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Химия побед юных теоретиков и практиков

В г. Павлодаре подвели итоги
ІV Международной химической олимпиады имени А.Бектурова, в которой приняли
участие 83 школьника Казахстана и Российской Федерации.
По итогам двух туров І место было присуждено ученику лицея «Білім-инновация»
Мангистауской области Молдагулову Галымжану; ученику специализированного
учебно-научного центра Новосибирского
государственного университета Никифорову Ярославу; учащемуся лицея «Білім-инновация» г. Павлодара Рахимову Темирлану; учащемуся лицея «Білім-инновация»
г. Алматы Абитаеву Жанибеку.
ІІ места удостоились учащиеся лицея
«Білім-инновация» Жамбылской области

Жанысбай Бекзат и Сырлыбай Мұсахан;
учащиеся лицея «Білім-инновация» Карагандинской области Абабаев Ерслан и
Нурпейсов Олжас; учащийся специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета Снегирев Андрей; учащийся лицея
«Білім-инновация» г. Алматы Ашимов Султан; учащийся лицея «Білім-инновация»
Восточно-Казахстанской области Копенов
Нурлыхан; учащийся лицея «Білім-инновация» Костанайской области Уразбахтин
Варис.
ІІІ место получили учащийся лицея
«Білім-инновация»
Восточно-Казахстанской области Алибеков Мансур; учащийся
лицея «Білім-инновация» Костанайской
области Турсун Казбек; учащийся лицея
«Білім-инновация» Жамбылской области
Айтмахамбет Адилжан; учащаяся лицея

«Білім-Инновация» г. Павлодара Темиржан
Карина; учащийся школы-лицея №8 для
одаренных детей г. Павлодара Черданцев
Владислав; учащиеся лицея «Білім-инновация» г. Алматы Ералхан Рауан и Темиргали Аяжан; учащийся школы-лицея «Нур
Орда» г. Астаны Хомар Шынғыс; учащийся
лицея «Білім-инновация» Карагандинской
области Кусайынбеков Мухтар; учащийся
Назарбаев Интеллектуальной школы г. Семея Шердебаев Рустем; учащийся лицея
«Білім-инновация» Актюбинской области
Есенгазин Азамат; учащийся гимназии №1
г. Новосибирска Дудко Евгений; учащийся
республиканской физико-математической
школы им. О.Жаутыкова Исмаилов Алдияр; учащийся лицея «Білім-инновация»
Мангистауской области Койшыбаев Асет.
Кубком «Абсолютный победитель-2018»
и сертификатом на 150 000 тенге, учре-

жденным потомками Абикена Бектурова,
а также номинацией «Лучший практик»
награжден учащийся лицея «Білім-инновация» Мангистауской области Молдагулов Галымжан. «Лучшим теоретиком»
признан учащийся специализированного
учебно-научного центра Новосибирского
государственного университета Никифоров
Ярослав.
Номинации «За оригинальное решение»
удостоены учащиеся лицея «Білім-инновация» Темиржан Карина (Павлодарская область) и Сырлыбай Мусахан (Жамбылская
область). Победители и призеры интеллектуального соревнования получили в подарок смартфоны.
Региональный учебно-методический
центр дополнительного образования
«Ертіс дарыны»
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Дни Фонда Первого Президента РК
в Северо-Казахстанской области

Новым компьютерным оборудованием
пополнится Северо-Казахстанская областная
библиотека им. С.Муканова в г. Петропавловске. Такой подарок преподнес Фонд
Первого Президента
РК в рамках визита в
Северо-Казахстанскую
область.
Фонд Первого Президента РК
ведет активную работу с молодежью во всех регионах Казахстана. С 2017 года представители
Фонда ездят по разным городам
страны и знакомят студентов с
деятельностью и молодежными
проектами Фонда.
Традиционно поездки начинаются со встречи в акимате. В Петропавловске делегация Фонда,
куда входят известные представители науки и творчества, лауреаты Премии Фонда во главе с исполнительным директором Фонда
Первого Президента РК – Елбасы
Канатом Джумабаевым, встретились с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым. На официальной встрече
были обсуждены вопросы развития молодежных программ, а также потенциальные совместные
проекты в культурной, научной и
социальной сферах.
На встрече руководство Фонда вручило сертификат на сумму
3 млн тенге на приобретение компьютерного оборудования для
Северо-Казахстанской областной
библиотеки им. С.Муканова.
– В планах Фонда Первого
Президента РК еще множество
проектов, направленных на поддержку молодежи, формирование
нового креативного и конкуренто-

В центре – аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов В центре – Исполнительный директор Фонда Канат Джумабаев
способного казахстанского научного сообщества, основу которого
составят в будущем сегодняшние
студенты и выпускники вузов, – говорит исполнительный директор
Фонда Первого Президента РК –
Елбасы Канат Джумабаев. – Все
эти проекты будут разрабатываться и реализовываться в контексте
поставленных задач в Послании
Президента «Новые возможности
развития в условиях четвертой
промышленной революции».
Также руководство и коллектив Фонда провели встречу с научным и студенческим активом
в Северо-Казахстанском государственном университете им.
М.Козыбаева (СКГУ), на которой
были презентованы молодежные
проекты Фонда. Радует, что молодые ученые и студенты СКГУ
знакомы с деятельностью Фонда.
15 студентов СКГУ в разные годы
становились стипендиатами Фонда. По решению Совета молодых
ученых, функционирующего при

Фонд Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы – это самый крупный некоммерческий Фонд
Казахстана, созданный Главой государства для реализации молодежных и социальных проектов, поддержки гражданских инициатив и развития конкурентоспособного экспертно-аналитического центра.
В 2017 году Фонд реализовал более 140 проектов,
направленных на поддержку талантливой казахстанской молодежи. Более подробную информацию о деятельности Фонда можно узнать на сайте www.fpp.kz

Момент передачи К.Джумабаевым сертификата библиотеке
Фонде, Совет молодых ученых
СКГУ стал обладателем звания
«Лучший Совет молодых ученых
2017 года». Вручение диплома
состоялось во время встречи в
университете.
Кроме того, представители
и партнеры Фонда выступили с
различными
мастер-классами
для студентов. В частности, руководитель пресс-службы Фонда
Первого Президента РК – Елбасы Ақерке Берлібай выступила
с мастер-классом на тему «Социальные медиа: лучшие практики SMM и PR в оцифрованном
мире». Лауреат Премии Фонда
Первого Президента РК – Елбасы, «Золотая виолончель Казахстана» Ермек Курманаев провел

мастер-класс, на котором поделился своим опытом и знаниями
с молодыми музыкантами Петропавловского колледжа искусств.
– Информационные технологии трансформируют мировую
экономику, предъявляя новые
требования к подрастающему
поколению, – отмечает исполнительный директор Фонда Первого
Президента РК – Елбасы Канат
Джумабаев. – Фонд Первого Президента РК активно реализует
различные IT-проекты, как «Smart
Zholy», «Method PRO», поддерживает всемирные акции «Час Кода»
и другие. В этом году Фонд разработал проект «Цифровой марафон «Блокчейн». Фонд планирует
создать общественную площадку

для разъяснительной работы по
блокчейну, криптовалютам, майнингу, ICO и другим современным
IT-трендам. В перспективе такие встречи будут проводиться в
различных регионах Казахстана.
Наша цель – повышение образования населения, главным образом, молодежи, по современным
IT-технологиям. С этой целью сегодня наши партнеры – ребята из
отечественной компании FinTech
Group – проведут семинар, посвященный перспективам технологии «блокчейн», для студентов
Северо-Казахстанского государственного университета.
Днем ранее такой же семинар по блокчейну был проведен
для сотрудников акимата Северо-Казахстанской области. Дни
Фонда Первого Президента РК
завершились гала-концертом с
участием звезд казахстанской
оперы, лауреатов Премии Фонда
в Северо-Казахстанском русском
драматическом театре им. Н.Погодина. Перед петропавловцами
выступили Гаухар Тасбергенова
(фортепиано), Бибигуль Жанузак
(сопрано), Татьяна Вицинская
(меццо-сопрано), Азамат Желтыргузов (баритон), Марат Айтімбай (баритон), Болат Есимханов
(бас) и Ермек Курманаев (виолончель).
Пресс-служба Фонда
Первого Президента РК

ЖОБАЛАР

TALIS-2018 – зерттеу және зерделеу
Қазақстанда алғаш
рет мұғалімдер
корпусының Экономикалық ынтымақтастық пен даму
ұйымының халықаралық TALIS-2018
зерттеуі өтеді.
Қызылорда мектептерінде
бұл шара басталып кетті. Зерттеуге Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігінің «Ақпараттық-талдау орталығының» аға қызметкері Г.А.
Бағланова қатысатын болады.
Осы жылдың ақпан мен
наурыз айлары аралығында ұйымдастырылатын зерттеуге қатысу үшін еліміздің 331 мектебі
халықаралық іріктеуден өтті.
Шараға әр мектептен бір директор және 20 шақты кездейсоқ
іріктелген ұстаз қатысады.

Оқу ошақтарында репрезентативті іріктелуі Халықаралық зерттеу консорциумымен
анықталды. 331 мектептің директорлары мен оның мұғалімдерінің сауалнамаға берген
жауаптары барлық мемлекеттік
педагогтердің дауысын білдіретін болады. Қазақстаннан
басқа аталмыш зерттеуге 47
мемлекет қатысады.
TALIS – 2008 жылдан бастап,
әр 5 жыл сайын өтетін әлемдегі мұғалімдер корпусының
ең үлкен халықаралық зерттеуі болып табылады. Зерттеу мұғалімдердің қызметіне,
инновациялылығына,
еңбек
жағдайына, әлеуметтік статусына сырттан салыстырмалы
баға береді. Сондай-ақ, зерттеу
барысында мектептегі көшбасшылыққа және ахуалға талдау
жүргізіледі. TALIS қиындықтар-

ды анықтап, 48 мемлекеттің
ұстаздар корпусын жақсарту
бойынша ұсыныстар жасайды.
Жобаны Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы үйлестіреді.
TALIS-2018 зерттеуінің нәтижелері 2019 жылдың маусым
айында жарияланады. Қазақстандық мұғалімдер, директорлар жайлы және де
олардың еңбек жағдайлары
туралы алғашқы рет объективті
әрі басқа елдермен салыстырмалы деректер алынатын болады.
Зерттеу мектеп мұғалімдері
мен директорлардың дауысын ұлттық және халықаралық
деңгейде естілуіне мүмкіндік
береді. TALIS зерттеуінің нәтижелеріне қарай, қатысушы
елдер оқытуға тиімді жағдай
туғызу мақсатында өз білім

саясатын қайта қарастырып,
дамудың жаңа басым бағыттарын анықтайды.
Мысалы, TALIS-2013 зерттеуінің нәтижесінде Шанхайдағы
мұғалімдердің жалақысы 10%ға көтерілді. Аустралияда жоғары оқу орындарында жаңа педагогикалық дайындық бағдарламалары ашылып, кәсіби
стандарттар жаңартылды. Италияда «Жақсы мектеп» бағдарламасының аясында мұғалімдердің біліктілігін арттыруға
қосымша ақша бөлінеді және
әр ұстаздың нәтижелігіне қарай төленетін жалақы беріледі.
Англияда тексерістен «жақсы»
бағаға өткен мектептерде үш
жылда бір күн өтетін «қысқа
мерзімді тексерістер» енгізілді.
Қызылорда облысының
білім басқармасы
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ВЕЛИКИЕ ИДЕИ

Летопись нашего времени

«Эра независимости» стала важнейшим событием в духовной жизни Казахстана. Все книги
и программные выступления Нурсултана Назарбаева имели большое значение для развития
политического и исторического самосознания
казахстанцев, но теперь перед нами текст поистине основополагающий, фундаментальный, и вызванный появлением книги широкий общественный резонанс – лишь начало большого труда по
изучению и осмыслению изложенных в ней идей
Лидера нации.

Ирлан ИСКАКОВ,
ректор Университета
при МПА ЕврАзЭС
Санкт-Петербург
Казахстан – демократическое
государство, в котором нет обязательной для всех государственной
идеологии. И в аннотации к «Эре
независимости» подчеркивается,
что это личный, авторский взгляд

на новейшую историю страны и ее
будущее. Но сама мысль автора обладает такой мощью, широтой и в
то же время логической строгостью
и ясностью, что ее принимаешь
сразу и безоговорочно. Факты, казавшиеся разрозненными, складываются в величественную картину,
которая убеждает разум и захватывает воображение. Книга дает ключ
к пониманию происходящих в стране процессов. Несомненно, сформулированная в ней концепция модернизации станет определяющей
в изучении новейшей истории. К
ней будут обращаться снова и снова не по обязанности, а потому что
она близка каждому, кто любит Казахстан и желает ему процветания.
Как ученый, занимавшийся исследованием некоторых из затронутых в книге тем, я прежде всего
хочу отметить ее методологическое
значение. Проблема периодизации,
вычленения основных этапов развития общества – ключевая про-

блема всякого систематического
его изучения. Без общепринятой
периодизации истории нет исторической и политической науки. К
сожалению, научное сообщество
не справилось с этой задачей, поэтому до сих пор в историографии
независимости Казахстана царил
хаос. Весь более чем четвертьвековой, до предела насыщенный
событиями путь нашего народа от
обретения независимости до сегодняшнего дня представал бессвязным, лишенным внутренней
логики. Каждый выхватывал из него
отдельные, лично ему интересные
процессы и пытался представить
их наиболее важными. Но ни одна
из множества предлагавшихся концепций не была достаточно убедительной и не стала достаточно
авторитетной, чтобы объединить
разные подходы и методы, послужить основой для их синтеза. Теперь такая основа есть, и это, безусловно, придаст новый импульс
развитию обществознания.
Конечно, к этому принципиально
важному для ученых методологическому прорыву содержание книги
и ее общественное значение ни в
коем случае не сводятся. Осмысление событий прошлого нужно в
первую очередь для осознанной и
целенаправленной работы в настоящем, для приближения такого будущего, к которому мы стремимся.
И здесь Назарбаев-аналитик, исто-

рик и мемуарист уступает место
Назарбаеву-политику, Лидеру нации, определяющему цели и ставящему задачи, формулирующему
стратегию экономического и социального развития страны.
Провозглашенные в четвертой части книги стратегические
цели грандиозны и в то же время
реалистичны. Я даже думаю, что
«Эра независимости» именно для
того и написана, чтобы показать
нации: все это действительно стало достижимым, все это можно и
необходимо сделать. Не буду еще
раз пересказывать эту впечатляющую программу, которая уже широко обсуждается и в Казахстане,
и за его пределами, в том числе в
России, где я работаю и своими
глазами наблюдаю эффект, произведенный книгой на российских
политиков, экспертов, ученых. Хочу
сказать о другом: чтобы поверить,
что поставленные задачи будут
выполнены, нужно прочитать всю
книгу целиком. Нужно вспомнить,
с чего начиналось становление суверенного государства, и вместе
с автором мысленно пройти весь
путь, приведший к политической
стабильности, устойчивому экономическому росту, международному авторитету Казахстана. Только
тогда станет ясно, что и новая программа третьей модернизации – не
благие пожелания, а тщательно
продуманное, взвешенное, осно-

ванное на объективно имеющихся
предпосылках решение Президента Казахстана. Только тогда эта
программа завладеет вашим умом
и станет руководством к действию.
Именно поэтому я поддерживаю
инициативу казахстанских коллег о
включении «Эры независимости» в
учебные программы вузов.
В свое время Наполеон сказал,
что великим полководцем может
стать лишь тот, чья воля равна разуму, как в квадрате равны основание
и высота. Если разум преобладает
над волей, полководец выстроит замечательные планы, но не сможет
их осуществить. Если воля преобладает над разумом, люди пойдут
за ним, но он не будет знать, куда
их вести. И только тот, чья мысль
столь же сильна, как и решимость
победить, сумеет увидеть путь к
цели и достичь ее.
Величайшей исторической удачей для Казахстана стало то, что
в самое трудное и ответственное
время, в годы становления государственности, во главе страны встал
человек, в равной мере обладающий и блестящим аналитическим
умом, и несгибаемой волей. Под
руководством Нурсултана Назарбаева народ Казахстана успешно
преодолел все трудности, добился благополучия и уверенно идет
вперед, к новым целям. Книга «Эра
независимости» стала еще одним
важным шагом на этом пути.

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

Интерес повышенный – строгий спрос

Анонимный опрос МОН
показал: 33% госслужащих ведомства считают,
что рабочая нагрузка
распределена неравномерно. Эти данные были
озвучены на семинаресовещании, прошедшем
в Министерстве образования и науки РК под
председательством исполняющей обязанности
ответственного секретаря Майры Мелдебековой.

В обсуждении вопросов этики госслужащих приняли участие
представители Агентства РК по
делам государственной службы,
проекта НИЦ «Білім», неправительственных организаций, уполномоченные по этике госорганов и
сотрудники центрального аппарата
министерства.

Ерик Айдабулин
Об итогах работы Министерства образования и науки РК по
повышению уровня этичности государственных служащих рассказал
уполномоченный по этике МОН
Ерик Айдабулин. Формирование
профессионального государственного аппарата напрямую зависит от
соблюдения служащими этических
правил и морально-нравственных
норм. Уполномоченный по этике –
не обвинитель, в большей степени
он выступает в качестве арбитра
или медиатора, подчеркнул Е.Айдабулин.

В соцсети сегодня затянуты все:
от мала до велика. Не лишены такой возможности и госслужащие,
но бездумное позиционирование
на просторах Интернета чревато,
поскольку проводится мониторинг
их аккаунтов. Одно неосторожное
слово, фривольный жест на фото –
и можно попрощаться со службой.
Поэтому лучше придерживаться
рекомендаций по пользованию
соцсетями, посоветовал Ерик Айдабулин.
В ходе мониторинга интернет-страниц явных фактов, компрометирующих или дискредитирующих госслужбу, не выявлено.
И все же отдельные материалы по
рекомендации
уполномоченного
по этике пользователи соцсетей
удалили. Хотя определить границы
этичности или неэтичности материалов, выложенных госслужащими в соцсети, не всегда просто,
констатировал Е.Айдабулин. Это
связано с тем, что в законодательстве четко не расписаны критерии и
механизм мониторинга.
Служба уполномоченного провела анонимный опрос в центральном аппарате среди госслужащих,
занимающих должности эксперта
и главного эксперта: 25% из них
не удовлетворены морально-нравственным климатом в коллективе.
В связи с этим ответственный секретарь министерства поручил руководителям структурных подразделений провести анализ работы,
выявить факторы, влияющие на
морально-психологический климат
в коллективе.
Теперь мониторинг нагрузки служащих будет проводиться на постоянной основе. При необходимости
она будет своевременно перераспределяться с учетом временно
отсутствующих работников. Министерство также проводит работу по
искоренению практики привлечения
сотрудников в сверхурочное время.

По результатам социологического исследования, проведенного
научным центром «Бiлiм», прокомментировал Ерик Айдабулин, не
всем госслужащим ясны и понятны
основные положения этического
кодекса. Поэтому министерство совместно с институтами гражданского общества продолжит работу по
разъяснению положений этического кодекса, резюмировал уполномоченный по этике МОН.

что способны люди, у которых вдруг
отключился внутренний регулятор.
А может, кто-то из них и вовсе случайно попал на госслужбу.
На семинаре прозвучал также
вопрос о сроке снятия взыскания
с провинившегося работника. Как
пояснил директор департамента
Равиль Тюлебаев, практика отмены приказа о дисциплинарном
взыскании через неделю или месяц
недопустима. Наказание выносится
для того, чтобы человек осознал и
старался не допускать впредь нарушений по службе. Для этого должно
пройти не менее трех месяцев.

Равиль Тюлебаев
Институт уполномоченного по
этике внедрен совсем недавно,
сказал в свою очередь директор
департамента контроля в сфере
государственной службы Агентства
РК по делам государственной службы и противодействия коррупции
Равиль Тюлебаев. Поэтому есть
определенные сложности, которые
будут преодолены путем разработки регламентов и четких критериев
оценки поведения госслужащих.
Выступление
представителя
агентства Р.Тюлебаева было подкреплено роликом с видеофактами
недостойного, порочащего честь
госслужащего примерами и соответствующей статистикой в масштабах республики. Нарушители
предстали «во всей красе»: забыв
о рамках приличия, в общении с
подчиненными переходили на ор,
грубо и бесцеремонно разговаривали с гражданами, а некоторые
доказывали свою «правоту» правоохранителям, находясь в нетрезвом
состоянии за рулем. Эти видеосюжеты весьма наглядно показали, на

Алия Оразгалиева
Данные социологического исследования по определению уровня
этичности госслужащих, проведенного по заказу ПРООН в Казахстане
и Агентства РК по делам госслужбы
и противодействию коррупции в
рамках совместного проекта «Поддержка реформы государственной
службы в области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции», озвучила
руководитель НИЦ «Білім» Алия
Оразгалиева. Исследование проводилось в 2017 году, в нем приняло
участие 6735 человек из разных
регионов Казахстана. Выяснилось,
что уровень удовлетворенности
вежливостью и профессиональной
этикой государственного служащего при получении госуслуг среди
населения составляет 76%.
Позитивный заряд получили
слушатели от выступления руководителя центра по изучению

Айгуль Садвокасова
межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии
государственного управления при
Президенте РК Айгуль Садвокасовой. Да, предстоит большая работа по выполнению задач, поставленных перед министерством, и
ее результат во многом зависит от
сознания госслужащих, от их компетентности и внутренней культуры.
«Погода» в коллективе складывается из многих моментов: стиля
руководителя и его умения организовать рабочий процесс, взаимовыручки коллег в случае получения срочных заданий и поручений,
наличия ясных, логичных целей,
культуры взаимоотношений. Государственный служащий обязан
иметь высокую профессиональную
подготовку, быть организованным,
целеустремленным и соблюдать
установленные законом требования и нормы. Ведь к его персоне
и интерес повышенный, и спрос в
случае совершения проступка будет строгий.
По итогам совещания были
выработаны рекомендации. Предстоит кропотливая работа по определению и нормативному закреплению границ этичного или неэтичного
поведения, критериев и механизма
мониторинга различных аспектов
деятельности, а также аккаунтов
госслужащих в соцсетях.
Татьяна БРЕДИХИНА
Астана
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Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық
мақаласында жаңа
тарихи кезеңге тән
қауіп-қатерлер мен
нар тәуекелдерге
лайықты баға берді,
сондай-ақ, рухани
жаңғыру арқылы
болашаққа жарқын
жол ашудағы көзқарасын білдірді.
Біздің дамуымыздың ең бас
ты тұғырларының бірі – рухани өрлеу, рухани жаңғыру.
Осыған сай, халқымыздың
ежелден келе жатқан салты
мен дәстүрі, өркениетке тән
мәдениеті – ұлттық кодымыз
болмақ. Демек, рухани жаңғыру – адамзаттың ішкі әлемінің
жаңаруы, сана-сезімінің әлемдегі болып жатқан алуан түрлі
жаңа өзгерістерін қабылдай
білуі. Сондықтан да оны өркениеттің өрге жүзуі ретіндегі қарышты қадамы ретінде
тұтас алып қарастырамыз.
Өткен мен бүгіннің жаңғыруы
өркениетке жету жолындағы
өзара бәсекелестік қабілетті нығайтады. Ғаламданудың
жаһандық жүйесіне ену, қазіргі
зымыран жылдамдық ғасырының талаптарына дағдылануы
– сапалы әрі сенімді табыстың
кілті. Ол үшін әлемдік деңгейдегі өрісі кең білімнің салтанат
құруына жедел жол ашуымыз
қажет. Өйткені, сәтті құрылған
білім бағдарламалары елімізге
ұтымды үлес қосып, табыс тізгінін білімді жастардың қолына
ұстатпақ. Ол – болашақтағы
ел тағдыры деген сөз. Бұл
бағыттағы жұмыстар қарқынды жүргізіліп келеді. Соның бір
айғағы – Назарбаев Зияткерлік
мектептері. Ол – ғылым, экономика және саясат саласында
дарынды балаларға арналған
таңдаулы мектептер желісі.
2008 жылы Астанада Президент Н.Ә. Назарбаевтың
бастамасы бойынша алғашқы
Зияткерлік мектебі ашылғаны мәлім. Бұл тәуелсіздік
жемісінің бір парағы еді. Өйт
кені, бұрын дарынды балаларға арналған жалғыз ғана
республикалық физика-математика мектебі болғаны мәлім. Қазір енді талап та, талғам да өзгерді.
Осындай жаңашыл талапқа
сай білім жүйесін басқаруды
кімге сеніп тапсыруға болады деген мәселе көтерілгенде
таңдау тәжірибелі, бес аспап
маман, мемлекет қайраткері,
ғалым, педагог Күләш Ноғатайқызы Шәмшидиноваға түскен
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Тағдырдың сыны –
еді. Ол 1979-1981 жылдары
химия мамандығы бойынша
С.М. Киров атындағы Қазақ
мемлекеттік
университетін
(қазіргі Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті)
бітіргеннен кейін, еңбек жолын
орта мектептің мұғалімі болып
бастады.
Өмірдің сан тарау жолдары
пендені қашан, қайда бастайтынын алдын ала жоспарлап
алып, жаңа арналарға бағыттап отырады екен. Күләш Ноғатайқызы бірбеткей өжеттігімен,
алға ұстаған мақсаты жолында
кейін шегінуді білмейтін қайсар
мінезімен ағыны қатты өмір
өзенде сан түрлі сынақты жеңе
отырып, бақыт биігіне көтеріле
алды.
Жастайынан өмірдің қатал сынынан сүрінбей өткен
қиындық өмірлік тәжірибеге
айналды, оған кейінірек шүкіршілікпен қарағаны рас. Мәселенің байыбына бармас бұрын
асығыс шешім қабылдамайтын
сабырлылықты өзін тәрбиелеген ата-ана, ауылдастары,
ұстаздарынан бойына қалыптастырды. Өз пікірін қорғай
білу, өзгеге дұрыс ұстанған
бағытындағы игі істі өткізе білу
өмірлік қағидасына айналды.
Күләш Ноғатайқызы Талдықорған облысының Киров ауданындағы Бесқайнар ауылында туып өскен-ді. Жастайынан
жетімдік тауқыметін көп көріп,
жоқшылықтың
ащы
дәмін
тартты. Ата-анасы ауыл шаруашылығы саласында еңбек етті, Ұлы Отан соғысының
тақсіретін бастан кешті. Қан
майданнан жаралы оралған
әкесі Ноғатай қайтыс болғаннан кейінгі тауқымет анасының
мойнына түсті. Құрсағында
көтерген он бір баладан тірі
қалған тоғызына өзі қамқор
болды.
Елбасының соғыс және одан
кейінгі жылдардағы ел тағдырына қатысты «Алғыс айту»
күнін жариялағанда осындай
қиын шақты тарқатып айтқаны есімізде. Ол баршаға аян
болған оқиға, оның өзіндік
өрнектерін Күләш Ноғатайқызы ешқашан есінен шығарған
емес. Елді жоқшылық, ауыртпалық жайлап тұрса да, халықтың пейілі кең шақ еді.
Ертелі-кеш жұмыс басында
жүргендіктен бала-шағаға қарауға
анасының
мұршасы
бола бермеген шақта ауылдың
ересектері, мейрімді кейуана
әжелер бұларды қамқорлығына алып, бас-көз болатын.
Сондай ортада тәрбиеленген,
ауылдастарының жағымды қылықтарын бойға сіңіру әр жас
тың дағдылы әдеті десе де
болғандай. Туған ауыл тұшымды тәлім-тәрбиенің, түзу ни-

еттің, бесігі болып тербеліп,
жастарға пана, қолдарынан
келгенді ірікпейтін жандардың
ұясына айналатын. Негізі, осы
өңір талантты қыз тәрбиелеуде жолы болғандар қатарында.
Мұнда талантты, елге танымал
тұлғалар өте көп.
Күләш Ноғатайқызы ауылға
оралып, мұғалім болып жүрген
тұста, аялы алақанын тосқан
аяулы жандардың бірі – елге
кеңінен танымал, Социалистік
Еңбек Ері Зылиха Тамшыбаева болғанын әрдайым орынды мақтан тұтады. Өйткені,
өскелең
жастар
арасынан
белгілі бір іске деген айрықша
қабілеттілігін, өмірдің қандай
да бір саласында өзін ерекше қырынан көрсете алатын
дарынды жандарды іздестіріп
жүретін Зылиха Тамшыбаеваның көзіне еңбекқор, іскер,
жалынды жас Күләштың іс-қимылы бірден назар аудартты.
Зылиха Тамшыбаева 23
жасында ҚазКСР Жоғарғы
кеңесіне депутат болып сайланды, жоғары білім алды, Киров ауданының қызылша егумен айналысқан «Еңбекшіл»
ұжымшарын отыз жыл бойы
абыройлы басқарды.
Содан жас мұғалиманың
іс-әрекетінен
қандай
қиын
мәселені де табысты, әрі дербес шешуге ұмтылатын үздік
қабілетінің өмірмен ұштасып
жатуын ұнатып, ақыл-кеңесін
айтып:
– Сен айналайын, ерекше
талантты жансың, сондықтан
томаға тұйық мінезден арылып
көпшілікпен етене аралас,
өмірдің қатал сынақтарынан

