
ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАҒЫТТАЛҒАН 
ӘДІСТЕМЕЛІК ҚОЛДАУ

Білім беру саласын-
да педагогтардың кәсіби 
құзыреттілігін арттыру, 
өскелең ұрпаққа білім беру 
мен тәрбиелеу ісі елімізде 
қарқынды түрде жүріп 
жатқан инновациялық 
жаңғырту жағдайында 
күрделі экономикалық-
әлеуметтік мәселелерді 
шешумен қатар жүзеге 
асып келеді. Қазіргі 
білім беру жүйесінде 
оқу бағдарламасын, 
әдістемелік құралдарды, 
әдіс-тәсілдерді, оқытудың 
технологиясы мен форма-
сын таңдау – педагогтың 
өзін-өзі шыңдауына, 
шығармашылықпен жұмыс 
жасауына жол ашса, 
екінші жағынан, педа-
гог жұмысының жоғары 
деңгейде, нәтижелі болуын 
талап етеді.

Ғылыми – тәжірибелік 
орталықтың әдістемелік 

мәселесі: облыс педагогтарының 
инновациялық кадрлық ресурстарын 
жұмылдыру: жобалау, ұйымдастыру, 
қызметін сараптау болып табылады. 

Мақсаты – педагог кадрлардың 
өз білімдерін үздіксіз жетілдіруіне, 
ғылыми –теориялық деңгейін 
және кәсіби шеберлік әлеуетін 
жоғарлатуына әдістемелік және 
психологиялық – педагогикалық 
қолдауды қамтамасыз ету.

Осы мақсатқа жету үшін 
төмендегідей міндеттер анықталды:

-ғылымға негізделген, қоғамның 
инновациялық, зияткерлік және 
рухани әлеуеті болып табылатын 
педагогтардың жеке шығармашылық 
тұлғасын дамыту арқылы өз білімін 
үздіксіз жетілдіру жүйесін құру;

-инновациялық, эксперименттік 
жұмыстарға, зерттеу жобаларына 
қызығушылығын арттыру, тьюторлық 
қамтамасыз ету мектептерін, 
пәндік сапа үйірмесін, әлеуметтік 
әріптестік ассоциациясын, әдіскердің 
электрондық портфолиосын құру;

-педагог кадрлардың бәсекеге 
қабілеттілігін жоғарлату мақсатында 
әдістемелік қызметті жариялауды 
кеңейту;

-кафедра, лаборатория, 
шығармашылық топ жұмыстары, 
ғылыми –жобалау және т.б. 

қызметтерін енгізу арқылы 
әдістемелік жұмысты, ғылыми – 
әдістемелік қызметке айналдыру;

-педагогикалық проблемалар: 
мемлекеттік білім беру стандартының 
орындалуы, біліктілігін арттыру, 
өз пәнінің әдістемесін жетілдіру, 
психологиялық –педагогикалық 
қолдау, педагогикалық өнімге сарап-
тама және облыстық консалтингтік 
қызметті құру;

-шағын жинақты мектептер 
мұғалімдерінің педагогикалық 
шеберлігін, білім беру корпустары 
әкімшілігінің, олардың инновациялық 
әлеуетін белсенділендіруді 
әдістемелік және психологиялық –
педагогикалық қолдау;

Ақтөбе облыстық ғылыми-
тәжірибелік орталығы ұстаздар 
тәжірибелерімен алмасу, жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашу, бірлескен 
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жобаларды сәтті іске асыру 
мақсатында Орынбор облыстық 
педагогикалық университеті, Астана 
қаласы «Келешек» психологиялық 
орталығы, Отбасылық тәрбие беру 
институты, Қызылорда облыстық 
оқу орталығы, Қ.Жұбанов атындағы 
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университеті, «Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ педагогикалық 
шеберлік орталығы Ақтөбе қалалық 
филиалы, Ақтөбе қаласы физика-
математика бағытындағы Назарбаев 
атындағы зияткерлік мектептерімен 
серіктестік және ынтымақтастық 
негізінде жұмыстар жасалуда.

Облыс педагогтары өз 
педагогикалық  тәжірибелерін 
тарату үшін әдістемелік жинақ, 
брошюралар мен электронды орта 
шығарып, "Ақтөбе ұстазы" газеті мен 
"Педагогикалық шолу", "Заманауи 
білім берудегі ШЖМ" журналдарына 
мақалаларын жариялайды. 

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢАРТУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Қоғамдағы өзгерістер, ғылыми-

техникалық үдерістің қарқынды 
дамуы білім беру жүйесінің алды-
на жаңа міндеттер қойып отыр. Ең 
бастысы, әлемдегі озық өркениетті, 
бәсекеге  қабілетті елдердің 
қатарына ену міндетін шешудегі ба-
сты тұлға – жас ұрпаққа сапалы білім 
мен өнегелі тәрбие беру. 

Ақтөбе облысы білім беру 
ұйымдарында білім беру мазмұнын 
жаңарту аясында Назарбаев 
Зияткерлік мектебі, Педагогикалық 
шеберлік орталығымен бірлескен 

жұмыс жоспары құрылып, екі бағытта 
жүзеге асырылуда: мектептегі 
педагогтар мен басшылардың 
әлеуетін көтеру және педагогтар 
мен басшылардың кәсіби желілік 
қоғамдастығын жасақтау. 

Бірлескен жұмысты жүзеге 
асыру тәртібін облыстық білім 
басқармасы, Ақтөбе қаласы физика-
математикалық бағытындағы Назар-
баев Зияткерлік мектебі, облыстық 
ғылыми-тәжірибелік орталығы, 
Педагогикалық шеберлік орталығы, 2 
пилоттық мектеп, 3 базалық мектеп, 
64 жетекші және оларға бекітілген 
335 серіктес мектептер құрайды. 

