-
приятии принял участие 
руководитель областного 
управления образования  

Мейрамбек Шермаганбет.
– сегодняшние победители 

– это надежда области. Же-
лаю успехов в предстоящем 
итоговом этапе, успехов в 
учебе, – отметил Мейрамбек 
зинабдинович.

областной этап был ор-
ганизован по 13 предметам 
естественно-математического, 
общественно-гуманитарного 
направлений, проверили зна-
ния 426 учащихся.

223 учащихся, признанных 
лучшими, были награждены 
дипломами І, ІІ, ІІІ степени 
областного управления обра-
зования. Кроме того, 39 уча-
щихся стали обладателями 
золотых медалей, 69 учащихся 
– серебряных медалей, а брон-
зовых медалей – 115.

были награждены лучшие 
команды в соревнованиях по 
образованию, а также опре-

делены обладатели специ-
альных номинаций. среди 
них «лучшая олимпийская 
команда-2023» I степени – 
областной лицей-интернат 
«білім-инновация» для ода-
ренных детей №9, «лучшая 
олимпийская команда-2023» II 
степени – областной лицей-ин-
тернат «білім-инновация» 
для одаренных детей №10, 
«лучшая олимпийская коман-
да-2023» III степени – город 
Кызылорда. также в номина-
ции «лучший район» были на-
граждены аральский район, в 
номинации «лучшая городская 
школа» – школа-лицей №14, 
№277 имени н.Крупской. а но-
минация «звезда олимпиады» 
досталась ученику 11 класса 
областного лицея-интерната 
«білім-инновация» для ода-
ренных детей №9 бакытову 
арману Еркиновичу.

► алМаты

Производство школьных 
автобусов в Алматы

В ходе рабочей поездки 
в Алматы Премьер-ми-
нистр РК Алихан 
Смаилов ознакомился с 
деятельностью завода, из-
готавливающего школь-
ные автобусы.

так, глава Правительства посетил 
завод Hyundai Trans Almaty. Предпри-
ятие было запущено в рамках мемо-
рандума о сотрудничестве с компанией 
Hyundai Motor Company (Южная Корея) 
в 2011 году. 

В настоящее время по заказу ми-
нистерств просвещения и здравоохра-
нения на заводе Hyundai Trans Almaty 
изготавливаются школьные автобусы 
марки Golden Dragon и кареты ско-
рой помощи на базе микроавтобуса 
Hyundai (H350). В частности, в рам-
ках пилотного проекта «Школьный 
автобус» акимат алматы планирует 

закупить 100 единиц новой техники для 
развозки школьников, которым трудно 
добираться на учебу. Всего планирует-
ся охватить свыше 7,7 тыс. детей из 29 
учебных заведений. отмечается, что 
данные автобусы оснащены современ-
ными средствами безопасности. на се-
годняшний день по каждой школе уже 
разработаны детальные маршрутные 
листы, параллельно подготавливаются 
специальные остановки для посадки 
и высадки детей с указанием времени 
прибытия транспорта.

 Премьер-министр подчеркнул, что 
одним из главных факторов повыше-
ния качества образования является 
комфортная школьная среда, ори-
ентированная на потребности каж-
дого ученика и обеспечивающая его  
безопасность. Поэтому пилотный про-
ект «Школьный автобус» – это актуаль-
ное и своевременное решение вопроса 
в таком большом мегаполисе.

► аКМолинсКая область

Наградили победителей 
областной предметной 

олимпиады 
Торжественная церемония награждения победителей и 
призеров ІІІ (областного) этапа республиканской олимпи-
ады по общеобразовательным предметам среди учащихся 
9-11 классов состоялась во дворце Bolashaq saraıy.

напомним, олимпиада проходила 
с 13 по 18 февраля 2023 года на базе 
Кокшетауского университета имени  
Шокана Уалиханова, где принимали 
участие более 460 школьников акмо-
линской области.

По итогам проведения олимпиады 
победителями, призерами и облада-
телями грамот стали 214 учащихся:  
І место – 43, ІІ место – 42, ІІІ место – 110,  
грамот – 19. 

В командном зачете по предметам 
естественно-математического направле-
ния лучшие команды ІІІ этапа: команда 
лицея-интерната «білім-инновация»,  
команда областной специализированной 
школы-лицея-интерната №4 «болашак» 
г. степногорска; команда школы IQanat 
High School of Burabay управления об-
разования акмолинской области.

звания «лучшая сельская школа» 
по предметам ЕМн удостоена команда 
Шортандинского района.

В командном зачете по предметам 
общественно-гуманитарного направле-
ния лучшие команды ІІІ этапа: команда 
города Кокшетау,  команда областной 
школы-интерната, специализирован-
ная школа-интернат №3 для одаренных 
детей имени абая г. Кокшетау, команда 
города степногорска.

звания «лучшая сельская школа» 
по предметам огн удостоена команда 
Целиноградского района.

Победители третьего этапа прошли 
на  четвертый (заключительный) этап  
республиканской олимпиады по обще-
образовательным предметам среди уча-
щихся 9-11 классов, который пройдет в 
городе Шымкенте.
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  ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС

Қосымша білім беру педагогтерінің кәсіби шеберлігі
Біздің білім ордасының тағылымды тарихы 1973 
жылдан басталып, 2011 жылы бес жүз орынға есеп-
телген жаңа ғимаратымыз пайдалануға берілді. Содан 
бері саз мектебінде дәстүрлі ән, домбыра сынды үш 
бөлімнің негізінде түрлі аспаптар бойынша мектеп 
жасындағы 489 жеткіншектердің екі ауысымда музы-
калық білім алуына 56 педагогикалық қызметкерді 
жұмылдыру арқылы үлкен мүмкіндіктер жасалып 
келеді.

Гүлбану ҮМБЕТОВА,
Қазанғап Тілепбергенұлы
атындағы саз мектебінің
директоры, Ақтөбе облысы,
Шалқар ауданы

Халық ұлт-аспаптар бөлімінде 
қазақтың ұлттық домбыра, қобыз, 
қылқобыз, жетіген, шертер аспап-
тарын насихаттау, төл мәдениетін 
сіңіру, аспапты кәсіби игеру жұмыс-
тарын жүргізеді. Мектепте білім 
алушылардың алпыс бес пайызы 
халық аспаптарында білім алады. 
Бөлімде 25 мұғалім жұмыс істейді. 

Қазіргі таңда бөлімде бір жүз жет- 
піс үш шәкірт дәріс алуда.

Сольфеджио, баян, фортепиано 
бөлімінде 12 оқытушы дәріс береді. 
Бөлімде қазақ-шетел музыка әде-
биеті, ансамбль сыныптары оқыты-
лады. Білім алушылардың музыка-
лық сауаттылығын арттырады, есту 
қабілетін тәрбиелейді. Ансамбль 
сабағында ән салу мәдениетін,  
есту қабілетін, дикция мен арти-
куляцияны, ән салу шеберлігін қа- 
лыптастырады. Бөлімде баян,  
фортепиано, д/примада 37 оқушы 
білім алуда. Осы аспаптарда өткен 
ғасыр музыканттарының шығарма-
ларын дәріптеп, отандық, шетелдік 
композиторлардың шығармалары-
мен таныстыру, қоғам үшін пайда-
сы мол, рухани-эстетикалық тәр- 
бие беру жұмыстары жүргізіледі.

Атадан балаға мирас болып ке- 
ле жатқан дәстүрлі ән салу өнері, 
классикалық вокал жанры кластары 
жұмыс істейді. Домбыра сүйемел-
деуімен ән жыр айту, саз иірімдерін 
үйрете отырып, дәстүрлі орындау-
шылық өнерді оқытады. Вокалдық 
ән салуда дауыс аппаратының жұ-
мысын ән айтатын жағдайға келті-

руде музыка мәдениетін, әсіресе 
вокалдық ән салу мәдениетін үй- 
рету вокал сыныбының негізгі мақ-
саты. Қазіргі таңда вокал, дәстүр- 
лі ән бөлімінде 129 оқушы бар.

Жылдар бойы жинақталған тәжі-
рибелерді қазіргі өмір талабымен 
үйлестіру негізінде балалар музы-
ка мектептері қалыптасу кезеңін 
өткеруде. Музыка мектебіне бала 
ересектер тарапынан күштеу ар-
қылы емес, өз еркімен келеді. Өз 
қалауымен келген баланың музы-
ка мектебінің қызметіне белсене 
араласуына бар жағдай жасалады. 
Қосымша білім беру ұйымдарына тән 
өзіндік ерекшеліктер мұндағы жұ- 
мыстарға балалар мен жасөспі- 
рімдердің өз еркі, талғамы бойын- 
ша қатысуын қамтамасыз ете алады.