сүрінбей өтіп, ширағаның жөн,
жастарға үлгі көрсететін басшы
бол, – деп комсомол ұйымының жұмысына тартты. Содан
әрі өмір жолындағы, қызмет
баспалдағындағы тасы өрге
домалап, Күләш Ноғатайқызы
небір биіктерді қиындықсыз
игерді. Қызметте жоғарылады, ел алдындағы беделі өсті,
үкімет тарапынан марапаттау
ларға ілікті. Киров аудандық
комсомол комитетінің хатшысынан басталған қызметтік
мансап, Гвардия аудандық
комсомол комитетінің бірінші
хатшысы, Талдықорған облыс
тық комсомол комитетінің хатшысы, Талдықорған облыстық
мұғалімдердің білімін жетілдіру институты директорының орынбасары қызметтеріне
дейін бір жоғарлатып қойды.
Өскен орта қандай болса,
жастардың санасы соған ұқсау
ға ұмтылатыны рас қой, сол
сияқты маңайында Битай Татенова, Закария Сейітова тәрізді
үздік қызылшашылар, Социалистік Еңбек Ерлері болуы
оны жігерлендіріп, қиындыққа
кезіккенде құлшындырып, әр
белесті алғанда қуаттандырып, қанаттандыра түскені жасырын емес.
Одан соң, тынымсыз еңбектің нәтижесінде, туа біткен бойдағы іскерлік қабілетімен 19962002 жылдары – Талдықорған
қаласы әкімінің орынбасары,
2002-2005 жылдары – Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым вице-министрі
қызметіне көтерілді. Ол жылдардың нарықпен арпалыстыр
ған ауыр қиындықтарын еске

алмай-ақ, жемісті тұстары мол
болғанына шүкіршілік еткен
жөн болар.
Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше
қабілетті, дарындылықты тани
білу, оның дамуына бағытбағдар беру ерекше қиын іс
екеніне талас жоқ. Алайда,
әр баланың жеке қабілетін
анықтап, оны сол бағытта жетелеу – ұстаздың, әрбір ұлағатты
жандардың, тума таланттың,
ерекше қабілетті ауыл азаматтарының қай кезде де парызы
болып қала бермек. Баланы
заманына қарай икемдеп, өз
заманының озық өнегесін оның
санасына сіңіре білу, оларды
шығармашылық бағытта жанжақты дамыту – бүгінгі күннің
де басты талабы.
Бұл талап үдесінен шығу
үшін уақыт талабына сай
Күләш Шәмшидинова 2005
жылы «Бөбек» ұлттық ғылыми-практикалық білім беру
және сауықтыру орталығының бас директоры қызметіне
кірісті. Қайда, қандай қызметте
жүрмесін Күләш Ноғатайқызы
қоғамдық жұмыстан шет қалып
көрген емес. Туған елі артқан
сенім үдесінен шығу үшін Талдықорған облыстық мәслихатының депутаты да болып сайланғаны есінде.
Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» заңында
мемлекеттік саясат негізінде
ең алғаш рет «Әр баланың қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы жеке адамның дарындылығын таныту» сияқты
өзекті мәселелер енгізілгені
белгілі. Дарынды балаларға
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жақсы ұстаз
білім беруді әр ғылымның бүгінгі дәрежесіне сәйкес жүргізу
бір жағынан қоғамға талантты
мамандар даярлауда тиімді
болса, екінші жағынан қоғамға
ерекше дарынды балалардың
тек өзінің интеллектуалдық дамуын қамтамасыз етеді. Оны
қоғамдастыру үшін іскер басшы, шебер ұйымдастырушы
қолы қажет. Сол тұста Күләш
Шәмшидиноваға «Назарбаев
Зияткерлік мектептері» ААҚ
басқарма төрайымы қызметі
ұсынылды.
Зияткерлік мектепте еліміздің
қабілетті балғындарын ғылымға
жастайынан баулу, жаратылыс
тану-математикалық пәндерді
тереңдетіп оқыту арқылы бейінді білім беруді көздейтін эксперименталдық оқу бағдарламаларын даярлап, іс жүзіне асыру
болды. Үш тілді білу үлгісін іске
асыра отырып, жаңа ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды енгізу де қарастырылды. Сөйтіп, негізгі екпінді
іргелі және жаратылыстану
ғылымдарын оқытуға түсіріп,
оқушылардың сындарлы, креативті ойлау қабілетін дамытуға
көп күш жұмсалды. Мұның бәрі
ұйқысыз өткен күндер мен түндердегі толассыз қарқынды жұмыстың нәтижесі болғанын айтып жату да орынсыз.
Әлемде білім беру ісінің
нәтижесін бағалай білудің өзіндік тәжірибесі қалыптасқаны
белгілі. Бұл ретте оқушының
қаншалықты білім алғандығы
емес, оның алған білімін іс
жүзінде қаншалықты пайдаланатыны маңызды болмақ.
Білім ұясындағы балаларға
берілетін білім сапасы негізгі үш нәрсемен анықталады.
Бұлардың біріншісі – білім
мазмұны болса, екіншісі – он-

дағы маманның біліктілігі және
үшіншісі – материалдық-техникалық базасы. Зияткерлік мектепте мұның бәрі басты назарда ұсталады.
Елбасы «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» бағдарламасында: «Білімді, көзі ашық,
көкірегі ояу болуға ұмтылу
– біздің қанымызда бар қасиет», – деп ашық айтады. Осы
ретте ұлт жоспарын орындаудағы әр саланың өзіндік үлесін
сөз етер болсақ, ұстаздар қауымына тиетін қомақты үлес
– жас ұрпақты жаңа қоғамның
білімді, тәрбиелі мүшесі етуді
жүзеге асыру. «Баланы жанжақты етіп тəрбиелеу үшін
жан-жақты білу қажет», – деген
белгілі педагог К.Ушинскийдің аманаты әркімнің есінде.
Сол айтпақшы, оқушыны жанжақты білу үшін мұғалімнің өзі
жан-жақты дамуы керек. Өйт
кені, мұғалім оқушының жан
дүниесін түсіне білуі үшін, өзі
де үндес болуы керек.
Бұл
қасиеттер
Күләш
Шәмшидиноваға тән екеніне жалпақ ел куә. Кезінде
қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері,
ақын, жазушы Міржақып Дулатов: «Мектептің мақсаты –
жалғыз құрғақ білімге үйрету
емес, біліммен қоса, жақсы
тәрбиені қоса беру», – деген
екен. Білім мен тәрбие қатар
игерілуі заңдылық болуға тиіс.
Қарапайым түсінікте бірқатар
жандар «сөз тек әдебиетші,
тарихшылар үлесінде» деп қателеседі. Осы ретте, мектепте
оқытылатын әр пәннің өз рөлі,
берер тағылымы, тәлім-тәрбиесі бөлек-бөлек екенін еске
саламын. Физика-математика,
химия-биология пәндерінің салауатты өмір салтын насихат-

тауда тәрбиелік мәні зор.
Жаңа жағдайдағы рухани
жаңғыру баршамыздан жаһандық өзгерістерге және әр саладағы жаңашылдықтарға дайын
болуымызды және тынымсыз
алға ұмтылуды қажет етеді.
Өйткені, зымыран уақытта
өмір сүрудеміз.
Әлемге танымал америкалық экономист Джон Коттер
өткен ғасырдың тоқсаныншы
жылдары өзінің «Өзгерістердің
алдында» кітабында бәсекелестерден ілгері болу үшін
міндетті түрде өзгерістердің
алдын алу, оны жүйелі басқару
қажеттілігін жазған-ды. Орынды пікір екеніне дау жоқ. Өйткені, әр халық, әр мемлекет
ғасырлар бедерінде рухани
жаңғырып, жаңарып отырады.
Ал рухани жаңғыру мен жаңаруда білім берудің маңызы
зор. Біз өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай, ескере
отырып, әлемде болып жатқан
жаңалықтарды ұлттық мүддеге сай қабылдай білуіміз керек. Бірнеше тілді білген адам
ештеңеден ұтылмайды. Сондықтан бүгінде білім, ғылымға
қойылатын талапшылдық жүгі
артып, тәрбиеші-педагогтерге үлкен міндеттер жүктелуде.
Мұны жүзеге асырудағы қиындық – нарық кезеңінің етектен
тартуы екені түсінікті. Әйтсе
де, қол қусырып бос қарап
отырудың еш реті жоқ. Одан
шығар жолдың амал-тәсілдері Күләш Шәмшидинова
іске асырып жатқан жобалары халқымыздың «көз қорқақ,
қол батыр» дейтін қағидасына
сай келетіндей. Еңбек нарығы
адам баласынан жүйелі ойлау
ды, салааралық коммуникация
ны, жобаларды басқаруды,
компьютерлік бағдарламалар

даярлау, көп тілде сөйлеу
және көпмәдениеттілікті, көркем еңбек пен клиенттің қажеттіліктерін өтейтін дағдыларды
талап етеді. Әлбетте, қай кезде де болмасын білім адам
өмірінде басты рөлін атқара
береді. Сонымен қатар, пәнаралық жан-жақты білім, білік
және дағдыларды жетілдірудің
де маңызына баса көңіл бөлінеді. Білім беру саласындағы
тренд – оқушыларды аз оқытып, олардың өздігінен білім
алуына жағдай жасау. Ал білім
берудің жаңа парадигмасы
мектеп түлектерінің еңбек нарығында өз орнын табуға негізделуге тиіс екенін алға тартады.
Мемлекет
басшысының
«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласында:
«Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі
жылдам дәуірге аяқ бастық.
Бұл жағдайда кәсібін неғұрлым
қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар
ғана табысқа жетеді», – деп
атап өтуі келешек көкжиегін
болжаған Ұлт көшбасшысының
көрегендігі болса керек. Мұндай жауапкершілік жүгін Күләш
тәрізді қазақтың қайсар қыз
дарының абыроймен көтеріп
жүргені бүгін емес.
Нәтижелі еңбектің үкімет тарапынан марапатталуы Күләш
Шәмшидинованың кеудесінде
жарқыраған «Құрмет», «Парасат» ордендері мен медальдарынан да көрінеді. Ол Отанын, туған жерін, ел тарихын
жанындай қастерлейді. Соның
бір айғағы, сонау тоқсаныншы жылдары, Жетісу өңірінде
қызмет атқарып жүрген тұсында, дарабоз батыр, талантты
қолбасшы Қаракерей Қабан-

бай Қожағұлұлының кесенесін
тұрғызуға, ерліктің туын биік
көтеруге табанды қызмет көрсеткен кезінде де аңғарылған
болатын. Бұл Жүсіпбек Аймауытовтың: «Туған жердің
қымбатын ғылым іздеп, кітап
қарап сарылып, көзінің майын тауысқан, көшенің шаңын
көп жұтқан шәкірт білмесе,
кім біледі?! Ыстық қой, шіркін,
туған жер!» деген сөзін еске
түсіреді.
Бүгінде Елбасымыз айтып
жүрген
«Үшіншіден,
Қазақ
«Туған жерге туыңды тік» деп
бекер айтпаған. Патриотизм
кіндік қаның тамған жеріңе,
өскен ауылыңа, қалаң мен
өңіріңе, яғни туған жеріңе деген
сүйіспеншіліктен басталады»,
– деген рухани жаңғыруына
қосылған Күләш Ноғатайқызының қомақты еңбектерінің бір
үзігі ғана болмақ.
«Елдің ұлы болсаң, еліңе
жаның ашыса, азаттық намысың болса, қазақтың ұлттық
жалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі
жолында
жан
теріңді сығып жүріп еңбек ет.
Жердің де, елдің де иесі өзің
екеніңді ұмытпа!», – деген
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың талабына қызу
үн қоса білген Күләш Ноғатайқызы Шәмшидинова бүгінде
асқаралы алпыстың биігіне
абыроймен көтерілді.
Сәрсенғали ӘБДІМАНАПОВ,
Қазақ экономика,
қаржы және халықаралық
сауда университетінің
ректоры,
Халықаралық
жоғары мектеп
Ғылым Академиясының
академигі,
педагогика ғылымдарының
докторы,
математика профессоры

ОТ РЕДАКЦИИ

И все это о ней – Куляш Ногатаевне ШАМШИДИНОВОЙ
Поскольку следующий номер газеты выходит 6 марта, а день рождения Куляш
Ногатаевны ШАМШИДИНОВОЙ, необычный, юбилейный – 4 марта, мы поздравляем ее – одну из самых
известных женщин Казахстана – с замечательной датой!
Выражаем свое восхищение Вашим
организаторским талантом, деловыми
и личными качествами. Масштаб задач,
направленных на внедрение обновленного содержания, инновационных технологий, трансляцию передового опыта
в учебные заведения республики, формирование высокопрофессионального
корпуса учителей Назарбаев Интеллектуальных школ, требует огромной са-

моотдачи, физических и душевных сил.
Ваш самоотверженный, бескорыстный
труд заслуживает всяческой поддержки
и огромного уважения. Искренне желаем
вам крепкого здоровья, оптимизма, новых трудовых свершений и творческого
вдохновения.
Хотелось бы отметить, что именно
Вы были в числе тех, кто 4 года назад
поддержал своими советами и добрыми напутственными словами нашу
газету! Вы сказали, что много разных
газет открывается и закрывается, но,
судя по содержанию уже первых номеров, можно верить в то, что издание
«Бiлiмдi ел – Образованная страна»
не окажется очередной «однодневкой».
Коллектив старается работать с огромной любовью для читателей и не отступать от своих намеченных целей быть

полезным и востребованным в сфере
образования медиаресурсом. Наши журналисты всегда с огромным энтузиазмом освещают деятельность
Назарбаев Интеллектуальных школ, успех и развитие которых, бесспорно,
связаны в огромной
мере с Вашим именем, опытом и талантом. Всегда восхищает Ваше умение
руководить, увлекать,
заряжать окружающих,
аудиторию слушателей,
коллег, учеников, Ваш искрометный ум, Ваше владение
Словом и, конечно же, человеколюбие, присущая Вам душевная красота и
доброта!
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Госаттестация: эффективный механизм контроля
или «пятое колесо в телеге»?

Министерство образования и науки выступает
за отмену государственной аттестации школ,
сторонники строгих
правил категорически
с этим не согласны,
руководители и учителя
школ с трудом переваривают «обновленку», для
родителей же и сознательных школьников (и
таковых немало) важно получить прочные
знания, которые дадут
им уверенный старт в
будущее.
По замкнутому кругу

Попробуем без левых и правых разобраться в этом вопросе.
Отчего регулятор деятельности
образовательных учреждений решает отпустить вожжи, другие же
настаивают на проведении госаттестации? Так, на заседании Мажилиса ряд парламентариев высказался за отклонение поправок
Министерства образования и науки
в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» и в
Закон РК «Об образовании».
Школа сегодня занята обновлением содержания учебных программ, внедрением трехъязычия,
цифровых технологий, новых критериев оценки учащихся, развитием у них критического мышления.
Учатся не только школьники, но и
учителя, которые готовятся к сдаче
Национального квалификационного теста, многие из них понимают
необходимость и преференции, которые дает им знание иностранного
языка, поэтому активно занимаются английским языком.
Новации образовательного ведомства продиктованы желанием
избавить организации образования
всех форм собственности от дополнительного чиновничьего нажима и
дать, наконец, возможность руководству заниматься организацией
учебно-воспитательного процесса,
а учителям – учить детей и учиться
самим.

Недоверчивый гражданин, да и
привыкший уповать на государство
обыватель воскликнет: «Как так? К
чему приведет такое попустительство?!».
С этим вопросом мы обратились
к главному эксперту управления
контроля в сфере образования
МОН Алле Шакановой, которая сообщила, что аттестацию образовательных учреждений в республике
проводят с 1999 года периодичностью раз в пять лет.
В основном при проведении
аттестации «хромают» такие показатели, как качество знаний, материально-техническое оснащение
и исполнение учебного плана. Точнее, его неисполнение. В малокомплектных школах это происходит
по причине отсутствия преподавателей. В городских – из-за перегруженности школ. К примеру, на
уроках иностранного языка, труда
и физкультуры необходимо делить
класс на две группы, но школа занимается в три смены, и в ней физически не хватает кабинетов и помещений для организации занятий.
Как пояснила главный эксперт
Алла Шаканова, государственная
аттестация неэффективна, поскольку даже при выявлении недостатков организации-нарушители
остаются безнаказанными. Это
порочный, замкнутый круг, констатировала Алла Мухамеджановна,
имеющая директорский опыт за
плечами. Если включить логику, то
школы с хорошими учебными показателями и оснащенностью через
пять лет вряд ли сдадут позиции.
Действительно, госаттестация подстегивает, заставляет мобилизоваться школы, но не лучше ли работать с конкретными организациями,
где требуется вмешательство и помощь МОН?!

За чей счет, собственно,
банкет?

Процент неаттестованных организаций образования составляет
39%. Благодаря Национальной образовательной базе данных (НОБД)
управление контроля МОН владеет
ситуацией в полном объеме. Проверки проводятся при поступлении
жалоб от граждан, а также выборочные – на основе НОБД.

Несоответствие требуемым параметрам в основном наблюдается
в отдаленных школах. И надо понять, подчеркнула главный эксперт
министерства Алла Шаканова, что
их закрытие – не выход.
Напротив, лишение права оказывать образовательные услуги –
огромная проблема для родителей
и учащихся, живущих в глубинке.
Ведь принцип доступности образования становится ничем не подкрепленной декларацией. Поэтому
в каждом случае необходимо разбираться и решать накопившиеся
проблемы, привлекая к этому органы местной власти, бизнес-структуры и общественность.
В работе аттестационных комиссий участвуют эксперты из
других организаций образования.
Обычно это заместители директора по учебно-воспитательной работе, методисты, учителя основных
предметов, воспитатели, имеющие
определенную нагрузку по своей
основной должности. Двухнедельное (!) их отсутствие в школе также
негативно отражается на рабочем
процессе, создает перегрузки для
коллег.
Освободить организации образования от такого вида контроля
предлагает и заместитель председателя Казахстанского отраслевого профсоюза работников
образования и науки, член Общественного совета МОН Виктор Беженаров: «Эта процедура
негативно воспринимается всем
педагогическим сообществом. Не
станем говорить о методике ее
проведения. Руководители школ
и педагогические работники задолго до аттестации впадают в
состояние глубокого стресса. Не
редкость, когда в аттестационные
комиссии попадают некомпетентные люди, что делает сам процесс
контроля непродуктивным. Всем
очевидно, что меры контроля в
форме государственной аттестации школ не обеспечивают ожидаемую эффективность. Аттестация проводится регулярно, но
все знают о том, что в отношении
дошкольных организаций и школ
не принимаются меры по отзыву
лицензий, не возбуждается административное
производство,

неаттестованные детские сады
и школы не закрываются. Наше
образование должно стремиться
к критериальному оцениванию
деятельности. А это говорит о
смещении акцента с госконтроля
на самооценивание организаций
образования. Эта практика присутствует во многих государствах
с высокоразвитой системой образования. Названные подходы в
системе оценки качества работы
организаций дошкольного и среднего образования стали бы одной
из эффективных мер по снижению
коррупционных рисков, которые, к
сожалению, имеют место в практике государственной аттестации».
На условиях строгой анонимности учителя рассказали, что в основном за расширение зоны обслуживания в таких случаях доплата не
производится. Чаще объединяют
классы, а от таких уроков никакой
пользы – одна нервотрепка. Более
того, разговоры о коррупционной
составляющей этой процедуры родились не на ровном месте. Руководитель одной комиссии нацелен на
объективную оценку всех показателей, подлежащих проверке, и заявляет сразу: «Никаких угощений!».
Другой бастык, напротив, помимо
обеда ставит условие об обеспечении транспортом, организации бани
и прочих не предусмотренных бюджетом услуг. За чей счет, собственно, банкет? Догадайтесь сами!

Кому он нужен –
двойной контроль?

Проводя в жизнь масштабные
реформы, МОН не может не реагировать на мнение педагогов образовательных учреждений, которые жалуются на бюрократический
прессинг и бумажную волокиту. Государственная аттестация создает
стрессовую ситуацию в коллективе
и ложится дополнительной нагрузкой на педагогов и учащихся. Наличие внутренних проверок на основе
НОБД и государственной аттестации означает двойной контроль. Но
есть ли смысл в этом?
Происходит отвлечение учителей и школьников от учебного
процесса, нарушается распорядок
работы организации образования.
Не нужно забывать и о стрессе, ко-

торый переживают учащиеся при
сдаче контрольных срезов. При
этом важно время года, когда проходит проверка знаний. Случается
и так, что школьникам предлагают
задания, которые они еще не проходили по программе.

Кто заказывает музыку?

Закономерно, что на все изменения в образовательной сфере вместе с детьми реагируют и родители.
Их мнение для школы – надежный
барометр правильности принимаемых решений либо сигнал для
корректировки действий. Именно
поэтому МОН делает акцент на создание попечительских советов, на
которые и должен возлагаться общественный контроль за всем, что
происходит в школе.
Складывается впечатление, что
противники поправок, предлагаемых МОН, не до конца вникли в ситуацию либо поверхностно знакомы
с проблематикой школ и процессом
реформирования системы образования. С учетом наличия коррупционной составляющей и недостаточной эффективности действующей
формы госконтроля МОН предлагает заменить госаттестацию на
самооценивание по ряду критериев. Новая модель, предусматривающая участие в этом процессе
родительской
общественности,
станет надежней, эффективней, а
главное, избавит образовательные
учреждения от излишней опеки и
вмешательства.
Отправляя ребенка в детский
сад либо в школу, родители судят
о качестве учебно-воспитательного
процесса и профессиональной подготовке педагогов по достижениям
ребенка. И тут ничего не попишешь:
кто платит, тот и заказывает музыку.
А главный заказчик услуг – его величество налогоплательщик, и об
этом нельзя забывать.
Редакция приглашает учителей
высказать мнение по поводу государственной аттестации. Что она
дает? Действительно ли это необходимый и эффективный механизм
контроля или «пятое колесо в телеге»?
Татьяна БРЕДИХИНА
Астана

АЙТУЛЫ ШАРА

Мұрат Әуезовтың өнегеге толы өмірі
Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-де белгілі қоғам
қайраткері, жазушы,
публицист, филология
ғылымдарының докторы, ҚР журналистика
академиясының академигі Мұрат Әуезовке
арналған «Өнегелі өмір»
сериясымен жарыққа
шыққан кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті.
Аталмыш кітапта өмірбаяндық
мәліметтер, таңдаулы туындылар,
замандастары мен әріптестерінің
естеліктері, сонымен қатар, мұрағаттық деректер мен әртүрлі жылдардағы суреттер көрініс тапқан.
Салтанатты жиынға филология
ғылымының докторы, профессор, Айгүл Ісмақова, филология
ғылымдарының докторы Альмира
Наурызбаева, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы
Смағұл Елубай, тарихшы Әміржан
Әлпейісов және басқа да зиялы

қауымдар қатысты. Сондай-ақ, ҚР
Сыртқы істер министрлігінің өкілдері келіп, министр Қайрат Әбдірахмановтың Мұрат Әуезовтың
75 жылдығына орай арнайы құттықтау хатын оқып берді.
Жиында алғашқы болып сөз
бастаған ҚазҰУ ректоры «Елі
мен жері үшін талмай еңбек еткен адамдардың өмірі мен қызмет
жолын насихаттап, жастарға үлгі
ететін университетіміздің дара басылымы «Өнегелі өмір» сериясының жаңа шығарылымы ұлттық
әдебиетіміздің, мәдениетіміздің
көрнекті өкілі Мұрат Әуезовке арналып отыр. Мұрат Мұхтарұлы
жастайынан өзінің елі мен жеріне
деген асқан сүйіспеншілігін көрсетіп келе жатқан ұлтымыздың
мақтанышы. Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік университетінің
шығыс тілдері институтында қытай
тілін меңгеріп жүрген студенттік
шағынан бастап, қазақстандық жерлестерімен бірге Мәскеуде ұлттық
сана мен ата-бабамыздың тарихын

насихаттап, «Алаш Орда» идеясын
зерделеп, дүйім жұртқа тарату мақсатында «Жас тұлпар» бейресми
жастар қозғалысын ұйымдастыр
ған. Сонымен қатар, 1989 жылы
құрылған «Невада-Семей» қоғамдық қозғалысының бастауында
да тұрған азаматтардың бірі
әрі бірегейі де, өмірі өнегеге толы ұлтымыздың мақтанышы
Мұрат Мұхтарұлы болатын», – деді
Ғалым Мұтанов.
Салтанатты шарада сөз алған
Мұрат Әуезов «Маған сіздің туындыларыңызды, естеліктеріңізді жинақтап «Өнегелі өмір» сериясымен
кітап қылып жарыққа шығарайық
деп ұсынғанда, шыны керек өте
қатты қуандым. Сондықтан осы бір
кітаптың шығуына себепші болған
Ғалым Мұтанұлына шексіз алғысымды білдіргім келеді. Біздің бойымызда жастайымыздан ұлтқа деген
құрмет әрқашан да басым болатын.
Осында көптеген жастар жиналып
отыр, еліміздің ертеңі сіздер, демек
келешек ұлттың жанашыры да сіз-

дер, сондықтан да тек алға қарай
талпыныңдар», – деп жиналған
көпшілік қауымға өз ризашылығын
білдірді.
ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов
Мұрат Мұхтарұлын Әл-Фараби «Үлкен алтын медалімен» марапаттады. Әрдайымда еліміздің әдебиеті
мен мәдениетіне өлшеусіз үлес қосып келе жатқан дара да дана тұлға
Мұрат Әуезовтың осындай өнегелі
өмірі өскелең ұрпаққа үлгі болып,
елі мен жеріне жасаған шексіз еңбегі, жазған туындылары қазақ деген

дархан халықтың жадында жатталып, тарихымызда алтын әріптермен жазылып қалары ақиқат.
Айта кету керек, көрнекті
тұлғалардың өмірі мен қызметі
туралы университеттік «Өнегелі
өмір» кітабы, ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтановтың бастамасымен
тұрақты түрде баcпадан шығарылып тұратын кітаптар сериясы
болып табылады.
Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ баспасөз қызметі
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Білім беру сапасын жетілдірудің жаңа бағыттары

Елбасы Н.Ә. Назарбаев
«Барлық жаңғырту
үрдісіндегі табыстың
негізгі факторларының
бірі – ұлттық білім беру
жүйесін жаңарту болып
табылады» деп атап
көрсеткендей, білім беру
үдерісі жаңару үстінде.

Жанар БАЙНАЗАРОВА,
№3 ОМ директоры
Мұнайлы ауданы
Қазіргі заман ұстазының бір минут та ізденіссіз қалуға құқы жоқ
екендігін жан-тәнімен терең түсінген мектеп ұжымы бірлесе отырып,
шығармашыл шәкірт тәрбиелеуде
жаңа заманға лайықты білім беру
жолдарын қарастырды. Әрине,
бұндай бетбұрыстың аз уақытта

жүзеге аспайтыны белгілі.
Жаңа бағдарламаның өзі спиральдік қағидатқа негізделгенін
ескеріп, сапалы білімді қарапайымнан күрделіге қарай бергенде
ғана нақты нәтижеге қол жеткізетіні
анық. Сондықтан білім ордамызда
2015-2016 оқу жылының қыркүйек
айынан жаңартылған білім беру
жағдайында Блум таксономиясына
негізделген жұмыс жоспарлы түрде
қолға алынды. Мұғалімдер Блум
таксономиясы бойынша жоспарланған сабағында жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану арқылы
балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, олардың қажеттілігіне қарай жұмыстануда.
Мектеп мұғалімдеріне осы бағытта
түрлі әдістемелік көмек көрсетіліп,
кәсіби мамандармен кездесу, семинар, курстар, шеберлік сыныптар ұйымдастырылды.
Ынтымақтасқан ұжымның алдындағы міндет пен мақсатты
нақты айқындауының нәтижесінде аз уақыт ішінде нәтижеге
бағытталған білімнің жемісін көре
бастады деуге болады. Алғашқы
жылы пән мұғалімдерінің 35 пайызы сабақ жоспарының кезеңдерін
Блум жүйесімен құрса, қазір ұстаздарымыздың 85 пайызы сабағын
Блум таксономиясымен жазады,
олардың 56 пайызы жаңа тақырыпты оқушылардың өздері меңгеріп
және критерийлік бағалауларын

тиімді ұйымдастырады.
Оқушы үнін ескере және деңгейіне қарай жасалған қысқа
мерзімді сабақ жоспарлары арқылы мұғалімдер түрлі аудандық,
облыстық, республикалық сайыс
тарға қатысып жүлдегер атанса,
бір жағынан жаңа бағыттағы сабақ
өту үлгісін насихаттаушы ұжымға
айналды. Былтыр мектебімізде өз
тәжірибемізбен бөлісу мақсатында «Блум таксономиясын тиімді
қолдану» тақырыбында семинарын өткізіп, ауданымыздың 13
мектебінің әдіскерлері мен мұғалімдері және АБҮО әдіскерлері
шақырылды.
Басқосу жоспарының жүрісі
және жоспардағы әрбір іс-шара
Блум бойынша құрылды. Соңғы
«Бағалау» бөлімінде Блум таксономиясы арқылы шәкірттердің
табысты оқуына мүмкіншілік туатыны, оқу сапасының артуына тиімді
жол ретінде семинарға қатысушылар өз бағаларын берді.
Жаңалыққа жаны құмар ізденімпаз мұғалімдеріміз жаңа бағдарлама бойынша түрлі курстардан
өтіп, білімдерін жетілдіруде. Нәтижесінде педагогтеріміз аудандық,
облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде түрлі сайыстарға, іс-шараларға қатысып жүлделі
орындарды иеленуде. Соңғы 2
жылда мектептен 2 «Алтын белгі», 5 «Ерекше аттестат» болды.