Педагогтарды әдістемелік қолдау 
үшін қазіргі уақытта мұғалімдердің 
желілік кәсіби қоғамдастықтары 
құрылды, онда үздік зерттеуші-
мұғалімдер, практик-мұғалімдер, оқу 
бағдарламаларын әзірлеушілер мен 
авторлар, пилоттық мектептердің 
кураторлары, білім басқармасының 
басшылары, трансляцияны 
ұйымдастырушылардың кеңес 
беруі ұйымдастырылды. Назарбаев 
Зияткерлік мектебімен бірлескен 
жалпы білім беретін мектеп дирек-
торларына арналған қауымдастық 
және де пән мұғалімдеріне арналған: 
математика, физика, химия, био-
логия, бастауыш класс мұғалімі 
қамтылған қауымдастықтар жұмыс 
жасайды. 

Тәжірибені тарату шеберлік-
кластар, оқыту семинарлары, пәндік 
апталар, ашық есік күндері, ғылыми-
практикалық конференциялар өткізу, 
ата-аналармен және оқушылармен 
кездесулер ұйымдастыру, экскурсия-

лар және т. б. арқылы жүзеге асыры-
лады.     

Каникулдық мектеп 3 аудандық 
мектеп базасында ұйымдастырылды, 
олардың әрқайсысына тағы 4 ау-
дан мектептері бекітілді. Жоба 
жұмысы күзгі, қысқы және көктемгі 
каникул кезінде жүргізіледі. 
Жобаның ұйымдастырушылары 
– облыстық ғылыми-тәжірибелік 
орталығы, Педагогикалық шеберлік 
орталығының жаттықтырушылары 
мен Назарбаев Зияткерлік мектебінің 
мұғалімдері.

Жобаның барысында критериалды 
бағалау, ұзақ мерзімді, орта мерзімді 
және қысқа мерзімді жоспарлау 
мәселелеріне, сондай-ақ қорытынды 
аттестаттаудың жаңа форматына 
көшу кезінде эссе жазу мәселесіне 
көп көңіл бөлінді.

Бүгінгі таңда «Каникулдық 
мектеп» жұмысы аясында оқу 
бағдарламасының мазмұны, CLIL 
әдісін меңгеру, АКТ және интернет-
ресурстарды пайдалану, оқу уақытын 
тиімді пайдалану, практикалық және 
зертханалық жұмыстарды жүргізу, 
ағылшын тілінде төрт пәнді жүргізу 
және т. б. мәселелер белсенді 
талқылануда.

Бұл жоба 3000-нан астам ұстазды 
оқытумен қамтуға мүмкіндік 
берді. Қысқы демалыста жобаға 
жетекші мектептерді (білім берудің 
жаңартылған мазмұнын қолдау 
мектептерін) тартуды жоспарлап 
отырмыз. Олардың базасында 
"Каникулдық мектеп" барлық іс-
шараларын өткізу жоспарлануда.

Бастауыш сынып мұғалімдеріне 
Ақтөбе қаласының № 9 орта мек-
теп-гимназиясы және Новый орта 
мектебі пилоттық мектептерінің 
мұғалімдері үлкен көмек көрсетуде. 
Оның ішінде: «Білім беру мазмұнын 
жаңарту жағдайында жаратылыстану 
пәндерінің оқытылу ерекшеліктері», 

Бірлескен жоспарды іске асы-
руда "Каникулдық мектеп" 
білім беру жобасы маңызды 
рөл атқаруда, оның мақсаты 
– білім берудің жаңартылған 
мазмұны жағдайында облыс 
мұғалімдеріне, оның ішінде 
шағын жинақты мектеп 
мұғалімдеріне әдістемелік 
және тәжірибелік көмек 
көрсету.

43www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2019

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ: ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕ



оқыту әдістемесін (CLIL) қолдану 
– үштілділікке оқытуды жүзеге 
асырудың тиімді жолы. Бұл әдіс 
арқылы ағылшын тілінде сабақ 
жүргізу метапәндік байланы-
старды қамтамасыз етеді, тілдік 
құзыреттілікті дамытады. Осы 
мақсатта пән мұғалімдеріне семи-
нарлар топтамасы өткізілді. Об-
лыс көлемінде «Математика пәнін 
ағылшын тілінде жүргізу», «Биология 
мен ағылшын тілі пәндерін кіріктіре 
оқыту әдістері», «Таңдау курстарында 
тілдерді кіріктіре оқыту тиімділігі» 
тақырыптарында эксперимент 
алаңдары жұмыс жасауда.

Білім беру сапасын жақсарту, жаңа 
әлеуметтік-экономикалық ортада 
білім беру жүйесінің бейімделуі – 
мұғалім мәртебесінің жоғары болу 
жағдайында ғана жүзеге асады. 
Бүгінгі таңда біздің мемлекетіміз 
мұғалім мәртебесін көтеруге ерек-
ше назар аударып отыр. Сондай 
шараның бірі 2012 жылдан бері 
өткізіліп келе жатқан Республикалық 
«Үздік педагог» байқауында 
облыстың 24мұғалімі жеңімпаз 
атанды. 2018 жылы өткізілген байқау 
қорытындысы бойынша 4 мұғалім: 
облыстық мамандандырылған 
физика-математикалық мектеп-
интернатының математика пәні 
мұғалімі Саржанов Орынба-
сар, облыстық арнайы (түзету) 
есту қабілеті бұзылған балалар 
мектеп-интернат-колледжінің де-
фектологы Қаражанова Гүлсім 
Буржанқызы, Хромтау қаласындағы 
№6 гимназияның информатика 
пәні мұғалімі Қыдырбаева Ботагөз 
Женісқызы, М.Құсайынов атындағы 
Ақтөбе облыстық дарынды балаларға 
арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың биология 
пәнінің мұғалімі Мынжасарова 
Гүлназ Ізтілеуқызы үздік деп таны-
лып, әр қайсысына 2 млн. 405 мың 
теңге (1000 айлық есептік көрсеткіш) 
сыйақы табыс етілді. 

Мұғалім беделін көтеру, оның 
кәсіби шеберлігін шыңдау, білім 
сапасының өсуіне үлес қосу 
мақсатында облыс мұғалімдері ара-
сында «Заманауи сабақ – мұғалімнің 
кәсіби өсуінің көрсеткіші», «Үздік пән 
мұғалімі», «Үздік пән кабинеті», «Ең 
озық педагогикалық идеялар», «Ма-
тематика пәнінен шығармашылық 
байқау» кәсіби байқаулары, пәндік 
олимпиадалар өткізілуде. 