Музыкалық білім алу бала өмірін-
дегі ең қызықты, қажетті қызметтердің 
бірі болуы керек. Осыған орай ба-
лалар музыка мектебінде жалпы 
адамзаттық эстетикалық құндылық-

тардың тамаша үлгілерінде жоғары 
руханиятты, эстетикалық талғамын 
тәрбиелеу мақсатында балаларға 
арналған қосымша білім беру бағ-
дарламалары іске асырылады. Іске 
асырылатын оқу бағдарламалары 
өз құзыреттілігімен мағынаны ашып 
қана қоймай, күтілетін нәтижені де 
қарастырады. Сондай-ақ мектебіміз- 
дің жетістіктерге жетуіне ықпал етіп, 
оқу-әдістемелік қызметінің алдына 
қойған мақсаттарын жүйелі орын-
дауда ұжым еңбегінің маңызы зор.

Әрбір оқу жылында «Жас маман», 
«Шеберлік сатылары», «Озық тәжіри-
бе» және тағы да басқа өнер байқау-
лары жиі ұйымдастырылады. Оқушы-
лармен әңгімелесу, сабағына қатысу, 
талдау жұмыстарын жүргізу арқылы 
әдістемелік көмек көрсетіліп, жеке 
жұмыстар іске асырылуда. Білімгер-
лер дәстүрлі отырыстармен қатар 
бірлестік бөлімдерінің жоспарына 
сәйкес әр бірлестікте жылына екі 
реттен тақырыптық апталықтарда 

ашық сабақтар, семинар, дөңгелек 
үстелдер, тренингтер, тәрбиелік іс-
шараларға белсене қатысады.

Мартөк ауданындағы Қамбар  
Медетов Ерқожаұлының 120 жылды-
ғы мен Өнер мектебінің 45 жылды-
ғына арналған «Ата өнері – балаға 
мұра» атты мерекелік шараға аудан-
дық қосымша білім беру ұйымдары-
ның басшылары және орынбаса- 
ры арнайы шақырту алды. Босқосу 
соңында облыстық ғылыми-тәжіри-
белік орталығы ұйымдастырған «Ба-
лаларға қосымша білім беру жүйесін 
басқару тиімділігін арттыру» тақы-
рыбындағы семинарда тәжірибесі-
мен алмасып, қосымша білім беру 
әдістемелік жұмыстарымен таныс-
тыру бағытында баяндама жасадым. 
Қызылорда қаласындағы «Бала- 
ның кешенді дамуы: шығармашылық 
әлеуетін ашу» тақырыбындағы қосым-
ша білім беру педагогтерінің съезінде 
республиканың әр аймағындағы әріп-
тестермен кездесіп, пікір алмастық.

  ОпЫТ 

Сотрудничество семьи и школы  
в воспитании детей

Для формирования бережного отношения к семей-
ным традициям и реликвиям, расширения знаний 
о семейных ценностях, правилах взаимоотношений 
филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПР по Костанай-
ской области» был проведен заочный областной 
конкурс на лучшую разработку классного часа 
«Семья – начало всех начал», на который предо-
ставлялись сценарии проведения классных часов 
по проблемам семейного воспитания. 

Лаула ЖАнАЛинА,
старший преподаватель
ФАО «нЦПК «Өрлеу» иПР  
по Костанайской области»

Отражение истории семейных 
реликвий, их значимости для фор-
мирования семейных традиций, 
содействие духовно-нравственному 
воспитанию детей нашло в сетевом 
телекоммуникационном проекте с 
международным участием «Семей-
ные реликвии».  Для участия в про-
екте были предоставлены работы 
о семейных духовных ценностях, 
традициях и реликвиях по следу-
ющим номинациям: сочинение, 
рассказ, эссе; мультимедийная 

презентация; видеосюжет-чел-
лендж «Наша семейная реликвия 
– это…» Для совместного летнего 
чтения был проведен конкурс-акция 
«5+1=ProЧитаем Вместе Летом» 
для детей и их родителей. Целью 
мероприятия явилось стимулиро-
вание семейного летнего чтения, 
приобщение «взрослой» аудитории 
к читательским интересам детей, 
к совместному чтению-обсужде-
нию-сотворчеству.

Качественные изменения в об-
разовании   невозможны без фор-
мирования нового взгляда учите-
лей и родителей, без осмысления 
учителями и родителями   новых 
целей и задач в образовании. 
Именно поэтому им необходима 
готовность к восприятию методов 
и форм содержания образования, 
к изменению программы и методи-
ческого обеспечения, к изменению 
целей и способов педагогической 
деятельности. Родители – главные 
социальные партнёры школы, а 
большую роль в работе с родителя-
ми играет классный руководитель.

Классный руководитель при-
влекает родителей к управлению 
работой школы и к организации 
деятельности классов, что пред-
полагает:

– обсуждение и решение роди-
телями проблем воспитания детей, 
жизни школы;

– участие родителей в орга-
низации воспитательной работы, 
помощь в подготовке праздников, 
различных дел, в организации экс-
курсий, выходов в театры, музеи.

Контакт между учителем и ро-
дителями возможен тогда, когда 
и те, и другие осознают, что у них 
общая цель – хорошее воспита-
ние и образование детей, которую 
можно достичь только общими уси-
лиями.  Это позволяет нам луч-
ше узнать ребенка, увидеть его 
в разных ситуациях, развить его 
способности, преодолеть негатив-
ное в поведении. Поэтому в работе 
я стараюсь взаимодействовать, 
чтобы устанавливать контакты с 
семьей. Основная форма работы с 
родителями, где решаются пробле-
мы жизни класса, – родительские 
собрания, где огромное значение 
для взаимодействия имеет стиль 
общения. Стараюсь действовать на 
укрепление и повышение автори-
тета родителей. Нравоучительный, 
назидательный, категоричный тон 
неприемлем в работе с родителя-
ми, единственно правильная нор-
ма взаимоотношений – взаимное 
уважение. Тогда сильной стороной 
взаимодействия становится обмен 
опытом, совет и совместное обсуж-
дение, единое решение, удовлет-
воряющее обе стороны. 

Только при взаимодействии 
школы и семьи, при заинтересо-
ванности обеих сторон возмож-
но решение проблем и задач, 
возникающих при воспитании  
детей. 

  СТраницЫ иСТОрии

неизведанные тайны 
Денисовского района

Группа обучающихся 
школ  Денисовского 
района, в числе кото-
рых были  ребята из 
села Зааятское,  побы-
вала на раскопках древ-
него  городища «Камы-
сты» эпохи бронзы.  

Зааятские школьники  с боль-
шим энтузиазмом поехали на 
новые неизведанные тайны на-
шего Денисовского района, на 
открытие протогорода  Аркаим. 
Они  познакомились с ведущими 
археологами  Логвиным  Андреем 
Викторовичем, Шевниной Ириной 
Викторовной и старшим научным 
сотрудником института археоло-
гии имени  Алькея Маргуллана 
Татьяной Лошаковой.   По словам 
Ирины Шевниной, эта стоянка 
была городом металлургов и ско-
товодов, причем они разводили 
коров, лошадей, коз и баранов. 
Есть много артефактов, показыва-
ющих  присутствие скотоводства. 
В ходе раскопок не были обна-
ружены следы занятия земледе-
лием, хотя имелись бронзовые 
серпы и есть различные зернотер-
ки, видимо, в основном исполь-
зовали дикорастущие растения. 
Зато металлургией занимались 
почти в каждом доме.  Вероятно, 
они все необходимые  изделия 
из бронзы производили сами. 
Этот археологический комплекс 
входит в страну тысячи городов.  
Все эти города имеют определен-
ную форму: либо круглую, либо 
прямоугольную. В данном слу-
чае это поселение  прямоуголь-
ной формы. Жилища идут друг 

за другом. Поселение окружает 
большой вал из земли  и глубокий 
ров. Это была защита от врагов. В 
нашем регионе это единственное 
поселение, в основном они нахо-
дятся в Российской Федерации. 
Поселения находились ровно в 
однодневном переходе лошади. 
Это составляет примерно 35-50 
километров.  Почти в каждом жи-
лище производили бронзу, рядом  
находился колодец. Вода необ-
ходима была для производства 
металла и других хозяйственных 
нужд.  Металлургические печи 
находились в каждом жилище. 
Это было небольшое углубление 
(ямка), там есть останки сажи, 
шлаки и металлургические от-
ходы.  

Самой интересной находкой 
была «клюшка» (назвали студен-
ты), она была сделана из челюсти 
крупнорогатого скота, вероятно, 
использовалась для обработки 
кожи, из-за ее частого применения 
она была гладкая и как бы отпо-
лированная; каменная пряслица 
использовалась для прядения 
шерсти; обломки керамической 
посуды;  наконечник стрелы; кру-
глый камень, использовавшийся, 
вероятно, в связке  «болас» для 
охоты на диких зверей.

Этот день для  ребят был  на-
сыщен яркими событиями,  новы-
ми ощущениями, впечатлениями, 
знакомствами.  