Цифрлық технология – даму жолы
Колледжімізде ҚР
білім беруді және
ғылымды дамытудың 2016-2019
жылдар аралығындағы мемлекеттік
бағдарламасына
сәйкес тұтынушылардың сұраныстарын ескере отырып,
интерактивті оқыту
құрылғыларын
жасауды жүзеге асырады.

Нұрбол БУРИН,
Бейнеу политехникалық
колледжі директоры
Осыдан 5 жыл бұрын техникалық және кәсіптік білім
беру саласын жетілдіру және
дамыту мақсатында колледж басшылығымен, әртүрлі мамандық мамандарынан «BeyneuSoftware» шығармашылық тобы құрылды.
Осы шығармашылық топ Қазақстандық стандарт талаптарына сәйкес қондырғылар
құрастырып, оның бағдарламасын жасап, қолданысқа
енгізді.
Бұл қондырғылар өзіміздің білім ордамызда қолданылып, оң нәтижесін беруде.
Бұл интерактивті құрылғылардың артықшылығы мемлекеттік тілде жасалғандығы
және жұмыстық жағдайда бо-

луында. Ауданда тұңғыш рет
колледждің «Авто оқу жаттығу
алаңына» жасыл энергияны,
яғни, күн сәулесінен және
жел энергиясынан қуат алатын бағдаршамдар, сонымен
бірге, қашықтықтан басқарылатын ақпараттық дисплей
жасап шықты.
Бұл дисплейде сабақ кес
тесі, автоматтандырылған үзіліс, колледж әнұраны, оқу
орнымыздағы соңғы жаңалықтар мен жетістіктер, хабарландырулар, білім ордасы
туралы ақпарат берілген.
Қазіргі кезде шығармашылық топ виртуальды көзілдірік, басқару манипуляторларын пайдаланып, виртуальды зертханалар мен
шеберханалар жасау жобасымен айналысып жатыр.
Жұмысшы
мамандығының «World Skills Kazakhstan-2017» кәсіптік шеберліктің Ұлттық чемпионатының өңірлік кезеңіне колледж
бойынша 4 студент қатысып,
нәтижесінде
«Веб-үлгілеу»
құзыреттілігі бойынша Мағжан Жұмабаев, «Инженерлік
графикада» Еркебұлан Сұлтанғалиев Алтын медальмен
марапатталды.
Республикалық Астана қаласында өтетін Ұлттық чемпионатында Еркебұлан Сұлтанғалиев «Инженерлік графика
CAD» құзыреттілігі бойынша
2-орын иеленіп, күміс медальмен марапатталды және Ресей мемлекетінің Краснодар
қаласында 18 мемлекет арасында өткен халықаралық
«WorldSkills Russia-2017» чемпионатында 3-орын және қола
медаль алды.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері
арасындағы «Ақпараттық және мобильді технологиялар

білім беру процесін ұйымдастыру үшін» атты облыстық
байқауында Казрет Джакаев,
Нұржан Өмірхан, Асқар Жолдасқалиев кез келген бағыт
бойынша 1-орындар алды.
Былтыр өткен жұмысшы
мамандығының «Batysskills»
кәсіптік шеберліктің аймақаралық чемпионатында Нау
рызбек Мерешов 2-орын
алды. Сол жылы Маңғыстау
облысының «Арнаулы орта
оқу орындары студенттері
арасында экологиялық пилоттық жобалар» конкурсына Әділет Бақыт қатысып,
2-орын қанжығалады.
Шәкірт жетістігі – мұғалімнің
кәсіби біліктілігі мен шеберлігінің жемісі. Сондықтан да
сала мамандарының біліктілігін арттыру үнемі назарға
алынады. Атап айтқанда,
колледждің өндірістік оқыту
шеберлері Тұрлан Оспанов
Германияда, Елмұрат Аяпов
«Білікті жұмысшылар мен
мамандарды
дайындауда
ғылыми-әдістемелік қамтамасыздандыру» бағдарламасы
бойынша Беларусь Респуб
ликасы Минск қаласындағы
«Республикалық кәсіптік білім
беру институты» білім беру
ұйымынан біліктілігін арттырып, тағылымдамадан өтті.
Қазіргі таңда мамандарымыз Е.Аяпов Малайзия мемлекеті Куала Лумпурда АзияТынық мұхит технологиялар
мен инновациялар университетінде тағылымдамадан
өтуде, Т.Оспанов Б.Нурумов,
Е.Сұлтанғалиев Алматы қаласында біліктілігін арттыруда.
3 оқытушы «Кәсіпқор» холдингі ұйымдастырған «Модульдік құзыреттілік тәсілдеме негізінде әзірленген
техникалық және кәсіптік білім
беру бағдарламаларын іске
асыру» бойынша біліктілігін
арттырды.

Биылғы оқу жылында 4 «Алтын
белгі», 6 «Ерекше аттестат», 10
«Үздік аттестатқа» үміткер шығып
отыр. Оқыту мен оқу үдерісінің қай
бағыты бойынша да (ғылыми жоба,
түрлі сайыстар, олимпиада, ҰБТ
және т. б.) ілгерілеушілік бар. Бұл
– нәтижеге бағытталған білім баспалдағына сатылап көтеріліп келе
жатырғанымыздың айғағы және
ұжымды ынтымақтастыра, ынталандыра басқарудың жемісі.
Ұйымшыл ұжымның бұл жеткен жетістіктерінің бір бөлшегі
ғана. Жас ұрпақ игілігі үшін атқарылып жатқан қызметтердің шегі
жоқ. Атап айтар болсам, биылғы
жаңа оқу жылынан бастап қолға
алынған «100 кітап жобасы». Жобаның мақсаты – ғаламтор торына
шырмалған оқушылардың әдеби
кітаптарға деген қызығушылығын
ояту, бай қазынамыз болған көркем шығармаларды насихаттау,
сол арқылы рухани жан-дүниесі
ұлттық құндылықпен сусындаған
тұлға тәрбиелеу. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, бұл бас
таманы ауыл халқы, кәсіпкерлер
қолдап, демеушілік жасап жатыр.
Білім алушылар әдебиет әлеміне
саяхаттаумен қатар, жеңімпаздар бағалы сыйлық иесі атанады.
Әрине, өз еңбегімен жеңіп алған
сыйлық бала үшін қымбат болары
хақ.
Елбасымыздың «Болашаққа

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы да мектебімізде қызу
талқыланып, ұлттық құндылықтарымыздың маңыздылығын түсіндіру жұмыстары үздіксіз жүргізілуде. Бұл бағытта тәрбиелік мәні
зор іс-шаралардың жиі өткізілуі
– пікірімнің айғағы. «Тәрбие және
білім» кіші бағытының «Отаным
– Тағдырым» бөлімінің «Ғасыр
сыйлаған қайталанбас тұлғалар»
жобасы аясында мектебімізде географ, публицист, этнограф-ғалым
Серікбол Қондыбайдың өмірі мен
шығармашылығына арналған, өлкемізді тану, туризм бағытында
оқушылардың зерттеу жұмыстарын дамыту мақсатында «Серікболтану» клубы ашылды, жұмысы
жоспарланды.
«Маған жақсы мұғалім бәрінен
қымбат, өйткені, мұғалім – мектептің жүрегі» деген еді Ыбырай
Алтынсарин. Мектебімізде ұжымды ынталандыру, моральдық,
материалдық тұрғыдан марапаттау жұмыстары жүйелі жолға
қойылды. Өйткені, мұғалімнің
өлшеусіз еңбегі – жоғары бағаға
лайық. Мектепішілік «Жыл ұстазы», «Жыл оқушысы», «Жыл сынып жетекшісі», «Жылдың ең үздік
мұғалімі», «Үздік оқу бөлмесі»
және т. б. номинациялар бойынша ұстаздарды марапаттау және
ынталандыру шараларын жыл
сайын өткізу дәстүрге айналды.

«Ұрпаққа ұлағат»

Дәл осындай атаумен мектеп-лицейімізде өнер жанашыры, жас ұрпақты патриоттық
тұрғыда тәрбиелеуді мақсат
еткен аудандық, облыстық
және республикалық жыр
мүшайраларының жүлдегері,
ақын-сазгер Зияш Келаманқызының жыр кеші өтті.
Ұрпақ мәселесі кім-кімді де ойландырмақ. Осындай алмағайып заманда ұрпаққа тәрбиелік
мәні зор басқосу кештерінің балаларға берері мол. Жас ұрпақты, елін,
жерін сүюге, туған жердің қасиетін
түсінуге үндейтін ақынның шабытты
жырлары ешкімді де бейжай қалдыр
мады. Шара шымылдығын ақынның
сезімге толы жырларымен ашып осы
кешке Атырау облысы Кеңжылыойдан арнайы келген ақынның өз қызы,
көптеген облыстық және республикалық конкурстардың жүлдегері Маңғыстаудың жыр жүйрігі Махфуза
Рахметқызы – ақын сөзіне жазылған
жыр бастауымен әрлендіре түсті.
Ақынның отты жырлары оқылып,
әндері шырқалды. Сонымен қатар, осы
жуық арада ғана Зияш Келаманқызының сөзіне жазылған «Қарындасым»
әніне Маңғыстаулық жас әнші Мерей
Жаңайбайдың орындауында бейнебаян түсірілді. Кейіпкерім тек ақын
ғана емес, тума талантты жазбай

танитын, өнерге тәрбиелей білетін
жетекші ұстаз.
Жас талантты өнерге баулыған ұстаздың бәйгеге үкілеп қосқан шәкірттері оның үмітін ақтап жүлделі келіп
жүр. Солардың бірі жас ақындар Марат Қаниев, Дәулет Көнебаев, Балзия
Көнебаева. Ұлы мұрамыз жыр дастандары соның ішінде бабалардан
аманат болған «Қырымның қырық батыры», Ұзақбай жырларын үйретіп,
додалы жыр бәйгелеріне салып жүрген өз қызы бірнеше республикалық
байқаулардың жүлдегері, жыршы Махфуза Рахметқызы, немересі Меруерт
Рахметқызы, кіші немересі Мұхаммед
Әли Рахмет және әнші Майра Салиева. Осы әдемі кеште оқу ошағымыздың директоры Калия Мухамедьярова
Зияш Келаманқызын шығармашылық
кешімен құттықтады.
Жүздесу шымылдығы «Алаш»
әнімен жабылды. Әр баланың жүрегіне жалын отын жаққан, әр жасқа рухани азық боларлық кеш сыйлаған жүрегі
елім, жерім деп соққан ақын Зияш Келаманқызына шабытты жырларыңыз
көп болсын, қаламыңыз талмай, жас
ұрпақты алға жетелей беріңіз деген
тілек айтамыз.
Жансая ҚЫЗЫҚБАЙҚЫЗЫ,
Ғұбайдолла Айдаров атындағы
№1 МЛ география пәні мұғалімі
Түпқараған ауданы
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АККРЕДИТАЦИЯ

Новая траектория в повышении качества подготовки
кадров ТиПО Казахстана

В настоящее время в
Казахстане происходит процесс перехода
от государственной
аттестации к независимой оценке качества
– аккредитации организаций технического
и профессионального
образования.

Динара БЕКЕНОВА,
руководитель проекта по
аккредитации организаций
ТиПО Независимого
агентства аккредитации
и рейтинга (НААР)
В современных условиях глобализации и интеграции роль
человеческого капитала является важным приоритетом для
любого государства. Международный опыт подтверждает, что
инвестиции в человеческий капитал, особенно в образование,
способствуют эффективному и
устойчивому развитию национальной экономики и общества.
Как отметил Глава государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности
развития в условиях четвертой
промышленной
революции»,
человеческий капитал – это основа модернизации. Для этого
необходимо ускорить создание
собственной передовой системы
образования, которая будет учитывать мнения стейкхолдеров,
соответствовать
международным требованиям и способствовать новому качеству образования.
Особое место в системе образования Казахстана занимает
техническое и профессиональное образование. Важный момент в повышении международной конкурентоспособности
ТиПО – активное вхождение Казахстана в Туринский процесс,
следование его ключевым принципам и стратегическим направлениям, их гармонизации с оте-

чественным законодательством
и методологией. И, прежде всего, такого стратегического приоритета, как «инвестирование в
качество» ТиПО, подчеркнутого
в Туринской декларации 2011
года.
В основополагающих документах Туринского процесса
особое значение для повышения
конкурентоспособности выпускников и подготовки высококвалифицированных кадров отводится
независимой аккредитации организаций ТиПО и образовательных программ. Стоит отметить,
что данная процедура играет не
только роль непосредственной
оценки, но и выступает катализатором в продвижении международных стандартов в законодательное обеспечение системы
ТиПО и в практику работы ее образовательных организаций.
Согласно Закону РК «Об образовании», к 1 января 2020 года
организации технического и профессионального
образования
должны пройти процедуру международной аккредитации для
получения финансирования на
подготовку кадров в рамках государственного заказа и права на
выдачу документов об образовании государственного образца.
Государство пошло на такой
шаг для повышения качества
подготовки кадров и приведения образовательных программ
в соответствие с требованиями
европейских стандартов, так как
модернизация системы должна
идти в соответствии с мировым
развитием.
На сегодняшний день высокими темпами проводится модернизация системы ТиПО в соответствии с запросами общества
и индустриально-инновационного
развития экономики, ее интеграции в мировое образовательное
пространство. В Государственной программе развития образования и науки РК на 2016-2019
годы определены аспекты модернизации, направленной на
повышение качества и престижа системы ТиПО, обеспечения
роста обучающихся, желающих
приобрести рабочие профессии
(проект «Бесплатное профессионально-техническое образование
для всех»).
Что собой представляет процедура аккредитации? Что нового
она даст колледжам? Для организаций ТиПО аккредитация – новая концепция гарантии качества,
которая направлена на достижение улучшения деятельности
колледжей с вовлечением в про-

Рисунок 2 – Аккредитация организаций ТиПО
в Республике Казахстан

Рисунок 1 – Механизм аккредитации организаций технического и профессионального
образования
цесс всех заинтересованных лиц.
Аккредитация помогает взглянуть
на деятельность колледжа со стороны, оценить траекторию своего
движения, пересмотреть сделанное и определить направления и
перспективы развития.
Международная
аккредитация – это процесс оценки качества деятельности организации
образования в целом (институциональная
аккредитация)
и образовательных программ
(специализированная аккредитация), который осуществляет
национальный или зарубежный
аккредитационный орган, являющийся полноправным членом европейских сетей по обеспечению
качества образования и включенный в реестр уполномоченного
органа.
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) на
образовательном рынке нашей
страны работает с 2011 года.
Агентство проводит международную аккредитацию, так как
является полноправным членом
авторитетных европейских и
международных сетей по обеспечению качества образования
(ENQA, EQAR, APQN, WFME,
INQAAHE, IREG, CEENQA, CIQG,
AQAAIW) и внесено в реестр признанных аккредитационных органов Казахстана.
Процедура аккредитации в
НААР состоит из пяти этапов.
Этапы включают заявку, заключение договора, проведение
обучающего семинара, самооценку согласно стандартам,
визит внешней экспертной комиссии (ВЭК) в колледж, решение Аккредитационного совета и
постмониторинг (рисунок 1).
В Республике Казахстан функционируют 824 организации технического и профессионального
образования. С 2014 по 2017 год
аккредитацию прошли свыше
90 колледжей, что составляет
свыше 11%. Согласно плану мероприятий ГПРОН на 2016-2019
годы этот показатель в 2018 году
должен достигнуть 30% (рисунок
2).
Независимым агентством аккредитации и рейтинга аккреди-

товано свыше 30 колледжей в
рамках институциональной аккредитации и специализированной – 104 образовательных программы. На сегодняшний день в
процессе аккредитации находятся более 40 колледжей и 140 образовательных программ.
Эти
показатели
говорят,
во-первых, что у колледжей появилось осознание важности и
необходимости
аккредитации
как инструмента для роста эффективности их деятельности,
во-вторых, доверие и высокая
оценка НААР, которое несет ответственность за обеспечение качества образования в Казахстане
и играет важную роль в политике
постоянного улучшения качества
образовательных услуг посредством определения и распространения на национальном уровне
лучшей практики.
У организаций ТиПО при проведении аккредитации возникают сложности при определении
и обозначении миссии, планировании, обновлении контента
дисциплин, внедрении новых технологий в учебный процесс. Это
связано с отсутствием корректирующих действий по итогам проведенных мониторингов и анализа деятельности.
Особое внимание при подготовке к аккредитации следует
обратить на тесную взамосвязь
со стейкхолдерами, создание и
продвижение веб-сайта организации образования, систему менеджмента качества, мониторинг
стратегической
документации,
развитие международного сотрудничества, расширение связей с отечественными организациями образования, повышение
квалификации
инженерно-педагогических работников (ИПР),
мастеров
профессионального
обучения, а также постоянно
изучать происходящие изменения в системе ТиПО в связи
с проводимой модернизацией.
Вышеперечисленные
аспекты
оказывают большое влияние на
качество подготовки кадров, а
также на результативность и эффективность деятельности организации образования.

Независимое агентство аккредитации и рейтинга для четкого понимания процедур аккредитации и оказания помощи
колледжам особое внимание отводит разъяснительной работе.
НААР постоянно проводит бесплатные обучающие семинары
для руководителей организаций
ТиПО, ИПР во всех областных
центрах, в Алматы и Астане.
Совместно с Национальной
палатой
предпринимателей
«Атамекен» во всех регионах
проведены обучающие семинары-тренинги для представителей работодателей.
Независимым агентством аккредитации и рейтинга впервые
в Казахстане проведен Международный
семинар-тренинг
«Аккредитация
организаций
технического и профессионального образования как фактор
обеспечения качества подготовки квалифицированных кадров:
международный опыт», в работе которого приняли участие
более 150 человек из 6 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Семинар-тренинг позволил определить направления и
перспективы развития аккредитации в организациях ТиПО с
целью повышения качества подготовки кадров.
Отличительной чертой деятельности НААР является культура качества, мобильность,
совершенствование в рамках проводимых процедур, прозрачность
и объективность аккредитации,
участие зарубежных экспертов,
представителей работодателей и
студентов в работе ВЭК.
Таким образом, аккредитация, проводимая в организациях
ТиПО, позволит обеспечить качество технического и профессионального образования; получить государственный заказ с
2020 года на подготовку кадров;
повысить
конкурентоспособность выпускников колледжей
на рынке труда; привлечь и признать мировые тренды в сфере
образования;
интегрироваться
в европейское образовательное
пространство; поднять имидж
учебного заведения.
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

Ресейдегі халықаралық тәжірибе алмасу
Жуырда көршілес
Ресей елінің Новосібір
қаласында дәстүрлі
II педагогикалық
«Кәсіподақ тәжірибе
алмасуы» шарасы
өтті.

Басқосуға 60-тан астам жас
мамандар, мұғалімдер, мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиешілері, жоғары оқу орындардың оқытушылары қатысты.
Педагогикалық шеберлік
шарасына бастауыш кәсіподақ ұйымдарының 12 төрағасы, облыс аймағының жастар
кеңесінің 24 мүшесі, аудандық
кеңестің 8 жетекшісі белсене
атсалысты.
Қатысушылар алдында Новосібір облыстық Білім және
ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Светлана
Сутягина және Қазақстандық
салалық білім және ғылым
қызметкерлері кәсіптік одағының Павлодар облыстық ұйымының бас маманы, облыстық
жастар кеңесінің төрағасы Ернар Иманбаев алғы сөз сөйледі.
Екі кәсіподақтың өкілдері
әрбір елдің білім беру жүйесі, жетістіктері мен түйткілдері, олардың шешу жолдарын
талқылады. Новосібір облысының педагогикалық шеберлігінің

қауымдастығының вице-президенті Марина Чешева модератор болып, қатысушылардың
көңілінен шықты.
Жас мамандармен Искитим
ауданының география мұғалімі,
«Жыл ұстазы-2017» облыстық
кәсіби шеберлік байқауының
жеңімпазы Светлана Королькова өз тәжірибесімен бөлісті
және жас мамандармен «Қорқыныш сезіміне бой алдырмау» тақырыбында қызықты
тренингті «Перспектива» орта
білім беру мектебінің психологі Алексей Ермошин өткізді.
Өзім «Ынтымақтастық – табыс кілті» тақырыбында тимбилдинг өткіздім. Павлодар
қаласының №8 ДБАМЛ география пәнінің мұғалімі Виталий
Кожокар – «Қазақстандағы қо-

ғамдық бірлестіктің негізінде
балалардың жергілікті қауымдастық шеңберін ұйымдастыру және қолдау» тақырыбында
баяндамасымен бөлісті.
Новосібір облысының білім
беру және инновациялық саясат министрінің міндетін атқарушы Сергей Федорчукпен кездесу өтті. Жүздесу ашық және
еркін сұхбат режимінде өтті.
Жас педагогтер түрлі сауалдарын қоя отырып, облыстың
білім беру ұйымдарындағы проблемаларын талқылап, олардың шешу жолдарын, ұстаз
мәртебесін арттыру тақырыбын
жиі қозғады.
Новосібір облыстық кәсіподақ ұйымы төрайымының
орынбасары Татьяна Карпатовская аймақтық салалық келісім

Адам капиталының
жаңа сапасы
Қазіргі таңда білім беру
жүйесінің рөлі өзгеріп,
білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру міндетке
айналғаны барша қауымға мәлім. Яғни, оқыту бағдарламалары сыни
ойлау қабілетін және өз
бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттап,
адами капитал сапасын
жақсартуға бетбұрыс
жасалуда.

Бақытгүл АУШАХМАНОВА,
Павлодар облысы
білім басқармасының
Білім беруді дамытудың
инновациялық орталығының
әдіскері, әлеуметтану магистрі
Президент Н.Назарбаевтың 2016
жылғы 1 наурыздағы №205 Жарлығымен бекітілген ҚР білім беруді
және ғылымды дамытудың 20162019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім сапасын арттыру жөніндегі жұмыстың
негізгі бағыттары білім беру үдерісіне қатысушылардың үздік білім беру
ресурстары мен технологияларына
бірдей қолжетімділікті қамтамасыз
ету, жылдам өзгермелі әлемде табыстылығын қамтамасыз ететін білім алуға деген білім алушылардың
сұраныстарын қанағаттандыру, ел
азаматтарының жалпы білім беретін

мектептерде интеллектуалдық, рухани және дене бітімі дамуын қалыптастыру болып табылады.
Еліміздің де білім беру жүйесінде қазақстандық авторлардың оқыту технологиялары кеңінен тарала
бастады. Бұл технологияларға педагогика ғылымдарының докторы,
профессор Жаумбай Қараевтың
«Саралап деңгейлеп оқыту» технологиясы, химия ғылымдарының
докторы, профессор Немеребай
Нұрахметов пен Қасымбай Әбдәғалиевтің «қосынды-қарқынды оқыту»
технологиясы, педагогика ғылымдарының кандидаты Марал Жанпейсованың «модульдік оқыту» технологиялары кең қолданыс табуда.
Дәстүрлі оқыту шеше алмай келген дидактикалық үш мәселесін: оқу
материалын логикалық жүйеде құру,
білімді жүйелеу, кері байланысты
педагогикалық технологиялар шеше
алады.
Яғни, ұстаз білім алушыларды
жаңартылған білім мазмұнына көшуге дайындау жолының бірі – білім
алушы қызметін жандандыру тәсілдерін пайдалану, оларға барынша
дербестік беру.
Жаһандану дәуірінде педагогтер
көптеген оқыту стратегияларын,
түрлі педагогикалық тәсілдерді қолдану, өзара тәжірибе алмасу, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында жақсы дағдыларды игеріп, оқытудың тиімді құралы ретінде оларды пайдалану әдіс
терін меңгеріп, оқу үдерісін бақылауда ақпараттық басқару жүйелерін тиімді қолдану, өз білімін үздіксіз
жетілдіріп, ойын толғауға міндетті.
Қорыта келе педагог үздіксіз білім
алуы «өмір бойы жететін білімнен»
«өмір бойы білім алуға» парадигмасына ауысу шарты заман талабының бірі болып табылады, себебі,
шығармашылықпен жұмыс істейтін
педагог ғана зияткер, дене бітімі
және рухани жағынан дамыған, табысты азаматты тәрбиелеп, алға
жетелей алады.

туралы оқу бизнес-ойын өткізді.
Онда ұжымдық шарт, салалық келісім, еңбек шартының
мазмұны, жасалу тәсілі, ынталандыру және өтемақы төлемдері, зиянды еңбек жағдайында
жұмыс жасау кепілдігі туралы
мәселелері қаралды.
Ауылдық жерлердегі кез келген педагогтер үшін заңмен белгіленген лауазымдық жалақысына қосылатын 25%-дан басқа
салалық келісім аясында 35
жасқа дейінгі жас мамандар үшін
облыстық бюджеттен 25% қосымша ақы төленеді. Сонымен
қатар, коммуналдық төлемдер
(отын, жарық, су және т. б.) толық көлемде өтеледі екен. Осы
жай бізді қызықтырды. Егер бұл
тәжірибені Қазақстанның білім
беру заңнамасына енгізсе, ұстаздықтың мәртебесі артылып,
сала жұмысына ер азаматтар
да тартылар еді.
Кешкі астан соң қатысушылар арасында шығармашылық,
әзілдік және музыкалық кештер ұйымдастырылды. Шараның соңғы күні қатысушыларға
сертификат табысталды.
Құмар ТЛЕУЖАН,
№8 ОМ биология
пәні мұғалімі,
Жастар кеңесінің мүшесі
Ақсу қаласы

Өзіңді-өзің танысаң
– істің басы

«Өзін-өзі тану»
бағдарламасының аясында
Сара Назарбаеваның туған күніне
орай мектебімізде
«Махаббат пен
шығармашылық
педагогикасы»
онкүндігі
өткізілді.
Сара Алпысқызының
ойынша, даналықтың шыңы, ол – махаббат, ол –
бақыттың құпиясы, ол –
адамның өзін-өзі тануы,
бақыт пен өмірлік табысқа
жету үшін өзінің шексіз
мүмкіндіктерін аша алуы.
Шараның алғашқы күні
салтанатты түрде ашылды. Одан әрі «Өзін-өзі
тану» рухани-адамгершілік
бағдарламасының
авторы С.А. Назарбаеваның
қызметі туралы «Мейірім
төгетін ана» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды.
Тіл мұғалімдерінің жетекшілігімен орыс сыныптарында «Алтын жүрек
анамыз» атты мәтінді мәнерлеп оқу байқауы өтті.
Дода нәтижесінде 1-орынды Жансая Төлегенова,
2-орынды Елизавета Борисенко, 3-орынды Михаил
Бурчевский иеленді. Бастауыш сыныптарда А.Бал-

тауглова мен С.Мамонованың жетекшілігімен сурет көрмесі болды. Мектеп тәрбиешісі Р.Абенова
«Сен де бір кірпіш дүние
ге» атты ата-аналармен
кездесу өткізді.
Тәрбие ісінің меңгерушілерінің ұйымдастыруымен «Махаббат пен Шығармашылық педагогикасы» онкүндігінің жабылуына арналған мерекелік
концерт қойылды.
Онда оқушылар бірбіріне жүрекжарды лебіздерін жеткізе білді. «Өзінөзі тану» пәні баланы
өзінің қадірін өзі білуге, өзін сыйлауға, өзінөзі жетілдіруге, рухани
өмірде және қоршаған
өмір жағдайларында өзінің бағыт-бағдарының болуына тәрбиелейді, яғни,
бала бойындағы махаббат
сезімінің бастауын оятады.
Оқыту мен тәрбиелеу ісі
бала туған күннен, бесік
жырынан басталып, ананың бесік жырынан, баласына арналған тілектерінен көрініс табады.
Жадыра УАҚБАЕВА,
Қосағаш ОМ қазақ тілі
мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі
Ертіс ауданы
Павлодар облысы

Творчество
новаторов –
в копилку
достижений
Методический кабинет отдела образования г. Павлодара
провел заключительный
этап обобщения опыта работы творчески работающих
педагогов. В мероприятии,
прошедшем в Инновационном Евразийском университете, приняли участие более
400 педагогов школ, дошкольных и внешкольных
организаций.
На открытии педагогического форума
по защите инновационного педагогического опыта работы выступил проректор
Инновационного Евразийского университета, доктор филологических наук,
профессор А.Бейсембаев. В составе
экспертной комиссии работали ученые
Павлодарского государственного педагогического университета, Инновационного Евразийского университета, Павлодарского педагогического колледжа им.
Б.Ахметова, методисты отдела образования г. Павлодара, руководители и творчески работающие учителя школ.
Защита опыта работы проходила в
форме публичных слушаний в 7 секциях, на которых с рекомендациями
выступили кандидат педагогических
наук, профессор В.Омарова, кандидат
педагогических наук, профессор Павлодарского педагогического университета
С.Осипова, кандидат педагогических
наук, доцент ИнЕУ А.Сатынская. Инновационный опыт работы 55 учителей школ
будет внесен в городской банк «Педагогический опыт-2018». К защите на уровне области в 2018 учебном году рекомендованы работы 30 учителей.
В секции «Филология: казахский
язык» участвовали Г.Балпекова (СОШ
№1), Г.Байгулова (СОШ №5), Г.Уалиханова (СОШ №15), Г.Капезова (СОШ №7),
Ж.Сагитова (СОШ №21), Р.Алкеева
(СОШ №28), А.Сейткалиева (СОШ №29),
А.Жангозина (СОШ №34), Г.Абенова
(СОШ №42). В секции «Филология: русский и иностранный языки» – И.Бейсекеева (СОШ №25), О.Рауш (СОШ №21),
М.Баядилова (СОШ №22), Л.Мукатова (СОШ №37). В секции «Начальные
классы с русским языком обучения» –
М.Жапарханова (СОШ №27), Е.Никитина (СОШ №34), М.Идрисова (СОШ
№39). В секции «Начальные классы с
казахским языком обучения» – А.Санат
(СОШ №21), А.Ныгманова (СОШ №22),
Д.Абраева (СОШ №35), А.Адамбаева
(СОШ №37).
В секции «Химия, биология, география, история, музыка, дополнительное
образование» представлен опыт работы
Т.Косынтаевой (СОШ №1), К.Джаковой
(СОШ №22), Э.Мукаровой (СОШ №34),
С.Тулеубаевой (СОШ №42). В секции
«Математика, физика, информатика» –
Г.Баталовой (СОШ №17), С.Жанаковой
(СОШ №21), Ж.Орынгазиевой (Жетекшинская СОШ). В секции «Дошкольное
воспитание» – М.Будько (ясли-сад №51),
Н.Захаровой (ясли-сад №82), М.Мухановой (ясли-сад №111).
В ноябре 2017 года школами города
на отборочные этапы города и области
были представлены 95 работ учителей,
из них допущены к публичной защите в
городе 64, в области – 22. По итогам областной защиты 15 педагогам школ города вручены сертификаты по обобщению
опыта. На протяжении 9 лет обобщили
опыт работы 532 учителя на городском,
областном, республиканском уровнях.
Управление образования
Павлодарской области
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Сапалы маман –
Дорожить доверием ребенка
саналы өзгеріс иесі
Гимназияны
басқарған ұзақ жылдар ішінде әрдайым
маман сапасына аса
көңіл бөліп келемін.
Оқу орны әкімшілігі
де, ұстаздар да толық
орта білім беру мазмұнының жаңаруы
аясында біліктілік
курстарынан өтті.