Сонымен қатар облысымыздың 

«Жаңартылған білім беру мазмұны 
жағдайында математиканы оқытудың 
сапасын арттыру жолдары», «Ма-
тематика, физика және информа-
тика сабақтарында оқытудың әдіс-
тәсілдерін тиімді пайдалану», «Білім 
беру мазмұнын жаңартудағы сара-
лау, бағалау, рефлексия тәсілдерін 
қолдану - сапалы оқыту негізі», «Жаңа 
білім беру мазмұны бағдарламасы 
бойынша 5-кластағы математика 
пәнін оқыту» тақырыптарында өткен 
шаралар оқытудың заманауи әдіс-
тәсілдерін меңгеруде мұғалімдер 
қауымына зор көмегін тигізді. Соны-
мен қатар облыстағы жетекші және 
серіктес мектептер бірлесіп, барлық 
тілдік пәндер мұғалімдеріне арналған 
семинар жұмысын жүргізуде. Семинар 
жұмысының мақсаты: өзара тәжірибе 
алмасу және практикалық, әдістемелік 
көмек көрсету. Назарбаев Зияткерлік 
мектебі тәжірибесін трансляциялау 
мақсатында облыстың мектеп дирек-
торларына және директордың орын-
басарларына арналған оқыту семи-
нарлары үнемі өткізіледі.

Бүгінгі таңда білім беру жүйесіндегі 
басым бағыттарының бірі – жаңаша 
инновациялық көптілді білім беру 
моделін құру болып табылады. 
Ғылым мен техниканың қарқынды 
дамуы тілдерді еркін меңгеру 
сұранысын жоғарылатып, теориялық 
және практикалық білімді терең 
де сапалы меңгеру шеберлігі мен 
дағдысын талап етіп отыр.     

Педагог кадрларды дайындау 
барысында көптеген инновациялық 
әдіс-тәсілдер алынып, тәжірибеге 
енгізілуге ықпалын тигізіп жатса, 
сондай жаңашыл әдістердің бірі 
ретінде – пән мен тілді кіріктіріп 

үздік мектептері мен мұғалімдері 
республикалық байқауларда да жиі 
қатысады. Соның бірі – магнитті 
шағын жинақталған мектептердегі 
білім алушылардың білім деңгейін 
көтеру және әлеуметтендіру 
мақсатында өткізілген республикалық 
«Үздік ресурстық орталық» байқауы. 
Бұл байқауда Мұғалжар ауданы 
Ақкемер ресурстық орталығының 
жұмысы үздік деп танылып, жүлделі 
ІІ орынға ие болды және Білім және 
ғылым министрі Е.Сағадиевтің грамо-
тасымен марапатталды. 

Білім берудің қазіргі заман 
талабына сай, технологиялық 
мәдениет дәуірінде ақпараттық-
коммуникациялық технологиялары 
арқылы оқушылардың оқуға ынтасын 
арттырып, цифрлық білім ресурста-
рымен баланың ақпаратты өз бетінше 
дербес меңгеруіне жағдай туғызып, 
бақылау жұмысы нәтижесінде өзін-
өзі реттеуіне қол жеткізуге болады. 
Цифрлық білім берудің мүмкіндігі 
мол. Сондықтан жаратылыста-
ну-математика бағытындағы пән 
мұғалімдеріне арналған «Интеграци-
онный подход в обучении предметам 
естественно-математического цикла 
с использованием цифровых образо-
вательных технологий», «Цифрлық 
білім беру – мүмкіндіктер матри-
цасы» тақырыптарында өткізілген 
семинарлардың, әдістемелік оқу 
құралдарының мұғалімдер үшін 
маңызы зор. 

Қазіргі таңда білім беру саласының 
алға қойған негізгі міндеттерінің 
бірі – мектепке дейінгі жастағы 
балалардың бойында білік пен 
дағдыны қалыптастыру. Мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытудың қазіргі 
стандарты жобалау, шығармашылық, 
зерттеушілік сияқты қызмет түрлерін 
қолдануды талап етеді. Осы орайда 
Ақтөбе облысының мектепке дейінгі 
білім беруде инновациялық тәртіпте 
жұмыс жасайтын педагогтардың 
оң тәжірибесін трансляциялау, 
тәрбиелеу және оқыту мазмұнын 
жаңарту, оларды қолдау мақсатында 
үздіксіз жұмыстар атқарылуда. 
Өткізіліп жатқан барлық әдістемелік 
жұмыстар педагогтардың кәсіби 
құзыреттілігін арттыруға, түрлі 
формадағы әдістемелік көмек 
көрсетуге бағытталған. Осы орай-
да балалардың біліктері мен 
дағдыларының дамуын бақылау 
индикаторлар жүйесін енгізудің  
біріңғай тәсілі бойынша көмек 

Үштілділік білім беруді жүзеге 
асыру бойынша облыста 
2017-2018 оқу жылында 
жаратылыстану-математи-
ка бағытындағы пәндерді 
ағылшын тілінде оқытатын 
74 пилоттық мектеп жұмысын 
бастады. 2018-2019 оқу жы-
лында пилоттық мектептер 
саны 236-ға жетті. Қазіргі 
уақытта облыс мектептерінде 
ағылшын тілі курсын меңгерген 
жаратылыстану-математика 
бағытындағы 512 пән мұғалімі 
жұмыс жасауда. 
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көрсетілді. 2017-2018 жылғы 
қорытынды мониторингіне сүйенсек,  
Ақтөбе облысы бойынша көрсеткіш 
89% , биылғы оқу жылының 
басындағы көрсеткіш 69%-ды құрап 
отыр. 

Сонымен қатар Әліппені апро-
бациялау бойынша педагогтармен 
жүйелі жұмыстар, тұрақты кеңес 
беру жүргізіліп, оқулықтармен, 
оқу-әдістемелік кешенімен танысты-
рылуда. «Мектепке дейінгі балалық 
шақ» республикалық орталығының 
ұйымдастыруымен өтетін жыл 
сайынғы кәсіби шеберлік байқауына 
облысымыздың педагогтары 
белсенді қатысып, жоғары нәтижелер 
көрсетуде.     