Жулдузай АРАЛБАЕВА,
 учитель истории

Зааятской основной 
средней школы

Костанайская область
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 САХНА САҢЛАҒЫ

Көрермен қошаметіндегі құрмет
Биыл ҚР халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтарының лауреа-
ты, сахна саңлағы Май ауданының тумасы, жерлесіміз, көрнекті 
актёр Шахан Мусиннің туғанына 110 жыл. Шахан Әлімханұлы 
Мусин 1913 жылы 27 желтоқсанда Павлодар облысы Май ауданы 
Үлкен Ақжар ауылында дүниеге келді. Сол ауылда өсіп, хат тани 
бастаған. 1926-1927 оқу жылдарында Семей қаласындағы «Каз-
коммуна» дейтін қазақ-орыс мектебіне оқуға түседі.

1930 жылы әсем қала Алматыда ауыл 
шаруашылық институтында оқыды. Кейін-
нен Семей облысының Бесқарағай аудан-
дық атқару комитетінде хатшылық қызметін 
атқарады. 1934 жылы Семейге Алматыдан 
келген артистермен кездесудің шапағаты 
болар, Семейде музыкалық театр ашы-
лып, бүгінде ол Абай атындағы театр. Осы 
театрдың керегесін тұрғызып, шаңырағын 
көтерісіп, уығын қадасып, шымылдығын 
ашысқандардың бірі – Шахан ағамыз. Өнер 
жолыңдағы өмірі сәтті басталып, сол театр-

да көптеген басты рөлдерді сомдады, кө-
рермендердің құрметіне бөленді.

1932 жылы туған жеріне оралған Шахан 
Мусиннің өмірі күрт өзгереді. Дәл осы сәтте 
ашаршылық жүріп жатқан кез еді. Егістікті 
қайта бөлу, азық-түлік салығы, күштеп оты-
рықшыландыру, үкімет тарапынан зорлық-
зомбылықтардан ең көп жапа шеккен қазақ- 
тар болды. Көзімен көріп, шыдай алмаған 
қазақтың шын жанашыры, кеудесі мейірімге, 
жүрегі шерге толы жас Шахан 16 жолдан 
тұратын «Майлықара және Наркомға хат» 

деген өлең жазады. Себебі оның көз ал- 
дындағы көріністер жанына қатты батты.

Алғашында достарына оқытып жүрген 
Шахан Мусин кейіннен бұл өлеңдері орыс 
тіліне аударылып, баянды биографиясы-
на қара дақ болып қаларын білмеді... Осы 
өлеңі үшін он сегіз жылын азаппен тар қа-
паста өткізеді. Және де осы айдалғаннан 
кейін 1954 жылы ғана босап шықты. Сол 
жылы Алматы қаласындағы Балалар мен 
жасөспірімдердің қазақ академиялық теат-
рының әртісі болып өнер жолына аяқ басты. 
1957 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ 
академиялық драма театрының әртісі бол- 
ды. Жарты ғасырға жуық уақыт құдіретті 
өнердің театр атты киелі сахнасында өнер 
көрсетеді. Өмірінің жиырма жылын темір 
тордың ар жағында өткізсе де, Шаханның 
сағы сынбай қимылы ширақ болған екен.

Ең алғашқы түскен кино картинасы Мәжит 
Бегалиннің «Бұл Шұғылада болған еді» деген 

фильмінде эпизодтық рөл болды. Соңғы 
түскен фильмдері: «Жердегі істер», «Кінәсін 
өтеу», «Кек», «Сұлтан Бейбарыс», «Отызын-
шыны» жою!». Барлығы 26 фильмге түскен. 
1966 жылы ҚазССР халық артисі деген атақ 
берілді. Жерлесіміз Ш.Тулевтың «Өтпелі за-
ман өтінде» кітабында Сібір түрмесі де сағын 
сындыра алмаған: үш қайтара сотталған 
актёр, ақын, қайраткер Шахан Мусин туралы 
жазды. Осындай естеліктерден Шахан Мусин- 
ді қазақтың бағына біткен ұлт жанашыры 
екенін байқасақ болады. Халқы үшін: жылдар 
бойы айдауда, суық жерде, тар қапас, мұздай 
қаруланған күзет өр рухын түсіре алмаған.

Орынбасар ТЛЕУМОВА,
Көктөбе жалпы орта

білім беретін мектептің
кітапхана меңгерушісі,

Павлодар облысы,
Май ауданы

  AbAi University - 95

Формирование педагогических 
навыков через национальное 

воспитание
В Казахском национальном педа-
гогическом университете имени 
Абая (Abai University) с 2015 года 
профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры педаго-
гики преподается дисциплина 
«Национальное воспитание».  

История зарождения кафедры связана с соз-
данием университета, являющегося кузницей 
молодых и инновационных педагогов Казахстана. 
В этом году Abai University, отмечая своё 95-ле-
тие, остается одним из ведущих университетов 
в Республике Казахстан, качественно реализу-
ющих педагогическое образование.  

Кафедра педагогики, пройдя 95-летний путь 
своего становления и развития, является куз-
ницей по просвещению студентов в вопросах 
педагогики и воспитания. Преподавателями 
кафедры педагогики Abai University совместно 
с учеными других вузов РК с 2015 года раз-
работан учебник «Мәңгілік Ел» и внедрена 
дисциплина «Национальное воспитание» для 
студентов первого курса. В рамках изучения 
данной дисциплины у студентов формируют-
ся профессионально-педагогические навыки и 
профессиональная компетентность будущего 
педагога на основе изучения теоретических и 
методологических основ формирования на-
ционального самосознания и патриотизма у 
учащихся школы через собственное развитие.

В рамках дисциплины «Национальное вос-
питание» кафедра педагогики проводит цикл 
воспитательных мероприятий с целью развития 
у студентов национального самосознания и 
общечеловеческих ценностей. Преподаватели 
кафедры проводят целенаправленную работу по 
формированию духовного становления студен-
тов на основе разработанной в 2014 году Модели 
национального воспитания, ориентированной на 
идентификацию феномена «Я-МЫ-ВМЕСТЕ – 
интеллектуальная, конкурентоспособная нация».

С 22 февраля 2023 года кафедра педагогики 
открыла презентационную неделю проведения 
педагогами практических занятий со студентами 
в новом формате обучения – воркшоп (workshop). 
Воркшоп был открыт автором статьи со сту-

дентами 1 курса по специальности «Русский 
язык и литература в школах с нерусским языком 
обучения». 

Мероприятие посетили проректор Abai 
University по академическим вопросам Джара-
сова Гульжан Сагидулаевна, директор Департа-
мента по академическим вопросам Жанбеков 
Хайрулла Нышанович, заведующая кафедрой 
педагогики Колумбаева Шолпан Жаксыбаевна.

Задачами воркшопа являются популяризация 
педагогической науки и повышение интереса 
студентов к вопросам духовно-нравственного 
развития молодежи, проблемам становления 
патриотизма, национального самосознания и 
гражданского долга.  Студенты  проводят со-
циальные эксперименты, создают видеоро-
лики в виде проведения опроса и интервью с 
общественностью (педагогами, студентами, 
прохожими) на актуальные темы по проявлению 
чувства патриотизма, гражданской активности. 
Снимаются сюжетные видеоролики и комиксы 
о национальных героях, повлиявших на станов-
ление их мировоззрения.

Новый формат обучения активизирует позна-
вательную активность студентов и способствует 
осознанному пониманию значимости сохранения 
национального кода нации, сущности Модели 
национального воспитания и развитию межэт-
нической толерантности.

Воркшоп «Мой вклад в национальное вос-
питание» открыт и планирует дальнейшее его 
действие с участием студентов всех институтов 
Abai University в виде конкурсного состязания, 
пробуждающего любовь к своей стране, языку, 
культуре, традициям, соединяющим националь-
ное и общечеловеческие ценности.   

Педагоги кафедры педагогики, обучая сту-
дентов, вносят вклад в воспитание полноценной 
личности «Толық адам», обладающей чувством 
национального, этнического и общенациональ-
ного самосознания.

Асель ТАнАТОВА, 
к.п.н., старший преподаватель

кафедры педагогики 
Казахского национального 

педагогического университета им. Абая

  МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ

Қазақ халық мәдениетінің 
бастауларымен таныстыру

Мемлекеттің күші оның 
азаматтық бірлігінде. Әрбір 
адамда елі мен жеріне деген 
құрмет пен сүйіспеншілік бо-
луы қажет. Өскелең ұрпақты 
осы бағытта тәрбиелеу үшін 
оны бала кезінен туған елінің 
тарихымен, оның мәдениеті-
мен, дәстүрлерімен, таныс-
тырудың маңызы зор. Осы 
мақсатта біздің балабақшада 
«Бақытты бала» жобасының 
идеясы белсенді түрде қолдау 
тапты.