Атығай БИЖАНОВ,
Шона Смаханұлы атындағы
№62 гимназия директоры
Білім беру ісінің үздігі,
«Ерен Еңбегі үшін»
медалінің иегері
Алматы қаласы
Алғашқы жылдары ұжымды
көшбасшылар мен тәлімгерлер
коучинг, менторинг формасымен
идеяны қабылдауға ықпал етті,
желілік қоғамдастық көмегімен
дамытты.
Мазмұны
жаңартылған бағдарлама кезеңмен
кіре бастағанда, оқытудың репродуктивті сарыннан конструктивті қағидаттарға өткеніне көз
жеткізді.
Осы арадан жаңа жүйеде
мектепті дамыту жоспарларын
жасау қажеттілігі туындады. Ол
гимназияда оқып келген көшбасшы мұғалімдердің көмегімен жасалды.
Орта білім беру мазмұнын
жаңарту аясында курс тыңдау
шылары ең алдымен, белсенді оқыту мен оқу, критерийлік
бағалау, оқытудағы саралау,
рефлексия бойынша теориялық
мәліметтерді тренерлердің қолдауымен, ресурстар көмегімен
өз бетінше алды. Содан кейін
белгілі бір оқу мақсатын бір сабақ көлемінде практика жүзінде
дәлелдеп сынақтан өтті. Мұның
өзі адами капиталды дамытудың
сапалы бастамасы деп білеміз.
Дей тұрғанмен де, дәстүрлі жүйемен дағдыланған маманға бірден
бұл жүйеге түсе қою оңай емес.
НЗМ мұғалімдерінің құрастырған
үлгі жұмыстары, арнайы дайындаған тапсырмалары тығырықтан шығуға, жүйеге біртіндеп
түсуге өз көмегін тигізуде.
Тұлғаның дамуына жұмыс
жасайтын оқу мақсаттарын сапалы іске асырудың ең тиімді
жолы ретінде апталық жүктемені 14 сағатқа дейін азайту мен
мұғалімдердің жаңа жүйе бойынша кәсіби дамуына, сабақты
өткізуіне үнемі қолдау көрсетуді
ұсынамын. Өйткені, оқу орта-

сы мен мектепті ұйымдастырмайынша,
«жалғыздың
үні
шықпастың» кері келері сөзсіз.
Оқулық мәселесі оңтайлы
шешімін таппайынша, оқыту ісіндегі жүйелілік, бірізділік қағидаттары орындалмайтыны белгілі.
Ол – оқушының басты құралы,
сонымен қалыптасады. Тіпті
мұғалім де оны өмірлік серігі еткен. 5, 7-сынып оқулықтары қолданысқа енді. Жеткілікті, шәкірттеріміздің көңілі тоқ. Алайда
қазіргі жүйеде ол тек ресурс көзі
ғана деген түсініктер пайда болды. Яғни, мұғалім оқу мақсатын
орындау үшін басқа да материалдар пайдалану құқығына ие.
Пайдаланғанына бір айдай уақыт
өтпей жатып, оқулықтар мазмұнының оқу мақсатына сәйкес келмей жатқанын айтып мұғалімдер
шарқ ұрады. Оқушы оны не үшін
көтеріп жүр? «Апробациядан өткізіп барып қолданысқа енгізгені
дұрыс еді ғой», «Бағдарламада
көрсетілген дағдыларға сәйкес,
балалар таласып орындайтын
тапсырмалар болу керек еді ғой»
деген ойлар көкейге келгені де
рас. «Біткен іске сыншы көп»
демекші, директор жанындағы
кеңесте бұл мәселе қаралып,
мұғалімдерге оқулықтар бойынша жоқтың орнын толтыру,
оқу мақсатына тереңірек үңілу
ескертілді.
Тағы бір айта кететін мәселе
ата-аналар университеті жұмысын жандандыруды қолға алғанымыз дұрыс. Жалпы жаңа жүйеде ата-аналар бағалау үдерісінен
хабардар болып отырады. Жиынтық бағалау кезінде әр ата-анаға
баланың тапсырма орындау деңгейі жазылған рубрика таратылады. Бұл – құптарлық жайт.
Көптілді, көпмәдениетті тұлға
қалыптастыруды жүзеге асырудың жолы – үштұғырлы тіл саясаты. Бұл бастама ағылшын
тілінің ғалам кеңістігіндегі белсенділігінен туындап отыр. Ағылшын тілін ерте жастан бастау жас
бүлдіршіннің ана тілімен еркін
сусындауына едәуір кедергі келтіреді. Енді әріпті бастаған оқушы
бастапқыда екі тіл әріптерін шатастыруы тәжірибеде дәлелденді. Адам – табиғаттың бір бөлшегі. Ғалымдардың дәлелдеуінше,
оның миында жер бетіндегі барлық тіл жазылған. Демек, адам
ең саналы жаратылыс иесі ретінде тіл меңгеруге өте қабілетті.
Оны бүгінгі ұрпақ дәлелдеп отыр.
Қазіргі оқушылардың ағылшын
тіліне деген құлшынысы ерекше,
яғни, бұл жүйеге бала дайын.
Гимназияда үштілділікке байланысты эксперимент ретінде
8 «Ә» сыныбы алынған. Бүгінгі
таңда биология пәні ағылшын
тілінде оқытылып жатыр. Пән
мұғалімі арнайы курстан өтті.
Курстан алған білімін тәжірибеде
дәлелдеді, жаман емес.

«Сила доверия – мир
в семье» – этой теме
было посвящено
заседание «круглого
стола», прошедшего
в рамках декады по
предмету «Самопознание» на базе КГУ
«Гимназия №34».
Эпиграфом к нему мы
взяли слова Л.Н. Толстого «Счастлив тот,
кто счастлив у себя
дома».

Зауреш БЕЙСЕМБАЕВА,
директор КГУ «Гимназия
№34» г. Алматы
На заседании педагоги делились опытом, говорили о семейных ценностях, традициях и о том,
как завоевать и сохранить доверие ребенка. Чтобы помочь родителям понять основные ошибки,
допускаемые ими в воспитании
детей, в нашей гимназии прохо-

дят общешкольные родительские
собрания, на которых проводятся тренинги и мастер-классы по
улучшению взаимоотношений в
семье. Мы ориентируем родителей на доверительные отношения
с детьми.
Представьте, что вы хотите
попасть в запертый дом, но хозяин дома не дал вам ключ. Что
делать? Взломать дверь, залезть
через окошко? Вряд ли хозяину
это понравится. Раз он не дал вам
ключ, значит, не хочет вас пускать.
Чтобы войти в мир ребенка, нужно иметь волшебный ключ, который называется доверием. Если
ваш ребенок сейчас рассказывает
вам свои тайны, уважайте это.
Доверие несет в себе скрытое
послание о том, что вы заботитесь
об интересах друг друга. Именно
поэтому мы можем воспринимать
критику и при этом не злиться на
людей, которым доверяем. В глубине души мы понимаем, что они
реально хотят нам помочь. Доверие, потерянное однажды, очень
сложно восстановить.
Марвин Маршалл, автор книги
«Воспитание без стресса», дает
практические рекомендации, которые позволяют установить доверительные отношения между
родителями и детьми. «У хороших
родителей – счастливые дети»,
– говорим мы родителям. Ребенок – это зеркальное отражение

семьи. Если в семье нездоровая
обстановка, то ребенок становится замкнутым, агрессивным, неспокойным. «Если ребенок нервный, прежде всего надо лечить
его родителей», – говорила Агния
Барто. Для поддержки семьи и
семейных ценностей, а также для
оказания психологической помощи родителям в гимназии работают «Родительские университеты», «Родительские гостиные»,
которые ведут опытные педагогипсихологи.
На тренингах родители приходят к единому мнению, что им
постоянно надо думать о том, как
ребенок будет жить вдали от их
зоркого глаза среди людей, как
будет строить собственные отношения с окружающими. Высшая
родительская доблесть определяет меру готовности отпустить
ребенка от себя. Семья – это
коллектив. Пусть маленький, разновозрастной, но коллектив. В
ней закладываются уважение и
любовь к семейным традициям!
Современную семью укрепляют
эмоциональные связи родителей
и детей. Характер эмоционального благополучия или неблагополучия ребенка определяется
его эмоциональными отношениями со взрослыми в семье. Любите своих детей, уважайте их мнение, желания, и они ответят вам
тем же!

ТИІМДІЛІК

Мектеп кітапханасы –
ақпараттық орта
Кітапхана – дүниеде
ештеңе теңестірілмейтін білім бұлағының
көзі. Қоғамның өсуі,
адамзаттың өсіп-өркендеуі кітаппен
тығыз байланысты.
«Кітап – білім бұлағы» демекші, осынау білімнің тұнық та мөлдір бұлағынан шәкірттерді сусындатып, олардың рухани дүниесін
молайтып, тағылымы мол тәрбие
ошағына айналып отырған кітапхананың мектепте алар орны орасан зор.
Әлемде, елімізде, қоғамда болып жатқан өзгерістер ҚР Білім
беруді
дамытудың
2011-2020
жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасы талаптарының шеңберінде білім мазмұнын модернизациялау, жаңа перспективалар,
жаңа мүмкіндіктер бағдарламасын
іске асыру қазіргі заманғы кітап
ханашыға жаңа талаптар қояды.
Еліміздің азаматтары қазіргі заманға сай білімді, мәдениетті,
өнерлі болуы қажет. Ол үшін терең
білім, ғылым жаңалықтарын, өткен тарихымызды, өнерімізді білу

үшін кітапты көп оқу керек. Кітап
– адам өмірінде маңызды рөл
атқарады. Ол елді, жерді сүюге
талапты, кішіпейіл болуға, мейірімділікке, төзімділікке баулиды.
Кітап жаман әдеттерден аулақ
болуға үйретеді. Кітапты біздің
қоғамымыздың әрбір адамы күнделікті тұрмысында пайдаланады.
Одан ақыл-кеңес, тәлім-тәрбие,
үлгі-өнеге алады. Жас ұрпақтың
санасында туған халқына деген
құрмет пен мақтаныш сезім ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, сондайақ, ана тілі мен әдебиетін, тарихы
мен өнерін қастерлеп, халықтың
салт-дәстүрін аялай, ардақтай білуге тәрбиелеу кітаптың еншісінде.
Қазіргі кітапханалар – ақпараттық, мәдени-ағартушылық, ғылыми-зерттеушілік мекеме. Кітапханашы тек қазіргі заман талабына
сай технологияны біліп қана қоймай сонымен бірге, оны сауатты
түрде қолданады.
Мектеп кітапханаларында жасөспірімдерге арналған қызықты,
танымдық мәні бар кітаптардың,
заманауи компьютер болмауы,
интернетке тұрақты қол жеткізе алмау, балаларға арналған

мерзімді баспасөз газет-журналдарын алдыруға қаражаттың
болмауы, міне, осылардың бәрібәрі мектеп кітапханалары жұмыстарына өз әсерін тигізеді.
Көпшілігі кітапхананы тек кітап
сақтайтын, кітап беретін орын
есебінде қарайды. Кейбіреуі интернет қызметіне үйренген, олар
электронды тасығыштарды, соның
ішінде компакт-дискілерді, сақтау
және ақпараттық жеткізу құралдарын қолдана біледі және кітапханаға білім мен жаңа технология үндескен қазіргі заман талабына сай
мәдени орталық ретінде қарайды.
Қазіргі заман кітапханашысы
оқырмандардың шығармашылық
қабілеттерін дамыту үшін жағдайлар жасап, оқушылардың бойында шығармашылықты дамыта
алатын, оларды дербес ойлауға,
өзіне қоятын сұрақтарды дербес
тұжырымдауға үйрететін, алға
ынталандыра алатын адам.

Нұржамал АБУЕВА,
Балжан Бөлтірікова
атындағы №4 ОМ
кітапхана меңгерушісі
Қордай ауданы
Жамбыл облысы
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Flowers for curriculum
The aim of education should be teach us rather how to
think, than what to think, Bill Bitty

To begin with some questions. Have you ever used
cellphones in your life?
Most of people use them to
make the life comfortable.
As teachers, we should
favor to improving life of
children, for they must be
prepared for studying in
universities, to be competitive persons. A key outcome
of English teachers is to get
learners with B2 level.

Zhanna NURZHANOVA,
Essil rayon PozolotinYavlenka
Secondary School’s
English teacher
Northern Kazakhstan region
A major outcome of the updated curriculum is an improvement of teachers’
pedagogical skills in the line of the educational program renovation and cri-
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teria-based assessment. Based on the
spiral form of education this program
implies that we will repeat materials
during all school education, but it will be
wider and more difficult with each year.
For example: the 5th grade learning
“Sports”, “Our Health” for 6th grade students, “Healthy habits” in the 7thgrade,
“Sport, Health and Exercise” in the 8th
grade and “Exercise and Sport” in the
9th grade. We have also the unit called
“Reading for pleasure” for all grades.
Under updated curriculum, we applying some documents like Subject Program, Course Plans, Guidance for Formative Assessment, and Lesson Plans.
In early academic year, teachers should
learn the Subject program and Course
Plan, for they must to reach a clear idea
of standards.
It is not easy to prepare a lesson under updated curriculum, but interesting
for all of us. We gradually apply some
innovations in learning English at reading, speaking, writing, listening and using formative assessment. Pupilsprefere comments from classmates and
teacher, advantages and mistakes to
avoid as well. I apply different ways of
reflection like “book of reviews”, “SMS”,
“flowers and vases” and so on.
It is vital to tell formative and summative assessments apart. The first one is
for studying, and the second one is a
result of studying.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

«Родители играют главную
роль в воспитании детей и
в том, какими они станут,
когда вырастут. Поэтому
необходимо ужесточить ответственность родителей за
неисполнение обязательств
по воспитанию ребенка». Так
резюмировала заместитель
акима Атырауской области
Нурсауле Сайлауова, подводя
итоги заседания областной
комиссии по делам несовершеннолетних, прошедшего
под ее председательством.
Согласно данным ЮНИСЕФ в Казахстане, почти три четверти населения
нашей страны проявляет толерантность
к насилию в отношении детей и даже
поддерживает подобные методы для их
т. н. «дисциплинирования». Казахстанские дети сталкиваются с насилием
дома, в интернатных учреждениях, школах и на улице. И сей факт становится у
нас социальной нормой.
Между тем, по информации ювенальной полиции, в минувшем году в нефтяном регионе совершено 48 преступлений
против малолетних детей. К административной ответственности за неисполнение
своих обязанностей в воспитании ребенка привлечены 126 атырауских родителей. На профилактическом учете полиции состоит 193 неблагополучные семьи.

Gifted Education challenges
Specifics of work with gifted children
requires systematic work and deep
knowledges in educational theories. However,
students’ academic performance outcomes
and their involvement in researches,
intellectual and creative competitions are
still low. Couple questions have been and still
are: How to reveal abilities of students and
enhance capabilities? Whatkindofsupportthe
yneedfromus?

Assel BATTALOVA,
Aqtau Nazarbayev
Intellectual School of
Chemistry and Biology
We hold a special course
on ‘Gifted Education’ for
local teachers and instructors. However, no outcome
of students at local and international arena is yet impressive.
This course is a powerful impetus to our reflection and awareness of key
moments of working with
gifted children — differenti-

ation, learning models and
strategies, as well as expected results from such a
work. There is also an understanding of how to work
with teachers in a coaching
format.
We have tested some
strategies
like
concept
map, synectics, metaphors,
principles of differentiation
into the lesson, that are,
acceleration,
complexity,
depth, challenge, creativity,
and abstraction. The “concept-based learning” and
conceptual training actually
takes students to a higher level of thinking. Such
a strategy makes it possible to identify connections,
causes and effects of various objects, which in turn
makes it easier for students
to understand complex processes, basic laws of the
nature.

The issue was examined
from various angles: a seasoned trainer of the course
(Gifted Education), novice
attendees of the course – a
teacher of English, a Math
teacher, a tutor from the
school dormitory (a home
to rural kids going home at
weekends).
Teachers are perfectly
aware of gifted kids’ sensibility. Gifted kids prefer
not to start a project at all
rather than giving mediocre
“products”. We should know
what each child likes, how
their passions could work
for benefits of a research
activity. Initially, teachers
selected some students.
Teachers noticed that only
several students started to
understand difficult notions,
and their eagerness to learn
increased.
The results of the survey
among the dormitory tutors
are also quite astonishing:
the kids being far from parents, getting accustomed to
new environment, find it difficult to reveal their true potential. The proper mechanisms should be worked out
not to miss the vital factors
in decoding keys to kids
successful performance.

Не ударь!
По словам представителя ювенальной
полиции, проведенный анализ преступлений против несовершеннолетних свидетельствует о том, что они совершаются отчимами, отцами и знакомыми детей.
Часто дети сами сбегают из дома и подвергаются негативному влиянию и даже

По этому поводу высказались члены
комиссии.
– В 90-е годы было тяжело: родители,
как и вся страна, буквально выживали,
и дети не получали нормального воспитания, – комментирует руководитель
управления по делам религий Кайрулла

насилию. В 2017 году атырауским полицейским удалось пресечь 48 таких случаев, когда дети и подростки пытались
уйти из дома из-за ссоры с родителями,
тяжелых социально-бытовых условий,
моральных и психологических причин.

Кушкалиев. – Это и привело к тому, что
мы имеем сейчас.
– Давайте признаем, что некоторые
родители требуют от детей невозможного, – делится мнением председатель
этнокультурного объединения «Светоч»

Раиса Биткова. – Ведь агрессия порождает агрессию. Я считаю, что только ювенальная полиция является именно таким
инструментом, который одновременно
защищает и воспитывает детей.
В свою очередь, руководитель управления образования Атырауской области
Кайыргали Кенжегалиев отметил, что в
рамках профилактики фактов суицида
были опрошены 7 тысяч подростков в
возрасте от 14 до 16 лет и более 23 тысяч детей до 14 лет.
– Выявлено 109 детей, которые
нуждаются в психологической помощи,
все они попали в группу риска. Сейчас
таким детям и подросткам оказывается
соответствующая психологическая и медицинская помощь, – проинформировал
Кайыргали Кенжегалиев.
Тем временем, согласно итогам другого заседания, региональной комиссии по реализации программы «Рухани
жаңғыру», в атырауском ретро-парке
появится площадка для национальных
видов спорта. Здесь юные горожане будут соревноваться в стрельбе из лука,
«лянге» и «асык-ату». Кстати, казахская
национальная игра «асык-ату» включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Айбар ОРЫНБАСАРОВ
Источник фото: rus.azattyg.org
Атырау
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Уроки доброты
По инициативе акима
Восточно-Казахстанской
области Даниала Ахметова в рамках программы «Рухани жаңғыру»
осуществляется проект
«Менің мектебiм».

ДЕТСКИЙ МИР

Здесь будет Артек!
В Атырауской
области появится
детский учебнооздоровительный
лагерь. Его построят в будущей
курортной зоне
на берегу Каспийского моря. Об
этом заявил глава
нефтяного региона
Нурлан Ногаев на
отчетной встрече с
населением.
– Строительство лагеря,
подведение
инженернокоммуникационной инфраструктуры в данной местности предоставит возможность субъектам малого и
среднего бизнеса открывать
новые места отдыха. Например, мини-отели, базы
отдыха, места общественного питания, а населению,
гостям и туристам – полноценно отдохнуть на пляжах
Каспийского моря, – сказал
Нурлан Ногаев. – Стоит отметить, что строительство
подобных объектов вызы-

вает
мультипликативный
эффект: создание новых
рабочих мест, увеличение
субъектов малого и среднего бизнеса, рост въездного
и внутреннего туризма. Все
это делается в рамках исполнения поручений Главы
государства.
Территория учебно-оздоровительного лагеря будет
разделена на несколько зон.
В административной зоне построят общежития для персонала, административное
здание, медицинский пункт.
Здесь откроются детский
центр, кинозал, тренажерный зал, библиотека и различные кружки для детского
творчества, а также станция
юных натуралистов.
Спортивная зона включает в себя футбольное,
баскетбольное, волейбольное поля, теннисный корт,
площадки для скалодрома,
различных видов уличных
тренажеров, игр в бадминтон
и воркаута. Пляж будет оборудован открытым бассейном переменной глубины,

Добровольческое движение по
оказанию бескорыстной помощи
родным школам охватило почти
весь Семей. За короткий срок в
средних школах города и региона
было реализовано 25 социальных
проектов на сумму 51 млн тенге.
Выпускники
школ,
ставшие
успешными
предпринимателями,
крупными учеными, государственными служащими, теперь дарят
своим родным учебным заведениям оборудование для учебных
кабинетов. Так, например, выпускник средней школы №3, ректор государственного университета им.
Шакарима Меир Ескендиров подарил оборудование для кабинета
робототехники. Такой же класс оснастил на свои средства и директор
ТОО «Силикат», депутат областного
маслихата Борис Адианов для средней школы №9, где учился его сын.

веревочным парком, ролледромом и скейтодромом.
Для любителей покататься на велосипедах и побегать
по утрам предусмотрены
двухполосная велосипедная
и беговые дорожки.
Озеленение лагеря предполагается вести методом
высаживания древесно-кустарниковых
насаждений,
способных произрастать в
условиях соленой почвы,
и деревьев в специальных
кадках. Начало строительства запланировано на текущий год и будет вестись за
счет социальных отчислений
недропользователей.
Напомним, что власти нефтяного региона намерены
разбить в областном центре
парк с колесом обозрения.
Его площадь составит 6,5
гектара, из них 3,1 гектара будут засажены туей, сиренью
и можжевельником.
Адам ГУРЬЕВ
Источник фото:
пресс-служба акимата
Атырауской области
Атырау

Классы по робототехнике и компьютерные классы подарили выпускники школе-лицею №7, гимназии №6 и
средней школе №39.
С нового учебного года семейские школьники будут учиться по
новому учебнику «Краеведение».
Школьники уже занимаются научно-исследовательской и проектной деятельностью по изучению
родного края. Для шестиклассников одной из школ Семея урок
математики был проведен на центральной площади. Ребята учились вычислять координатную плоскость, используя прямоугольную

тротуарную плитку на площади.
Сотрудники историко-краеведческого музея Семея разработали
программу уроков по истории, географии, биологии, литературе на
основе фонда музея. В мужском
лицее «Жас улан» прошла выставка, посвященная истории календарей. В средней школе №9 краевед
Наталия Рыкова показала ребятам
семейную коллекцию спичек из разных стран мира.
Андрей КРАТЕНКО
Фото Екатерины Гуляевой,
Altaynews.kz
Восточно-Казахстанская область

ЕРЛІК ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

Ауғанстан – жүректегі жара

«Болашаққа
бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламасы бойынша
іс-шараларды
жүзеге асыру
шеңберінде Кеңес
әскерінің Ауған
жерінен шығарылғанына 29
жыл толуын атап
өту мақсатында мектебімізде
Ауған соғысының
ардагері Полат
Қанатұлы Тұрлыбаевпен кездесу
өтті.
Басқосуға 7-сынып шәкірттері белсене дайындалды. Кездесу барысында
балалар Ауған соғысының басталуы себептеріне тоқталып тарихи деректерге сүйене отырып
мағлұмат берді. Оқушылар
1978 жылы Ауғанстанда
сәуір айында төңкеріс болып, оның арты аяқталмас соғысқа айналып, бұл

қасірет елдің тек өз ішінде
ғана емес, оған сырт мемлекеттердің қатысуымен
де ұзаққа созылды. 1979
жылы Кеңес әскерлерінің шектеулі контингенті
Ауғанстанға кіріп 10 жылға
жуық соғыс жүргізгенін айтып өтті. Оған 22 мың Қазақстандық қатысып, көбісі
соғыс алаңында ерлікпен
қаза болған екен. Қаза тап
қандар түгелімен дерлік
Қазақстанға әкелініп жерленді. Қырық жыл қырғын
болса да ажалды өледі
деген сөзді растамасқа
болмайды. Осы орайда
Ауғанстан жерінде опат
болған жауынгерлерді 1
минут үнсіздікпен еске
алды.
Жүздесу барысында
оқушыларға Ауған соғысынан бейнекөрініс көрсетіліп ардагерге сөз
берілді. Әңгіме барысында оқушылар өздерін қызықтыратын
сауалдарға
жауаптар алды. Ардагер
Полат Қанатұлы Ауған

жеріне соғысқа аттанған
күннен бастап басынан өткен небір сындарды сәттер
мен оқиғаларды баяндап
берді. Ерлігі үшін мемлекет
тарапынан алған медальдарын да таныстырып өтуді ұмытпады.
Шараға шақырылған
ардагерге оқушылар үлкен
құрмет білдіріп, ерлігіне,
ұлтжандылық пен патриоттық рухына тәнті болды.
Кеш соңында оқушылар
сап түзеп Ауғанға барған
жауынгерлерге
арнап
әдемі ән шырқады.
Халық қашанда қаһарман ұлдарын пана тұтқан.
Қазақ баласы азаматтық
парызын адал ақтауды
ұмытпас. Ауған соғысының
ардагерлерін құрметтейік!
Алтынай
ЕРМАҒАМБЕТОВА,
№2 ОМ директорының
тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары
Приозёрск қаласы
Қарағанды облысы
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ВЗРОСЛЫЕ - ДЕТЯМ

Стартовал проект «Бақытты бала»
В Актюбинской области 2018 год объявлен
Годом ребенка. «Бақытты бала» – масштабный проект, направленный на привлечение
внимания широкой
общественности к теме
и проблемам детства. О
его старте было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в
областном акимате.

