
Білім саласының дамуы – бүгінде 
өркениеттің өлшемі, қоғам дамуының басты 
көрсеткіші. Адами капитал, ең алдымен, 
білім беру саласы арқылы қалыптасады. 
Оны қалыптастырудағы білім саласының 
үлесі кез келген басқа саладан әлдеқайда 
жоғары. Мемлекет басшысының сындар-
лы саясатының, тікелей қамқорлығының 
арқасында білім саласы жылдан жылға 
жақсы нәтижелерге қол жеткізуде. 

Б ілім саласының дамуы, балаларға білім алуға 
барынша жағдай жасау, қолжетімділік пен са-

паны қамтамасыз ету – біз үшін қашан да ең басты 
міндеттердің қатарында. 

Ақтөбе облысы – аса қарқынды, перспективалы дамып 
келе жатқан өңір. Облыстағы демографиялық жағдайдың 
жақсаруы халықтың мектепке дейінгі және орта білімге 
сұранысын арттырып отыр. 

2018 жылы білім беру саласына облыс бюджетінің 
40 пайызы бөлінді.Үш жыл ішінде білім беру саласының 
бюджеті 21 миллиард теңгеге артты. Бұл – біздің 
болашаққа бағышталған ең маңызды инвестициямыз.

Инвестиция салу арқылы саланы сапалы дамыту-
да нақты қол жеткен жетістіктер бар. Облыста апатты 
жағдайда тұрған және үш ауысымдық білім беретін 
мектептерді жою жөніндегі белгіленген іс-шаралар мен 
кешенді жұмыстар шешімін тапты деп түйін жасауға 
толық негіз бар. Оң демографиялық және агломе-
рациялық өсім мен фактор алдын ала ескеріліп, өңірде 
27 жалпы орта білім беретін мектептің құрылысы 
жүргізілуде. Білім беру нысандарының құрылысы қарқын 
алған соңғы 3 жылда 48 мектеп пайдалануға берілді.      

БІЛІМ БЕРУДІҢ БОЛАШАҒЫ –  
БҮГІНДЕ

БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Уровень образования сегодня является 
критерием цивилизованности, главным 
показателем развития общества. Челове-
ческий капитал формируется прежде всего 
через сферу образования, которая в Казах-
стане благодаря конструктивной политике 
и прямой заботе Главы государства из года 
в год показывает всё более высокие ре-
зультаты.

Развитие образования, создание максимально благо-
приятных условий для его получения, обеспечение 

доступности и качества для нас всегда в числе приоритет-
ных задач. 

Актюбинская область – динамично, перспективно 
развивающийся регион. Улучшение демографической 
ситуации в области повышает потребность населения в 
дошкольном и среднем образовании.

Сфере образования в регионе оказывается поддержка, 
не сравнимая ни с какой другой отраслью. В 2018 году 
на образование выделено более 40 процентов бюджета 
области – это более 87 миллиардов тенге. За три года 
бюджет сферы образования увеличился на 21 миллиард 
тенге. Это самые важные наши инвестиции в будущее.

Есть конкретные достижения в качественном развитии 
отрасли за счет инвестиций. Имеются все основания сде-
лать вывод, что намеченные мероприятия и комплексные 
работы по ликвидации аварийных и трехсменных образо-
вательных школ в регионе решены. С учетом позитивного 
демографического и агломерационного фактора и роста в 
регионе ведется строительство 27 средних общеобразо-
вательных школ. Высокие темпы строительства объектов 
образования за последние 3 года позволили ввести в экс-
плуатацию 48 школ.   

5www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2019

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛУЧШИЙ ОПЫТАҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ: ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕ



Жеке балабақшалардағы мемлекеттік тапсырыс 
көлемінің артуы білім беру саласына деген бизнестің 
қызығушылығын арттырды.

Үш тілде оқытуды жетілдіру, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын жүзеге асыру, мектепке дейінгі, 
техникалық және кәсіптік білім беру мәселесімен қатар 
ата-ана қамқорлығынсыз қалған, мүмкіндігі шектеулі 
балаларды қолдау ерекше бақылауда тұр.