Бастауыш сатының педагогтарынан 
жаңа заман ағымына сай өзгеруді, 
жаңаша бағытта шығармашылықпен 
жұмыс жасауды талап етеді.

Осы тұрғыда Ақтөбе облыстық 
ғылыми-тәжірибелік орталығының 
мектепке дейінгі және жалпы орта 
білім беру бөлімінде бастауыш сынып 
мұғалімдерінің кәсіби дамуына жан-
жақты әдістемелік қолдау көрсету, 
шығармашылық әлеуетін көтеру 
мақсатында облыстық семинарлар, 
тренингтер, аймақтық ғылыми-
тәжірибелік конференция және түрлі 
кәсіби байқаулар өткізумен қатар, 

бастауыш сынып мұғалімінің 
ең үздігін анықтауда жыл сайын 

өткізілетін «Үздік бастауыш сынып 
мұғалімі» облыстық байқауын атап 
өтуге болады. 

Ақтөбе қаласындағы жаңартылған 
білім мазмұнын апробациялау бой-
ынша пилоттық жобадағы Новый 
орта мектебінде «Бастауыш сынып 
пәндерінің мазмұны мен құрылым 
ерекшелігі» аймақтық семинар 
жұмысы өтті. 

Новый орта мектебі мен 
№9 мектеп-гимназиясын-
да жаңартылған білім беру 
мазмұнын апробациялаудағы 
республикалық пилоттық жобадағы 
«Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы адами капитал» білім 
беру саласы қызметкерлерінің та-
мыз педагогикалық кеңесі аясында 
«Жаңартылған білім мазмұны бойын-
ша «3 кластағы оқу бағдарламасының 
ерекшелігі» тақырыбында 
республикалық секция жұмысы 
өткізілді. Секция жұмысына Ақтөбе 
облысының 372 педагог маманы 
қатысты. Секция жұмысында «3 кла-
старда жүргізілетін пәндер бойынша 
жаңартылған оқу бағдарламасының 
ерекшелігі және пән бойынша кри-
териалды бағалау», «Жиынтық және 
қалыптастырушы бағалау: критерий-
лер құрастыру» және «Жаңартылған 
білім мазмұнын жүзеге асыру 
жағдайында саралап оқытуды 
ұйымдастыру» тақырыптарында  
Новый орта мектебінің, №9 
мектеп-гимназиясының  бастау-
ыш класс мұғалімдері шеберлік 
сағаттарын өткізді. Сонымен қатар 
Ақтөбе қаласы физика-математика 
бағытындағы «Назарбаев  Зияткерлік  
мектебі» мұғалімдері шеберлік 
сағаттарын өткізді. 

ҚР Білім және ғылым министрінің 

тапсырмасы бойынша 3 жыл 
қатарынан Ы.Алтынсарин атындағы 
Ұлттық білім академиясы пилоттық 
мектептер қатарындағы №9 мек-
теп-гимназиясы мен Новый орта 
мектебінің бастауыш сыныпта-
рында оқу бағдарламалары мен 
оқулықтарын апробациялаудың 
мониторингі өтті. Өткен жылы 3, 6, 8 
сыныптарының білім сапасы жөнінде 
мәлімет жинақталып, жаңартылған 
мазмұнды бағдарлама аясында са-
уалнама жұмыстары алынып, мони-
торинг жүргізілді. Жүргізіліп жатқан 
осындай сараптамалық шаралар 
жаңартылған бағытта оқытылып 
жатқан сыныптардың білім сапасын 
нақты көрсететіні сөзсіз. 

Ақтөбе облыстық ғылыми-
тәжірибелік орталығы халықаралық 
білім беру орталықтарымен бірлесіп 
ұйымдастырған семинарлар білім 
берудің жаңартылған мазмұны 
аясында оқытуды жүзеге асыратын 
ағылшын тілі мұғалімдеріне көмек 
көрсетуге және мұғалімдердің кәсіби 
құзыреттілігін арттыруға ықпал 
етуге бағытталған, семинарлар 
республикалық және халықаралық 
деңгейдегі тәжірибелі лекторларды 
қатыстыра отырып өткізіледі.

Шығармашылықпен жұмыс 
істейтін ағылшын тілі мұғалімдерін 
анықтау, кәсіби деңгейін артты-
ру және оқу-тәрбие процесінде 
инновациялық педагогикалық 
идеяларды іске асыру мақсатында 
"Мен – қазіргі заманғы педагогпын" 
кәсіби байқауы, мотивациялық 
эссе байқауы, "New educational 
technologies in the Framework of 
Renewal of the Content of Secondary 
Education" электрондық әдістемелік 
құралдар байқауы, "Инновация 2018" 
ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған 
бейнесабақтар байқауы, "Професси-
онал - 2018" облыстық әдістемелік 
құралдар байқауы өткізілді.

"Education stream" баспа үйінің 
жаңартылған бағдарламасы бой-
ынша "Express publishing", "Study 
Inn" , "Еyes Open 1 for Kazakhstan" 
және "Еyes Open 3 for Kazakhstan", 
білім берудің жаңартылған мазмұны 
бойынша "Study Inn", "Helping 
teachers overcome the challenges of 
teaching teenagers", "for Kazakhstan 
by Cambridge University Press", "The 
effective ways of teaching key skills 
of English "Oxford University Press 
– Gillian West (Джиллиан Вест)," 
MM Publications "баспа үйлерінің 

Жаңа балабақшалардың 
ашылуына байланысты педа-
гог кадрлардың «Жас басшы 
мектебі» кәсіби бірлестігі 
құрылды. Ол— жас маман-
дар мен басшыларды қолдау 
бағытында жұмыстар істеуде. 
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халықаралық тренерлерінің семи-
нарлары, Oxford University Press" 
Oxford, Paul Woodfall (Пол Вудфол) 
баспасының халықаралық деңгейдегі 
тренерінің қатысуымен ағылшын 
тілін оқытудағы оқытудың заманауи 
әдістері мен жаңа оқыту ресурстарын 
пайдалану семинарлары өткізілді. 