Для достижения желаемого
эффекта необходима максимальная мобилизация сил и ресурсов
общества. О широком спектре
задач проекта «Бақытты бала»
рассказала руководитель управления образования Актюбинской
области Ляззат Уразбаева: «Мы
должны обеспечить непрерывность и единство общественного и
семейного воспитания, выявлять
одаренных детей, мотивировать
каждого ребенка развивать свои
способности, с раннего возраста
заниматься профессиональной
ориентацией, организацией современных систем дополнитель-

ного спортивного, технического и
естественно-научного образования для детей».
Проект призван обеспечить
единый комплексный подход в
профилактике и разрешении ситуаций, связанных с асоциальным поведением подростков,
увеличить охват детей дополнительным образованием на 40% во
внешкольных организациях, оснащение интерактивным оборудованием 218 детских садов и 243
школ области, открытие ресурсных центров по робототехнике.
Будут приняты меры по созданию безбарьерной образовательной среды для детей с особыми
потребностями в 34 школах области (г. Актобе – 10, в каждом районе – по 2 школы), открытию сезонного оздоровительного лагеря для
интеграции детей с особыми образовательными потребностями
в детскую среду, приобретению
учебной мебели для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата (47 комплектов). Предполагается строительство детского реабилитационного центра для
детей с ДЦП, открытие област-

АКЦИЯ

Бабалар жыры –
балалар жүрегінде

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясындағы іске асырылатын іс-шаралар
жоспарына сәйкес
«Жас Ұлан» ұйымында «Жас Ұлан
жаңа әлемде...» жылдық акциясы бастау
алды.
Ол көптеген шаралар мен
жобалардан тұрады. Соның
бірі – «Бабалар Үні» акциясы. Онда оқушылар эпостық
жырларды мәнерлеп оқудан байқауға түседі. «Акция
тәрбие жұмысын түрлендіру
бағытында Абайдың даналығы,
Әуезовтің
ғұламалығы, Жамбылдың жырлары
мен Құрманғазының күйлерін,
эпостық жырларды насихаттауға арналған. «Бабалар
үні» акциясы аясында үздіктерді интернет желісі арқылы
таныстырып, жыр оқу эстафетасын жалғастырып отырмыз», – дейді облыстық «Жас
Ұлан» ұйымының жетекшісі
Гүлайым Ақмырзаева.
Бастамаға 5-10 сынып
оқушылары қатысуда. Үздік
ұйымға «Жас Ұлан» ұйымының туы құрметпен тапсырылады. Шара қазір түрлі бағыт-

та жақсы насихатталып отыр.
Қаңтар айында «Ақ Бата» жобасы іске асырылып, оған 81
данагөй ата мен 100-ден аса
ақ жаулықты әже, 2000-нан
аса оқушы қатысты. Жалпы
оларды сынып жетекшісімен
бірлесіп, тәлімгер ұйымдастырады. Ай сайынғы шаралар
уақытында өткізіліп, дәстүрліге айналады. Бұдан басқа,
«Жас Ұлан» ұйымына, «Өзінөзі басқаруға», «Шаңырақ»
қауымдастығына
арналған
жоспарлар жасалып, мектептерде түрлі жобалар іске асырылуда.
Фейсбук әлеуметтік желісінде Қызылорда облысының
білім беру ұйымдарындағы тәлімгерлерден құралған
«Сыр тәлімгерлері» тобы бар.
Одан оқушылардың жыр эстафетасын тамашалауға болады.
Президент Н.Ә. Назарбаевтың қолдауымен құрылған
«Жас Ұлан» ұйымына 6 жыл
толды. Бұл ұйым тәуелсіз
мемлекетіміздің болашағы
үшін талай игі істерді атқарып
келеді. Кең байтақ еліміздің
ұландары жұдырықтай жұмылып, болашақтың іргесін
бірге қалап, армандарын іске
асырып жүр.
Қызылорда облысының
білім басқармасы

ного специального (коррекционного) центра для детей-аутистов,
городской ПМПК №2, специального (коррекционного) детского
сада «Нектар». Запланировано
100% оснащение оборудованием
обучающихся на дому детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата.
Будет построено 77 спортивных площадок при общеобразовательных школах, созданы
лыжные комплексы в городе и
районах области, откроются аквапарк в г. Актобе, корпус детской
онкогематологии
при
медкластере, областной перинатальный центр, педиатрические
участки для детей до 6 лет по
г. Актобе. Отличным подарком
станут современный парк развлечений для детей в г. Актобе,
авиамодельный кордодром международного класса в Парке знаний.
Запланировано строительство
круглогодичного учебно-оздоровительного лагеря «Асем», спортивного зала при Центре социальной
адаптации «Мейірім». Особое
внимание будет обращено на обе-

спечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. В рамках благотворительной акции планируется приобретение жилья для выпускников
детских домов, создавших семьи.
Реализация проектов будет
осуществляться в тесном взаимодействии местных исполнительных органов с представителями гражданского общества, с
международными и республиканскими организациями: ПРООН,
ЮНИСЕФ, общественным объ-

единением «Город, дружественный к ребенку», республиканской ассоциацией «Асыл бала»,
SAMRUK KAZYNA TRUST, общественным фондом «Добровольное общество «Милосердие»,
благотворительным
фондом
«Бауыржан», АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг
«Зерде».
Пресс-служба
Управления образования
Актюбинской области

БАСҚОСУ

Барлық әрекеттер
заң аясында жүргізілуі тиіс
Қазақстандық салалық білім және ғылым
қызметкерлері кәсіподағының Кеңес отырысына қатысқан Кеңес
мүшелері осындай пікір
білдірді.

Шараға Кеңес мүшелерінен
бөлек Кәсіподақтар федерациясы
төрағасының орынбасары М.Тоғжанов қатысты. Күн тәртібінде сала
кәсіподағының ҚР Кәсіподақтар
федерациясының 2018-2019 жылдарға арналған жаңғырудың «Жол
картасын» жүзеге асыру бойынша
тапсырмаларды талқылау, сала
кәсіподағының есеп беру – сайлауды өткізу және Кәсіподақтар
федерациясының Бас Кеңесі мүшелігін ауыстыру туралы мәселелер талқыланды.
Кеңес жұмысы барысында сала
кәсіподақ белсенділері бүгінгі таңда
әр өңірлерде атқырылып жатқан
жұмыс тәжірибелерімен бөлісіп,
кәсіподақ қозғалысының барлық
деңгейлерде жүргізілген белсенді
жұмыс нәтижелерін ортаға салды.
Қазақстандық салалық білім
және ғылым қызметкерлері кәсіподағы қоғамдық бірлестігінің төрайымы Майра Амантаева «20182019 жылдарға арналған Кәсіподақтар федерациясы жаңғырудың
«Жол картасында» көрсетілген

тапсырмаларды жүзеге асыру туралы» баяндама жасады. «Жаңа
ақпараттық саясатты тиімді жүргізу
арқылы салалық кәсіподақ қозғалысын жандандыру арқылы кәсіподақтың қоғамдағы имиджін жаңа
сатыға көтеру, әлеуметтік әріптес
тікті, кәсіподақтық оқытудың тың
әдістерін жандандыру сынды кезек
күттірмейтін мәселелерге айрықша назар аудару керек. Кәсіподақ
қозғалысын жаңғырту – бұл қысқа
уақыт аралығына арналған үрдіс
емес.
Кез келген саладағы жаңару
мен жаңғыру үнемі әрі жүйелі түрде өткізілуі тиіс. Кәсіподақ мүшелері жаңғырудың мазмұнын дұрыс
қабылдаған жөн. Кәсіподақ қозғалысын жаңғырту дегенді еңбек
адамдарының әлеуметтік-экономикалық құқықтарын қорғау жолында серпінді оң өзгерістер алып
келу деп түсінген жөн», – деп атап
өтті Майра Тұрғанқызы.
«Кәсіподақ қозғалысына тәжірибесі аз жас мамандарды басшылыққа ұсыну үрдісі белең
алып келеді. Ең алдымен оларды
оқытып, өсірсек, олардан білікті
басшы шығатыны күмән тудырмайды. Барлық облыс көлемінде
кәсіподақтық оқыту тұрақты жүргізіліп келеді. Еңбек адамына қажетті заңнамалық құжаттармен
таныстыру, салалық келісімдер,

ұжымдық және еңбек шарттарын
жасау, оларды талқылау, еңбек
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өндірістік кеңестердің қызметі жөніндегі көптеген семинарлар мен
тренингтер ұйымдастыру респуб
ликалық салалық кәсіподағынан
бастап, облыстық, қалалық, бастауыш ұйымдарына дейін тұрақты
өткізілуде. Аталған бағыттардағы
жұмыстардың көпшілігі біздің тарапымыздан онсыз да жүйелі түрде
атқарылып келе жатқанын ерекше
атап өткен жөн», – деді Павлодар
облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының бас маманы Е.Иманбаев.
Сала кәсіподағының есеп беру –
сайлауды өткізу туралы мәселелер
кеңінен талқыланды. Ол туралы
Қазақстандық салалық білім және
ғылым қызметкерлері кәсіподағы
төрайымының орынбасары В.Беженаров баяндама жасады.
Кәсіподақтар федерациясының
Бас Кеңесі мүшелігін ауыстыру
туралы мәселе бойынша Ақмола
облыстық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының
төрағасы Бейсенбай Әбдірахмановтың орнына Маңғыстау облыс
тық кәсіподақ ұйымының төрайымы Тарбия Бейімбетова бекітілді.
Кеңес жұмысы соңында «Қазақстан кәсіподақтары» республикалық мерзімді басылымға жазылу бойынша үздік деп танылған
алғашқы үш облыстың кәсіподақ
басшылары, атап өтер болсақ,
1-ші орынмен Қостанай облыстық
кәсіподақ ұйымының төрайымы
Зияда Делдібекова, 2-ші орынмен
Талдықорған облыстық кәсіподақ
ұйымының төрағасы С.Әбіхадіров,
3-ші орынмен Батыс Қазақстан
облыстық кәсіподақ ұйымының
төрағасы Марат Даупбаев, Кәсіподақ федерациясы тарапынан марапатталып, оларға бағалы сыйлықтар үлестірілді.
Қазақстандық салалық
білім және ғылым
қызметкерлері кәсіподағының
баспасөз қызметі
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Lesson Study – оқытудың қозғаушы күші
Мектебіміздің дене шынықтыру пәні мұғалімі
А.Мұратқалиұлы, қазақ тілі пәні ұстазы А.Таубалдиева және өзім география пәнінің мұғалімі бірлесіп,
мектеп тәжірибесіндегі озық тәсілдердің бірі Lesson
Study бойынша сабақты зерттеу тобын құрдық.

Раушан МҰСТАФИНА,
Алматы қаласындағы ХББ
НЗМ география пәні мұғалімі
Тобымыздың тақырыбы «Белсенді әдіс-тәсілдерді қолдана

отырып, топтық жұмыс арқылы
балалардың білім деңгейін көтеру». Тобымызда бірлесе отырып
сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру мақсатында қандай жұмыстар жүргізетінімізді
өлшеп-екшелеу үшін алдымен
жиналып, ақылдасып алдық.
Алдымен, 1999 жылы жарық
көрген «Пробелы в преподавании» (Teaching gap) кітабын
талдап, Питт Дадлидің «Lesson
studyді басқару» атты еңбегінен
түйгенімізді зерделеп, пікір алмастық. Бәрімізге түсінікті болу
үшін әрқайсымыз оқушылармен жұмыста кездесетін кедер-

гілермен қиындықтарды талдап, тәжірибе алмастық. Екінші
кездесуді оқушылардан сұхбат
алу арқылы, сол сұхбаттың
қорытындысы бойынша болашақ жұмыстарымызды жоспарлаудан бастадық. Алдымен
Lesson Study өткізетін сыныпты
таңдадық, онда оқитын әркім
өз пәнінен сабаққа қабілеті
жоғары, төмен, орташа әр топқа
жататын 3 оқушыны анықтап,
Lesson Studyдің негізгі бағыттары бойынша әр оқушының
деңгейін анықтадық.
Менің бірінші сабағымның
тақырыбы
9-сыныпта
«Су
электр станциялары мен су бөгендерін салу барысында қоршаған ортаны қорғау» болды.
Онда оқушыларға ең бастысы
өзімнің кәсіби даму бағытым
бойынша топтық жұмыста сыни

БЛАГО – ТВОРИ!

Меценаты и волонтеры
В Атырау чествовали людей, оказавших безвозмездную
помощь Центру
иппотерапии для
реабилитации детей
с повреждениями
спинного и головного мозга. Один
из меценатов в
номинации «Доброта года», внесший
полтора миллиона
тенге в развитие
Центра, пожелал
остаться неизвестным.
Общественное объединение «Атырау. Маленькая
страна» под руководством
Ерлана Кумискалиева более
пяти лет занимается реабилитацией детей с серьезными
проблемами со здоровьем.
Собственно
иппотерапия
применяется для лечения маленьких пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм,
церебральный
паралич,
артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, травмы спинного мозга.
Лечебная верховая езда
представляет собой естественную физкультуру с
положительным психологическим воздействием как на
взрослого, так и на ребенка.
В процессе такого лечения
пациент не ощущает никакого дискомфорта, а дети при
езде на лошадях испытывают большое удовольствие.
Часто иппотерапия используется как дополнение к основному лечению.
Автором проекта по реа-

ойлауды дамытуға бағытталған
тапсырмалар бере отырып,
белсенді әдістерді қолдандым
және деңгейлік тапсырмалар
арқылы оқушы білімін көрсетіп
отырдым. Дәріс өтілген соң сол
күні топ мүшелері жиналып сабақтағы бала жетістігін алдын
ала құрылған жоспар бойынша
талдадық. Сабақ барысындағы
маңызды кездерді бейнебаян,
фотосурет арқылы презентациядан көрсетіп отырдық.
Менің зерттеген оқушым
көбіне белсенді әдістер арқылы
жүргізілген тапсырмада сабаққа
белсенді араласты, өз ойын
ауызша айтқанды ұнататынын
байқадым. Жақын арадағы даму
аймағы әдісі арқылы оқушының жоғары деңгейге жетуіне
мүмкіндік жасап отырдық. Сабақ соңында шәкірттің нәтиже-

сі біршама көтерілгенін сезіндік. 2-ші сабақ «Экономикалық
көрсеткіштерді есептеу» деген
тақырыпта өтті. Онда ИКТ-мен
жұмыс жасау оқушының қызығушылығын оятқанын байқадық. Дәрісте бала үшін жан
басына шаққанда экономикалық көрсеткіштерді есептеу, статистикалық деректерді талдау
жұмыстары қиындыққа түспеді
және топтағы ынтымақшылдық, өзара көмек атмосферасы
қатты әсер етті.
Оқушы бұл сабақта өзін жаңа
қырынан көрсетті. Сабақтарда:
ой қозғау, синквейн, дөңгелек
үстел, бір айналым сөйлесу
кемпірқосақ топтары, екі жақты
күнделік, инсерт, фишбоун, кубизм, автор орындығы, семантикалық карта және т. б. әдіс
тері қолданылды.

СОЦИУМ

В роковой момент
младенцы не плачут…
В рамках социального проекта «Дом мамы», который эффективно реализуется в Усть-Каменогорске, помощь получили
десятки молодых женщин до 30 лет, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации с одним ребенком до 18 месяцев. В «Доме
мамы» они находят жилье, питание и медицинское обслуживание, им помогают оформить пособие на ребенка, дают
юридические и психологические консультации.

билитации детей посредством лечебной верховой
езды выступил Ерлан Кумискалиев, вошедший в «Сто
новых лиц Казахстана». По
его словам, строительство
детского ипподрома началось при поддержке местных
властей, которые помогли в
получении земельного участка площадью в пять гектаров,
а также местных предпринимателей и просто добрых
людей.
На церемонии награждения были названы имена меценатов, которые в течение
всего прошлого года оказывали содействие в строительстве атырауского Центра
иппотерапии. По версии ОО
«Атырау. Маленькая страна», «Меценатом года» стал
предприниматель Марат Чердабаев, который приобрел
для Центра семь лошадей.
Нотариус Аманжол Джумагалиев, оказавший бесплатную
правовую помощь матерям
детей-инвалидов,
награжден в номинации «Правовед
года». Лауреатом номинации
«Отзыв года» стала проектная компания «Алимпроект»,

подготовившая все разрешительные документы для
деревушки Центра иппотерапии. Меценат, вручивший
«Атырау. Маленькая страна»
полтора миллиона тенге и
проявивший «Доброту года»,
пожелал остаться неизвестным.
– Одна из важных номинаций – «Преодоление года».
Ее мы присудили Салтанат
Сейт, – говорит Ерлан Кумискалиев. – Это поистине
образцовая мама! Оставшись одна, она проявляет
чудеса со своим сыном с тяжелой формой ДЦП, воспитывая еще и маленькую дочку. Женщина никого не винит
в своих проблемах, работает
в шести местах и накопила
4500 долларов.
К слову, в конце прошлого
года в номинации «Волонтер
года» был награжден аким
Атырауской области Нурлан
Ногаев – за поддержку проекта строительства деревушки
Центра иппотерапии.
Айбар ОРЫНБАСАРОВ
Источник фото:khabar.kz
Атырау

– В случае отказа от
ребенка мама никогда
не узнает, где находится
ее чадо, и ребенок будет
иметь статус сироты, –
рассказывает координатор проекта в Восточном
Казахстане Наиля Онгарбаева. – Поэтому женщине нужно оказать моральную и физическую
поддержку. По своему
опыту знаю, что у мамочек, которые все девять
месяцев говорили «Я не
хочу. Я не смогу», уже через месяц жизни в нашем
«Доме мамы» появляются настолько сильные
материнские
чувства,
что они потом даже не
представляют, как можно
расстаться со своим ребенком.
«Дом
мамы»
в
Усть-Каменогорске рас-

считан на 15 человек.
Чтобы молодая мама
легче
социализировалась, проект предусматривает
обязательное
обучение
подопечных
определенным профессиональным навыкам.
Сегодня проект «Дом
мамы» по всей стране
предотвращает 70% потенциальных
отказов
матерей от новорожденных. Но самое важное
– это то, что более 3000
детей не попали в детские дома. Кроме того,
на основе общественного фонда «Ана үйі» в
Восточном Казахстане в
2016 году начал работу
Центр поддержки усыновления.
– У нас есть «Школа
приемного
родителя»,
– рассказывает коорди-

натор Центра поддержки усыновления Карина
Марянян, – где мы предоставляем бесплатную
информационно-правовую помощь, консультации, осуществляем психолого-педагогическую
подготовку, в общем,
помогаем
родителям
подготовиться к этому
важному шагу. Ведь нужно знать все возрастные
особенности детей, понимать, что хочет сказать ребенок своим поведением. У всех детей,
находящихся в детских
домах,
присутствует
травма брошенности…
– А вы знаете, – спрашивает Наиля Онгарбаева, – что новорожденный ребенок, мама
которого находится на
перепутье, не плачет?
Он чувствует, что мама
должна принять важное
решение…
Совместно с фондом
«Жулдызай» осуществляется помощь в лечении ребят-детдомовцев.
Все делается для того,
чтобы они скорее обрели семью.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.dommamy.kz, при центре
работает
бесплатный
республиканский телефон по вопросам семейного устройства – 1422.
Андрей КРАТЕНКО
Усть-Каменогорск
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ІС-ӘРЕКЕТ

Болашаққа бағдар
бастау алды

Жаңартылған білімдегі
кітапханашының рөлі
Білім беру ұйымдарының
маңызды құрамдас бөлігі
саналатын мектеп кітапханасы бүгінгі жаңартылған білім
мазмұнының ақпараттық
ресурс кешені болып табылады. Жaс ұрпaқтың талаптарын қaнағаттандыру, рухaни
бaйлығы мен жaлпы қабілетін
дамыту тұрғыcында оның
қоcар үлесі ұшан-теңіз.

Индира БАДАКОВА,
«Өрлеу» БАҰО» АҚФ
БҚО бойынша ПҚ БАИ
кітапхана меңгерушісі
Мектеп кітапханасының қызмет көрсету
кеңістігін кеңейту, қорын пaйдалaну, cоның
ішінде мектеп кітaпханасы – оқушығa әдебиет тaңдау, оқырмaндық қызығушылығын
кеңейту, пән мұғалімінің кәcіби өcуіне
көмектесуші болып табылып ғана қоймай
жалпы мәдени тұлғаны, оның ұлттық және
мәдени интеграциясын қалыптастыру,
әлеуметтік құзыреттілік пен өзін-өзі айқындау сынды әрекеттерге атсалысады. Кітапханашы мен педагогтердің ортақ мүддесі білім алушылар тұлғасын қалыптастыру мүддесімен тұспа-тұс келеді.

Алыс-жақын мемлекеттердегі мектеп
кітапханашыларының педагог дәрежесінде қызмет етіп, оқушылардың бойына рухани тұрғыда дән сеуіп ғана қоймай, білім
нәрімен сусындатуы сол елдегі білім сапасының дамуына айтарлықтай үлес қосып
отыр.
Бүгінгі таңда қоғамда жаңа ғасырдағы
мектеп кітапханашысының моделі жаңадан айқындалып келеді. Мұның себебі,
еліміздегі білім беру мазмұнының жаңаруымен тығыз байланысты.
Елбасы тапсырмасы негізінде Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін
барлық білім ордаларына тарату арқылы,
білім беру жүйесіне заманауи ақпараттық технологияларды жаппай енгізу, оқу
ошақтарында білім беру мақсаттарын өзгертіп отыр. Осы тұрғыда мектеп кітапханасы да заман көшіне ілесе отырып, білім
алушыларға өздігінен ақпараттарды талдау және ұсыну, іздеу, жинау қабілеттерін
дамыту мен қалыптастыруға педагогпен
бірлесе отырып жұмыстар атқаруы қажет.
Бүгінгі таңда қоғамда болып жатқан өзгерістер, қоғамның өркениеттік деңгейге
жоғарылауы, ашық ақпараттық кеңістікке
өтуі кітапханашылардың жаңа бағытта жұмыс істеуін талап етеді.
Қоғамдағы өзгерістер мен жаңарулар
негізінде, кітапханашының қызмет көрсету
барысы, даму келбеті, мәртебесі өзгеруі
тиіс. Бүгінгі күні мектеп кітапханашысының
жаңа имиджі, образы тұрғысында «педагог
кітапханашыны» атап көрсетуге болады.
«Педагог кітапханашы» атауына қол жеткізу жолында кітапхана мамандары білім
мазмұнының жаңаруына өзіндік үлес қосу
арқылы, өзін-өзі дамыту, шыңдау арқылы
қол жеткізері сөзсіз. Бұл еліміздегі шығармашыл, креативті кітапханашы мамандардың қалыптасуына әкеледі. Олай дейтін
себебіміз, білім саласындағы өзгерістердің басында мектеп кітапханашысы тұруы
керек.

ТӘСІЛ

Әр бала қоршаған ортаны ойын және ойыншықтар
арқылы таниды. Ойын – кіші
жастағы балада қоршаған ортаны танудан, қоршаған заттарды зерттеумен және оларды салыстырудан басталады.
Бала үшін ойынның негізгі элементтері ойыншықтар болып
көрінеді.
Балдырғанның өмірі алғашқы жылда ең қарқынды
дамиды және болған негізгі дағдыларды әрі қарай тек
жетілдіру керек. Сәбиді қызықтырушы ойындар тәжірибеде қиындатылып жаңа дағдыларда алынады. Балабақшада
дамытушы ойындар қисынды, шығармашылық ойлауды,
жадтың, назардың, елестетудің мүмкіндіктерін туғызады.
Балалардың үйлерінде шұғылданған дамытатын ойындар-

Екі тарау мен алты тармаққа, алты тапсырмаға
құрылған Елбасы бағдарламасы – рухани кеңістігіміздің жаңа жаңғыруының жарқын нышаны.
«ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы» атты бірінші бөлімнің «Бәсекелік
қабілет», «Прагматизм», «Ұлттық бірегейлікті сақтау», «Білімнің салтанат
құруы», «Қазақстанның революциялық
емес, эволюциялық дамуы», «Сананың ашықтығы» атты алты тармақ
және «Таяу жылдардағы міндеттер»
атты екінші бөлімдегі ойлар мен идея
лар ұлттық мемлекеттілікті нығайту
мен сақтаудың айқын да нақты көрінісі.
Саяси мәні зор мақала ауылымыздың
және мектебіміздің назарынан тыс
қалмай, нақты жұмыстар атқарылуда.
Мектебіміздің кітапханасында «100
кітап» аясында «25 кітап, 25 ән» жобасына арналған іс-шара өтті. Ұйымдас
тырылған бағдарламада түрлі ойындар мен «Буккроссинг» атты акциялар
өткізілді. Жалпы «25 кітап, 25 ән» жобасының мақсаты – оқушыларға қазақ
әдебиетінің, әлем классикасының алтын қорындағы аса құнды шығармаларды оқыту, сол туындылардың рухани маңыздылығын жеткізу.
Оқушыларды аталған жобамен таныстыра отырып, олардың оқуға деген
қызығушылығын арттыру үшін ойындар ұйымдастырылды. Атап айтсақ,
оқыған кітаптар бойынша сурет салу
және т. б. іс-шаралар өткізілді.
Сондай-ақ, бұл күні кітапханада
«25 кітап, 25 ән» тақырыбына арналған көрме ашылып, қатысушылар
оқу барысында өздерін қызықтырған
кітаптарын таңдады. Солардың ішін-

де «Жетім», «Ұшқан ұя», «Жабайы
алма», «Менің атым Қожа», «Ғасыр
дан да ұзақ күн», «Махаббат қызық
мол жылдар» сынды көптеген қызыққа
толы оқулықтар болды.
Шара барысында балалар оқыған
кітаптарының кейіпкерлерін бейнелеп,
көркемдеп, оқыған шығармаларының
мазмұнын ашуға тырысты. Нәтижесінде көп тізімнің арасынан «Жетім»,
«Менің атым Қожа» және «Ғасырдан
да ұзақ күн» туындылары көп оқылған
ең үздіктері болып танылды. Аталмыш
шара «100 кітап» жобасы тізіміндегі
кітаптарға деген жас оқырмандардың
қызығушылығын арттыру мақсатында ұйымдастырылған еді. Бұл ретте алға қойған мақсат ақталды десе
болады. Өйткені, жас оқырмандар
іс-шара барысында қойылған тапсырмаларды орындай отырып, өздерінің
әлі оқымаған кітаптарына деген қызығушылықтарын арттырды. Осылайша оқу ошағымыз «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласын жүзеге
асыруда өздерінің қомақты үлесін қосып отыр. Бұл өз кезегінде өзге де
шәкірттерге жоба аясында белгіленген
кітаптарды қызыға оқуына өз септігін
тигізбек. Жалпы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен елімізде бой
көтерген мектептерде оқушылардың
жан-жақты дамуы үшін толық жағдай
жасалуда. Зияткер тұлғаны тәрбиелеп,
баланың бойында рухани, патриоттық,
жалпыадамзаттық және этномәдени
құндылықтарды сіңіру – мектептің
басты қағидаларының бірі.
Елена СУРУМБАЕВА,
Бахытгүл ШАЙМУХАНОВА,
№9 ОМ кітапханашылары
Ауқатты ауылы
Қордай ауданы
Жамбыл облысы

НӘТИЖЕЛЕР

Дидактикалық
ойындармен бала
дамуын жақсарту
Балабақшадағы
дидактикалық дамытушы ойындар
оқу-тәрбие үрдісінде
маңызды рөл атқарады. Кез келген
мектепке дейінгі
мекеменің негізгі
функцияларының
бірі білім және баланың дамуы болып
табылады.
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дан айырмашылығы, балабақшада дамытатын ойындар
тәрбиешімен толық тексеріліп
отырады.
Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол өзін еркін
ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз
барлық дамудың баспалдағы,
бәрін білуге деген талпынысы
мен құлшынысы.
Балдырғанның білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын
үстінде қалыптасады. Сөздік
қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы
ең негізгі орын алады. Тәрбие
ші бақылау, заттарды қарау,
жұмбақ шешу және құрастыру,
саяхат, ойын сабақтарын ұйымдастыру барысында балалардың сөздік қорын дамытады.
Мектеп жасына дейінгі балаға ойын деген ол – өмір. Бұл
жайды балалар психологтері
және мектепке дейінгі педагогикалық шеберлерімен дәлелдеген. Психикалық үрдістерді
дамыту үшін дидактикалық қимыл-қозғалыс, құрылыстардың
және басқа ойындардың мәні
түзіледі.
Меруерт БАШКЕЕВА,
№2 балабақшасының
тәрбиешісі
Тараз қаласы

Жаңалыққа бастаған бағдарлама
Қазақстанда орта
білім беру мазмұнын
жаңарту шеңберіндегі
білім беру үдерісінің
құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер
енгізілуде.
Осы орайда мектебіміз де
жаңашылдыққа бейімделіп келеді. Біздің оқу ошағымыздың
шәкірттері мен ұжымы көпұлтты. 1704 оқушының ішінде 457
ұйғыр, 539 дүнген, орыс, өзбек,
әзербайжан, қырғыз, тәжік, күрд
және т. б. ұлттар бар. Еліміз
өлшеусіз табиғат байлығымен
ғана емес, ең алдымен сан түрлі ұлттардан құралған халқымен
ерекше екенін ұмытпаған абзал.
Мектеп басшысы Гүлшат Молдабаеваның басқаруымен ұстаздар белсенді еңбек етуде. Білім
ордасының алдына қойған мақсаты – Қазақстанның өскелең ұрпағына жақсы білім, тәлім-тәрбие
беріп еліміздің белсенді азаматтарын тәрбиелеу. Жаңартылған
білім беру мазмұны бойынша
мектептің 70% мұғалімі біліктілікті арттыру курстарынан өтті.
Әртүрлі қалалық, аудандық семинарлар өткізуде.
Алатау
аудандық
білім
бөлімінің жоспарына сай «Блум
таксономиясын сабақта қолдану» атты аудандық семинар
өткізілді. Сондай-ақ, Алматы
қаласының ҒӘЗ «ҚӘК» құрастырылған жоспарына орай
«Заманауи мектептегі геогра-

фия сабағындағы жаңартылған
білім беру мазмұны» атты қалалық семинары мектебімізде
ұйымдастырылды.
«Заманауи
мектептегі жаңа әдіс-тәсілдер»,
«В первый класс в первый раз
по обновленной программе»,
«The importance of learning three
languages: Kazakh Russian and
English»
атты
баяндамалар
оқылды. Келген ұстаздар қауымы
жаратылыстану бағыты бойынша «Қараңғы қай кезде қажет?»,
«Красная книга РК», «Қазақстанның геосаяси жағдайы Алмат,
Байқоңыр теңдесі жоқ қалалар»,

«Соли. Состав. Названия и способы получения» ашық сабақтарына кірді.
Қала мектептерінен келген педагогтер мәжіліс залында өздерінің
алған әсерлерімен бөлісіп, осындай
шаралардың қазіргі таңда мұғалімдерге көптеген пайдасын тигізетінін
тілге тиек етіп, ұжымымыздың ұстаздарына алғыстарын білдірді.
Назира ДЖАМПЕЙСОВА,
№151 ОМ директорының оқу
ісі жөніндегі орынбасары
Алатау ауданы
Алматы қаласы

16

№8 (117) 27 февраля 2018 г.

Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kz

bilimdi_el@mail.ru

ГВАРДЕЙСКИЙ ҚАЛАШЫҒЫ, ҚОРДАЙ АУДАНЫ, ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

Мұғалім жауапкершілігі
туралы ойларым

Мен мұғалім ретінде оқушыларға білім беру мен тәрбие
берудегі жауапкершілікті
мұғалім бойындағы ең басты
қасиет деп түсінемін. Ұстаздар қауымы елдің ертеңгі
тізгінін ұстайтын «Мәңгілік
ел» идеясын жүзеге асыратын ұрпақ тәрбиелеуде үлкен
жүкті арқалай отырып, қоғам
алдындағы зор жауапкершілік
жүктелгенін бүгінде нақты
сезінген деп ойлаймын.

Айнагүл ДЖАЛГАСБАЕВА,
Б.Момышұлы атындағы №43 ОМ
информатика пәні мұғалімі
Өзім де сол жауапкершілікті сезіне
отырып, оқушыларға деген сүйіспеншілік, оларға қамқор болу, жан дүниесін
түсіну, шәкірттермен дұрыс қарым-қатынас орнату, олардың әрқайсысына мән
беріп, назарда ұстау мен үшін әдетке
айналған.
XXI ғасырдың басындағы қазіргі қоғам
тез қарқында дамып ғана қоймай, өз
даму үдерісімен барлық саланы жандан-

дыруда. Соған байланысты қоғамның
әр саласында түрлі мақсаттар қойылып,
оларды шешуге арналған міндеттер
аталуда. Білім беру саласы да ондай өзгерістерден шет қалған жоқ.
Жылдар өткен сайын оқыту мен оқуда болып жатқан өзгерістермен бірге
мұғалім мен оқушы арасындағы өзара
қарым-қатынас пен әрекеттер өзгеріп
тұрады, сондықтан бүгінгі мұғалімге қойылатын талап, жауапкершілік аса жоғары.
Ал жеке тұғаны қалыптастыру – оны
ғылым мен мәдениетке үйрету, білім,
қарым-қатынас ережелерін, әлеуметтік
тәжірибені меңгерту. Нақтылай түсетін
болсақ, ана тілін ерекше құрметтеп,
жетік білетін, басқа тілде де жетік сөйлей алатын, дүниетанымы, ақыл-ой парасаттылығы қалыптасқан, еңбекқор,
мақсат қоя алатын және сол мақсатқа
жету жолдарын таңдай білетін, жауапкершілігі мол, мінез-құлқы, айналадағы
адамдарға қарым-қатынас мәдениеті
жоғары, Отанын сүйетін, саналы еңбек
етіп, өз ойын дамыта алатын, күрделі
жағдайларда нақты шешім қабылдай
алатын, өзіне сын көзбен қарай алатын,
салауатты тұлға.
Мен жұмыс істеп жүрген мектебімді
өз үйімдей, өзім сабақ беретін оқушыларымды өз балаларымдай, бірге қызметтес болып жүрген ұстаздарды өз туыстарымдай өте жақсы көремін десем артық
айтқаным емес.
Егер мамандық қайта таңдау қажет
болса, мен осы ұстаздықты ойланбастан тағы да таңдар едім. Басқа мамандық бала кезден бастап ойыма да
кіріп шықпапты. Қоғам үшін өзіңді жауапты санаудан артық бақыт бола ма? Мен
қазір баланың шуынсыз, қоңыраудың
үнінсіз жүре алмайтын жағдайға жеткен ұстазбын.

ТӘЖІРИБЕ

Сабағымыздағы
Lesson Study әдісі

«Сабақты зерттеу»
тәсілінің мәнін оқытуды дамыту мен
жетілдірудің құралы
ретінде оқушылардың
оқуға зейінін шоғыр
ландыру арқылы
тұжырымдаған.
Lesson Study тәжірибелі мұғалімдермен
қатар, еңбек жолын
жаңа бастаған мамандарға да кәсіби
жетілуге көмектеседі.
Себебі, бірлесіп жоспарлау,
қадағалау, талдау арқылы біз
оқыту туралы бірлескен пікір
қалыптастырдық. Бұл жағдайда
біз оқыту аспектілерін өзіміздің
ұстанымымыз тұрғысынан ғана
емес, Lesson Study дайындаған
әріптестеріміздің көзімен де
қарастырамыз, соның нәтижесінде біз жұмыс барысында
бақылаған нақты сабақты өзіміздің жоспарлаған сабағымызбен салыстырдық. Бұл біздерге
өзіміз әдетте мән бермейтін,
елемейтін, әдетте «шеттетіп
тастайтын» немесе болжамды
білім ретінде сақталып қалатын нәрселерді аңғаруымызға
түрткі болды.
Математика пәні мұғалімдерінен топ құрылды. Топ ере-

желері жасалып, мақұлданды.
Сонымен қатар, топ мүшелерінің зерттеу тақырыптары мен
А, В, С деңгейлі оқушылары
таңдалды. Зерттеу тақырыбы – «Қолданбалы есептерді
пайдалану арқылы 10-сынып
оқушыларының білім сапасын
арттыру». Нысаны – 10 «J» сыныбы. Оларды таңдау себебім,
І тоқсан қорытындысы бойынша білім сапасы – 75% көрсетті,
яғни, 12 оқушының үшеуі «3»
деген баға алды. Мәселесі –
10 «J» сыныбының математика пәнінен білім сапасын арттыру.
Келесі дәрістерде де сабақты зерттеуді өткізуді жоспарлап
отырмыз. Оқушыға ыңғайсыздық тудырмау үшін зерттеуші
мұғалімдердің жекелей оқушыларды емес, олардың тобын
зерттеуді жалғастыру керек.
Тапсырмаларды түрлендіру,
белсенділікті арттыратын стратегияларды қолдануды арттыру.
«А», «В» деңгейіндегі оқушылардың шығармашылық қабілетінің көрінуіне жағдай жасау
қажет.
Гүлсім ТАУКЕБАЕВА,
Алматы қаласындағы
ХББ НЗМ математика пәні
мұғалімі, педагогика
ғылымдарының магистрі

Кітапхана –
мәдени-ағартушылық мекеме
Кітап – уақыт пен кеңістіктің
тынысына толы адамзат ойының жемісі, қоғамның мәдени
күштерін дамытудың қуатты
құралы, қайнар бұлағы.

Ақбота ОСПАНОВА,
Б.Момышұлы атындағы №43 ОМ
кітапхана меңгерушісі
Кітап – біздің рухани байлығымыз,
жан азығымыз. Мәдениет пен өнер ұлы
болмайынша, ұлт ұлы болмайды дегендей, егеменді мемлекетіміздің болашағы
жастардың мәдени-танымдық қабілетін
қалыптастыратын мәдени ортаның бірі
– кітапхана болып табылатынын бүгінде
білмейтін адам кемде-кем.
Адамға рухани байлық сыйлап, ғылым
мен білімнің терең сырын сусындатар
мәдени орын – кітапхана, оқырман үшін
үлкен тәрбие мектебі, сансыз сұрақтардың жауабын табуға болатын сиқырлы да
киелі орда. Оқушы сана-сезімінде адамзат жүріп өткен тарихи-мәдени әлеуметтік жол кітап арқылы өзінің мән-мағынасымен, барлық қырымен ашылды.
Кітапхана баспасөз шығармаларын
жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырман-

дарға баспасөз шығармаларын берумен,
мәдени-ағарту және ғылыми-көпшілік
жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады.
Мектеп кітапханасы кішкентай болғанымен оның атқарар рөлі өте зор. Қазіргі
білімді, іздемпаз оқырмандардың ақпаратқа деген сұраныстары өте жоғары.
ХХІ ғасыр жаһандану кезеңінде халқымыздың ғасырлар бойы саралап, сақтап
келген мұрасын көздің қарашығындай
етіп сақтау, ғылыми кітаптармен, мультимедиялық кітаптың электронды (сандық) нұсқадағы түрлі басылымдармен
толықтырып отыру заман талабы.
Электронды кітап (құрылғы) – электронды (сандық) форматтағы кітаптарды
оқуға мүмкіндік беретін, арнайы, ұтқыр
сандық құрылғылардың тобы. Жаһандану үрдісіне сай электронды басылымдар
күннен-күнге дамып келе жатыр.
Бүгінде бүкіл дүниежүзілік мұраны іс
жүзінде арнайы орын не жай бөлмей-ақ,
үйге не кеңсеге сыйдыруға болады. Электронды кітапханаға Интернетке қосылған
кез келген компьютер немесе мобильді құрылғы арқылы қол жеткізе аласыз.
Қажетті кітапты табу қиындық туғызбайды.
Электронды кітапхана қызметкерлер
бөліміне арнайы қызмет көрсетуі стандарты бар. Бұл электронды ақпарат орталығының материалдар қорғанысына
қатысты Ұлттық Ғылым кеңесінің электронды кітапхананың оқу бағдарламасы
бойынша техника, технология, математика және т. б. салалар бойынша білім берудің барлық түрінен, мектептен бастап
ЖОО түсуге дейінгі жүйелі білімдер.
Халықаралық кітапханалар жүйесіндегі абонемент және құжаттарды жеткізу
қызметі журналдарды әлектронды форматта толық мағлұмат жеткізетін бағдарламасымен толықты.

КЕЛБЕТ

Кәсіби біліктілік пен шеберлік жемісі
Білімі терең, біліктілігі
жоғары кәсіби мамандар даярлау үшін біздің
колледжде барлық мүмкіндіктер жасалған. Ол
озық тәжірибелерді оқу
үрдісіне енгізіп, инновациялық тың жобаларды
жүзеге асыруда.
Бұл білім ошағы қала, облыс
және республика көлемінде өз
имиджін қалыптастырған, кез
келген инновациялық жаңалықты қабылдай алатын білім
ордасы. Бұған бірден-бір себеп
аталған оқу орнының басшысы
Ақнұр Есләмованың көрегендігі,
ой жүйріктігі. Ақнұр Кабиденқызы әрбір оқытушыға жағдай
жасап, тек ел аймағында емес,
шет елдерде де кәсіби біліктілектерін көтеруге мүмкіндік
жасап отыр. Оқытушылар алған
және жинақтаған кәсіби білімдерін оқытуда ұтымды пайдаланса болғаны.
Бүгінгі заман талабы жанжақты, кез келген ортаға бейімделе алатын, бәсекеге қабілетті білікті мамандар даярлау.
Ал оларды кәсіби білікті ұстаздар ғана дайындайды. Ұстаз шәкірттерін білім нәрімен
сусындатып, биік белестерге жетелейтін тұлға. Сондай
мұғалімнің бірі арнайы пән
оқытушысы Сауле Ибраева
(суретте). Ол ізденімпаз, кәсіби педагог. Сандық білім беру

ресурстарын жасаушы, халықаралық педагогикалық инновация сертификатына ие, әртүрлі
деңгейдегі кәсіби байқаулардың
жеңімпазы, білікті мамандар
даярлауға қосып жүрген үлесі
де аз емес.
Ұстаздың еңбегі еленіп, марапатқа ие болса, әрине қуаныш
әкелері сөзсіз. Сондай сәттердің бірі Қазақстан «Педагогикалық
Ғылымдар Академиясы» мектеп
директорлары, мектеп директорларының орынбасарлары мен
ұстаздар арасында V Республикалық тәуелсіз қоғамдық байқауына
қатысып, «Үздік педагог» төсбел-

гісімен және облыстық білім
басқармасының Алғыс хатымен
марапатталды.
Сәуле Даутовнаға алдағы
уақытта да білімнің биік белестерінен көріне беріңіз демекпін. Жоғары колледж ұжымындағы өз ісіне берілген,
жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр
құятын барша әріптестеріме де
шығармашылық шабыт пен толағай табыстар тілеймін.
Айнұр ТОҚТАҒАНОВА,
Көкшетау қаласы жоғары
колледжінің оқытушысы
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ИНТЕГРАЦИЯ

Формируя целостное представление
Многие учащиеся считают,
что предметы школьной
программы абсолютно автономны. Наша задача – помочь найти их связующую
нить, тем самым более полно
и объемно раскрыть изучаемые понятия и законы.

Ольга КАЧНОВА,
учитель физики,
Ботакоз СЕИТОВА,
учитель биологии Назарбаев
Интеллектуальной школы
химико-биологического направления
г. Актау
Для решения возникшей проблемы
практикуется интеграция как инструмент
формирования целостного восприятия
окружающей среды.
Это нелегкий и обширный процесс, который можно поделить на три уровня. Пер-

вый – элементарный (внутрипредметный)
уровень, на котором интеграция происходит в системе знаний по одной школьной дисциплине. Разрозненные понятия,
факты, правила и т. д., касающиеся одной
области знания, объединяются в стройную систему. В процессе преподавания
учитель объединяет учебный материал
в крупные блоки, что позволяет изменить
структурное содержание предмета. Таким
образом, ученик имеет возможность получить полную информацию о предмете,
а педагог может сделать обучение более
емким.
В практике традиционного преподавания присутствует дробность и разрозненность знаний, что снижает продуктивность
учебной деятельности. Еще Л.Н. Толстой
говорил о том, что стремление учителей к
«размельчению материала без меры» мешает детям воспринимать знания как нечто живое и сложное, лишает их интереса
к самому процессу познания.
Второй уровень – проникающий
(межпредметный). Он проявляется в умении использовать знания, умения и навыки по одному предмету при изучении
другого. При этом типе интеграции возможно объединение учителей разных
школьных дисциплин в команду с целью
преподавания своих предметов в рамках

ТӘЛІМ

Адамгершілік-рухани
тәрбиенің маңыздылығы
Адамгершілікке тәрбиелеу
құралы – еңбек пен ата-ана
үлгісі. Жаңа кезеңдегі білім
берудің өзекті мәселесі жас
ұрпаққа рухани-адамгершілік
тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды
қалыптастыру оның туған
кезінен басталуы керек.

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет
кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш
болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер
айтылмаған. Сондықтан баланың бойына
жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни, адамгершілік құнды қасиеттерді
сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтер шешуші рөл атқарады.
Адамгершіліктің
негізі
мінез-құлық
нормалары мен ережелерінен тұрады.
Олар адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара қарым-қатынастарды басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін
адам еңбек ету, өзара көмек, сондай-ақ,
қоғамға тән адамгершіліктің өзге де формалары, бұл сананың, сезімдердің, мінез-құлық
пен өзара қарым-қатынастың бөлінбес элементтері, олардың негізіне қоғамымыздың
қоғамдық-экономикалық құндылықтары жатады. Баланың өмірге белсенді көзқарасының бағыты үлкендер арқылы тәрбиеленеді.
Тәрбиелеу, білім беру жұмысының мазмұны
мен формалары балалардың мүмкіндігін
ескеру арқылы нақтыланады.
Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан келетін
жұмысты ұйымдастыру процесінде, ойын
және оқу ісінде жоспарлы түрде іске асады.
Тәрбиешінің ең бастапқы формалары педагогтің балалармен мазмұнды қатынасында,

жан-жақты іс-әрекетінде, қоғамдық өмірдің
құбылыстарымен танысу кезінде, балаларға
арналған шығармаларымен, суретшілер
туындыларымен танысу негізінде іске асады.
Мұндай мақсатқа бағытталған педагогтік
жұмыс еңбексүйгіштікке, ізгілікке, ұжымдық
пен патриотизм бастамасына тәрбиелеуге,
көп дүниені өз қолымен жасай алуды және
жасалған дүниеге қуана білуді дамытуға,
үлкендер еңбегінің нәтижесін бағалауға тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. Балаларда ортақ пайдалы жұмысты істеуге тырысу, бірге
ойнау, бір нәрсемен шұғылдану, ортақ мақсат қою және оны жүзеге асыру ісіне өздері
қатысуға талпыныс пайда болады. Мұның
бәрі де баланың жеке басының қоғамдық
бағытын анықтайды, оның өмірге белсенді
ұстанымын бірте-бірте қалыптастырады.
Мектепке дейінгі жастағы баланың рухани-адамгершілік дамуы балабақшасы мен
отбасы арасындағы қарым-қатынастың
тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жүзеге асады. Әрбір бала қандай да болмасын
бір міндетті орындау үшін, өзіндік ерекше
жағдайлар жасалады. Мәселен, ойында
ұнамды әдеттер, өзара қарым-қатынастар,
адамгершілік сезімдер қалыптасады, еңбекте еңбексүйгіштік, үлкендер еңбегін құрметтеу, сондай-ақ, ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі сияқты қасиеттер,
патриоттық сезімдер жайлы мағлұматтар
және т. б. қалыптасады.
Адамгершілік тақырыбы – мәңгілік. Ол
ешқашан ескірмек емес. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру – атаана мен ұстаздардың басты міндеті.
Бақыт АЛИМКУЛОВА,
№3 балабақшасының
педагог-психологі
Тараз қаласы Жамбыл облысы

реализации горизонтального планирования урока.
Третий уровень – сквозной (системный),
основанный на применении законов, теорий в изучении различных предметов. К
этому типу можно переходить тогда, когда
ученики уже имеют начальные представления о взаимосвязи предметов и могут
самостоятельно использовать навык применения знаний. Например, знания, полученные из курса математики, такие как теоремы синусов и косинусов, учащиеся могут
применять при изучении физики, черчения
и экологии.
Школьные предметы «Физика» и
«Биология» – одни из самых сложных
для восприятия, и объединение их в один
урок – задача крайне сложная. При планировании интегрированного урока на
межпредметном уровне возникает ряд
определенных трудностей, такие как нехватка времени у учителей, разные стили
преподавания, а также отсутствие опыта
такой работы. Но если преодолеть все
эти сложности, можно получить очень
эффективный и практичный урок.
Для начала необходимо согласовать
учебные планы с учителями-предметниками, затем сформулировать темы, по
которым можно работать по методу интеграции. В интегрированном уроке, как и

в любом другом, имеется определенная
структура: вступление, в котором озвучиваются цели, задачи урока и выводятся критерии успеха; основная часть, где
раскрывается тема урока различными
способами предоставления информации:
практические работы, демонстрация, моделирование, дискуссии, эвристическая
беседа; заключение, в котором подводятся итоги урока, рефлексия деятельности
учащихся, предоставляется обратная
связь. Весьма немаловажна оценка учителя по критериям, которые помогут ученикам в достижении следующих целей.
Но не стоит забывать, что интегрированный урок – это не просто сложение
физики и биологии, а многогранный учебно-воспитательный процесс, неразрывно
связывающий эти предметы между собой,
при котором они логично дополняют друг
друга. Согласно результатам опроса учащихся 7-9 классов, такая форма урока
нравится учащимся больше, чем традиционные формы обучения.
Практика показала, что при проведении уроков такого типа повышается качество знаний учащихся, активизируется
познавательная деятельность, увеличивается интерес к изучаемым предметам,
а также поддерживается постоянная обратная связь с учащимися.

МИЛОСЕРДИЕ

Чтобы мир стал немного добрей
Милосердие – это доброе и
сострадательное отношение к
человеку. Милосердие предполагает принятие людей
такими, какие они есть, терпимое отношение к несовершенству других, способность
не осуждать, а помогать, проявлять истинную доброту.
«Жүректен жүрекке» – под таким названием в средней школе №12 г. Петропавловска прошла благотворительная
акция, посвященная дню рождения основателя и президента детского фонда «Бобек», автора программы духовно-нравственного образования «Самопознание»,
Первой леди страны Сары Алпысовны
Назарбаевой.
Нам была предоставлена прекрасная
возможность помочь детям и их родителям, которые по воле судьбы оказались
в трудной жизненной ситуации. В рамках
программ «Рухани жаңғыру» и «Саналы азамат» учащиеся школы посетили
крупнейшее ТОО «Зенченко и К» в селе
Новоникольск. Наш почин поддержали
также депутаты областного и городского
маслихатов Белоног Юрий Анатольевич
и Завьялов Олег Владимирович.
Людей, готовых сделать доброе дело,
поделиться душевной теплотой и заботой, стало больше, и это, пожалуй, самое
главное.
Благотворительные акции, которые
регулярно проводятся в школе, очень
нужны и полезны для подрастающего
поколения как урок и пример для подражания. А начинаются они у нас с приближением учебного года. Ежегодно с 1 августа по 30 сентября мы проводим акцию
«Дорога в школу». В рамках этой акции
в 2017 году нам оказал спонсорскую по-

мощь АО ДБ «Сбербанк». Под Новый год,
когда все дети ждут чуда, мы проводим
акцию «Новый год в каждое сердце». В
предверии 2018 года 58 учащихся школы, чьи родители не имели возможности
приобрести подарки детям, получили новогодние кульки со сладостями.
Таким образом мы призываем к милосердию. Давайте делать добрые дела
вместе! Вместе можно сделать мир лучше! Ведь доброта – это то, что может
услышать глухой и увидеть слепой, а истинная доброта заключается в благожелательном отношении к людям!
Айткожа БАУКЕНОВ,
директор средней школы №12
г. Петропавловска
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Просветительная миссия ведущих школ
На современном этапе развития системы среднего образования
сетевое сообщество рассматривается как ключевой механизм
профессионального развития педагогов. А ведущая школа –
как координатор методического сопровождения педагогов в
процессе перехода на обновленное содержание образования.

Ляззат ЖОЛБЫТЫРОВА,
заведующая методическим
кабинетом отдела образования
Бурлинского района
Западно-Казахстанской области

По инициативе Центра педагогического мастерства г. Уральска была
создана карта и организовано сетевое
сообщество ведущих школ области для
оказания поддержки реализации обновленного содержания образования.
В Бурлинском районе ведущими стали
6 школ г. Аксая, в качестве магнитных
к ним были прикреплены все сельские
школы.
В 2016 году методический кабинет
отдела образования Бурлинского района разработал систему по работе с ведущими школами. По ней за каждым
методистом закреплялась одна ведущая школа, составлялся план работы,

согласно которому методисты совместно с администрацией ведущих школ
проводили теоретические и практические семинары, мастер-классы, коучинги и «круглые столы» с привлечением учителей магнитных школ.
Ведущими школами города Аксая
были предложены новые формы и направления работы. Ведущая школа
№2 г. Аксая регулярно проводит онлайн-конференции и онлайн-уроки с
магнитными школами, школа №1 инициировала проведение практического
семинара, на котором педагоги магнитных школ проводили уроки с учащимися ведущей школы. Совместные
исследования Lesson Study проводят
педагоги школы №6 и 7 с педагогами
магнитных школ.
В первом полугодии 2017-2018 учебного года на базе всех ведущих школ
были проведены обучающие семинары

для педагогов 5, 7 классов магнитных
школ по планированию урока с обновленным содержанием образования и
по методам оценивания учащихся. Во
втором полугодии был организован выезд в магнитные школы для оказания
методической помощи.
Ведущие школы г. Аксая Бурлинского района оказывают большую помощь
отделу образования по осуществлению
безболезненного перехода малокомплектных сельских школ на обновленное содержание образования.
Наиболее активно работают общеобразовательные школы №3 и №7
города Аксая, имеющие статус ведущей школы. Эта работа будет продолжена, мы получили много положительных отзывов от педагогов магнитных
школ, что дало большой стимул ведущим школам района в дальнейшей
работе.

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заметить и развить
талант ученика
Одно из основных направлений общего образования
– развитие системы поддержки талантливых детей. К одаренному ребенку
не всегда подходят требования стандартной образовательной системы.

Раушан ЕСЕНАЛИНА,
старший преподаватель
кафедры ППСОП ФАО «НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР
по Костанайской области»
В каждом классе есть учащиеся,
обладающие особыми способностями в изучении иностранных языков. С
ними проводится целенаправленная
работа. На начальном этапе происходит развитие интереса учащихся к
предмету на основе индивидуальных
заданий, а также опережающее изучение ряда тем, с последующей публичной презентацией при прохождении
нового языкового материала остальной частью. Главное – создать у ребенка ощущение успеха, помочь поверить в себя, преодолеть страх перед
ошибками.
На среднем этапе ученики вовлекаются в творческую деятельность
через знакомство с адаптированными образцами художественной лите-

ратуры страны изучаемого языка и
работой над проектами. Дети этого
возраста с удовольствием принимают
участие в различных конкурсах, КВН.
Чем активнее школьник, тем больше
у него интерес к предмету, к самому
языку.
Затем следует этап создания ситуаций для исследований. Перед
учащимися открываются новые увлекательные темы, области знаний,
возникают идеи. Обычно это достигается на уроках и во внеурочное время
через проблемные ситуации, которые
дополняются видеоэкскурсиями, сообщениями о культуре, о спорте, об
известных людях страны изучаемого
языка. Самое главное – помочь ребенку не потеряться в многообразии,
а выбрать ту тему, которая его действительно заинтересует, работая
над которой, он получит не только
удовольствие, но и полезную информацию.
В 8-11 классах школьники вовлекаются в исследовательскую деятельность – групповой тренинг. Это метод
развития как коммуникативных, так и
исследовательских навыков, навыков
реферирования. Развитие на этом
этапе осуществляется со всеми учащимися в рамках обычного учебного
процесса, а также с учащимися, посещающими спецкурсы или ведущими
самостоятельно выбранные исследовательские проекты. Все вышесказанное может быть реализовано на
уроке-практикуме,
уроке-дискуссии,
уроке-исследовании, уроке-проектировании, уроке-презентации.
Рассмотренные выше методы и
приемы обучения нацеливают деятельность каждого учителя на поддержку познавательного интереса
учеников, создание максимальных условий к перерастанию потенциальной
одаренности в развившуюся.

Библиотечный марафон:
учим, воспитываем,
вдохновляем
Библиотекам принадлежит важнейшая роль в выполнении поставленных стратегических задач по реализации
программы «Рухани жаңғыру». Воспитание лучших качеств молодежи посредством высочайших образцов мировой и казахстанской художественной литературы – это
прямая задача каждой библиотеки.

Любовь ФЕДАС,
заведующая библиотекой,
Наталья ЕСИМТАЕВА,
библиотекарь ФАО «НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР
по Костанайской области»
Много мероприятий библиотеки
проводят по программе «Туған жер»,
ведь их фонды хранят документы, отражающие историю, общественную и
культурную жизнь региона. Один из
проектов, организованный библиотекой филиала АО «Национальный
центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области» – литературно-педагогический
марафон «Читаем Алтынсарина». В
канун 176-й годовщины со дня рождения просветителя мы обратились
к его наследию и решили почитать
вслух его стихи, рассказы, басни,
сказки…. Марафон вызвал большой
интерес. В проекте приняли участие
более 50 человек.
Также был проведен заочный об-

ластной
онлайн-конкурс
библиотечных проектов «Читать – модно».
Конкурс проходил по трем основным номинациям: «Деятельностный
проект», «Информационный проект», «Наглядный проект», и по трем
специальным номинациям: конкурс
«Презентация проекта», мини-эссе
«Вирус чтения» и конкурс фотографий «Читака». Несмотря на то, что
проект задумывался как областной, к
нам подключились и учителя двух карагандинских школ. Всего в конкурсе
приняли участие более 80 человек.
Представленные проекты показали
все многообразие форм и методов
работы с читателями, которые используются сегодня в библиотечной
работе.
И еще один проект, вызвавший
большой резонанс, – это создание и
презентация книги «Успешные семьи
Костанайской области», которую наш
филиал выпустил в рамках реализации программы «Туған жер». В книгу
вошли истории о 77 лучших семьях
нашего региона. Авторами статей
стали учителя, методисты, директора
школ и колледжей, библиотекари.
Библиотеки занимают одно из ведущих мест в духовном становлении
молодежи. Для возрождения интереса к чтению, модернизации общественного сознания библиотеки разрабатывают и реализуют целый ряд
культурно-просветительских
проектов, напрямую связанных с книгой.
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Сұранысқа ие жастардың озатын шағы
Елбасы Н.Назарбаевтың арнайы тапсырмасымен қайта құрыла бастаған
әлемдік деңгейдегі колледждер техникалық және кәсіптік білімді басқарудың жаңа жүйесін қалыптастырса, кәсіптік лицейлерді әлемдік тәжірибеге сәйкес колледжге айналдыру жұмыстары да толық жүзеге асырылды.

