
ұйымдастырылған «Заманауи педагог 
- жаңашыл тұлғаны қалыптастырушы 
сәулеткер» және «Жаратылы-
стану-математика бағытындағы 
пәндерді ағылшын тілінде жүргізу 
әдістемесі» тақырыптарындағы 
дәрістер мен семинарлар өткізгені 
үшін лицей ұстаздары Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі мен «Білім-
инновация» қорының Алғыс хаты-
мен марапатталды. Елбасымыздың 
«Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Жолдауында 
сөз етілген «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасы аясында лицей 
мұғалімдері тың жобасы қолға 
алуда: жаңа технологиялар мен 
инновациялық идеялар бойынша іс-
тәжірибелерімен бөлісу мақсатында 
облыс мұғалімдерімен әдістемелік 
семинаралар өткізу жұмысы 
жүргізілуде.

Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі мен «Дарын» 
Республикалық ғылыми-практикалық 
орталығының ұйымдастыруымен 
облысымыздың информатика 
пәні мұғалімдеріне «ROBOTIX жо-
басын іске асыру жағдайында IT-
технологиясы бойынша дәрістік 

КЕЛЕШЕГІ – КЕМЕЛ,  
ҰСТАНЫМЫ – АЙҚЫН 

Білім беру жүйесі ұлттық моделінің басым бағыттарының 
бірі – ұлттық құндылықтарды әлемдік деңгейге шығаруға 
қабілетті тұлғаны оқытып тәрбиелеу болса, негізгі 
міндеттерді іске асырар жауапты кезеңде Елбасымыз 
Н. Ә. Назарбаевтың «Біз осы заманғы білім беру жүйесінсіз 
әрі алысты барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы 
заманғы мұғалімдерсіз инновациялық экономика құра 
алмаймыз» деген сөзі ертеңгі елді, келешек еңбеккерді 
қалыптастыратын мұғалім – ұстаздың ерен еңбегін таныта-
ды. 

Халықты кемелдікке бастар 
жолды іздеген дана Абай 

рухы мықты, жігері күшті, ұстанымы 
нық ұстаздан білім алған шәкірт 
болашақ өмір жолында бағытынан 
таймайтындығын өсиет еткен. Қазіргі 
заман талабы мұғалімнің имиджін 
жетілдіруді – мұғалімнің әдістемесін 
жаңғыртуды, жаңаша сабақ беруді 
талап етеді.      

Аттестаттаудың жаңа жүйесі бо-
йынша ұстаздарға «педагог-шебер», 
«педагог-зерттеуші», «педагог-сарап-
шы», «педагог-модератор» санаттары 
берілуде. Бұл жұмыстың барлығы 
жаңа форматтағы педагог имиджін 
жетілдіруге оң ықпалын тигізері сөзсіз. 

Үш тілде білім беруге көшуге 
дайындық жұмысы аясында 

Дарынды жасөспірімдерге 
арналған Ақтөбе облыстық 
мамандандырылған 
«Білім-инновация» лицей-
интернатының ұстаздар 
ұжымы еліміздің білім беру са-
ласында қолға алынып жатқан 
инновациялық идеялар мен 
бағдарламалардың жүзеге асы-
рылуына өз үлестерін қосуда. 

және сабақтан тыс қызметтерді 
ұйымдастыру ерекшеліктері» 
тақырыбындағы дәрістерді жүргізгені 
үшін лицей мұғалімі Нурматов 
Бабир Алғыс хатпен марапатталды. 
«Облыстың үздік мұғалімі» атағымен 
марапатталған мұғалімнің шәкірттері 
Халықаралық информатика олимпи-
адасында, Халықаралық О.Жәутіков 
атындағы олимпиадада, Еуразиялық 
олимпиадада, «Туймаада» олимпиа-
дасында жеңіс тұғырынан танылып, 
ел намысын абыроймен қорғауда. 