Біз арнайы жоспар құрып, ұйымдас-
тырылатын іс-шаралардың тақырыбы 
белгіленді. Жоба тәрбиешілер, балалар 
және ата-аналармен жұмыс арқылы жүзе- 
ге асырылды. Мұқағали Мақатаевтың шы-
ғармашылығына байланысты іс-шаралар 
мен туған күніне арналған 90 жыл «Оның 
өлеңдерінің нұры өшпейді» тақырыбын-
да педагогтер арасында шығармашылық  
кеш болып, «Қазақстанның мәдени мұ- 
расы» Ахмет Байтұрсыновтың 150 жыл-
дығына арналған шараларға қатыстық.

Отбасының балаға тәрбие берушілік 
қызметінің мақсаты – баланың жасын, жеке 
ерекшелігін, психологиялық процесстерін 
ескере отырып, жарасымды жетілген ұр-
пақты тәрбиелеу. Көздеген мақсатқа жету 
үшін отбасылық клуб ұйымдастырылды 
«Отбасылық әдет ғұрыптар». Мақсаты: 
қазақ халқының салт-дәстүрімен таныс- 
тыру: «Қазақ халқының дәстүрлері», «Бе- 
сікке салу», «Сырға салу», «Тұсаукесер».

Тәрбиелеу барысында тұлғаның ру-
хани және адамгершілік дамуына ұлт- 
тық мәдениетке деген орын беру керек. 
Жалпы балаларды тәрбиелеу жолында 
нақты тәсілдерге көңіл қою керек деп ой-
лаймын. Мұражай құндылықтары арқы-
лы өскелең ұрпаққа тәрбие беру – бала 
тәрбиесіндегі ұтымды жолдардың бірі 
шаһарымыздағы өлкетану мұражайына 
бару. Балалар арасында «Өнерлі шебер-
лер», «Мастера-умельцы» үйірмесінде 
жұмыс жүргізіледі. Балабақшада әр түрлі 
іс-шараларды ұйымдастыру барысында 
ұл-қыздарға әлеуметтік, танымдық, шы-
ғармашылық, саламатты өмір салтын 
қалыптастырудың маңызы түсіндіріледі.

Балабақшада өткізілген әрбір шара-
ның маңызы ерекше. Және әрбір мереке 
балаларды әлеуметтендірудің бірден-бір 
құралы саналады. «Жамбыл Жабаев – 
қазақ біртуар перзенті» тақырыбында жыр 
алыбының шығармашылығымен танысу 
сабағы ұйымдастырылды. Асық ату – қазақ 
халқының дәстүрлі ұлттық ойыны. Халқы-
мыз асықты қастерлеген. Асықты бар ын- 
та жігерімен ойнаған балалар жан-жақ- 
ты дамыған. Асық терапиясы балалар- 
дың қимыл-қозғалысын реттеуге, кеңіс- 

тікті бағдарлай білуге, сөздік-логикалық 
ойлауды сатылай қалыптастыруға, шығар-
машылық ойлауға, сабырға, бірлесе әре- 
кет етуге тәрбиелейді. Сондықтан маз- 
мұнды ойындар, жаттығулар құрасты- 
рып, оқыту барысында қолданамын.

Балабақшада асық арқылы санау, 
құрастыру, асық үстінен жүру, математи- 
калық логикалық тапсырмаларды шешу, 
түрлі оқиғаларды ойлап тауып, бала та-
нымына қоршаған әлем заңдылықтары  
мен оқиғаларын қызықты түрде жеткізуге 
тырысады. Асық қолданылатын ұлттық 
ойынның тағы бір түрі – «Ханталапай». 
Қазақ халқының асыл қазынасын жо-
ғалтып алмай, ұрпақтарға сабақтастыру 
баршамыздың міндетіміз. Күй өнері – ұлт 
мәдениетіндегі ең құнды, бағалы мұрала-
рының бірі. Қаны мен жанында күй ойна- 
ған ұлтымыз тума таланттарға кенде емес.

Сондай дарын иелерінің бірі – қазақ 
өнерінде өзінің өшпес ізін қалдырған  
күйші, композитор Дина Нұрпейісованың 
туғанына биыл 160 жыл. Күй тыңдау ар-
қылы балалардың қиялы мен ой-өрісіне 
қоса ойлау қабілетін, сезімін дамытуға 
бағытталған домбыра күніне ата-ана- 
лар да ризашылық білдірді. «Қамшы – 
сенімді серік» тақырыбынағы дене тәр-
биесінен сабақтың да мәні ерекше.

Айгуль МАКУЛЬБАЕВА,
№6 көптілдікті дамыту

орталығы сәбилер
бақшасының әдіскері,

Павлодар облысы,
Екібастұз қаласы
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  ПЕДАГОГТІК ПАЙЫМ

Өзіңді өзгерт, әлемді өзгерт!
Қазіргі уақыт төсекте шалқаңнан түсіп жататын 
заман емес. Ауызымызды қу шөппен сүрте берген-
ше, барды бар деп, жоқты жоқ деп, анық та ашық 
айтуды үйренетін уақыт келді. Бүгінгі таңда жұмыс 
істеп жатқан Малайсары орта мектебінің тәрбие 
және білім беру жүйесі ең алдыңғы қатарлы жүйе 
болса екен дейсің. Алып-ұшқан көңіл олда тұрған 
асу бермес қиындықтардың барын көрмей, білмей 
тәуекелге бел буып жатамыз. Ол үшін үздіксіз білім 
беру жүйесі рухани-адамгершілік құндылықтарын 
ұстану керек.

Дастан ЕШКЕНОВ,
Малайсары ОМ
директорының
міндетін атқарушы,
Жетісу облысы,
Кербұлақ ауданы

Ұлы іс білім ордасының бірегей 
шешімдерін ғана күтеді. Ол әрине, 
уақытпен санаспай жұмыс істеуді, 
талмай ізденуді талап етеді. Мен 
бірнеше өзіндік ерекшеліктері бар 
талдаулар жасалғанын атап ай-
тар едім, олар сабақты мінсіз әрі 
сапалы жүргізуге мүмкіндік әпе-
реді. Ойланып үйрен, өз бетіңше 
шешім қабылда, проблемаларды 
шешудің жолдарын ізде, мейірімді 
бол, денің сау, төзімді, күшті бол. 
Кез келген сабақтың мақсатына 

қол жеткізу үшін сыныпта дұрыс 
ахуал қалыптастыру керек. Уа- 
қыт пен ресурстарды тиімді пай-
даланған жөн. Ұйымдастырған 
жұмыстарды нәтижені деңгейге 
жеткізу керек.

Біздің қолымыздан келетіні – 
осы деп, мұғалімдер ізденбей 
отыра беруге болмайды. Кез 
келген мұғалімге жұмысты сеніп 
тапсыруға болатын іскер жандар 
екендігіне көз жеткізу керек. Ұш- 
қыр уақыт ұрланып өтіп жатады. 
Әр жылдың өз ерекшелігі, өз орны 
бар. Жадыда жатталған жақсы 
жырдай бүкіл ел болып тойлана-
тын мектеп жеңісі ұмытылар ма? 
Әрине, жоқ. Бәрі білім сапасы 
үшін, бәрі тәрбие үшін (!) жұмыл-
дырады. Күтпеген жерден тосын 
оқиға алдыңнан шығатын, бүгінгі 
кездескен қиындық кешегіге қалай 
үш қайнаса сорпасы қосылмай 
жатса, ертеңгіге және ұқсамай- 
тын. Сондықтан суытылған аттай, 
сергек әрі өзіңді-өзін қамшылап, 
инемен құдық қазатындай түртпек- 
теп жүргенің жетістікке жеткізер.

Ондайда ақыл қосар айырыл-
мас әріптестерім арқа сүйерім. 
Меніңше, осынау мызғымас бірлік 
сол бір қиын шақта шыңдалады. 
Бастау көзі қалай тұнық болса, 

оның етегіндегі суда сондай мөл- 
дір болатындай жоспар құра  
білу керек. Әрине, үлкен іс ірілі-
кішілі кемшіліксіз болмай тұр- 
майды. Қанша дайындық жұмы-
сын жүргізбейік, бәрібір алдына 
қойған асты қойғанша қақшып оты-
ратын қомағайдай болсын, бірақ 
тез тойып қаласың. Сол сияқты 
сабақ өткізу елге оңай болғаны-
мен көп дайындықты қажет етеді. 
«Өткеннің арбасы алысқа бар- 
майды», – дейді рас, ескірген, тоз- 
ған дүние – уақыттың құрбаны. 
Бірақ ескісіз жаңа болмайды.