Елбасы өз Жолдауында балаларды мейлінше сұранысқа 
ие мамандықтарға ерте жастан бейімдеу қажеттігін 
айтқан болатын. Өскелең ұрпаққа болашақ мамандығын 

Мемлекет пен жеке кәсіпкерлердің күшін 
біріктіріп, ынтымақтаса жұмыс істеудің 
нәтижесінде 2018 жылы 36 жаңа балабақша, 
соның ішінде 32 жеке балабақша ашылды. 

Увеличение объема госзаказа в частных детских садах вы-
звало большой интерес бизнеса к сфере образования.

Наряду с вопросами совершенствования трехъязычного 
образования, реализации программы «Рухани жаңғыру», 
дошкольного, технического и профессионального образо-
вания, на особом контроле находится поддержка детей с 
ограниченными возможностями и оставшихся без попечения 
родителей. 

В своем очередном Послании Глава государства отметил 
необходимость ранней ориентации детей на наиболее вос- 
требованные специальности. На сегодняшний день пробле-
мой является правильный выбор подрастающим поколени-
ем будущей профессии, создание необходимых условий для 
подготовки компетентных специалистов. В области прово-
дится комплексная работа по профориентации молодежи.

Качество образования напрямую зависит от современной 
технической поддержки. С этой целью в регионе проводится 
цифровизация образования. Реализуемые проекты позволя-
ют сократить трудовые затраты учителей, экономить время 
подготовки к уроку, а также предотвратить риски коррупции. 
Только проект «Электронная очередь в ДОО» позволяет 
устранить 12 видов таких коррупционных угроз.

Для повышения инновационного потенциала системы 
технического и профессионального образования в 17 кол-
леджах внедрено обучение по 21 специальности с по-
мощью модульных компетентностей. Ведется подготовка 

В результате сотрудничества и объединения 
усилий государства и индивидуальных пред-
принимателей в 2018 году открыто 36 новых 
детских садов, в том числе 32 частных. 
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кадров по рабочим специальностям, необходимым для 
экономики региона.

Первая ступень формирования человеческого капитала – 
это забота о ребенке.      

Я считаю, что процветающий Казахстан – это, прежде всего, 
уверенные в себе люди, всем сердцем любящие свою Родину, 
чувствующие защиту, поддержку и заботу государства. Основа 
доверия закладывается еще в детстве. Очевидно, что молодое 
поколение, познавшее с детства заботу со стороны государ-
ства, не жалея сил будет трудиться ради будущего страны.

Можно сказать, что реализацию приоритетных задач, 
озвученных в Послании Главы государства, мы начали уже 
в 2018 году.      

Учащиеся области получили возможность отдохнуть в ла-
герях «Дарын» Восточно-Казахстанской области, «Солнеч-
ная страна» Оренбургской области, лагере с углубленным 
изучением робототехники «Байтик» в Татарстане, языковом 
«Лагере лидеров» в Малайзии, а также в Китае и США. 

Построенные в области за последние годы объекты об-
разования явились мерами, направленными на предо-
ставление качественного образования и сознательного 
воспитания наших детей.     

Построен детский круглогодичный лагерь, в котором 
дети, кроме полноценного отдыха, получают знания. Здесь 
смогут отдыхать талантливые и одаренные дети из разных 

Особенностью 2018 года в рамках «Рухани 
жаңғыру» стал уникальный проект «Бақытты 
бала», целью которого является мобилизация 
всех сил и ресурсов общества на создание оп-
тимальных условий для развития детей. 

В рамках проекта «Бақытты бала» в регионе 
было проведено 3314 культурных мероприя-
тий, в которых приняло участие более 100 ты-
сяч детей. Около 120 тысяч учащихся были ох-
вачены летним отдыхом, 706 одаренных детей 
отдохнули в ближнем и дальнем зарубежье, в 
оздоровительных лагерях страны. 

Открыт оздоровительный лагерь «Күншуақ», 
не имеющий аналогов в республике и среди 
стран Содружества Независимых Государств. 
Здесь будут отдыхать дети с особыми образо-
вательными потребностями и с ограниченны-
ми возможностями.