Сандық білім беруді барлық жерде 
енгізу аясында мұғалімдерге он-
лайн вебинарлар мен мультимедиа 
құрылғылары арқылы оқытудың за-
манауи әдістерін үйренуге мүмкіндік 
беретін "The effective ways of teaching 
English" атты қашықтық семинары 
ұйымдастырылды.

Ағылшын тілі мұғалімінің 
кәсіби дамуы аясында ағылшын 
тілін оқытудағы жаңа әлемдік 
әдістемелерді меңгеруге және 
біліктілігін арттыруға мүмкіндік 
бар. Үндістандағы Хайдера-
бад қаласындағы университетте 
біліктілікті арттыру бағдарламасы 
бойынша пән мұғалімдері 
А.Бимурзин және Л.Жиенбаева 
оқытудан өтсе, ал 25 ағылшын 
тілі мұғалімі Ақтөбе қаласындағы 
Педагогикалық шеберлік 
орталығының филиалдары баста-
масымен және Қазақстандағы АҚШ 
Елшілігінің қолдауымен жүзеге 
асырылатын оқудан өтті. Осы 
бағдарламаның жаттықтырушысы 
АҚШ Мемлекеттік департаментінің 
"English Language Specialist Program" 
бағдарламасының өкілі профес-
сор Карен Тиррел болып табы-
лады. Қаланың және облыстың 
115 ағылшын тілі мұғалімі қазіргі 
уақытта Erin Дублин тілдік 

мектебінде оқып жатыр, онда 
халықаралық курстар шеңберінде өз 
біліктілігін арттыруға мүмкіндіктері 
бар.

Сонымен бірге, әдістемелік 
сүйемелдеумен қатар, қала 
мұғалімдеріне Cambridge Аssessment 
English пен ҚР Білім және ғылым 
министрлігі, Professional Development 
Centre (PDC) және Study Inn Білім 
беру орталығы арасында жасалған 
меморандум аясында 3 және 8 сы-
нып оқушыларының ағылшын тілін 
меңгеру деңгейін жақсарту бойын-
ша инновациялық тәртіпте жұмыс 
жүргізіліп жатыр. Осы жоба аясында 
облыста 4 пилоттық: № 11, 21, 24 
ОМГ және № 31 ОМ жұмыс жасайды. 
Онда 3 және 8 сынып оқушылары 
жаңартылған әдістемелермен ай-
налысып, ағылшын тілін жетік 
меңгеруде.

"Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру" бағдарламалық 
мақаласында мемлекет басшы-
сы: "Білім беру, экология және 
абаттандыру саласында елеулі 
өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру, 
өңірлік тарихты зерделеу, мәдени-
тарихи ескерткіштер мен жергілікті 
ауқымдағы мәдени нысандар-
ды қалпына келтіру қажет. Мы-
салы, патриотизмнің ең жақсы 
нысаны-бұл орта мектептерде 
туған өлкенің тарихын зерттеу» деп 
көрсеткен болатын. Осы бағытта 
5-7 сыныптарға арналған қазақ және 
орыс тілдеріндегі «Өлкетану. Ақтөбе 
облысы» оқулығы дайындалды. 
Оқулық 5-7 сынып оқушыларына 
«Өлкетану» оқу бағдарламасы курсы 

бойынша жаңартылған мазмұндағы 
негізгі орта білім беру деңгейінде 
баяндалған оқу мақсаттарына сәйкес 
келеді. Ағымдағы жылдың 25 та-
мызында оқулық авторлары облыс 
мұғалімдеріне «Өлкетану» оқулығын 
таныстырды. «Өлкетану. Ақтөбе 
облысы. 5-7 сыныптар» оқулығы 
партиоттыққа тәрбиелейді және 
ең бастысы: оқушыларға өздерінің 
алдыңғы буынның жалғасы және 
біздің Отанымыздың болашағы 
оларға байланысты екендігін түсінуге 
мүмкіндік береді. 

БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН
ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ
Оқушылардың ой-өрісін, ұлттық 

мәдениетін, ұлттық рух пен сана-
сезімін дамытып, алғыр тұлғаны 
қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі 
инновациялық іс-әрекеттер  үлкен 
жетістіктерге жетелейді.

Білім беруді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасының 
ең негізгі бағыты – мұғалімнің 
мәртебесін және оның кәсіби 
құзыреттілігін жоғарылату. Ақтөбе 
облыстық ғылыми-тәжірибелік 
орталығы инклюзивті білім беру 
және тәрбие беру бөлімі де осы 
бағытта кең көлемді жұмыстар 
атқаруда. Облыс мектептеріндегі 
тәрбие саласының мамандары мен 
мұғалімдерінің практикалық іс-
тәжірибесін көрсетуге бағытталған 
облыстық семинарлар, кеңес беру 
отырыстары, дөңгелек үстелдер мен 
шеберлік кластар өтізілді, аталған 
шаралар барысында әдістемелік 
идеялар мен жетістіктерді насихаттау 
мәселелері терең қарастырылды. 
Педагог қызметін дамыту мақсатында 
және іс-тәжірибе алмасу мен 
ақпараттық технологияларды 
қолдану бағытында бірнеше кәсіби 
шеберлік байқаулары өткізілді.     

Бағдарлама жұмысына сәйкес  
ата-аналардың бала тәрбиесіне 

Облыс әкімі 
Б.М. Сапарбаевтың баста-
масымен қолға алынған 
«Бақытты бала» жобасы 
аясында «мектеп-отбасы-
қоғам» үш жақты бірлестігінің 
жұмысын жандандыру 
мақсатында «Бақытты бала – 
озық қоғамның кепілі» атты 
бағдарлама жүзеге асты. 
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жауапкершілігін арттыру мақсатында 
барлық жалпы орта мектептер 
мен кәсіптік-техникалық білім 
беру ұйымдарында ата-аналарға 
педагогикалық-психологиялық 
білім беру оқулары өткізілді. Со-
нымен қатар ата-аналарға арналған 
дөңгелек үстел барысында 
«Әлеуметтік желі: пайдасы мен зия-
ны», «Жасөспірімдердің рухани даму-
ын қамтамасыз ету - педагогикалық-
психологиялық мәселе ретінде» 
тақырыптары көтеріліп, 
«Отбасындағы тәрбие негізі» атты 
ата-аналарға арналған педагогикалық 
нұсқаулықтар жинағы даярланды. 
«Бақытты отбасы-бақытты балалық 
шақ» атты жоба аясында аясында 
балалар үйінің тәрбиеленушілері мен 
аз қамтылған отбасы балаларының 
аймақтағы ірі өнеркәсіп орындарына 
кәсіптік бағдар беру мақсатындағы 
саяхат ұйымдастырылды. 