Оның тәлімінсіз, ащы сабағын-
сыз ертеңгі күннің ерекше қасиеті 
танылмайды. Демек, бүгінгі күн 
– кешегі күннің шәкірті. Өткенді ба-
ғаламай, болашақты қадірлей ал-
маймыз. Сабаққа жаңа әдіс-тәсілді 
енгізе отырып, жаңа заман талабы-
на сай түсіндіру керек. Ал ол үшін 
оқушыны қызықтыра отырып білім 
сапаны арттыру, мұғалімнің басты 
жұмысы. Мен оны көрген сайын 
бүкіл оқушы боп, бүкіл мұғалім боп 
жұмылған ұлы іске азды – көпті өз 
үлесімді қосқаныма іштей тәубе 
етемін. Мұғалім бәйгесі, сан-қырлы 
шығармашылық өмірдің сарапшы-
сы ғана емес, ұлттық келбетіңді, 
болмыс-бітімінді, бар табиғатыңды 

танытудың, әдет-ғұрпынды наси-
хаттаудың жолы. Сондықтан оған 
айрықша мән беріліп, тыңғылық- 
ты әзірлік қажет.

Мен осы мектептің басқару-
шылық қызметіне былтырғы жел-
тоқсан айының сегізі күні келдім. 
Ұжым мүшелерімен бастаған ал-
ғашқы жетістігім «Педагогикалық 
идеялар фестивалі» байқауының 
облыстық кезеңінде «Білім беру 
жүйесіндегі менеджмент» бағы-
ты бойынша үшінші дәрежелі  
Диплом марапатталуым болды. 
Алда тұрған асқарлы міндет маған 
айқын еді. Бұл, сайып келгенде 
мұғалім мен оқушы ертеңіне даң-
ғыл жол ашып қана қоймайтын, 
онымен еншілес мектептерге ор- 
тақ мүддесі болғандай өте ау- 
қымды, аса қажетті мәселе.

Сүлде құрып, көзге ұйқы тірел-
генде ғана жұмыстан қайтатын- 
бын. Сайып келгенде, ұстаздық 
ұжымда өмірдің ыстық-суығынан 
өтпей, ел бастар ер бола алмасы 
анық, ол дау тудырмайтын ақиқат. 
Ең басты ұстаз-тәжірбие, ұжым-
мен, пән аралық-әріптестерің- 
мен қоян-қолтық араласып, ақыл-
дасып отыру. Бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығарып, айрықша 
бір тату күндердің куәсі болудамын.

  LESSON STUDY

Жаңа әдіс немесе ой салған ойлар
Таңдаған мамандығын биік мәртебе санап, мақ-
тан тұтатын ұлтжанды педагогтерге тән қажыр-
қайратпен, мысқылдап болса да алға жылжуды 
мақсат ете отырып сыныптағы іс-әрекеттегі зерт-
теу жұмысының ерекше түрі Lesson study үдерісін 
ұйымдастыруды жоспарладым. Мектептегі оқуды 
жетілдірудегі бұл жапондық тәсілдің оқушы саны 
аз ауыл мектебінде өтуі біршама тың серпіліс 
болатынын іштей топшыладым.

Әлия КЕУЛІМЖАЙ,
№238 ОМ директоры,
Қызылорда облысы,
Қазалы ауданы,
Тасарық ауылы

Мұғалімдер топтарының Lesson 
study-ді бірлесіп жоспарлауын, 
оқуын, қадағалауын және тал- 
дауын көздейтін бұл командалық 
жұмыс ұжымдағы мұғалімдердің 
педагогикалық біліммен қатар 
өздерінің пәндік білімдерін де 
тереңдетуге көмектесетініне, кәсі-
би біліктілігін арттырудың негізгі  
тұғыры болатынына сенімді бол-
дым. Негізінен осы үдерісті баста-
мас бұрын мен әуелі тізбектелген 
сабақтар топтамасын өзім бас-
шылыққа келген ауыл мектебін-
де ұйымдастырып, былтырғы оқу 
жылы барысында жүргізуге күш 
салған болатынмын. Әріптестер 

бұл әдістен оқу мен оқытудағы 
сыныптың тұтастай оқытылуы мен  
А, В, С деңгейлі оқушылардың 
зерттелуі, рефлексиялық есеп 
жазу, тиімді әдіс-тәсілдерді қол-
дану, бағалау түрлері жайлы бір-
шама ұғымдармен қанығып, іс-
тәжірибеде көз жеткізген болатын.

Енді биылғы оқу жылында мек-
тептегі педагогтерге «Оқыту мен 
оқу үдерісін жақсарту мақсатында 
Lesson study әдісін пайдалану» 
тақырыбында түсіндірме жұмыс-
тарын жасап, оқу семинарын 
өттім. Бұл орайда мен өзімнің 
қала мектебінде он жылдан аса 
оқу ісі жөніндегі орынбасары болып 
қызмет еткен жылдарымдағы мол 
тәжірибеме сүйендім. Әдістемелік 
жұмыстарды ұйымдастыру бары-
сында мен әріптестеріммен осы 
әдіс-тәсілдердің ең тиімді жақта-
рынан да, сәтсіз тұсынан да сабақ 
алып, іс-әрекет барысында көз 
жеткізген болатынмын. Сондай-ақ 
ауыл мектебіндегі әріптестерім-
мен өткен семинарда тізбектелген 
сабақтар топтамасын бір ғана пән 
мұғалімі жоспарлап өтетінін, ал 
Lesson study үдерісінде команда-
лық жұмыс, яғни топ болып ойлас-
тырып, нәтижеге бірге жететіндігі 
салыстырмалы түрде түсіндірілді.

Әріптестерге талапқа, ереже-
лерге сай жоспарланған әрбір 
сабақ сайын сынып тұтастай зерт-
теліп, оқушылардың белсенділігі 
мен пәнге деген қызығушылығы 
арта түсетіндігі айтылды. Осы 
үдеріске қатысқан әріптестердің 
пәндік-теориялық та педагогика-
лық та жетіле түсуге зор ықпалы 

болатындығын насихаттадым. 
Зерттелетін сынып сауалнама-
лар алу негізінде анықталып, 
үдерісті жүргізетін пән мұғалімін 
ережеге сәйкес «Жеребе» арқы-
лы таңдау, бейнетаспаға түсіру 
қажеттігі, сабақ соңында зерт-
телген оқушылардан қысқа түрде 
сұхбаттар алып, ата-аналарды 
да осы үдеріске тартып, баласы-
ның жетістігіне бірге қуанып, көз  
жеткізуге болатындығы егжей- 
тегжейлі түсіндірілді.

Және сабаққа қатысқан сынып-
тағы оқушыларды бейнетаспаға, 
суретке түсіруге, түрлі әлеуметтік 
желілерде жариялауға ата-ана-
лардың келісімі алынды. Әр са-
бақтан соң команда жиналып, 
міндетті түрде талдап, жетістігі 
мен орын алған олқы тұстардың 
себебін анықтау, жетілдіру, әдіс-
тәсілдерді тиімді қолдану бағы-
тында кеңесетіндігі, сондай-ақ 
келесі сабақты да ойласа оты- 
рып бірге жоспарлайтындығы ай-
тылды. Үдеріс аяқталған соң нә-
тижелерімен ұжымды таныстыру, 
жетістіктерін саралау, сыныптағы 
оқушылардың қажеттіліктерін  
ары қарай дамыту, сондай-ақ қа-
тысқан мұғалімдердің іс-тәжіри-

бесін насихаттап, тарату, үлгі ету 
жұмыстарын да жалғастыру қа-
жеттігі түсіндірілді.

Адамдарға үйретудің жалғыз 
тәсілі – ешқашан істеп көрмеген 
істі тапсыру. Қателік жасау – үй-
рену үдерісінің ажырамас бөлігі. 
Иә, ендігі кезекте алдымызда 
осы Lesson study үдерісін жа-
сап, ұйымдастыру жұмысы тұр-
ған еді. Мектепте Lesson study 
үдерісі әдістемелік жұмыс жос-
парына сәйкес бастауыш пәндері 
бірлестігінің апталығы аясында 
ұйымдастырылып, 3-сыныптағы 
әдебиеттік оқу пәнінен өтіледі  
деп келісілді. Команда құрамын- 
да осы бірлестіктегі пән мұғалім-
дері, мектеп психологы, оқу ісі жө- 
ніндегі орынбасары мен мектеп 
басшысы әрі әріптес ретінде 
өзім де болдым. Талапқа сәйкес 
жоспарлау үдерісі бейнетаспаға 
түсіріліп, жеребе тастау арқылы 
таңдау жасалғанда сыныптың 
жетекшісіне осы үдерісті жүр- 
гізу мәртебесі бұйырды.

Оқушылардың бейімделген, үй-
реніскен ұстазына таңдау түскені 
тиімді болды деп ойлаған бола-
тынбыз. Жоспарлау барысында 
А, В, С деңгейлі оқушылар таң-

далып, оларға кімдердің бақы- 
лау жүргізетіні анықталды. Әдіс-
тәсілдер таңдалып, бағалау түр-
лерінен сабақтар топтамасы ба- 
рысында «Ашық күнделік» жүргі- 
зу келісілді. Үдеріс барысында сы- 
ныптағы оқушылардың топтық, 
жұптық жұмыстарға толық дағ-
лынбағаны, сыни пікір айту мен 
бағалау критерийлерімен жұ- 
мыс істеу барысында қиналатын- 
дығы байқалды. Және сыныптағы 
оқушылардың бәрі де деңгейлес 
екендігі, яғни тоқсандық қоры-
тындылар бойынша «үздік» деп 
танылған оқушылардың бел-
сенділіктері мен қызығушылық-
тары өзгелерден ерекшелене 
қоймады.