дұрыс таңдап, кәсіби құзыретті маман болуына қажетті 
жағдай жасау - бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Облыста 
кәсіптік бағдар беруде кешенді жұмыстар жүргізілуде. 

Білім сапасы заманауи техникалық қолдауға тікелей 
байланысты. Осы мақсатта облыста білім беруді цифр-
ландыру жүргізілуде. Жүзеге асырылып жатқан жобалар 
мұғалімдердің еңбек шығындарын қысқартып, сабаққа 
дайындалу уақыттарын үнемдеумен қатар, сыбайлас 
жемқорлық бойынша қауіп-қатерлердің алдын алуға 
көмектеседі. «МДББҰ электронды кезек» жобасын 
енгізудің өзі сыбайлас жемқорлық бойынша қауіп-
қатерлердің 12 түрін жоюға мүмкіндік береді.

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің 
инновациялық әлеуетін арттыру үшін 17 колледжге 
21 мамандық бойынша модульдік құзіреттілік тәсілі 
арқылы оқыту енгізілді. Өңір экономикасына қажетті 
жұмысшы мамандықтар бойынша кадрлар даярланады.

Адами капиталды қалыптастырудың алғашқы 
баспалдағы – балаға қамқорлық екені белгілі.      

Өркендеген Қазақстан – ең алдымен мемлекеті өзін 
қорғап, қолдайтынын, қамқорлық жасайтынын сезінетін, 
тиісінше елін жан жүрегімен сүйетін, өздеріне сенімді 
адамдар деп санаймын. Ол сенімділіктің іргетасы 
балалық шақта қаланады. Балалық шақтан елінің 
қамқорлығын сезінген жас ұрпақ елінің ертеңі үшін аян-
бай еңбек ететіні анық. 

Елбасы Жолдауында көтерілген мәселелердің басым 
бөлігін жүзеге асыруды біз 2018 жылы бастап кеттік десек 
те болады.      

Облыс оқушылары Шығыс Қазақстан облысындағы 
«Дарын», Орынбор облысының «Солнечная страна», 
Татарстандағы робототехниканы тереңдетіп меңгертетін 

2018 жылдың ерекшелігі Ақтөбе облысында 
балаларды дамыту үшін барлық жағдайды 
жасауға бағытталған, қоғамның барлық күштері 
мен ресурстарын жұмылдыруды мақсат тұтатын 
«Бақытты бала» бірегей жобасы қолға алынды. 

Өңіріміздегі «Бақытты бала» жобасы аясында 
100 мыңнан астам бала қатысқан 3314 мәдени 
шара өтті. 120 мыңға тарта оқушы жазғы де-
малыспен қамтылып, үздік оқитын 706 бала 
алыс-жақын шетелдерге, еліміздің демалыс-
сауықтыру лагерьлеріне барып демалды. 
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«Байтик» лагерлерінде, Қытай, АҚШ елдерінде, Ма-
лайзияда тілдік «Көшбасшылар лагерінде» демалу 
мүмкіндігіне ие болды. 

Соңғы жылдары облысымызда салынған білім 
беру ұйымдары сапалы білім саналы тәрбие беруге 
бағытталған шаралар болып отыр.      

Балаларға арналған жыл бойы жұмыс жасайтын, әрі 
демалатын, әрі білім беретін лагерьдің тұсауы кесіледі. 
Онда облыстың әр ауданынан, әр ауылынан дарынды, та-
лантты балалар келіп, тынығатын болады. Бұл лагерьдің 
оқу базасында мықты педагогтар еңбек етеді.

Облыс мектептерінде IT білімді, цифрлық сауаттылықты 
қалыптастыруға, инновациялық біліктілікке баса назар 
аударылып, 25 ІТ-класс ашылды. 

Бала жылының өзінде облыста түрлі компаниялар 
мен кәсіпкерлердің, шаруашылық басшыларының 
қолдауымен заманауи жабдықтармен қамтылған 
187 спорт-ойын алаңы іске қосылып, балаларға қуаныш 
сыйладық. 

Облыста мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдаудың 
өзгеше механизмі қалыптасты. «Қазақстан кедергісіз 
аймаққа айналуы керек» деген Елбасы тапсырмасының 
тиянақты орындалуының көрінісі міне, осы. 