Оқу процесін дараландыру, 
оқушылардың жеке психикалық 
және дене бітімі ерекшеліктерін, 
қажеттіліктері мен мінез-құлық 
уәждерінің әлеуетті мүмкіндіктерін 
ескере отырып, білім алушыны тұлға 
ретінде үйлесімді қалыптастыру 
және жан-жақты дамыту, оның 
шығармашылық қабілеттерін толық 
ашу мақсатында лицейдің жаңашыл 
ұстаздары авторлық бағдарламалар 
негізінде жұмыс жасауда. «Дарын» 

Қуаныш ҚҰРАЛБАЕВ
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Республикалық ғылыми-практикалық 
орталығының ұйымдастыруымен 
өткізілген «Үздік авторлық 
бағдарлама» конкурсында қазақ 
тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері 
Базаргалиева Баян, Азимова Назира, 
Башембаева Гүлшира, орыс тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімдері Байму-
ратова Зинаида, Валиева Айнұр, 
ағылшын тілі пәні мұғалімі Бекба-
ганбетов Нұрбол, география пәні 
мұғалімі Қалбек Санзира, химия пәні 
мұғалімі Балмасов Дамир, информа-
тика пәні мұғалімі Нурматов Бабир 
жүлдегерлері атанды.

Лицейде оқыту мен оқу үдерісін 
дамыту, оқушыларға білім алуға 
көмектесу және зерттеу тобы 
мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал 
ету мақсатында сабақты зерттеу 
топтары құрылып, жүйелі жұмыс 
жүргізуде. Пән мұғалімдері бірлесе 
жоспарлау, сабақты өткізу, талдау 
жұмыстары арқылы оқушылардың 
білім алғандығының анық дәлелдерін 
жинақтап, өзара іс-тәжірибе алмасу-
да. 

Көшбасшы мұғалімдер Аманов 
Нұрбек, Дузимова Алтынгүл, Байму-
ратова Зинаида, Базаргалиева Баян, 
Батыргалиева Айгүлім, Азимова На-
зира, Қалбек Санзира, Бермагамбе-
това Нұрила, Жантикенова Кенжегүл, 
Валиева Айнұр жетекшілігімен 
лицейде жүзеге асырылып жатқан 
сабақты зерттеу жас мамандардың 
кәсіби құзыреттілігін арттыру 
мақсатында тәлімгерлік жұмысымен 
ұштастырылуда. Олар «Өрлеу» 
БА ҰО филиалы Ақтөбе облыстық 
педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институтының 
«Педагоги трансляторы идей НИШ – 
учительская элита области» энци-
клопедиясына енген. Тарих пәні 
мұғалімі Дузимова Алтынгүл білім 
беру саласындағы нәтижелі еңбегі 
үшін Қазақстан Республикасы білім 
және ғылым министрлігі тарапынан 
«Ы. Алтынсарин» төсбелгісімен мара-
патталды. 

«Педагог-шебер» санаты-
на ие мұғалім Базаргалиева 
Баян Қазақстан Республикасы 
Президенті кеңсесінің Алғыс хаты-
мен, Қазақстан Республикасы білім 
және ғылым министрлігінің Құрмет 
грамоталарымен марапатталған. 
Жаңашыл мұғалім «Үздік авторлық 
бағдарлама», «Педагогикалық 
идеялар фестивалі» республикалық 

конкурстарында жүлделі орын 
иеленсе, шәкірттері республикалық 
пәндік олимпиадада қазақ тілі 
пәні бойынша Айбар Метин Джан 
Алтын медаль, Бағытжанов Абыл 
қола медаль, «Жарқын болашақ» 
республикалық қазақ тілі олимпиада-
сында Бағытжанов Абыл мен Айбар 
Метин Джан Күміс медаль жеңіп 
алды. Республикалық ғылыми жарыс-
та лицейдің қазақ тілі пәні бойын-
ша Бердіғали Әлібек пен Сабыров 
Ниязбек Алтын медаль, Айбар Метин 
Джан, Бошаев Нұрберген қола ме-
даль иеленді.

География пәні мұғалімі Қалбек 
Санзира – шәкірттері республикалық, 
облыстық деңгейде терең де 
тиянақты білімін танытып жүрген 
ұстаз. «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 25 жыл» медалімен, 
Қазақстан Республикасы білім және 
ғылым министрлігінің Құрмет грамо-
тасымен марапатталған, «Облыстың 
үздік география пәні мұғалімі» 
сайысында бас жүлде иеленген 
мұғалімнің тәжірибесі насихатталып, 
әріптестеріне үлгі-өнегесін танытуда.