Серік МУСИН,
Саумалкөл агротехникалық
колледжінің директоры
Айыртау ауданы
«...Қазақстанның жас азаматтары білімді, еңбекқор, бас
тамашыл болуы тиіс. Жұмыс
пен сұранысы бар өңірге батыл-

дықпен барулары керек. Егер
шеберліктің шыңына жете білсеңіздер – мамандықтың бәрі
жақсы. Қазір техникалық мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған заман. Ерінбей еңбек еткен адамның өмір
сапасы озады, тұрмысы жақсы
болады. Ең ақыры бүгінгі жасап
жатқан жақсылықтарымыздың
барлығы – жастар болашағы
үшін», – деді Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев.
Осыған сәйкес біздің колледж
еңбек нарығында бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы саласының мамандарын даярлау
мәселесін шешуде. Мемлекет
тарапынан заманауи техника
мен құрал-жабдықтар сатып
алуға 30 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражатқа жаңа «МТЗ80» тракторы, тұқымсепкіштер, дәнекерлеу аппараттары,
слесарлық цех жабдықтары

алынды. Бүгінгі таңда әдеттегі
мамандардан бөлек, жұмыс берушілердің сұраныстары бойынша қажетті кәсіп иелерін даярлау мәселесі маңызды. Колледж негізінен, «фермер шаруа
шылығы» (ауылшаруашылығы
өндірісінің
тракторшы-машинисі), «аспаз», «дәнекерлеу ісі»
(электргазбен
дәнекерлеуші)
мамандықтары бойынша кадрлар даярлайды. Олар қосымша
«В, С» санатты жүргізуші куәліктерін алып шығады.
Студенттер колледждегі кәсіптік даярлық оқу мерзіміне
сай теориялық білім берумен
қатар, өндірістік, технология
лық, дипломалды тәжірибеден
«Баянтай», «Ғасыр Айыртау»,
«Айыртау-Әліби», «Жер-Ана»,
«Константиновка-2004», «Фирма Златогорка», «Людмила»,
«Головешкина»,
«Матбаев»,
«Сабырғали Ажар», «Машкин»

Білікті мамандарды даярлау
Бүгінгі күні техникалық және кәсіптік
білім беру жүйесі
көтерілуде. Қазақстанда жүргізіліп жатқан
үдемелі индустрия
лық-инновациялық
дамыту бағдарламасы
қарқын алуда және
еліміздің барлық өңірлерін қамтуда.

Алтынай ҚОЖАХМЕТОВА,
И.Даутов атындағы қызмет
көрсету саласы
колледжінің директоры
Петропавл қаласы
Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау – колледжіміздің
алға қойған міндеті. Оқу мекемесі үнемі заман талабына және
еңбек нарығына сәйкес жаңа
кәсіптерді іздеуде. Қазіргі уақытта біздің колледж келесі кәсіптер
бойынша даярлауды жүргізеді:
аспазшы, кондитер, наубайшы,
модельер-пішуші, хатшы-референт, шаштараз-модельер. Оқу
ошағында өңір экономикасы үшін
сұранысқа ие мамандықтар бойынша 300-ден астам студенттер
білім алады.
Еңбек нарығын білікті кадрлармен тиімді қамтамасыз ету үшін
«оқу мекемесі-кәсіпорын» форматында оқу орны «ViZaViCom-

pany», «Инвест-кондитер», «Далангер», «Нан-инвест» және
«Владира» ЖШС мен «Завгородняя» ЖК кәсіпорындармен 25тен аса екіжақты және 5 үшжақты келісім-шарттар жасады.
Келісімдер аясында өндірістік
оқыту шеберлері, арнайы пәндер оқытушылары үшін тәжірибе
мен бірыңғай өндірістік практика
қарастырылған. Болашақ мамандарды даярлау сапасын арттыру
қажеттілігі мен маңыздылығын
ескере отырып, колледжде «Тамақтандыруды ұйымдастыру, аспазшы» мамандығы бойынша дуалды оқыту ұйымдастырылды.
Осы бағдарлама аясында 100
студенттер болашақ кәсіпке ие
болады. Индустриялық-инновациялық дамыту шарттарында
мемлекетке жай жұмысшы қолдар
емес, құзыретті мамандар қажет.
Тәжірибеден өту барысында
өздерін жақсы жақтан көрсете білген білім алушылар өз еңбектері
үшін ақшалай сыйақы алып, оқуларын аяқтағаннан соң, жұмысқа
ие болады.
Колледж көптеген мемлекеттік
бағдарламаларының қатысушысы, соның ішінде Тиімді жұмыспен
қамту және жаппай кәсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы және жаңа
кәсіпті игеруі үшін өзіндік қамтылмаған халықты қысқа мерзімді
курстарда оқытуды ұйымдастырады.
Білім ордасы құрамында 35
адамнан тұратын инженерлік-педагогикалық ұжымымен мақтанады, оның ішінде 57%-ы бірінші
және жоғарғы санатқа ие. Біздің
оқытушылар жыл сайын «Үздік
педагог» облыстық кәсіптік шеберлік байқауына қатысуда. 2016
жылы арнайы пәндер оқытушысы
Светлана Давыдова облыстық
деңгейде 2-ші орынға ие болды.

Оның өткізген ашық сабағы инновациялық сабақтардың бірі болып
саналды.
Ұжымның жұмыла жұмыс істеуінің арқасында және болашақ
мамандарды оқыту мен тәрбиелеуде жеткен жетістіктері үшін ҚР
«Ұлттық бизнес-рейтингі» нәтижесінің қорытындысы бойынша
колледжіміз республиканың 100
колледждері арасында 44 орынды, сонымен қатар, СҚО бойынша 2-ші орынды (алтын рейтинг)
алып, «Сала Көшбасшысы»
жоғарғы атағына ие болды.
Біздің студенттердің жетістіктері де айтарлықтай. Облыстық
дизайн бойынша байқау-практикумда және «Елі бірдің – тілі
бір» атты облыстық поэзиялық
подиумында «Классикалық әдебиеттердің шығармаларын көркем оқу» номинациясы бойынша
студентіміз Е.Низова 1-ші орынды иеленді.
Былтыр «Эмират» мейрамханасының базасында «Көктемгі
мотивтер» облыстық кондитерлік
байқауда колледж студенттері
С.Миронов және «BeautyClinic»
салонында
өткен
«Fashionhairstyle» облыстық шаштаразмодельер байқауында В.Диченко 1-ші орынға ие болды.
Колледж ішінде іріктеу кезеңінен өткен студенттер WorldskillsInternational жастардың халықаралық кәсіптік шеберлік
қозғалысының өңірлік кезеңдеріне «Тамақтандыруды ұйымдас
тыру», «Шаштараз өнері және
декоративті косметика» құзыреттіліктері бойынша белсене қатысып, жүлделі орындар алуда. Өткен жылы жастарымыз алғашқы
рет Ұлттық Дельфий ойындарына «Киім дизайны» номинациясы бойынша қатысу мүмкіндігіне ие болды.

ЖШС-ден өтеді. Кәсіптік оқытудың бұл түрі жас мамандарға қажеттілікті арттырады, жыл сайын
колледж түлектерінің 70 пайызы
тұрақты жұмыс орнымен қамтылады. Студенттердің көпшілігі
өзге елді-мекендерден келгендіктен, қазіргі заманауи талаптарға сай жабдықталған жатақхана олардың екінші үйлеріне
айналды.
Бүгіндері оқу ордамызға 9
және 11-сыныптан кейін түскен
294 студент білім алуда. Аталмыш білім беру орны ауданның
ауыл шаруашылығы серіктестіктерімен және жеке кәсіпкерліктермен жасалған 15 екіжақты
келісімшарт негізінде қызмет
істеуде. Колледжде көктемде
өткен «Нәтижелі жұмыспен
қамту және жаппай кәсіпкерлікті
дамыту» бағдарламасы аясында мамандықтары жоқ 20 адам
тегін үш айлық курстан өтіп, қажетті мамандық иесі атанса, күзден бері тағы да сонша адам тегін оқыту курсында білім алуда.
Аудан әкімі Ағзам Тастеміров
колледж
студенттері
және

ауыл шаруашылығы, бизнес
құрылымдарының басшыларымен кездесу өткізді. Жүздесу барысында ол жастарға мемлекет
тарапынан көрсетіліп отырған
мүмкіндіктерді қалт жіберіп алмауға кеңес берді. «Баянтай»
ЖШС директоры, аудандық мәслихаттың депутаты Сырымбет
Есенғалиев колледж түлектеріне шаруашылықта жұмыс істеуі
үшін барлық жағдайлардың жасалатынын жеткізді.
Осы кездесуде ауданның
бизнес өкілдері Людмила Климович пен Ажар Сабырғали да
өз дәмханаларында өндірістік
тәжірибеден өткен колледж студенттері жайлы оң пікірлерін
білдіріп, алдағы уақытта тығыз
қарым-қатынаста болатындарын жеткізді.
Басқосу соңында әлеуметтік
әріптестік және студенттерді дуалды оқыту жөнінде аудан әкімі
Ағзам Тастеміров пен «Баянтай» ЖШС директоры Сырымбет Есенғалиев және колледж
арасында үшжақты меморандумға қол қойылды.

Как педагогу превзойти
компьютер и соцсети?
Еще ни одно новаторство в образовании не
вызывало столько споров и полярных мнений, как обновленное
содержание школьных
программ. И больше
всего достается от людей, далеких от понимания целей и задач
современной школы.

Лариса ПОПОВА,
учитель русского языка
и литературы КГУ
«Явленская средняя
школа №1 имени
Тимофея Позолотина –
Героя Советского Союза»
Есильского района
Северо-Казахстанской
области
И это неудивительно: рушатся
старые стереотипы как в отношении системы преподавания предметов в школе, так и способов
обучения детей. Для внедрения
новой образовательной программы тысячи педагогов по всему Казахстану проходят долгосрочные
курсы, где каждый преподаватель
словно рождается заново, ломая
стереотипы вчерашней школы и
осваивая, как гениальный хирург,
новый инструментарий учителя
XXI века. Ежедневно познавая
методы активного обучения, интереснейшие стратегии, штудируя
новое руководство и новые образовательные стандарты, учитель
становится способным воспитать

современного активного ученика,
успешную личность. Во многом
этому способствуют сквозные
темы, которые параллельно с
предметными темами курса расширяют кругозор ученика, его
общий культурный уровень. Их
наличие в программах также многими сначала было воспринято с
недоумением.
Нам, учителям-словесникам,
преподавателям великой, бессмертной классики и великого
языка, может быть, сложнее других было вставать на новые рельсы, подобно тому есенинскому
жеребенку, который никак не мог
догнать бесчувственный, но быстрый паровоз всего сто лет назад. Но, все больше углубляясь
в новую программу и успешно
апробируя ее на разнообразных
интереснейших тренингах со своими коллегами, самостоятельно
разработанных пробных уроках,
играх, приходишь к осознанию
невозможности возвращения к
прежнему.
Ни для кого не секрет, что сегодняшнее нечитающее (за редким исключением) поколение,
функциональная грамотность которого вызывает у учителей слезы бессилия, язык которого напоминает в большинстве язык не
Абая и Пушкина, а первобытного
человека, сегодня мотивировать
к обучению и воспитывать может
только педагог, который станет
для ребенка интереснее, чем его
«бог» – компьютер и социальные
сети.
Могу смело заявить, что в моей
родной школе многие становятся
именно такими педагогами! Прекрасно налаженная работа по
обмену опытом между учителями, работающими по обновленной программе образования, где
в рамках «открытых дверей» мы
делимся своим первым опытом
и первыми победами на уроках,
куда может прийти любой желающий, дает благодатные всходы.
Конечно же, не все дается легко,
но то, что дорога наша верна, бесспорно.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
На вопросы читателей «Бiлiмдi ел – Образованная страна» отвечает заместитель председателя Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки, член
Общественного Совета МОН РК В.Ф. БЕЖЕНАРОВ.
Если вы хотите получить юридическую консультацию в нашей газете, направляйте свои
вопросы по адресу: bilimdi_el@mail.ru.
– Сторожем был принят в школу инвалид 3 группы. Но при этом он скрыл
инвалидность. В справке написано:
«Легкий труд в благоприятных условиях». А работа сторожа в ночное время
несет большую ответственность. Вправе ли работодатель расторгнуть с ним
трудовой договор?
– В соответствии со ст. 13 Закона Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»
установление инвалидности происходит
путем проведения медико-социальной экспертизы, исходя из комплексной оценки
состояния организма на основе анализа
клинико-функциональных,
социальных,
профессиональных и психологических данных освидетельствуемого лица в порядке,
установленном уполномоченным органом
в области социальной защиты населения.
В случае признания лица инвалидом
и установления степени утраты трудоспособности определяются причины, сроки,
потребности в мерах социальной защиты,
а также разрабатываются социальная и
профессиональная части индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
Согласно ст. 14 вышеназванного Закона
инвалиды в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных
Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными актами Республики Казахстан, включая права на трудовую
деятельность.
Пунктом 3 ст. 69 Трудового кодекса РК
работникам-инвалидам первой и второй
групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не
более 36 часов в неделю, а продолжительность ежедневной работы (рабочей смены)
не может превышать семи часов.
Следовательно, работодатель вправе
заключить трудовой договор с работником-инвалидом III группы, не имеющим медицинских противопоказаний, с установлением обычных условий труда. Кроме того, в
действующем трудовом законодательстве
Республики Казахстан отсутствует норма,
запрещающая работодателям применять
суммированный учет рабочего времени к
работникам-инвалидам III группы.
Согласно п. 8 ст. 75 Трудового кодекса
РК, не может устанавливаться суммированный учет рабочего времени работникаминвалидам второй и третьей групп, если
такой режим запрещен им на основании
заключения экспертной профпатологической комиссии.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 76 Трудового кодекса РК, привлечение работников-инвалидов к работе в ночное время допускается только с их письменного согласия
и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Таким образом, работник-инвалид III
группы может работать сторожем в школе
при соблюдении следующих условий:
1) медицинское заключение о состоянии
его здоровья не препятствует выполнению
им своих трудовых обязанностей либо не
угрожает его здоровью и (или) безопасности труда других лиц;
2) трудовые нормы не ухудшают положение работника-инвалида или не ограничивают его права по сравнению с другими
работниками;
3) условия оплаты и охраны труда,
режим работы, порядок совмещения
профессий (должностей), технические,
санитарные, гигиенические, производственно-бытовые условия и иные условия
трудового договора между работодателем
и работником-инвалидом должны соответствовать нормативам, установленным для
всех работников;
4) привлечение работника-инвалида к
работе в ночное время допускается только
с его письменного согласия и при условии,
что такая работа не запрещена ему по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

– Как оплачивается лист временной нетрудоспособности при основной работе и
при работе по совместительству? Я работаю
в должности учителя казахского языка в детском саду, он является основным местом работы. Дополнительно я работаю временно
в той же должности в другом детском саду,
где основной работник находится в отпуске
по уходу за ребенком до 3 лет. Бухгалтер
утверждает, что листок временной нетрудоспособности оплачивается только по одному месту работы. Хотелось бы узнать нормативно-правовые аспекты по этому вопросу.
Заранее благодарна.
– Согласно ст. 133 Трудового кодекса Республики Казахстан работодатель обязан за счет
своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности.
Основанием для выплаты социальных посо-

– Я работаю воспитателем
в детском саду 13 лет, но по
диплому я учитель начальных
классов. В этом году получила
высшую категорию. Как производится за нее доплата?
– Заработная плата работников организаций образования исчисляется на общих основаниях,
установленных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года
№1193 «О системе оплаты труда
гражданских служащих, работников организаций, содержащихся
за счет средств государственного
бюджета, работников казенных
предприятий».
Согласно пункту 3 вышеназванного Постановления должностные оклады (тарифные ставки) (ДО) работников организаций
определяются путем умножения
соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их должностных окладов
(ставок) в зависимости от отне-

бий по временной нетрудоспособности являются листки нетрудоспособности, выданные в порядке, утвержденном уполномоченным органом
в области здравоохранения.
Социальные пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются работникам с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или до установления
инвалидности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
На основании п. 25 Правил проведения
экспертизы временной нетрудоспособности,
выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года
№183, в случае, если лицо работает у нескольких работодателей, лист о временной нетрудоспособности выдается по одному месту работы,
в другие места работы лица выдаются копии листа о временной нетрудоспособности, заверен-

сения занимаемых должностей
к категориям должностей и стажа работы по специальности,
от присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих) на
размер базового должностного
оклада (БДО), установленного
Правительством Республики Казахстан.
Отнесение работника к той
или иной группе по категории
определяется согласно Реестру
должностей гражданских служащих в сфере образования и
науки, утвержденному приказом
Министра образования и науки
Республики Казахстан от 29 января 2016 года №123.
В соответствии с данным приказом «воспитатель организации дошкольного воспитания и
обучения» с высшей категорией
относится к звену В3 ступени 1
при наличии высшего профессионального образования; к звену В4 в ступени 1 при наличии
среднего
профессионального
образования.

– Здравствуйте, я работал в школе
по совместительству, в связи с прохождением основного учителя курсов
английского языка. Работал с конца
сентября по ноябрь 2017 года. В данный момент не работаю, основной
учитель вернулся с курсов. Мне до сих
пор не выдали заработную плату, хотя
я уже уволился. Бухгалтер объясняет
это тем, что оплата за замену производится с республиканского бюджета,
и деньги пока не поступили Можете
разъяснить?
– Согласно п. п. 5) п. 2 ст. 23 Трудового кодекса Республики Казахстан, работодатель обязан своевременно и в
полном размере выплачивать работнику
заработную плату и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми
актами Республики Казахстан, трудовым,
коллективным договорами, актами работодателя.
В соответствии со ст. 113 Трудового
кодекса РК, заработная плата устанавливается и выплачивается в денежной форме в национальной валюте Республики
Казахстан не реже одного раза в месяц
не позже первой декады следующего
месяца. Дата выплаты заработной платы
предусматривается трудовым договором.
При совпадении дня выплаты заработной
платы с выходными или праздничными
днями выплата производится накануне
их.
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной или электронной форме ежемесячно извещать
каждого работника о составных частях
заработной платы, причитающейся ему

ные руководителем медицинской организации
и закрепленные печатью медицинской организации.
В соответствии с п. 4 Правил назначения и
выплаты социального пособия по временной
нетрудоспособности, утверждённых приказом
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015
года №907, пособие выплачивается по месту
работы на срок, указанный в листе о временной
нетрудоспособности. Если лицо работает у нескольких работодателей, пособие назначается и
выплачивается по каждому месту работы.
При этом в соответствии с п. 3 постановления Правительства Республики Казахстан от
28 декабря 2015 года №1103 «Об определении
размеров социального пособия по временной
нетрудоспособности», размер месячного пособия не может превышать пятнадцатикратной
величины месячного расчетного показателя за
соответствующий год.

– Работаю учителем русского языка в казахской школе. Если
в классе больше 24 учеников, то при изучении русского языка
в казахской школе класс должен делиться на две подгруппы.
В школе, которой я работаю, все классы больше 25 человек, в
электронных журналах «Білімал» класс разделен на 2 подгруппы, но веду эти две подгруппы одна я (на одном уроке сидят
две подгруппы, т. е. целый класс из 26-28 человек), так как администрация не может поделить класс из-за отсутствия второго
учителя. Работаю в таких условиях с начала года. Отказаться от
проведения уроков в целом классе не могу, так как второго учителя нет и вести вторую подгруппу некому. Должны ли мне доплачивать за работу во второй подгруппе, т.е. за работу в целом
классе вместо положенной мне по закону половины класса?
– Согласно пункту 14 Правил
исчисления заработной платы
работникам
государственных
организаций образования, финансируемых за счет средств
бюджета, утвержденных приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от
29 января 2008 года №40, почасовая оплата труда педагогических работников в организациях образования по основному
месту работы допускается за
учебные часы при выполнении

за соответствующий период, размерах и
основаниях произведенных удержаний, в
том числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных
взносах, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
При невыплате заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки,
которые установлены трудовым договором, работодатель несет ответственность
в соответствии с законами Республики
Казахстан. Работодатель выплачивает
работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени
рассчитывается исходя из официальной
ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день
исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый
просроченный календарный день начиная со следующего дня, когда выплаты
должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты.
При прекращении трудового договора
выплата сумм, причитающихся работнику
от работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения.
Таким образом, Ваше право на своевременное получение вознаграждение
за труд, безусловно, нарушено.
За защитой нарушенного права Вы
вправе обратиться в государственную инспекцию по труду либо в согласительную
комиссию в порядке разрешения индивидуального трудового спора.
Если Вы являетесь членом профессионального союза, то содействие в возникшей ситуации Вам должна оказать территориальная структура профсоюза.

обязанностей временно отсутствующего по болезни или другим причинам учителей (преподавателей), продолжающегося
не свыше двух месяцев подряд.
Если выполнение обязанностей временно отсутствующего
работника продолжалось свыше
двух месяцев подряд, оплата
труда педагогического работника производится со дня начала
замещения за все часы фактической педагогической нагрузки
в общем порядке.

– Я хотела бы узнать, какова продолжительность рабочего
времени в день, если
я
работаю
медсестрой-диетологом
в
детском саду? 1 ставка
медсестры и 0,5 ставки
диетолога. Спасибо!
–
Дополнительная
работа может осуществляться как на условиях
совмещения, так и по
совместительству.
Важно понимать разницу между совмещением и совместительством должностей.
Согласно п. 1 ст.
111 Трудового кодекса
Республики Казахстан
«совмещением
должностей» является выполнение работником
в одной и той же организации наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по
другой или такой же
должности либо обязанности временно отсутствующего работника без освобождения
от своей основной работы.
В соответствии с п. п.
56) п. 1 ст. 1 Трудового

кодекса Республики Казахстан «совместительство» – это выполнение
работником другой регулярной оплачиваемой
работы на условиях
трудового договора в
свободное от основной
работы время.
Исходя из текста
обращения,
дополнительную работу по
должности «диетолог»
Вы выполняете на условиях совмещения, то
есть в пределах рабочего времени по основной
должности медсестры.
Согласно п. 1 ст. 68
Трудового кодекса РК,
п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь
рабочего времени не
должна превышать 40
часов в неделю.
Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 71
Трудового кодекса РК
п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь
ежедневной
работы
(рабочей смены), время начала и окончания
ежедневной
работы
(рабочей смены), время перерывов в работе
определяются с соблюдением условий, установленных правилами
трудового распорядка,
трудовым и коллективным договорами.
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Качество обучения:
акцент на практику
Вот уже более 60 лет учреждение «Костанайский высший
экономический колледж
Казпотребсоюза» находится на
рынке образовательных услуг
Казахстана. В 2016 году по
данным Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании
(НКАОКО) учебное заведение
было удостоено третьего рейтингового места среди гуманитарно-экономических колледжей Казахстана.

Айгуль КУБЕКОВА,
психолог, преподаватель
специальных дисциплин
Костанайского высшего
экономического колледжа
Казпотребсоюза
Колледж сориентирован на формирование успешного специалиста в условиях
модернизации содержания образования,
ориентированного на индустриально-инновационное развитие страны. Особое
внимание учебное заведение уделяет развитию профессиональных компетенций
студентов посредством практико-ориентированного обучения. Цель такого обучения состоит в закреплении и углублении
теоретических знаний, полученных в процессе обучения в колледже, в приобретении необходимых практических умений и
навыков работы в соответствии с выбранным направлением профессиональной
подготовки.
В этом году учебная практика для студентов специальности «Правоведение»
была проведена на базе социальных партнеров колледжа (Костанайский городской
суд, межрайонный экономический суд,
специализированный административный
суд, УВД г. Костаная, департамент «Центр
обслуживания населения») по трем дисциплинам: «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» и «Трудовое
право и право социальной защиты».
Для развития бизнес-навыков, а также
обучения работы на электронном контрольно-кассовом аппарате в ноябре 2017 года
студенты специальностей «Учет и аудит»,
«Финансы», «Статистика», «Менеджмент»,
«Маркетинг» прошли учебную практику в
виде деловой игры. В процессе игры они
создали собственное предприятие, формировали отчетность, реализовывали товар,
рассчитывали различные виды налогов,
прибыль, убытки, изучали спрос покупателей, обновляли ассортимент за счет прибыли, вели книгу учета наличных денег,
заполняли накладные, составляли и анализировали компоненты финансовой отчетности.
Учебная практика была проведена в
форме непосредственного погружения в
рабочую обстановку, студенты выступали
в роли продавца, маркетолога, менеджера,
экономиста, бухгалтера и статиста. Студенты получили возможность познакомиться
с различными видами профессиональной
деятельности: организационно-управленческой,
информационно-аналитической,
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предпринимательской и др.
По итогам учебной практики было проведено анкетирование среди студентов
выпускных групп на предмет изучения
степени удовлетворенности процессом и
результатом именно такого практико-ориентированного обучения.
Для 63,9% опрошенных студентов практика – это первый шаг в будущую профессию, для 20,8% студентов – возможность
дальнейшего трудоустройства, для 8,3% –
интересно проведенное время, а для 6,9%
студентов – неизбежная необходимость.
Результативность такой формы обучения большинство опрошенных студентов
оценивают как возможность закрепления
знаний и умений, полученных по всему
курсу обучения, проверки своих профессиональных компетенций специалиста в
условиях конкретной организации, а также
возможность сбора и подготовки практического материала для выполнения курсового проекта. 59,7% студентов убедились
в правильности выбора профессии. В целом, 97,2% удовлетворены результатами
практики, 63,9% опрошенных хотели бы в
дальнейшем продолжить свою трудовую
деятельность в подразделении предприятия, где проходили практику.
В текущем году колледж разработал
экспериментальные модульные учебные
программы по прикладному бакалавриату
для специальностей «Учет и аудит» и «Финансы», которые были утверждены Республиканским учебно-методическим советом
по вопросам технического и профессионального образования и согласованы с ГУ
«Управление образования акимата Костанайской области».
Прикладной бакалавриат предполагает
подготовку практико-ориентированных работников для экономического, правового,
социального секторов Казахстана. Основная цель – получение выпускниками полного набора знаний и навыков, позволяющих
без дополнительного обучения приступить
к работе на производстве.
Ведущими предприятиями города и
области были определены профессиональные компетенции – базовые качества
личности, включающие в себя применение
знаний, умений и навыков при решении
профессиональных задач. В процессе такого обучения большое внимание уделяется производственной практике студентов.
Дополнительные стажировки студентам не
нужны, а следовательно, они более востребованы работодателями.
После окончания прикладного бакалавриата выпускник получает документ государственного образца о среднем профессиональном образовании и (или) документ
государственного образца о высшем профессиональном образовании – диплом бакалавра. В результате проведенного среди
студентов опроса, большинство выпускников желают продолжить обучение в стенах
колледжа и получить диплом прикладного
бакалавра.
Для подготовки специалистов прикладного бакалавриата в режиме дистанционного обучения будет привлечен
профессорско-преподавательский состав
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза – одного из ведущих инновационных вузов Казахстана экономического профиля.
Компетентностный подход в Костанайском высшем экономическом колледже
Казпотребсоюза акцентирует внимание на
формирование системного набора профессиональных компетенций, а не просто
на получение студентами некоторой суммы знаний, умений и навыков. Источником такого синтеза являются объективные
требования современной экономики, в
которой более значимыми для успешной
профессиональной деятельности будущих
специалистов представляются не разрозненные знания, а умение решать профессиональные и жизненные проблемы.

НА ВСЕ СТО!

Метод проб и побед
Тамилы Куанышевой
Ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной
школы (НИШ) Тамила
Куанышева уверена: в
перспективе в Казахстане
будет очень развита сфера
науки, а население без труда будет общаться на английским языке. Девушка
верит: молодежь, которая
сейчас отправляется на
учебу в зарубежные вузы,
вернется на родину и будет
трудиться на благо народа. Сама Тамила твердо
готова внести свой вклад в
развитие страны.
Тамила Куанышева после учебы
в гимназии №45 поступила в Назарбаев Интеллектуальную школу химико-биологического направления.
Свой выбор объясняет тем, что здесь
у учеников более широкие возможности: науки естественно-математического направления преподают
иностранные учителя, и на уроках
ученики одновременно учат не только английский язык, но и сам материал. Куанышева – круглая отличница, и на вопрос, как удается учиться
на одни пятерки, отвечает: дело не
только в распределении времени, но
и в репутации.
Дополнительные учебные секции
и кружки в школах – явление частое,
и НИШ не исключение. Наша героиня
признается: петь не умеет, танцевать
не любит, но в мероприятиях школы
участвует активно. Добавляет, что хотела бы заняться актерским мастерством, но пока не позволяет время.
Учеба не мешает Тамиле участвовать в разного рода соревнованиях:
она – призер городских, областных,
республиканских олимпиад и конкурсов по химии, физике, биологии,
математике, английскому языку, робототехнике и даже литературе. По
литературе в 10 классе она представила проект, в котором исследовала
связь лермонтовского Григория Печорина с эмоциональным интеллектом, за что получила второе место. В
тот же учебный год прошла и сетевая
олимпиада в Алматы по математике,
но Тамила поняла, что олимпиадная
математика – не ее конек. За этим
следовал конкурс переводов, где
участники переводили рассказ с английского на русский язык: Куанышева снова взяла второе место. Наконец, в прошлом году Тамила приняла
участие в дистанционной олимпиаде
Роберта Хершбаха по химии – тоже
успешно.
На этом достижения не заканчиваются: девушка играет в баскетбол
и шахматы. В шахматы она училась
играть дома и на занятиях во Дворце детей и юношества, а в 7 классе
отправилась на сетевую спартакиаду
НИШ, где обыграла трех соперниц. В
8 и 9 классе девушка играла в сборной школы по баскетболу – два года
подряд ученики НИШ занимали первые места. С недавнего времени у
Тамилы появилось новое увлечение
– настольный теннис: он тоже помогает развиваться.
Участие в научно-исследовательской деятельности – еще одна сфера, в которой Тамила преуспевает.
Ей нравится искать информацию,
интерпретировать ее по-новому: на
одну тему может быть масса исследований, но среди них обязательно найдется неизученный аспект. В
2013 году в конкурсе первого уровня
XXXXIII научно-практической конференции в Малой академии наук

Караганды старания Тамилы отметили дипломом первой степени за ее
учебно-исследовательскую работу.
Проект она посвятила своему дедушке, который был близко знаком
с первым секретарем ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамедом
Кунаевым.
За успехи от имени НИШ Тамилу
направили в Сингапур на двухнедельные учебные курсы. Программа
была посвящена научной деятельности и экспериментам, обучение шло
на английском языке. Это случилось
в 2014 году, а в 2015 Куанышева отправилась в Стенфордский университет США по международной молодежной программе.
Этот год для Тамилы начался с
очередной победы: в ежемесячном
творческом конкурсе республиканского образовательного центра «Дарабоз» она заняла первое место со
стихотворением о Президенте и развитии Казахстана. Для участия в конкурсе, объяснила девушка, предлагалось подготовить не только стихи,
но и сочинения, кроссворды, ребусы
и многое другое. В декабрьском соревновании обозначили несколько
тем: день Первого Президента, день
Независимости и тема зимы. Свое
стихотворение Тамила писала постепенно, с маминой поддержкой. Стихи
она, к слову, тоже пишет, но нечасто,
а еще одним ярким творческим воспоминанием называет стихотворную
концовку «Евгения Онегина» – это
было задание по литературе, где
ученикам предлагали поразмыслить
над финалом поэмы. Тамила рада
очередной победе, а родители, которые заняты в сфере юриспруденции,
начинания дочери поддерживают.
До учебы в НИШ Тамила тоже
собиралась поступать на юридический, однако сейчас ей больше интересны науки, в частности, химия и
биология. Будущая выпускница НИШ
точно знает: пока хочет трудиться в
химической лаборатории, а научная
среда, добавляет она, очень перспективна.
Анна СТРОКОВА,
Фото Дмитрия КУЗМИЧЕВА
Карагандинская область
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ӨЗГЕРІСТЕР

Жаңартылған бағдарлама аясындағы шаралар
Президент Нұрсұлтан Назарбаев «ХХІ ғасырда
білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері
анық» деп айтқандай, қазіргі Қазақстан мектебіндегі жаңа өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін,
тәжірибесін пайдалана отырып, баланың жеке
тұлға ретінде дамуын қамтамасыз ететін жаңа әдіс
терді іздестіріп, оларды қолдануға бағытталуда.