Алдағы уақытта осы сынып-
пен педагогикалық-психология-
лық талдаулар жүргізіп, оқыту мен 
оқудағы әдіс-тәсілдерді жүйелі 
жүргізу ұсынылды. Lesson study 
үдерісі сегізінші сыныпта Қазақс-
тан тарихы пәнінен оқушылар- 
дың білімін, пәнге қызығушылы-
ғын арттыру мақсатында ұйым-
дастырылды. Талапқа сәйкес тіз-
бектелген сабақтар топтамасын  
жеребе бойынша таңдалған жас 
маман жүргізді.
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  ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ

Түркі әлемінің алтын шоғыры
Қасиетті Түркістан 
шаһары ерте заман-
нан бері исі қазаққа, 
барша түркі жұртына 
таныс рухани астана-
мыз саналады. Екінші 
Мекке атанған, тарлан 
тарихымен, текті мұ-
раларымен дараланған 
төрт қақпалы Түркіс-
тан. Адамзатты ақиқат 
жолына үндеуші Қожа 
Ахмет Ясауи – тұтас 
бір әлем.

Қымбат БІРМАНОВА,
Бейімбет Майлин атындағы
№7 мектеп-гимназияның
директоры, педагогикалық
білімдер магистрі,
Қостанай облысы,
Рудный қаласы

Қожа Ахмет Ясауи – ақын, ой-
шыл, ұстаз, түркі жұртына иман нұ-
рын шашқан діни қайраткер. Ясауи 
– таңғаларлықтай табиғи үйлесім 
тапқан ақындығы мен пәлсапалық 
ойшылдығы бір ғана мақсат жолына 
– туған халқының білімі мен ғылы-
мы, еркіндігі, түркітану ғылымы мен 
мәдениетте көрнекті із қалдырған 
ортаазиялық ойшыл, әлеуметтік 
теңдігі жолындағы алысқа құлаш 
сермеуі, адами кемелдікке арнаған 
кемел тұлға. Ясауи ілімі халқымыз-
дың өзегі, рухани кемелденіп да-
муымыздың негізі. Ясауи кесенесі 
– біздің баға жетпес байлығымыз.

Әзірет Сұлтанымыздың ой-
шылдық асқақ тұлғасы – ежелден 
білімге, дінге, ғылымға басымдық 
беруі, зияткерлі ұлт қалыптастыру 
идеясы халық рухының ерекше 
көрінісі. Ғұмырсүйгіштік филосо-
фия – ақиқат. Ясауи өмір сүрген 
дәуір терең тарихы, төлтума мә-
дениеті, озық дәстүрі бар түркі да-
ласына ислам дінінің дендей еніп, 
түркі, араб, парсы мәдениетінің 
тоғысуы басталған күрделі кезең 
еді. Таным-пайымның табиғаты-
на қарай жылжып, ақиқатқа қарай 
өріс алып, жандана түседі. Өмірде 
адамдардың бір-біріне жақсылық 
жасауы, Аллаға сену, оң көзқарас 
және шынайы жанашырлық.

Жақсы ой, жақсылыққа үміттену 
кісіні алға ынталандырады, жігер-
қайратты қамшылайды. Қазақтың 
«Жақсы сөз – жарым ырыс» де-
ген нақыл сөзі осыған келіп сая-
ды. Шығыс мұсылмандарының ру- 
хани тәлімгері, барша түркі еліне 
ортақ тұлға Қожа Ахмет Ясауи түркі 
тілінде бейнелі жыр жазудың үлгі- 
сін жасады. Суырып салма ақын-
дығы әдебиетке өзгеше серпін 
берді, қасиетті Құран Кәрімде  
баяндалатын тарихи аңыздар мен 
пайғамбарлар, әулие-әмбиелер 
жөніндегі әпсаналар өз хикметін-
де жақсы пайдаланған. Даналық 
кітабынан қазақ халқының ерте- 
дегі мәдениетіне, әдебиетіне, та-
рихына, этнографиясына қатыс- 
ты тың деректер табуға болады. 

Ясауи кесенесі ЮНЕСКО әлем- 
дік мұралар тізіміне енген асыл 
жауһарлардың бірі. Түркі жұртын-
да Ясауиді құрметтеп, пір тұтып 
Мединеде – Мұхаммед, Түркістанда 
– Қожа Ахмет, Маңғыстауда – Пір 
Бекет арсыздыққа жол бермес па-
расаттылықтың асқан үлгісі деген 
тәмсіл бар. Ясауи кесенесіне тең 
келетін сәулет өнерінің туынды-
сы жоқ.Негізгі өсиеті – адал еңбек. 
Еңбек еткен әрқашан мұратқа  
жетер деп хикметтерінде келтіре- 
ді. Диуани хикмет – үлкен ізденіс 
пен пайымдаулар, ұрпаққа қалған 
ғибратты мұрасы. Үлкен дәуірлік 
сипатқа ие туынды.

Осы еңбегінде жомарттық, қа- 
нағат, достық, адалдық, сүйіспен- 
шілік, ғылым-білім, жақсылық пен 
жамандық, әділетсіздік, көрсеқы- 

зарлық кеңінен қамтылған. Шығар-
маларында парасат-пайым, кеңдік, 
тектілік бар. Бар ғұмыры мен қыз-
метін өскелең ұрпақ тәрбиесіне,  
идеялық-өнегелік жолға арнады. 
Талантты туындысы Хикметтерде 
шындықтың, ақиқаттың шарайнасы 
ғана емес, ұлттық рухтың қанша- 
лықты биіктеп кеткенінің көрінісі.  
Ұлы ойшылдың тереңде жатқан 
рухани тұтастығын байқайсың.

Байырғы түркі ұғым табиғатынан 
тамыр тартып, бүтіндей жаңа ма-

ғына алып келген. Ой жүйесі, сөз 
саптауы, ой мен ұғым жақсылыққа 
жетелейтін астарға толы. Өзгеріп 
отыратын Ақыл десе, жаратқан 
адам да туа бітті білімге ұмтылады. 
Жан сарайы таза, көкірек көзі ашық 
болды. Жаугершілік заманда көкі-
регінде намысы бар, жігіт атаулының 
бәрі жауынгерлік өнерді үйреніп, 
сауыт-сайман киіп, ел қорғауға атса-
лысқан. Даламыз тудырған тарихи 
оқиғалар, ірі өзгерістер, қоғамдық 
құрылыстар, деректер, ұлы баба-

мыздың жазбаларынан табылуы 
ғибратты. Ұлы ғұлама шығарма-
ларындағы аңыз-әпсаналарда су- 
реттелуі де кейін кесенеде жер- 
ленген қазақ батырлары мен хан-
дары да қасиетті мекенде жерленуі 
Әзірет Сұлтанның ғажайып құді-
реттілігін танытады. Ұлтқа ұйытқы 
ұлы тұлғалар небір жақсылар мен 
жайсаңдар, от ауызды, орақ тілді ше- 
шен-билер мұра қалдырған асыл- 
дың сынықтары да осы қасиетті 
 мекенде мәңгілік тыныстап жатыр.

  ТАРИХ САБАҒЫ

Оқушылардың бойындағы дарындылық қабілет
Тарих сабағын өтуде өз пәніне деген оқушылар-
дың қызығушылығын арттыру үшін сабақты 
түрлендіріп, өмірмен байланыстырып, қазіргі 
заман талабына қажетті білім алуға жағдай жа-
сауға тырысамын. Оқушыларды сабақтан жа-
лықтырып алмау үшін бүгінгі күндегі жаңа тех-
нология бойынша сабақ үлгілерін ойластырып, 
күнделікті жоспарға өзгерістер енгізіп, сайыс, 
модуль, дебат-пікірсайыс, «ХХІ ғасыр көшбас-
шысы» түрінде сабақтар өткіземін.

Шаттық ИБРАЕВА,
Степной ауылындағы жалпы
орта білім беретін мектептің
тарих пәнінің мұғалім,
Ақмола облысы,
Шортанды ауданы

Тарих сабағында оқушылар-
ға мынадай талаптар қоямын: 
біріншіден, үйге берілген тап-
сыманы оқулық бойынша оқуды; 
екіншіден, оқыған материалды 
тарихи тілмен мүдірмей айтып 
беруді; үшіншіден, тақырыпқа 
байланысты таблица жасауды, 
венн диаграммасын сызуды, да-

таларды жатқа айтуды, тірек схе-
масын сыза білуді; төртіншіден, 
өзінің жеке пікірін айта білуді. 
Осы талаптарды өз деңгейінде 
орындаған оқушыны қабілетті 
деп есептеп, ол оқушылармен 
жеке жұмыстар жүргіземін.