Математика пәні мұғалімі Кул-
болдин Данияр Республикалық 
«Математикалық регата» сайысын-
да бас жүлде жеңіп алып, кәсіби 
терең білімін танытты. «Дарынды 
балаларға – талантты ұстаз» атты жас 
мұғалімдердің республикалық олим-
пиадасында жас мамандар Елеуов 
Еркін, Молдатаев Алигасан жеңімпаз 
атанды. Физика пәні мұғалімі Мам-
бетов Бақберген пән бойынша 
мектеп оқулығын жазу үстіндегі 
авторлық топ мүшесі. Қазақстан 
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Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі, «Дарын» республикалық 
ғылыми-практикалық орталығының 
мамандандырылған білім беру 
ұйымдары мұғалімдерінің on-line 
режиміндегі интеракивті сабақтары 
жоспарына сәйкес математика пәні 
мұғалімі Куралбаев Қуаныш, физика 
пәні мұғалімдері Исенгалиев Азамат, 
Мамбетов Бақберген республика 
көлемінде тәжірибесін таратты. 

Ақтөбе облыстық білім 
басқармасының бастамасымен шағын 
жинақты мектеп мұғалімдеріне 
қолдау көрсету мақсатында кани-
кул уақытында ұйымдастырылатын 
«Каникулдық мектеп» жұмысына 
лицейдің физика пәні мұғалімдері 
Мамбетов Бақберген, Исенгалиев 
Азамат, информатика пәні мұғалімі 

Нурматов Бабир қатысып, озық іс-
тәжірибесін таратты. «Каникулдық 
мектеп» жұмысы үш аудандық 
ресурстық мектеп базасында - 
Қобда ауданы Егіндібұлақ ауылы 
И.Құрманов атындағы орта мектебі, 
Мұғалжар ауданы Ақкемер ауы-
лы Ақкемер орта мектебі, Хромтау 
ауданы Бөгетсай ауылы Бөгетсай 
орта мектебінде ұйымдастырылған. 
Оған педагогикалық тәжірибе алма-
су мақсатында жақын орналасқан 
аудан мектептерінің мұғалімдері 
қатысты. Халық даналығында «Ақыл 
- жастан» делінгендей, лицейдің 
мұғалімдері Қайдасова Гүлназ, Оксюз 
Абурахман, Гюль Гокхан, Мухамадиев 
Мейрам, Суйеуов Нұрлан, Әділетұлы 
Роман, Монте де Рамос Розалин, 
Абдулхаков Жумадулла, Нұралин 

Еркебұлан, Кулманов Арғын, Абдига-
лиев Еркебұлан, Умирбеков Өмірбек, 
Жаканова Гүлзира, Туртонов Абылай-
хан тың ізденістерімен, батыл баста-
маларымен лицей оқушылары мен 
ұжымның, ата-аналардың алдында 
үлкен құрметке ие болуда.

Жас ұрпаққа жаңғыру жөніндегі 
ұсыныстардың маңызын терең 
ұғындыру мақсатында лицейдің 
педагогикалық ұжымының жүйелі 
жұмысы мен шығармашылық 
ізденістері толыққанды жалғасын 
табуда. 

Дарынды бала – болашақ кепілі.       

Дарынды балалармен жұмыстың 
жылдық жоспары құрылған, дарын-
ды балаларды анықтау және қолдау, 
дарындылық түрлерін дамыту және 
оқушыларды түрлі деңгейдегі білім 
олимпиадалары мен ғылыми жа-
рыстарына қатыстыру мақсатында 
жүйелі жұмыс жүргізілген. Орта 
буын оқушылары арасында 
олимпиада резервін дайындау 
үшін жоғары оқу орындарының 
тәжірибелі оқытушыларымен тығыз 
байланыс орнатылған, ізденімпаз 
оқушыларға ғылыми жетекшілер 
бекітілген. Лицей оқушылары үшін 
әр пән бойынша олимпиадаға 
дайындық бөлмелерімен 

Зерделі шәкірттердің 
бойындағы таланттарын 
дамыту ісін бағыттап, 
басқару мақсатында «Алтын 
балалар» ғылыми қоғамы 
құрылды. «Алтын балалар» 
ғылыми қоғамының бас-
ты мақсаты: әр оқушысы 
бірнеше тілді меңгерген, 
алған білімдерін өмірде 
қолдана алатын, бәсекеге 
қабілетті, көшбасшылық 
қасиеттері дамыған, өз 
ойын еркін жеткізетін 
және ойын дәлелдей ала-
тын, жоғарғы адамгершілік 
қасиеттерімен белсенді 
азаматтық көзқарасы және 
ұстанымы қалыптасқан, 
шығармашылық және 
зияткерлік қабілеті дамыған, 
бүгінгі шәкірт, ертеңгі ел 
тетігін ұстар азамат – адами 
капитал тәрбиелеу.
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қамтылған. Оқушылармен жекеле-
ген ұстаздары тығыз байланыста. 
Мұғалімдер өздерінің олимпиада 
оқушыларымен сұхбат жүргізіп оты-
рады, шығармашылық жұмыстармен 
айналысады. 

 Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Елдің 
ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, 
азаматтық намысың болса, қазақтың 
ұлттық жалғыз мемлекетінің 
нығайып-көркеюі жолында жан 
теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің 
де, елдің де иесі өзің екеніңді 
ұмытпа!» дегендей лицей оқушылары 
әлемдік деңгейдегі білім сайыста-
рында еліміздің бәсекеге қабілетті 
екендігін дәлелдеген халықаралық 
олимпиадалардың бірнеше мәрте 
жеңімпаздары облыс әкімінің 
шешімімен «Жыл адамы» атағын 
иеленді. Атап айтсақ олар; 

Бралин Амир – «Жыл ада-
мы-2014» атағының иегері. Фи-
зика пәні бойынша -2012 жылы 
республикалық олимпиада – Алтын 
медаль; 2013 жылы республикалық 
олимпиада – Алтын медаль; ІХ 
халықаралық О.Жәутіков атындағы 
олимпиадада-Алтын медаль; Ин-
донезия мемлекетінде өткен XIV 
Азиалық физика олимпиадасын-
да - Күміс медаль; Копенгаген 
қаласында өткен 44-ші Дүниежүзілік 
физика олимпиадасы – Күміс ме-
даль. 2014 жылы республикалық 
олимпиадасында – Алтын медаль; 
Х Халықаралық Жәутіков атындағы 
олимпиадада – Алтын медаль; Син-
гапурде өткен XV Азиалық физика 
олимпиадасында – Күміс медаль 

(APhO); Алматы қаласында өткен 
45-інші Дүниежүзілік олимпиадада – 
Алтын медаль.

Алтыбай Назарбек – «Жыл ада-
мы-2015» атағының иегері. Инфор-
матика пәні бойынша – 2013 жылы 
республикалық олимпиада – Қола 
медаль; Алматы қаласында өткен V 
Еуразиялық халықаралық информа-
тика олмпиадасында – Қола медаль; 
2014 жылы республикалық олим-
пиада – Алтын медаль; 2015 жылы 
республикалық олимпиада – Алтын 
медаль; VІ Еуразиялық халықаралық 
информатика олмпиадасында – Күміс 
медаль; ХІ Халықаралық Жәутіков 
олимпиадасында информатика 
пәні бойынша – Күміс медаль; ХХVІІ 
Халықаралық информатика олим-
пиадасында – Күміс медаль; 2016 
жылы республикалық олимпиада 
– Алтын медаль; VІІ Еуразиялық 
халықаралық олимпиада-Күміс 
медаль; ХІІ Халықаралық Жәутіков 
олимпиадасында информатика пәні 
бойынша – Алтын медаль; Мәскеу 
қаласында өткен Х бағдарламау бо-
йынша халықаралық олимпиада – Ал-
тын медаль; Қазан қаласында өткен 
Халықаралық информатика олимпиа-
дасында – Күміс медаль.

25 жылдың ішінде лицей 
оқушылары пәндік олимпиада-
лар мен ғылыми жарыстарда 
жетістіктерге қол жеткізіп, елімізді 
халықаралық деңгейде танытуда.     

Табысты мектеп тұғыры. Жас 
ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу ісіне 
қосып отырған лицей ұжымының 
үлесі мен шәкірттерінің білімі жоғары 
бағаланып, Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің 
дипломдарымен марапатталды: 
«Лучшая олимпийская школа – 
2003», «Лучшая школа – 2006-2013», 
О.Жәутіков атындағы халықаралық 
олимпиада қорытындысы бойын-
ша «Үздік команда – 2009-2014 
атақтарының иегері. 