Алдыңғы буын мен кейінгі ұрпақтың сабақтастығы бар 
жерде келелі істер де көп болмақ. Бақытты балалықтан 
бастау алған кемел кезең келер жылдың «Жастар жылы» 
аталуы да тегін емес. 

Мемлекет басшысының жыл сайынғы халыққа Жол-
дауы – республиканың әрбір тұрғыны үшін маңызды 
оқиға. Әркім онда өзі үшін маңызды бағытты табады. 
Елбасы Жолдауы барша ұстаздар қауымын қуанышқа 
бөледі. Еліміздің тарихында алғаш рет «Педа-
гог мәртебесі туралы» Заң қабылданатын болады. 
Мұғалімдердің мəртебесін көтеру – күн тəртібіндегі 
мəселе, дер кезінде қабылданған шешім. Өйткені жаңа 
Заңның қабылдануы білім беру саласының болашағы 
үшін өте маңызды.

Бүгінгі бастамалар еліміз тұтас, қоғамымыз тұрақты 
болса ғана табысты жүзеге асады. 

Инновацияның кілті және Қазақстан дамуының басты 
ресурсы саналатын білім беру саласына басты назар 
аудара отырып, жастардың келешегіне, білім алып, да-
муы, белсенді еңбектенуіне жағдай жасауды жалғастыра 
бермекпіз.

Бердібек САПАРБАЕВ,
Ақтөбе облысының әкімі

Қазақстан түгілі, Тәуелсіз мемлекеттер 
достастығы елдері арасында баламасы жоқ 
«Күншуақ» сауықтыру инклюзивті балалар 
лагері бой көтерді. Мұнда мүмкіндігі шектеулі, 
ерекше балалар тынығатын болады.

городов и сел области. На учебной базе этого лагеря тру-
дятся сильные педагоги региона.

Учитывая важность формирования IT-образования, циф-
ровой грамотности и инновационной компетентности, в 
школах области открыты 25 IT-классов.

Уже в 2018 году, объявленном Годом ребенка, в области 
при поддержке различных компаний и предпринимате-
лей, руководителей хозяйств на радость детям введено 
в строй 187 спортивно-игровых площадок, оснащенных 
современным оборудованием. 

В области сформирован особый механизм поддержки 
детей с ограниченными возможностями. Это показатель 
целенаправленного выполнения нами задания Главы госу-
дарства о том, что «Казахстан должен стать безбарьерной 
зоной». 

Там, где есть преемственность поколений, там есть место 
благим делам. Год ребенка, объявленный в 2018 году в реги-
оне, нашел свое продолжение в нынешнем Году молодежи.

Ежегодное Послание Главы государства народу Казахста-
на – это важное событие для каждого жителя республи-
ки. Каждый находит там важное для себя направление. 
Нынешнее Послание Президента пришлось особенно по 
душе педагогической общественности. Впервые в истории 
страны будет принят закон «О статусе педагога». Повыше-
ние статуса учителей – вопрос, стоящий на повестке дня, 
решение, принятое своевременно. Потому принятие ново-
го закона очень важно для будущего сферы образования.

Сегодняшние инициативы будут успешно реализова-
ны только в том случае, если наша страна будет едина, а 
общество стабильно. 

Держа в центре внимания важность сферы образова-
ния, которая является ключом к инновациям и главным 
ресурсом развития Казахстана, мы продолжим работу по 
созданию условий для обеспечения будущего подрастаю-
щего поколения, получения им образования, воспитания и 
активного развития.

Аким Актюбинской области
Бердыбек САПАРБАЕВ

АННОТАЦИЯ

Ақтөбе облысының білім беру саласына арналған 
материалдар топтамасының алғысөзінде облыс әкімі 
Бердібек Сапарбаев осы саланың негізгі жетістіктеріне 
тоқталып, білім берудің басым бағыттары мен алдағы 
міндеттерін айқындайды. 

АННОТАЦИЯ

Во вступительном слове к подборке материалов по 
Актюбинской области глава региона Бердыбек Сапар-
баев обозначил основные достижения, приоритеты и 
задачи развития сферы образования на ближайшее и 
отдалённое будущее.
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