Бердібек СҮЛЕЙМЕНОВ,
№167 ОМ директорының
оқу ісі жөніндегі
орынбасары
Алматы қаласы
Сол себепті елімізде өткен
оқу жылынан бастап жалпы
білім беретін барлық мектептер
кезең-кезеңімен білім берудің
жаңартылған мазмұнына көшуді бастады. Бұл өзгеріс бізге не
үшін керек? Біріншіден, біз қазір
тез өзгеретін әлемде өмір сүрудеміз.
Сондықтан қазіргі қолданыс
тағы білім жүйесі де соларға
сай жедел өзгеріп отыруы керек. Мектеп қабырғасынан заманның талабына сай, бәсекеге

және белгілі бір табысқа жетуге
қабілетті түлектер шығуы тиіс.
Екіншіден, жаңартылған білім
беру қызметі оқушылардың жеке
ерекшеліктерін дамытуға, бүкіл
оқу барысында олардың оқу әрекетіне деген оң мотивациясын
қалыптастыруға бағытталуы қажет. Балалар мектепке бар құлшынысымен барып, күнделікті
сабақтардан ләззат алуы керек.
Қазіргі таңда барлық мектептерде осы жағдайды жасау мақсатында «Өрлеу» БАҰО», «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ Педагогикалық шеберлік
орталығы және «Өрлеу» БАҰО»
АҚ филиалы Алматы қаласы
бойынша ПҚ БАИ ұйымдастыр
ған жаңартылған бағдарлама
бойынша мұғалімдерді қайта
даярлау курстары қарқынды
жүріп жатыр. Сонымен қатар, оқу
ошақтарында мектеп тренерлері
мен үйлестірушілер де мұғалімдерге сындарлы оқытудың жаңаша әдістері мен тәсілдерін және
критерийлік бағалауды жүргізу
ережелерін үйретуде.
Мектебімізде мұғалімдердің
үздіксіз кәсіби дамуына барлық
жағдай жасалған. Деңгейлік және
жаңа бағдарлама бойынша қайта даярлау курстарынан өткен
ұстаздардың үлесі 86 пайызды

құрайды.
Үштілдік оқыту бойынша химия, биология және информатика пәні мұғалімдері бағдарламаның толық курсын аяқтап
В2 деңгейлі сертификатына ие
болды. Физика мен информатика
мұғалімдері курстарын ары қарай жалғастыруда.
Жаңа бағдарламаны насихаттау және мектепке тарату
мақсатында шығармашылық топ
мүшелерінің жетекшілігімен әдіс
темелік семинарлар, оқытудың
жаңаша әдіс-тәсілдері туралы
тренингтер мен коучингтер жиіжиі ұйымдастырылып тұрады.
Мұғалімдеріміздің озат тәжірибелері аудан және қала көлемінде
бірнеше рет таратылған.
Соның бір айғағы білім ордамызда «Маман сабақтастығы –

кешегі мен ертеңгінің үндестігі»
тақырыбында жас мамандарға
әдістемелік көмек көрсетуге
бағытталған аудандық практикалық семинар болып өтті.
Мектебіміздің тәжірибелі, шығармашыл ұстаздары қазақ тілі
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Гүлбала Шахаманова, физика
пәнінің мұғалімі Ғалия Сыбанбекова және химия пәнінің мұғалімі
Алмагүл Сүлейменова оқытудың
жаңа технологияларын мейлінше кеңінен қолдана отырып, аудан көлемінде шеберлік сабақтарын беріп, озат тәжірибелерін
таратты.
Өтілген сабақтар барысында
спиральді, үштілдік оқыту әдістемесі (химия), «Венн диаграммасы», «Блум таксономиясы», «Семантикалық карта», «Фишбоун»,

МАҚТАНЫШ

Жарқын болашаққа – кемел біліммен
Болашақтың кілті
терең білімде екендігін түсіне білген
мектеп-гимназиямыздың ұжымы жас
ұрпаққа нәтижелі
сапалы білім беруде,
жаңаша форматта
оқыту технологияларымен қаруланып,
әр сабағын заманауи
үлгіде әлемдік технологияларымен
байыта отырып
өткізуде.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Біздің болашағымыз – өскелең ұрпақ. Оларда мақсаткерлік, болашаққа сенім,
білімге құштарлық терең білімді игере білуі қажет терең
білімге қол жетпей, жаһандану көшіне ілесе алмаймыз» деген болатын.
Мемлекет басшысының
Жолдауына жауап ретінде өзім
білім беретін 3 «А» сыныбына
ғылым шыңына жету жолдарын – мектеп табалдырығын
аттаған кезден санасына сіңіргенмін. «Мұғалім оқулық пен
шектелсе – оқушы да, мұғалім
де «тұралап қалады» деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай,
балаларды шығармашылыққа
баулу арқылы, олардың бойындағы дарындылық қасиетін
оятып, білім шыңына жетелеудің – менің ұстаздық ұстанымым болып қалыптасқанына дағдыланып кеткенмін.
Балалардың өз бетінше оқуын өз пікірін, өзіндік

«Зерде» республикалық
конкурсының 1-орын
иегері Райан Изтұрған
ойын айта білуін, ғылымға
осы бастан бет бұруына жол
ашуға жұмыстандым. «Бұлақ
көрсең көзін аш» деген ұлы
ұстаз Ыбырай Алтынсариннің
нұсқауымен шәкірттерімнен
дарынды балаларды таңдап
ғылымға жол ашып, ғылыми
зерделеу жұмыстарын жазуға
басшылық етуді дағдыға айналдырып келемін. Өткен оқу
жылында кіші ғылыми зерттеу
жобасымен екі оқушыға ғылыми зерделеу жұмысына жоба
көрсетіп, басшылық еттім.
Шәкіртім Райан Изтұрған
«Білімділік – сенімділік» тақырыбына ғылыми зерделеу жұмысын қорғап, қалалық деңгейден де, облыстық кезеңнен
де 1-орын алып, республикалық ғылыми зерделеу ғұламалары алдында ғылым мен

білімді, оны игеру жолдарын
және Елбасымыздың «Рухани
жаңғыру» бағдарламасын басшылыққа алып, талдағанда
Ақмола тыңдармандары жас
ғалымға сүйсіне қол соқты.
Райанның ерекше дарындылығына, туа бітті білімге
құштарлығы мен сөз саптауына тәнті болды. Секциясы психология ғылыми болғандықтан
бала жанын ұғына білген зиялы қауым өкілдері – Райанның болашақта ғылым шыңын
иелейтін тұлға болатынына
сенім білдіріп, республикалықта оған 1-орын берілді.
Қарлығаш Жалғасбай деген шәкіртім де оқу үздігі. Ол
үнемі сабақ үстінде қосымша
сұрақтар беріп, қашан сол
тақырыпты ұғынғанша жаны
тыным таппайтын. «Ол неге
бұлай? не үшін?» деген сауалдарды дамыта отырып,
сұрақ беруден жалықпайтын.
Суретті де шебер салады.
Табиғат аясында болғанды
ұнатады. «Қарлығаш сені қай
ғылым толғандырады?» деген
сұраққа ойланбастан: «Мені
туған өлкем табиғаты, табиғи
байлығы, туған өлкемнің болашағы толғандырады» деген
болатын.
Ғылыми зерделеу жұмысына күнделік жазып, мұнайшы
әкесінің қасына еріп, «Дала
батырлары»
мұнайшылардың жұмыс басына барып,
суретке түсіріп, әңгімелесіп,
сұхбаттарын жазып алып, өзін
журналистік қырынан да көрсетті. «Қара алтын – мұнай-

«Ойтолғау», «Шатасқан баулар»,
«Бес бармақ», «Теңгерім дөңгелегі», «Адасқан әріптер» және
«Айналмалы бекеттер» әдістері
ұтымды қолданылды. Сонымен
қатар, мұғалімдер «bilimland.kz»
сайтындағы сандық білім беру
ресурстарын тиімді пайдаланды.
Семинар соңында рефлексия
ұйымдастырылып, қатысушылар
кездесуден алған әсерлерін ортаға салды.
Қазіргі таңда мектеп ұжымы
жаңартылған бағдарламаны іс
жүзіне асыруға бір кісідей атсалысуда. Ата-аналар үшін де мектепте жаңартылған бағдарламаның ерекшелігі мен критерийлік
бағалаудың жүргізілу ережесіне
байланысты бірнеше рет жиналыстар ұйымдастырылып, түсінік
жұмыстары жүргізілді.

ПАРАДОКСЫ

Кому-то
придется уйти
Тайну феноменально высоких
результатов в ЕНТ, которые
показали выпускники школ
Кокпектинского района и города
Аягоза, до сих пор не могут объяснить директора школ областного
центра.

Қарлығаш Жалғасбай
3-орынды қанжығалады
шылардың шексіз еместігін,
оны өзімізде өңдеп, әртүрлі
бұйымдар шығарып, нарыққа
шығарып, жұмыс көздерін
ашып, маң далаға төрт түлікті
өсіруді қолға алуды ұсынамын» деген балдырған жүрек жас ғалымға Ақмола облысындағы ғылым сүйер зиялы
топ өкілдері сүйсіне қарады.
Қарлығаш та қалалық, облыстық бас жүлдені қанжығасына
байлап, республикалық сайыстан 3-орын иегері болып
оралды.
Бұл жеңіс – ғылым шыңына қадам басқан екі балауса
шәкірттің алғашқы және сәтті
қадамдары болатын.
Гүлзира АЙТДЖАНОВА,
Жаңаөзен МГ бастауыш
сынып мұғалімі
Мағыстау облысы

На отчетной встрече с членами общественного совета аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов напомнил, что самые
лучшие показатели в Едином национальном
тестировании в 2017 году были зафиксированы в Кокпектинском районе. Два школьника из
Аягоза набрали рекордные 138 баллов.
– В Казахстане, – отметил глава региона,
– всего восемь человек показали такой результат. Вот уровень сельского образования!
Я встречался с директорами всех 47 школ
Усть-Каменогорска, спрашивал, как это объяснить, в ответ они лишь руками разводят. Хотя
в городе, казалось бы, образовательные условия намного лучше, чем в селе.
Чтобы поднять образование в областном
центре до районного уровня, Даниал Ахметов
намерен проанализировать работу директоров
школ и уволить тех из них, кто по какой-то причине не может создать условия для получения
качественного образования.
Напомнил Даниал Ахметов и о преимуществах трехъязычного образования.
– Наша задача, – сказал он, – сделать так,
чтобы дети знали язык великого Абая, говорили на языке Лермонтова и Пушкина и, безусловно, знали язык Шекспира. Полиязычные
люди менее склонны к голому национализму,
они с большим уважением относятся к представителям других национальностей.
Андрей КРАТЕНКО
Восточно-Казахстанская область
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ПРОЕКТЫ

Роза в колбе – эмблема удачи

Задорной Масленицы
яркий колорит

Школьники
Восточно-Казахстанской области
мало-помалу становятся предпринимателями.

С весельем, радостью,
шутками, песнями, неугомонными скоморохами
отметили в Калкаманском
сельском округе Масленицу – древний славянский
праздник, доставшийся
нам в наследство от языческой культуры.
Это веселые проводы зимы, наполненные радостным ожиданием
близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины – непременный атрибут Масленицы – имеют
ритуальное значение: румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое разгорается все ярче.
Не остались в стороне от праздника воспитанники и весь коллектив КГУ
«Калкаманский детский дом». Праздничный круговорот подарил отличное
настроение, погрузил в атмосферу
счастья и добрых надежд. На Масленице было чему подивиться и чем полакомиться: блины, пирожки, булочки,
пироги, ватрушки, веселые завитушки.
Дети с большим желанием участвовали в конкурсах и викторинах.
Всем хотелось блеснуть силой, ловкостью, смекалкой, знанием народных
традиций. Веселые бои на подушках,
«петушиные бои», поднятие гири и
традиционное лазание на столб – все
хотелось попробовать, везде хотелось успеть и проявить себя.
Не остался незамеченным и музыкальный номер, представленный нашими коллегами. Звонкая, задорная,
по-весеннему яркая песня «Весна
пришла» сопровождалась русскими
перетопами, кружилась яркой каруселью и уносилась вдаль, звеня и
переплетаясь с весенней капелью и

птичьими голосами.
По результатам голосования жюри
наши воспитанники заняли 1 место!
Дети были в восторге от праздника,
на котором их потчевали вкусными
блинами, а за победы в конкурсах
давали призы. Радостные и довольные они вернулись в дом после того,
как отполыхал традиционный костер,
растопивший зиму. До позднего вечера ребята делились впечатлениями
от праздника.

В Усть-Каменогорске состоялся региональный конкурс
«Молодой предприниматель»,
на котором учащиеся 9-11
классов и студенты колледжей
представляли свои бизнеспроекты.
Конкурс проходил в рамках
программы «Рухани жаңғыру»
и проекта «Ұлы дала жастары».
Участники конкурса отлично
понимают, что в условиях глобальных перемен, инноваций,
ускоренного развития IT-технологий и мобильности человеческих ресурсов образование
и бизнес выходят на первое
место.
В течение месяца конкурсанты разрабатывали свои
стартапы,
формулировали
бизнес-идеи. Все проекты касались таких тем, как зеленая
экономика, энергия будущего,
социальное предпринимательство, развитие туризма.
На суд жюри были представлены проекты с такими
названиями: «Развитие модной индустрии в текстильной
и швейной промышленности

Наталья ПЛОТНИКОВА,
воспитатель КГУ
«Калкаманский детский дом»
Павлодарская область

в Казахстане», «Открытие
семейного центра отдыха
и развивающего обучения
«Family club», «Роза в колбе», «Туристические экскурсии на полигон», «Книжный
магазин»,
«Аквакурорт»,
«Тепло для детей городских
окраин».
Победу одержал ученик
11 класса школы «Исток»
Дмитрий Подойников. Начинающий
предприниматель
представил на суд жюри проект «Роза в колбе», который
предполагает выращивание
стабилизированных роз, в которых природный сок заменен
на особый химический состав
с использованием глицерина.
Такие цветы не подвергаются
неблагоприятной экологиче-

ской среде, устойчивы в различных температурах и способны цвести долгие годы.
– Производство «законсервированных» растений, –
отметил Дмитрий, – выведет
Казахстан на новый уровень
торговых отношений и упростит любому человеку решение задачи с выбором подарка.
Дмитрий Подойников награжден дипломом первой
степени и сертификатом на
обучение по специальностям
кафедры «Бизнес» Казахстанско-Американского свободного
университета со скидкой в размере 15%.
Андрей КРАТЕНКО
Усть-Каменогорск

Общественный совет МОН РК выражает соболезнования председателю Комиссии по рассмотрению проектов нормативных правовых актов Алауханову Есбергену
Оразулы в связи с кончиной брата Бауыржана.
«Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігінің Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы Батыс Қазақстан облыстық ұйымының бұрынғы төрағасы, салалық кәсіподақ қозғалысының ардагері Тұрғаналиев Галилей Жангерейұлының қайтыс болуына байланысты отбасы мен
туған-туыстарына қайғырып көңіл айтады. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын!

УГОЛОК БIЛIМБЕКА

Голосуй, чтобы не проиграть

(Несколько советов юным друзьям-избирателям)

Привет, друзья! А вам известно, что при советской
власти результат выборов был предсказуем? В те
годы выборы служили своего рода тайным социологическим опросом миллионов респондентов.
Даже если правящая партия – КПСС – получала необходимое большинство, а в реальности это
было фейком, то власть всегда делала выводы.
Нынче для честных выборов необходима максимальная явка и важен каждый голос. Ведь сидеть
на кухне, критикуя местную исполнительную
власть, непродуктивно. Это просто бесполезное
сотрясание воздуха.
Некоторые наши несознательные граждане считают, что от того,
опущен бюллетень в урну или нет,
ничего не зависит. Хочется таким
господам задать вопрос: «А вы
лично пробовали сделать что-то
для того, чтобы наша жизнь, наш
город, наша страна стала немного

лучше? Попытались, по крайней
мере?». Но как сделать такой выбор, чтобы не ворчать на кухнях
последующие пять лет? Если пожелаете, дам несколько советов.
Надеюсь, они помогут вам избежать досадных промахов и выбрать таких депутатов, которые

будут видеть в нас людей, а не
электорат.
Совет первый. Если будущий
депутат в своей предвыборной
кампании обещает взрыв изобилия через месяц, сто или пятьсот
дней – не верьте ему! Подобные
чудеса происходят только в телевикторинах с лукавыми ведущими.
Совет второй. Если вокруг
кандидата в депутаты ходят
упорные слухи, что он кому-то
крупно задолжал либо ему задолжали, пусть сперва разберется со
своими долгами.
Совет третий. Кандидат
должен выглядеть абсолютно
нормальным человеком, пользоваться доверием и вызывать
только положительные эмоции.
Орущие, хамящие, плюющиеся

«Избирательный бюллетень сильнее пули»
Авраам ЛИНКОЛЬН
отметаются раз и навсегда.
Совет четвертый. Ваш избранник должен уметь думать и
выражать свои мысли в адекватной форме. Те, кому и первое, и
второе дается с таким же трудом,
как оперное пение МС Сайлаубеку,
пусть возвращаются туда, откуда
пришли: на производство, в поле,
шоу-бизнес.
Совет пятый. Если человек,
прежде уже избиравшийся депутатом, оплошал, не оправдав доверия избирателей другого округа,
пусть займется чем-то другим, например, разводит рыбок или обучается первой рабочей профессии.
Совет шестой. Кандидат в
депутаты должен быть скромным.
Человек, который ездит на сверхдорогой иномарке типа «Brabus

800 Widestar» и носит на шее золотую цепь стоимостью в районный
бюджет, не годится. Такое богатство требует постоянных забот, и у
депутата просто не останется времени на чаяния избирателей.
Совет седьмой, банальный.
Выборы – это возможность поучаствовать, затратив минимум усилий. Почему бы и нет? Странно не
пользоваться возможностью, если
она есть. Да, изменения происходят не сразу и не вдруг. Это постепенный процесс. Идите на выборы
и голосуйте, потому что это единственный рычаг народной воли.
Други мои! Опуская бюллетень
в урну, помните, что опускаете его
в избирательную урну Истории!
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ҮРДІС

Оқу сауаттылығын дамытудың маңызы

Білім беру мазмұнын жаңарту екі бағытта жүргізіледі
– ұйымдастырушылық және
әдістемелік. Зияткерлік
мектептері педагог-кітап
ханашылары өздерінің
дамыған мемлекеттерден
(Финляндия, АҚШ, Сингапур, Оңтүстік Корея) алған
білімдерін қала, аудан, ауыл
мектептеріне трансляция
жасау барысын енгізуде.
Өткізілген семинар қорытындыларын,
бүгінгі күнде әр мектептердегі оқу сауаттылығын арттыру жобалары бойынша
өткізіліп жатқан іс-шараларынан көруге
болады. Қазіргі таңда облыстық білім
беру басқармаларының тапсырмасымен
әр аудан әдіскері мен бірнеше жауапты
кітапханашылар бірігіп, өз аймақтарына
семинар өткізіп Зияткерлік мектептерден алған білімдерін таратуда.
Семинарлар бұрынғы лекция оқу

формасында емес, тәжірибеде қолдану
арқылы жүргізіледі. Педагог-кітапханашылар әр қаладағы Зияткерлік мектептерде болғанымен, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ аға менеджері
А.Т. Агадилдің ұжымда орнатқан ауыз
біршілігінің арқасында, барлығы бірігіп
істерін атқаруда. Сондықтан болар, барлық Зияткерлік мектеп кітапханалары
бірге дамуда, бір қаладағы жүргізіліп
жатқан іс-шара екінші қалада да жасалады, барлық инновациялық идеялар бірдей енгізіледі. Педагог-кітапханашылар
кәсіби білікті, үш тілді меңгерген, педагогикалық және кітапхана ісі мамандығы
бойынша қос дипломды, сонымен қатар,
магистратураны да тәмамдағандары
да бар. Үш тілді меңгеру заман талабы
болғанымен қатар, кітапханаға үш тілдегі
кітаптарға тапсырыс беруге, оны жүйеге
тіркеуге, оқырмандарға контентін түсіндіріп, кітапты ұсыныс жасауда қажеттілігі
туындайды.
Бүгінгі күннің өзекті мәселесі оқушы-

лардың оқу сауаттылығын арттыру
болса, НЗМ кітапханалары кітап оқуға
баулитын түрлі іс-шаралар арқылы осы
мәселенің шешімін табуда. Әр мемлекеттің дамуы балаларының білімді,
зиялы болуынан басталады.
«Оқу сауаттылығы дегеніміз не?» осы
сауалға тоқтала кетсек. Оны адамның
жазба мәтінін түсініп, оған рефлексия жасауын, мазмұнын өзінің мақсатына жетуде қолдануын, қоғам өмірінде білімі мен
мүмкіндігін пайдалана алуын айтамыз.
Сонымен қатар, «оқу сауаттылығының»
кең ауқымды мағынасы бар. Зерттеу
мақсаты оқу техникасын тексеру емес,
«сауатты оқуды» заманауи формада
тексеру. Сондықтан, жалпы білім беретін мектеп түлегі мәтінді түсініп, оның
мазмұнын саралап, оның мағынасы мен
түпкі ойына баға беріп және оқығаны туралы өзінің ойын айта білуі керек.
Мәтіннен мәлімет таба білуді бағалау үшін, мәтінді қарап шығып, оның
негізгі элементтерін анықтау және
сұрақтан гөрі қажетті (синонимдiк)
форманы бейнелеген мәліметті іздестіру үшін тапсырмалар қолданылады. Оқушылардың мәтінді түсіндіріп
беру қабілетін бағалау барысында
мәтінде берілген әртүрлі мәліметтерді салыстыру, автордың сипаттаған
ойларынан қорытынды жасау немесе
мәтiннiң мәнiн түсіну ұсынылады.
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Лаура БОРАНБАЙ,
Шымкент қаласындағы ХББ НЗМ
аға педагог-кітапханашысы
Ғалия НУКЕЕВА,
Талдықорған қаласындағы ФМБ
НЗМ аға педагог-кітапханашысы

БАЙҚАУ

Шебер студенттер анықталды

IV Международный фестиваль робототехники,
программирования и инновационных технологий

Таяуда колледжіміздің
жастары арасында
«Worldskills-2018» чемпионаты өткізілді. Жарыста
«Пісіру технологиялары»,
«Аспаздық ісі», «Киімдерді үлгілеу және дизайн»,
«Жеміс-көкөніс өсіруші»
құзыреттіліктері бойынша
23 студент шеберлігін сарапқа салды.

Кәсіптік шеберлік байқауына қатысқан
студенттер жұмысын құзырлы сарапшылар тобы бағалады. Олар «Пісіру технологиялары» құзыреттілігі бойынша ҰК
«Қазақстан темір жолы» АҚ Т.Рысқұлов
ауданының Рельс зауытының Бас инженері Тұрғынбек Әденов, «Аспаздық ісі»
құзыреттілігі бойынша «Ақ отау» мейрамханасының бас аспазшысы Әділбек
Қисықов, «Киімдерді үлгілеу және дизайн» құзыреттілігі бойынша Т.Рысқұлов
ауданы «Луговой тоқыма фабрикасы»
ЖШС цех басшысы Татьяна Оксенова,
«Жеміс-көкөніс өсіруші» құзыреттілігі
бойынша Республикалық ауылшаруа
шылығы кешеніндегі фитосанитарлық
әдістемелік орталығы Жамбыл облыс
тық Т.Рысқұлов аудандық филиалының

* Соревнования в 33 номинациях
* Выставка робототехнической продукции
* Семинары и обучающие курсы
* Презентации и мастер-классы
Каждый день в программе фестиваля
* Профессиональный ведущий
* Выступления творческих коллективов
* Шоу роботов

* Соревнования для зрителей

фитопатологы Мәлік Әбдіқалықов және
энтомологы Мейрамхан Қырқымбаев.
Екі күндік жарыстың нәтижесін сарапшылар тобы әділ бағалап, шешімін
шығарды. «Дәнекерлеу ісі» мамандығының студенттері «Пісіру технологиялары» құзыреттілігі бойынша жүлделі 1-ші
орынды Тимур Кочиев, 2-ші орынды
Руслан Бенграф, 3-ші орынды Муслим
Фахрисламов иеленді.
«Аспазшы» мамандығының студенттері «Аспаздық ісі» бойынша 1-ші орынға
Қарлығаш Жарқынбекова, 2-ші орынға

Роза Вундер, 3-ші орынға Құдайберген
Тұрар ие болды. «Киімдерді үлгілеу және дизайн» құзыреттілігі бойынша «Модельер-конструктор» мамандығының
студенті Яна Бехтерева, «Жеміс-көкөніс
өсіру» бойынша «Жеміс-көкөніс өсіруші»
мамандығының студенті Саламат Бүркіт
жеңімпаз атанды.
Гүлмира МАХАНБЕТОВА,
Құлан ауылшаруашылығы
колледжінің әдіскері
Жамбыл облысы

*В рамках фестиваля Форум «Цифровая
трансформация образования: компетенции

будущего», интереснейшие спикеры и гости

В ФЕСТИВАЛЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ГОСТИ ИЗ РАЗНЫХ
СТРАН И ВСЕХ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА.
Контакты оргкомитета:
тел/факс: +7 (7212) 41-51-94,
моб. тел: +7 705 303 3863, +7 701 903 8617
E-mail: roboland.kz@gmail.com

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЯ

За что жильцы «спасибо» говорят
Атырауский областной департамент по ЧС наградил школьника, проявившего совсем не детскую отвагу на пожаре. Одиннадцатилетний Али
вынес из горящей квартиры двухлетнего брата и
спас от огня многоквартирный дом.

Месяц назад наша газета сообщила, как ученик пятого класса Али Азаматулы предотвратил большую беду. Напомним,
что ранним утром мама мальчика повезла среднего сына в
школу. Дома оставались спящие Али и двухлетний Адиль.

Проснувшись от удушливого
запаха гари, Али прошел на кухню и увидел, как огонь пожирает
занавески и кухонную мебель.
Мальчик побежал в спальню,
поднял Адиля и выбежал с ним
на улицу. Сосед, прогревавший
машину во дворе, усадил их в

салон. Услыхав о пожаре, другой сосед, Ерболат Ихсанов,
проник в задымленную квартиру, нашел и перекрыл газовый
кран – очаг возгорания.
По словам спасателей, пожар в квартире многоэтажки
возник из-за неисправности
газового счетчика. Страшно подумать о последствиях, не прояви отвагу одиннадцатилетний
мальчик.
За проявленную смелость и
находчивость пятиклассник Али

Азаматулы получил награду от
областного департамента по
ЧС. Поощрен и сосед погорельцев – Ерболат Ихсанов. Награждение смельчаков прошло
на торжественной линейке в
средней школе №17, где учится
Али.
Адам ГУРЬЕВ
Источники фото: семейный
архив Азаматулы и
ДЧС Атырауской области
Атырау