Әрине, мұғалімнің талапта-
рын барлық оқушы бір деңгейде 
орындай алады дей алмаймын, 
әр оқушыдан осы талаптарды 
сабақ сайын талап етемін. Оқу-
шы осы талап деңгейінде көріне 
алмаса 5-тік баға ала алмай-
тынына көзі жетіп, мұғалімге 
баға жөнінде жөнсіз талап қоя 
алмайды. Мұның өзі оқушыны 
белгілі бір биікке көтерілу үшін, 
жауапкершілікпен сабаққа да-
йындалу қажет екенін түсінді-
реді. Бала бойында жүйелі түрде 
білім қалыптастыру үшін мұға- 
лім оқушыға берілген әр тапсыр- 
маны тексеріп отыруы шарт.

Тексерудің мақсаты – жаңа 
материалды игеруге қажетті 
білім деңгейін анықтау. Мұндай 
тексерудің тәжірибесінде мұ-

ғалім оқушылар біліміндегі ол-
қылықтарды дер кезінде байқап, 
қатесін түзейді және кеңес бере 
алады. Тексеру жұмысы сабақ 
барысында оқушыны олимпиада-
ға дайындаған кезде, оқушымен 
ғылыми жұмыс жүргізгенде өте 
қажет. Мұның өзі мұғалімнен үл- 
кен жауапкершілікті талап етеді. 
Тексерудің көптеген әдістерін 
өз сабағыма пайдаланамын. 
Мысалы, тесттің бірнеше түрін  
(балама тест, сәйкестендіру тест, 
сабақ тест), мән жазба жазды-
ру арқылы деңгейлік тапсыр-
ма, Венн диаграммасын, тірек 
схемасын сыздыру, тоқсандық, 
тақырыптық тесттер алу арқылы.

Бағдарлама мен оқулық маз- 
мұнын белгіленген тақырып бо-
йынша негізгі ұғымдар таңдап 
алынады. Ұғымдарды тексеру-
ге арналған тест аламын. Өйт-
кені, ұғымды бңлмесең тарихты 
жақсы түсіне алмайды. Мысалы, 
фермер-иомендер, санкютер, 
индепенденттер, меркантилизм, 
буржуазия, пролетариат, рево-

люция, бодан, сойырғал, інжу, 
монархия, аристократия, ленорд-
тар және тағы басқа. Технология 
– бұл қандай да болсын істегі 
шеберліктегі, өнердегі амал-
дардың жиынтығы. (түсіндірме 
сөздік). Ал педагогикалық техно-
логия дегеніміз – бұл педагогтің 
мақсатқа қол жеткізу жолындағы 
қолданылатын барлық қисынды 
ілім амалдарымен әдіснамалық 
құралдарының жүйелі жиынты-
ғы және жұмыс істеу реті екенін  
атап көрсетеді М.В. Кларин. 

Тарих пәнін оқытудағы басты 
міндет – жас ұрпақты адамзат-
тың, шынайы тарихымен таныс-
тыру, дүниежүзілік мәдениеттің 
негізгі жетістіктермен сусында- 
ту, тарихты сын көзімен талдай 
отырып, келешекті бағдарлай-
тын, шығармашылықпен жұмыс 
істеп, дұрыс қорытынды жасай 
алатын оқушыларды тәрбиелеп 
шығару. Шәкірттердің зердесіне 
білім нәрін құю үшін әр ұстаз 
өз тәжірибесіндегі ұтымды жол- 
дарды іздейді, ізденеді.
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  Гендерное равенство

Вклад женщин в развитие машиностроения
В ХХI веке в инженер-
ной науке и практике 
все более значимую 
роль начинают играть 
женщины. Эта тенден-
ция не обошла сторо-
ной и Карагандинский 
технический универ-
ситет им. Абылкаса 
Сагинова. 

На кафедре «Технологическое 
оборудование, машиностроение 
и стандартизация» сейчас рабо-
тает более 20 женщин, среди них 
есть те, которые посвятили себя 
и свою жизнь служению науке –  
1 доктор наук и 6 кандидатов наук, 
доцентов. 

Гульнара Сантаевна Жетесо-
ва посвятила себя и свою жизнь 
служению науке. Она отличается 
от других буквально всем: всегда 
энергичная, деловитая, требова-
тельная к себе и окружающим, 
добросовестная, ответственная, 
в общем, мастер своего дела. С 
бесконечной благодарностью и 
огромной теплотой вспоминаем 
годы работы с Гульнарой Сан-
таевной. 

Накануне праздника 8 марта 

состоялась беседа с женщина-
ми-учеными, работающими на 
нашей кафедре, и я попросила их 
поделиться своими историями и 
мнением о роли женщины в науке 
и об их вкладе в машиностроение. 
Каким был их путь в науку? 

– Если у вас есть характер, 
мужество и правильный настрой, 
вы сможете добиться всего, чего 
захотите, – своей историей и мне-
нием о роли женщины в науке 
поделилась кандидат технических 
наук, профессор кафедры Жар-
кевич Ольга Михайловна. – Мой 
путь в науку был неслучайным 
и органичным, т.к. мне всегда 
нравилось учиться и открывать 
для себя что-то новое. К моменту 
поступления мой выбор пал на 
Карагандинский технический уни-
верситет – флагман технического 
образования в нашем регионе.

Однако не только стремление 
к знаниям, но и встреча с чело-
веком из мира науки позволила 
встать мне на этот путь. Учась 
в университете по направлению 
специалитета «Стандартизация 
и сертификация», я была пригла-
шена д.т.н., профессором Жете-
совой Г.С. продолжить обучение 

в магистратуре по специальности 
«Стандартизация, метрология и 
сертификация». Затем закончила 
аспирантуру по специальности. В 
2013 году получила звание ассо-
циированного профессора.

Тоты Мейрбековна Бузауова 
после окончания в 1999 году 
Карагандинского государствен-
ного технического университета 
по специальности «Технология 
машиностроения» свой трудовой 
путь начала в Жезказганском уни-
верситете имени А.Байконурова. 

– Я решила поступать в аспи-
рантуру, потому что ещё со сту-
денческих времен мне очень нра-
вилась научно-исследовательская 
работа. Открывать что-то новое 
– это завораживает и увлекает, 
хотя все это требует, как я поняла 
позже, колоссальных усилий и 
полной отдачи всех своих сил. 
Вот так я пришла в науку с яс-
ным видением цели и желанием 
помочь людям. В 2010 году под 
руководством д.т.н., профессора 
кафедры Жетесовой Г.С. успешно 
защитила кандидатскую, – расска-
зывает Тоты Мейрбековна, доцент 
кафедры ТОМиС. 

Решетникова Ольга Стани 

славовна окончила Карагандин-
ский технический университет по 
специальности «Гидравлические 
машины, гидроприводы и гидро- 
пневмоавтоматика». 

– Несмотря на большое ко-
личество сложных дисциплин, 
учиться нравилось, – вспоминает 
кандидат технических наук Ольга 
Станиславовна. – Да и сейчас, го-
товясь к очередной лекции, можно 
найти что-то новое и интересное, 
обсудить это со студентами. 

Любовь к науке возникла не 
сразу, но благодаря преподавате-
лям кафедры, особенно научному 
руководителю Митусову Анатолию 
Алексеевичу, которые поддержи-
вали, передавали свой бесценный 
опыт, делились знаниями в обла-
сти проведения научных исследо-
ваний, интерес к науке возрастал. 
Появилось понимание того, что 
профессия преподавателя хоть 
и трудная порой, но заставляет 
постоянно развиваться, не оста-
навливаться на достигнутом.

– Мой путь в науку начался в 
2008 году, – рассказывает Тели-
ман Ирина Викторовна, – когда 
я поступила в магистратуру по 
специальности «Машинострое-

ние». Моим научным руководи-
телем был к.т.н., профессор ка-
федры Швоев Виктор Федорович. 
Думаю, именно его руководство и 
сыграло большую роль в моем же-
лании заниматься преподаватель-
ской и научной деятельностью. К 
степени кандидата технических 
наук я шла четыре года. В 2016-м 
стала аспирантом кафедры гор-
ных машин и комплексов УГГУ 
(ГМК).

Научная деятельность требует 
немалых усилий, затрат времени 
и энергии, это часть жизни. Поэ-
тому мое пожелание следующее: 
чтобы прийти к своей цели, нужно 
в начале пути пообещать себе 
оставаться верным выбранному 
направлению, набраться терпе-
ния, уметь правильно расставлять 
приоритеты, не пасовать перед 
трудностями, а также ценить и 
уважать тех людей, которые в вас 
верят, направляют, поддержива-
ют и искренне радуются вашим 
победам.