Жобаның «Шекарасыз білім» блогі 
бойынша инклюзивті оқытатын 
жалпы білім беретін мектептер-
ге қайырымдылық көмек көрсету 
мақсатында ерекше білімді қажет 
ететін ететін 588 балаға «Сенсорлы 
үйшік» дидактикалық құралы дайын-
далды.

Облыстық класс жетекшілердің 
педагогикалық шеберлік 
мектебінің жұмыс жоспарына 
сәйкес «Жаңартылған білім беру 
жағдайында бастауыш білім беру 
сатысындағы рухани адамгершілік 
тәрбиесі мәселелері», «Ата-ана-
лармен атқарылатын жұмыстың 
тиімді әдістері мен формала-
ры», «Жеке тұлғаға бағытталған 
тәрбие жағдайында класс сағатын 
дайындау және өткізу техноло-
гиясы» тақырыбында отырыстар 

ұйымдастырылды.
 «Мәңгілік Ел» тәрбие 

тұжырымдамасы негізіне сәйкес 
"Рухани жаңғыру: тəрбие үлесі" 
тақырыбында "Каникулды мек-
теп" жобасы өткізілді. Жоба ая-
сында «Мəңгілік Ел - тəрбие 
тұжырымдамасы негізіне сəйкес 
тəрбие жұмысын ұйымдастыру», 
«Ұлттық тəрбие - ұлттық сананы 
қалыптастыру кілті», «Ерекше білім 
беру қажеттілігі бар балаларды 
психологиялық-педагогикалық жете-
леу», «Тəлімгердің "Жас Ұлан" бала-
лар қоғамдық ұйымының жұмысын 
жандандырудағы рөлі» тақырыбында 
мәселелер талқыланды. 

Сонымен қатар Елбасының «Ру-
хани жаңғыру: болашаққа бағдар» 
мақаласын жүзеге асыру мақсатында 
«Қандай тамаша әлем!» кәсіби 
шеберлік семинары, 100 ән жо-
басы мен «Болашаққа бағыт – 
қоғамның рухани жаңғыруы аясында 
оқушыларға рухани-адамгершілік, 
азаматтық-патриоттық тәрбие беру» 
жобасы, «Кітап – білім бұлағы» кіші 
бағдарламасына сәйкес «Буккро-
синг» акциялары бастау алып, өз 
жұмыстарын жалғастыруда. 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК 
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУ

Ақтөбе облыстық ғылыми-
тәжірибелік орталығының 
техникалық және кәсіптік білім беру 
бөлімінің әдістемелік қызметінің 
мақсаты мен міндеттері: білім беру 
жүйесінің инновациялық әлеуетін 
арттыруға ықпал ету, кәсіптік білім 
беру саласында мемлекеттік саясат-
ты жүзеге асыруда оқу-әдістемелік, 
ұйымдастыру, қолдау, басқару 

және оқытушы кадрлардың кәсіби 
құзыреттілігін дамыту.

Облысымыздағы колледж 
оқытушыларына әдістемелік қолдау 
көрсету: 

- облыстық әдістемелік бірлестіктер 
қызметін дамыту; 

- дуалды оқыту жүйесін жүзеге 
асыру; 

- жобалық іс-әрекетті әдістемелік 
сүйемелдеу бағыттарында жүзеге 
асады.

Осы жобалық іс-әрекетті 
әдістемелік сүйемелдеу бағытының 
бір бөлімі – «Мектептер мен 
колледждердегі кәсіби бағдарлау» 
болып саналады.

Ақтөбе облысының білім 
басқармасы осы бағыттағы жұмысты 
жетілдіру мақсатында жас ұрпаққа 
кәсіби бағдар беруді көздейтін 
2016-2020 жылдарға арналған «Мен 
болашағымды таңдаймын!» атты 
жобаны іске қосты.

Жоба аясында Ақтөбе облыстық 
ғылыми-тәжірибелік орталығы Еура-
зия технологиялық университетімен 
бірлесіп, мектеп бітіруші түлектермен 
кездесулер өткізді. Кездесу мақсаты 
– оқушыларға кәсіби траекторияны 
дұрыс анықтауға көмектесуге. Кезде-
суге 400-ден астам оқушы қатысты.

Аталған жоба аясында 8-11 сы-
нып оқушылары 13 колледжде 
сынамадан өтті. Мектеп оқушылары 
колледж студенттерімен кездесіп, 
мамандықтың қыр - сыры туралы 
мәліметтер алды. Сынамадан өту 
барысында мектеп оқушылары 
күнделік толтырды, логикалық 
тапсырмалар мен ситуациялық 
жағдаяттар бойынша сұрақтарға 
жауап беріп, өздерін аз уақытқа сол 
мамандық иелерінің рөліне қойып 
көрді. Сынама қорытындысы бой-
ынша мектеп оқушыларына куәлік 
тапсырылды. Сондай-ақ техникалық 
мамандықтар бойынша кәсіби сына-
ма жұмыстары Ақтөбе қаласындағы 
политехникалық, құрылыс және 
бизнес, автожол, байланыс және 
электротехника, Хромтау тау-кен, 
Қандыағаш өнеркәсіп-экономикалық 
колледждерінде ұйымдастырылды. 
Кәсіби сынама жұмысымен 200-ден 
астам оқушы қамтылып, олар бүгінгі 
күнгі еңбек нарығында сұранысқа 
ие мамандық түрлерімен танысты 
және ұнатқан кәсібі бойынша өз 
мүмкіндіктерін сынап көрді.