2014 жылы Қазақстан Республика-
сы Білім және ғылым министрлігінің 
«Ең үздік олимпиадалық мектеп» 
атағы берілді. 2014 жылы Облыс 
әкімінің Туған еліміз – Қазақстанның 
білімді, бәсекеге қабілетті, елжан-
ды оқушыларын тәрбиелеп, оларға 
сапалы білім беруде қол жеткізген 
жетістіктері үшін ІІ дәрежелі дип-
ломымен марапатталды. 2015 жылы 
«Орта білім беру мекемелері 
арасындағы ең үздік мекеме» 
атты конкурста "ОЛИМП ШЫҢЫН 

- облыстық деңгейде – 
1324 жүлде;
- республикалық деңгейде – 
385 жүлде;
- халықаралық деңгейде 
– 427 жүлде. Барлығы 
2136 жүлде – лицей 
оқушыларының және 
ұстаздарының тиянақты 
еңбегінің, үздіксіз ізденісінің 
көрінісі.

Лицей оқушыларының 
түрлі білім додаларындағы 
жетістіктері:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассказывается об 

Актюбинском областном специ-
ализированном лицее-интернате 
«Білім-инновация» для одаренных 
детей, признанном одной из лучших 
организаций образования области. 
Здесь для детей создана развива-
ющая среда, позволяющая достичь 
высоких результатов в учебе.

БАҒЫНДЫРҒАН МЕКТЕП" атағына 
лайық деп танылып, марапатталды.

Лицейдің 42 түлегі «Болашақ» 
Президенттік стипендиясына ие 
болып, Америка, Еуропа, Корея, Азия 
елдерінде жоғары білім алуда. Қазіргі 
таңда түлектеріміз Қазақстанның 
және шет мемлекеттердің – Аме-
рика, Түркия, Қытай, Ұлыбритания, 
Малайзия, Канада және т.б алдыңғы 
қатарлы ЖОО-да білімдерін шыңдап, 
таңдаған мамандықтарының иесі 

болуға ұмтылуда. Сондай түлектердің 
бірі облыстық, республикалық, 
халықаралық олимпиадалардың 
бірнеше дүркін жеңімпазы, әлемнің 
бес тілін меңгерген лицей түлегі, 
Бектимеров Бауыржан Гарвард 
университетін бітіргені біз үшін зор 
мақтаныш. Қазіргі таңда Бауыржан 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамында 
қызмет етуде.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2011 жылғы 
17 сәуірде Үкімет мүшелерімен 
өткізілген кеңейтілген кеңесте: 
«Біз – инновацияны жалпы ұлттық 
басымдылықтар, яғни болашаққа 
бастайтын жол деп жарияладық. Біз 
Қазақстанды әлемдік деңгейдегі білім 
орталығына айналдыруымыз қажет.
Өткен оқу жылында халықаралық 
Назарбаев Университеті алғаш 500 
студентті қабылдады. Олардың 248-і – 
қазақ-түрік лицейлерінің түлектері. 
Бұл көрсеткіштен нені ұғамыз? Де-
мек, қазақ-түрік лицейлерінде шын 
мәнінде білім беруде қатал талап-
тар қойылған деген сөз. Оқушылар 
ағылшын университетінің талабына 
сәйкес оқытылып, сынақтар тапсы-
рады. Сол деңгейде дайындалады» 
деген болатын. 2011-2018 жылдар 
арасында біздің лицейдің 102 түлегі 
Назарбаев Университетінде білім 
алуда.

 Назарбаев Университетінің вице-
президенті К.Даирова лицейіміздің 
педагогикалық ұжымымен және 
11-класс оқушыларымен кез-
десу өткізді. Осы кездесуде 
«Сіздердің биік жетістіктеріңіз – 
сіздердің шәкірттеріңіз. Назарба-
ев университетіне қабылданған 
студенттердің нәтижелеріне 
негізделген Қазақстан мектептерінің 
дәрежелеу жүйесінде І орын Ақтөбе 
ер балаларға арналған қазақ-түрік 
лицейіне беріледі» деп мәтін жазып 
қалдырды және САПА СЕРТИФИКА-
ТЫН табыс етті.

 Дарынды өрендер – лицейдің 
ғана емес, күллі Қазақ елінің, Қазақ 
топырағының, Тәуелсіз Қазақстан 
мемлекетінің үкілі үміті, жарқын 
болашағымызға елеулі үлес қосатын 
ертеңі екенін жыл сайын дәлелдеп 
келеді. Адалдық пен білім жолын 
өмірлеріне арқау еткен зерделі 
шәкірттер – ел мерейі. 

Қуаныш ҚҰРАЛБАЕВ,
   Дарынды жасөспірімдерге 
арналған Ақтөбе облыстық 

мамандандырылған 
«Білім-инновация» лицей-

интернатының директоры
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