Кульжан ИмашеВа, 
старший преподаватель 
кафедры ТОмиС КарТУ 
им. абылкаса Сагинова

Құрметті оқырман, 
«Білімді ел – 

Образованная страна»  
республикалық 

білімділік газетіне  
2023 жылға жазылу 

жүргізілуде. 
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 АЙМАҚТАР

► АБАЙ ОБЛЫСЫ

Биғашта бар балабақша

Көкпекті ауданындағы 
Биғаш негізгі мектебі 
жанынан 25 балаға 
арналған толық күнді 
бала-бақша ашылды. 
Жергілікті тұрғын-
дардың көптен күткен 
қуанышты сәтіне аудан 
әкімі Ділдәбек Оразбаев 
та қатысып, жинал-
ған жұртшылыққа ізгі 
лебізін білдірді, – деп 
хабарлайды Абай облыс-
тық білім басқармасы-
ның баспасөз қызметі.

Ділдәбек Тәжібайұлы жаңа ны-
санның ел игілігі үшін пайдалануға 
берілуіне үлес қосып, демеушілік 
жасаған бірқатар кәсіпкерлер мен 
ауыл тұрғындарын алғыс хаттар-

мен марапаттады. Мектепке дейінгі 
білім мен тәрбие беру бағытындағы 
бұл орталық әлеуметтік маңызға ие. 
Біріншіден, ауылдағы бүлдіршін мем-
лекеттік стандарттағы балабақшамен 
қамтамасыз етілсе, екіншіден кәсіби 
мамандығы бар алты адам тұрақты 
жұмысқа орналасуда. Сонымен қоса 
бұл әлеуметтік нысан тұрғындарды 
осы ауылда одан әрі орнықтыруға 
үлкен септігін тигізетін болады.

Жалпы осы аудан бойынша ал-
дағы уақытта оннан астам елді ме-
кендерде балабақшалар ашу жос-
парланған. Қолға алынған жобалар 
жүзеге асқан кезде ресми есепке 
алынып, кезекте тұрған үш жүзден 
астам сәби балабақшадағы орын-
мен қамтамасыз етіліп, қосымша  
жүз елуге жуық жаңа жұмыс орны 
ашылатындығы көзделген.

Оқушылар отандық 
кәсіпорынға барды

Қостанай қаласындағы 
М.Горький атындағы 
гимназияның 9 «В» және 
9 «Д» оқушылары оқыту 
бейінін және болашақ 
кәсіби қызмет саласын 
таңдауға негізделген 
кәсіптік бағдар беру мақ-
сатында жауапкершілігі 
шектеулі «Сарыарқа- 
АвтоПром» серіктестігіне 
барып, отандық қуатты 
кәсіпорынның тыныс-
тіршілігімен танысты, 
– деп хабарлайды осы 
облыстағы білім басқар-
масының баспасөз 
қызметі.

Арнайы ұйымдастырылған экс-
курсияға білім ордасының жоғары 
сынып шәкірттерімен бірге ата-ана-
ларын құрайтын жиырмадан астам 
адам қатысты. Бұл өнеркәсіптік құ-
растыру талаптарын орындайтын 

жалғыз отандық автоөндіруші, оның 
шеңберінде автомобиль корпусын 
дәнекерлеу, бояу және құрастыру 
операциялары жүргізіледі.

Аралаушы топтың мүшелерімен 
жүздескен зауыт өкілдері тарапынан 
бүгінгі таңда өндірілетін өнім желісін-
де әлемге әйгілі JAC, IVECO, ANKAI, 
Hyundai, Ravon, Chevrolet Niva бренд-
тері ұсынылатындығы туралы қызықты 
ақпараттар айтылып, жұмыс барысы 
таныстырылды. Оңтүстік Кореяның 
Kia автомобильдерін ірі тораптық құ-
растыру және Lada автомобильдерін 
шағын тораптық әдіспен құрастыру 
ісі екі жыл бұрын басталған екен. 
«СарыарқаАвтоПром» ЖШС кәсіптік 
даярлау орталығының бас маманы 
Өмірзақова Ажар зауыттың құрылу 
тарихынан бастап бүгінгі таңдағы қызу 
еңбек күндері мен ертеңгі болашақ- 
қа жоспарланған басым бағыттарын 
әңгімелеп, мектеп бітіретін жас түлек-
тер мен үлкендерді қызықтыратын 
барлық сұрақтарға нақты жауап берді.

► ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ

Сабақты зерттеудің мәні мен маңызы
Аймақтағы әдістемелік орталықтың баста-
масымен Жезқазған қаласындағы Қабден 
Шыңғысов атындағы №5 жалпы білім беретін 
мектептің базасында «Сабақты зерттеу» тақы-
рыбындағы арнайы қалалық воркшоп ұйым-
дастырылып, облыс орталығындағы білім 
беру ұйымдарының өуілдері белсене қатыс-
ты, – деп хабарлайды Ұлытау облыстық білім 
басқармасының баспасөз қызметі.

Бұл басқосудың мақсаты – 
«Педагогикалық шеберхана» 
жобасы аясында зерттеу топта-
рының тәжірибелерімен бөлісу 
арқылы серіктестікті нығайтуға 
бағытталған болатын. Іс-шара-
ға мектеп директорларының 
оқу ісі жөніндегі орынбасар-
лары, жетекші және серіктес 

мектеп үйлестірушілері, педа-
гогтер арнайы шақырылды. 
Воркшоп барысында келесі 
мұғалімдер тәжірибелерімен 
бөлісіп, практикалық жұмыс-
тар ұйымдастырды: №1 ЖББМ 
математика пәні мұғалімі  
Ж.Смагулова, №4 ЖББМ бас-
тауыш сынып мұғалімі Б.Сай-

далина, №4 ЖББМ бастауыш 
сынып мұғалімі Ж.Дадуова, №7 
МЛ химия пәні мұғалімі К.Жа-
найдарова, №8 гимназия мате-
матика пәні мұғалімі Л.Керим-
бекова, №13 ЖББМ тарих пәні 
мұғалімі Л.Абдраманова және 
№26 гимназияның ағылшын тілі 
пәні мұғалімі С.Жаксыбаева.

Жүздесу шеңберінде бө- 
ліскен тәжірибелер қала ға- 
на емес, облыстың барлық 
аумағындағы мектептерде 
оқитын шәкірттерге берілетін 
білімнің сапасын арттыруға,  
педагогтердің шығармашылық 
әлеуетін жоғарылатуға тың 
серпін беретіндігімен ерек- 
шеленіп, зор маңызға ие бол- 
ғаны даусыз.

► ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ► АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

Отанды қорғау – перзенттік парыз
Зеренді ауданындағы Шағалалы жоғары 
агротехникалық колледжі базасында ұйым-
дастырылған «Отанды қорғауға дайындалу» 
облыстық байқауына жергілікті мектептер мен 
колледждерден жасақталған 19 команданың 
құрамындағы елу жеті үміткер қатысып, төрт 
ойын бойынша бақтарын сынады, – деп хабар-
лайды Ақмола облыстық білім басқармасы-
ның баспасөз қызметі.

Нәтижесінде жүлделі бірінші 
орын әл-Фараби атындағы IT 
лицейіне, екінші орын Ж.Му-
син атындағы Көкшетау жоғары 
қазақ педагогикалық колледжі 
командасына және үшінші орын 
Красный Яр агротехникалық 
колледжіне бұйрса, командалық 
есепте бірінші орынды Көкше- 
тау қаласының әл-Фараби атын-
дағы IT лицейі; екінші орынды 
Бурабай ауданының командасы 
және үшінші орынды Ж.Мусин 

атындағы Көкшетау жоғары 
қазақ педагогикалық колледжі 
иеленді. Жеке есепте «Пнев-
матикалық винтовкадан оқ ату» 
аталымы бойынша ұлдар ара-
сындағы үздік нәтижеге Ж.Му-
син атындағы Көкшетау жоғары 
қазақ педагогикалық колледжі 
студенті Саян Оразалин қол 
жеткізсе, қыздар арасындағы 
бәсекеде осы оқу орнының 
білімгері Гульназ Жукенова 
басымдық көрсетті.

«Автоматты бөлшектеу және 
құрастыру» аталымы бойынша 
ұлдар арасындағы үздік нәти-
жемен Абай атындағы (қазақ 
тілінде оқытылатын) дарынды 
балаларға арналған №3 облыс-
тық мамандандырылған мектеп-
интернат оқушысы Адиль Ма-
диев дараланса, бұрымдылар 
арасындағы сайыста Щучинск 
қаласының жоғары техника-
лық колледж студенті Севиля 
Алиева ешкімне есе жібер- 
меді. – Мықты дайындықпен 
келген басқа да қарымды қа-
тысушылар саптық дайындық 
шеберлігін, командада жұмыс 
істеу, автоматты бөлшектеу 
және құрастыру қабілеттерін 
көрсетті. Жүлдегерлер кубок-
тармен, медальдармен және 
грамоталармен марапаттал- 
ды, – дейді ұйымдастырушы-
лардың өкілі.
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