Жоба шеңберінде мектеп 
оқушыларына арнап аталған 

47www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2019

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ: ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕ



кәсіпорындарға: ЖШС "Ақтөбе-Фудс", 
АЗФ "АҚ," КТЦ "Металлоконструк-
ция" АҚ "КТЦ "Металлоконструкция" 
ААҚ, СВЕТОКОМ" ЖШС экскурсиялар 
ұйымдастырылды.

Бөлімнің келесі негізгі 
бағыттарының бірі - дуалды оқыту 
жүйесін жүзеге асыру.     

Облысымызда тарихы тереңнен 
бастау алған ірі өндіріс орны Дөң 
тау – кен байыту комбинаты (ТКБК) 
аудан тұрғындарын жұмыспен 
қамтамасыз етіп, халықтың 
әлеуметтік жағдайының жақсаруына 
ықпал етіп отыр. Сонымен қатар 
аталмыш өндіріс ошағы еліміздің 
экономикалық әлеуетінің күшеюіне 
зор үлес қосып келеді. 30 жыл-
дан бері колледж бен Дөң ТКБК 
арасындағы әріптестік негізінде төрт 
мыңнан астам маман даярланды. 

Сонымен қатар Дөң тау-кен байы-
ту комбинатының қолдауымен, үш 
жақты келісім шарт негізінде колледж 
студенттері Г. И. Носов атындағы Маг-
нитогорск мемлекеттік техникалық 
университеті мен Қ.И. Сәтпаев 
атындағы қазақ ұлттық техникалық 
университетінің профессорларынан 
дәріс алуда. Жоғары оқу орындары-

мен байланыс жасау студенттердің  
білім сапасын арттыруға септігін 
тигізуде. 

Елімізде білім беруді дамытуға 
айырықша көңіл бөлініп, бұл саланы 
жаңғыртуда үлкен жұмыстар тын-
дырылып жатыр. Бұл ретте кәсіптік-
техникалық білім беру мекемелерінің 
білім деңгейін көтерудің маңызы 
айырықша. Бұл бағыттағы жаңаша 
өзгерістерді енгізуге облыстағы 
кейбір оқу орындары дайын. 
Солардың бірі – Ақтөбе көлік, ком-
муникация және жаңа технологиялар 
колледжі. Бұл аталған оқу орны да 
2013-2014 оқу жылынан бері ду-
алды оқыту жүйесіне көшкен. Бұл 
колледждің әлеуметтік серіктес 
кәсіпорындары білікті кадрлар дай-
ындап шығаруға өз үлестерін қосып, 
оқу орнымен келісім шартқа отырып, 
біріге жұмыс жасауға мүмкіндік бер-
ген. Олар:

1. «Жылжымалы құрам» 
мамандығы бойынша «Ақтөбе 
локомотивті-жөндеу депосы» ЖШС 
«Қамқор локомотив».

2. «Автоматика, телемеханика» 
мамандығы бойынша АО «КТЖ» 
филиалы «Ақтөбе байланыс және 
сигналдар дистанциясы».

3. «Қозғалысты ұйымдастыру 
және басқару» мамандығы бойын-
ша АО «КТЖ» филиалы «Ақтөбе жол 
бөлімшесі».

Жаңадан енгізілген жүйеге 
байланысты білім министрлігі, 
облыстық білім басқармасы мен оқу-
әдістемелік орталықтарының арнайы 
сайттары ашылып, педагогтарға 
виртуалдық режимде арнайы 

қашықтықтан оқыту курстары, вирту-
алды тренингтер ұйымдастырылып, 
көптеген колледж оқытушылары шет 
елдерден тәжірбие алмасып (Синга-
пур, Германия, Канада, Ұлыбритания, 
Малайзия, Финляндия т.с.с. сияқты 
шет елдерден), курстардан да өтті. 

Сондай-ақ осы бағытта орталықтың 
ұйымдастыруымен көптеген ша-
ралар да өтті. Соның бірі "Дуалды 
оқыту-кәсіптік білім берудің басты 
жолы" өңірлік семинары ТжКББ 
мекемелерінің облыстық білім беру 
басқармасының мамандары мен об-
лыс өкілдері қатысқанын айта кетуге 
болады. Атырау, Орал, Маңғыстау, 
Жамбыл және Қызылорда облыста-
рынан келген семинар қонақтары 
әріптестерімен дуалды оқыту 
мәселелері бойынша тәжірибе алма-
сты. 

Семинардың алғашқы күнінде 
қатысушылар колледждердің 
материалдық-техникалық базасымен 
танысып, сондай-ақ студенттердің 
өндірістердегі көрсетілімдік-
тәжірибелік алаңдарына «Ак-Пром» 
ЖШС, «Nazar TRAILER» ЖШС, «АХҚЗ» 
АҚ барды.

Облысымызда дуалды оқыту 
жүйесі бойынша типтік оқыту 
бағдарламалары мен жоспарларын-
да білім алу уақытын тәжірибемен 
ұштастыруға баса назар аударылған. 

WorldSkills Kazakhstan жұмысшы 
мамандықтарының мәртебесін арт-
тыру бойынша халықаралық қозғалыс 
Ақтөбе облысында 2015 жылдан 
басталды. «WorldSkills Kazakhstan 
Aktobe – 2018» аймақтық чемпиона-
ты 21 құзыреттілік бойынша өтті. 

Бұл құзыреттіліктер бойынша 
жеңімпаздар Астана қаласындағы 
ұлттық чемпионатта Ақтөбе 
облысының құрамасын танысты-
рып, намысын қорғайды. Ал ұлттық 
чемпионаттың жеңімпаздары 
Венгрияның Будапешт қаласында 
өткен ЕвроSkills сайысына жолдама 
алды.

Чемпионатқа 18 бен 22 жас 
аралығындағы облыстағы 
25 колледждерінен 120 жас 
қатысты. Конкурс алаңы ретінде 
материалдық базалары талапқа сай 
колледждер таңдалды. Олар: Хром-
тау тау-кен техникалық колледжі, 
Ақтөбе автожол колледжі, Ақтөбе 
политехникалық колледжі, Ақтөбе 
құрылыс және бизнес колледжі, 
Ақтөбе өнеркәсіптік техноло-
гиялар және басқару колледжі, 

2014 жылдан бастап об-
лыс колледждеріне дуалды 
оқытуды жүйесі енгізілді. 
Өңірдегі 25 колледжде 
29 мамандық бойынша 
1577 студент білім алуда. 
Аймақтағы 214 кәсіпорынмен 
келісімшарт жасалды. 
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Ақтөбе сервис колледжі, Ақтөбе 
техника-технологиялық колледжі. 
Кәсіпорын мен әлеуметтік 
серіктестіктің жетекші маманда-
ры конкурс сарапшылары болып 
табылды. Чемпионатқа қатысу 
техникалық және кәсіптік білім 
беру жүйесіне жастарды тарту-
да және оқытудың мотивациясын 
арттыруда оң нәтижесін беретін 
таза бәсекелестікті дамытады және 
сайыстық рухты қалыптастырады. 

«Ел ертеңі – жастар», олардың ру-
хани кемел болмысын қалыптастыру 
– ұстаздың абыройлы міндеті. Осы 
орайда колледждер де қазіргі уақыт 
пен заман талабына сай тындырым-
ды іс-шараларымен ерекшеленеді. 
«Жастар – ел болашағы» деген-
дей, қазіргі уақытта жастардың 
шығармашылық қабілеттерін ашу, 
оны дамыта түсу мақсатында коллед-
жде талантты да, дарынды, белсенді 
жастар жетерлік. 

Бәсекеге қабілетті, білікті ма-
мандар даярлау ісі басты мәселеге 
айналды. Осы бағытты нық ұстанған 
облысымыздағы колледждер білім 
сапасын арттыру мақсатында оқу 
– тәрбие процесін ұйымдастыруда 
білім алушы жеке тұлғасының да-
муын басты назарға қойып отыр. 
Сондықтан жаңа педагогикалық 
технология, жаңа педагогикалық 
тәжірибе, оқушылардың білімі мен 
тәрбиесіне деген көзқарас та жаңаша 
болуы қажет. Осыған байланысты 
техникалық және кәсіптік білім 
беру ұйымдарында оқу-тәрбие ісін, 
өндірістік оқыту мен тәжірибені жаңа 

технологиялармен оқыту арқылы 
бірізді жолға қойған.

ТжКБ беру ұйымдарындағы оқыту 
процесі модульдік-құзыреттілік 
тәсілге негізделуі керек, өйткені 
бұл бәсекеге қабілетті және білікті 
мамандарды даярлау мен құрудағы 
басты қадам болып табылады.

«Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ Ақтөбе 
облысының білім басқармасымен 
бірлесе, техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдары басшыларының 
және инженерлік-педагогикалық 
қызметкерлерінің біліктілігін 
халықаралық талаптарға сай артты-
ру бойынша мемлекеттің тапсыр-
масын жүзеге асыру шеңберінде, 
«Модульдік-құзіреттілік тәсілдеме 
негізінде әзірленген техникалық және 
кәсіптік білім беру бағдарламаларын 
іске асыру» тақырыбында біліктілікті 
арттыру курстарын ұйымдастырды. 

Курсты «Кәсіпқор» холдингі» 
КЕАҚ-ның штаттан тыс тренерлері 
курстың 1 – кезеңін жүргізді. 
Ақтөбе облысының 23 мемлекеттік 
колледждерінің оқытушылары өз 
біліктіліктерін көтеріп ғана қоймай, 
курс соңында бірлесе отырып, оқу 
жоспарын құрастырды. 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
жыл сайынғы ұйымдастыратын 
«Үздік педагог» кәсіби байқауында 
да республика бойынша Ақтөбе 
облысының техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдары 
алдыңғы қатарда деп мақтанышпен 
айтуымызға болады. 2012 жылдан 
басталған осы байқауда Хромтау 
тау-кен техникалық колледжінің 

өндірістік оқыту шебері К.К. Устабаев 
жеңімпаз атанған болса, Елбасының 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 
77-ші қадамын және еліміздің 
индустриялды – инновациялық 
дамуын жүзеге асыру аясында 
анықталған республикамыздағы 
10 үздік колледждің бірі - Ақтөбе 
политехникалық колледжінің 
оқытушылары 6 жыл қатарынан 
«ҮЗДІК ПЕДАГОГ» атанып келеді. 
«Үздік педагог – 2013» – Ходжания-
зова Ж. Т., «Үздік педагог – 2014» – 
Шайтова Н. Ж., «Үздік педагог – 2015» 
– Аймукатов А. Т., «Үздік педагог 
– 2016» – Есенгалиева Г. С., «Үздік 
педагог – 2017» – Утеулиев Е. Б. және 
«Үздік педагог – 2018» – Мукашева 
А.С. облысымыздың мақтаныштары. 

Еліміздегі қазіргі уақытта жүріп 
жатқан жаһандану мен индустрия-
ландыру жағдайында экономиканың 
барлық салалары үшін кадрлар 
даярлауды жақсарту еліміздің 
мемлекеттік саясатындағы өзекті 
міндеттердің бірі болып табылады. 
Мұндай білім беру бастамалары 
жаңа, жан-жақты білім беру сапасын 
жоғары деңгейге шығаратын, ынта-
ландырушы механизмдердің нақты 
үлгілері болып саналады.    

Қазіргі таңда ұстаздар қауымына 
үлкен жауапкершілік міндеттелді. 
Алға қойылған мақсат айқын, 
міндет жүгі салмақты. Қазақстанның 
білім беру саласында әлемдік 
тәжіриебедегі озық иядеяларды 
басшылыққа ала отырып, жаңаша 
ойлай алатын білікті мамандарға 
қолдау көрсете отырып, нәтижеге 
бағытталған жұмыс жасауды 
жалғастыра бермекпіз.

Б. С. ДЖАРМАГАМБЕТОВА,
Ақтөбе облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 
орталығының директоры

АННОТАЦИЯ

О деятельности Регионально-
го научно-практического центра 
рассказывает его руководитель 
Б. С. Джармагамбетова. Целью 
цент ра является содействие обес-
печению качества образования че-
рез переподготовку кадров, повы-
шение квалификации и поддержку 
одаренных детей региона. 
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