
негізінде Ақтөбе қаласындағы 
физика-математикалық бағыттағы 
филиалының ұжымы жаңартылған 
білім беру мазмұны бойынша педагог 
кадрлардың кәсіби шеберлігін артты-
руда үлкен әдістемелік қолдауларын 
ұсынып отыр.

Облыстағы білім беру ұйымдарына 
тәрбие бағытындағы әлеуметтік 
жобалар мен кураторлық 
қызмет енгізіліп, бүгінде Назар-
баев Зияткерлік мектебінің іс-
тәжірибесіндегі әлеуметтік жобалар 
жүйелі қолданылады.

Қазіргі уақытта жаңартылған 
білім беру мазмұны бойынша сабақ 
беретін мұғалімдерді даярлау 
жұмыстары Назарбаев Зияткерлік 
мектебі, Педагогикалық шеберлік, 
«Өрлеу» орталықтарымен бірге 
даярлық курстары, семинар 
жұмыстары арқылы жалғастырылуда.

«Каникулдық мектеп» жобасының 
жұмыстары Педагогикалық шеберлік 
орталығы, физика-математикалық 
бағыттағы Назарбаев Зияткерлік 
мектебі және облыстық білім 
басқармасының бірлесуімен 
2016 жылдан бері жүргізілуде. 

Жаңартылған мазмұндағы білім 
беру бағдарламасымен жекеле-
ген пәндерді оқыту әдістемесі бо-
йынша жалпы білім беретін мектеп 

Облыс бойынша оқушылар санының 
жыл сайын өсу динамикасы байқалады. 

Соңғы 3 жылда жаңа мектептер 
құрылысы қарқын алды. Салыстыр-
малы талдау жасасақ, 2006-2016 
жылға дейінгі 10 жылда 69 мектеп 
құрылысы салынса, 2016-2018 жыл-
дар аралығында салынған мектептер 
саны — 48. Бұл — зор жетістік! 

Жаңартылған білім беру 
мазмұнымен оқытуды алғаш жүзеге 
асырушы Назарбаев Зияткерлік 
мектептері болғандықтан, осы ұйым 
тәжірибесін мектептерге тара-
ту жұмыстарына аса мән беріліп 
отыр. Бүгінде Назарбаев Зияткерлік 
мектептерінің жаңартылған білім 
беру мазмұны барлық мектептің оқу 
процесіне енгізілуде. Дербес білім 
беру ұйымы мен облыс әкімдігі 
арасындағы меморандумға сәйкес, 
аймақта 74 мектеп инновациялық 
бағытта жұмыс жасайды. 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
ДББҰ арасындағы өзара әріптестік 

БАСТЫ ҰСТАНЫМ – БӘСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІ ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУ

Жыл өткен сайын отандық білім беру саласы көптеген 
жаңашылдықпен ерекшеленуде. Елімізде жаңартылған 
білім беруге көшу жалғасын тауып, жаңа буын оқулықтары 
енгізілді. Бүгінде сапалы білім беру арқылы озық ойлы 
жас буын қалыптастыру — уақыт талабы. Осы мақсатта 
мемлекет тарапынан тиісті қолдау көрсетіліп, білім сала-
сына қамқорлық артты. 

«Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар» деген халық 
даналығының бүгінгі әлемдік бәсекеде бәсі мықты ұрпақ 
қалыптастырудың басты қағидасына айналды.

Облыстағы жалпы орта білім 
беретін мекемелердің 

барлығы бүгінгі күннің сұранысына, 
талаптарына толық жауап беру 
мақсатында қызмет атқарады. Білім 
беру жүйесінің өркениет үрдісіне 
сай болуы — мемлекет басшысының 
алдымызға қойып отырған бас-
ты талабы. Бұл ретте Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев: «Бізге ұлттық 
интеллектінің діңін құру қажет, бізге 
халықаралық деңгейде бәсекеге 
түсе алатын эрудициялы адам-
дар керек», — деп атап көрсеткен 
болатын. Осыдан-ақ болашақтағы 
бәсекелестік кілті — білімде 
жатқаны айқын аңғарылады. Біздің 
жұмысымыздың да басты бағдары — 
осы талап биігінен көріну.      

Бүгінгі таңда Ақтөбе об-
лысында 399 жалпы білім 
беретін мектеп жұмыс жасай-
ды. Екі мектеп үш тілде білім 
береді, 233 пилоттық мек-
тепке ағылшын тілінде оқыту 
элементтері енгізілсе, 7 гим-
назия, 15 мектеп-гимназия, 
5 лицей тағы бар. 202 мек-
теп – шағын жинақты. Аталған 
оқу ұйымдарында 142 247 
оқушы білім алады. 

Нұргүл БЕРТЛЕУОВА
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мұғалімдеріне әдістемелік көмек 
көрсетуде, оқу процесінде крите-
риалды бағалаудың ерекшеліктері 
және тиімді әдіс-тәсілдерді сабақта 
қолдану жолдарын көрсетуде қазақ 
тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен 
әдебиеті, тарих, ағылшын, география, 
математика, физика, химия, биология 
пәндерінен оқыту семинарлары, ше-
бер-кластар, практикумдар, онлайн 
сабақтар өткізіліп, бұл іске облыстың 
1745 педагогы қамтылды.    

Педагогикалық шеберлік орталығы 
филиалының базасында курс-
тан өткен мұғалімдерге курстан 
кейінгі қолдау көрсетіліп, жұмыс 
тәжірибесінің тиімділігіне монито-
ринг жасалып отырады. 

Орта мектеп директорларының 
әлеуетін көтеру бағытында онлайн 

химия пәндерін ағылшын тілінде 
оқытады.

Ұлттық бірыңғай тестілеу — 
мемлекеттік білім стандартын 
меңгертудің басты көрсеткіші. 
Облыс түлектері тестілеу нәтижесі 
бойынша да жақсы білім сапасын 
көрсетті. Ұлттық бірыңғай тестілеудің 
қорытындысы бойынша облыс 
түлектерінің орташа көрсеткіші — 
85,6 балл. 

Облыс бойынша 237 мектепте 
кәсіптік бағдар беру кабинеттері 
жұмыс жасайды. Кәсіби бағдар беру 
кәсіптік ақпарат, кәсіптік ақыл-кеңес, 
кәсіптік іріктеу, кәсіптік бейімдеу 
модулдері бойынша жүзеге асыры-
лады. Жоғары оқу орындары мен 
техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында тұрақты түрде «Ашық 
есік күндері» өткізіліп, сұранысқа ие 
мамандық түрлері таныстырылады.

Осының барлығы — Елбасы тап-
сырмасы негізінде жүзеге асырылып 
жатқан игі шаралар. Жалпы Ақтөбе 
облысының білім беру әлеуеті жоғары 
және мемлекетіміздің әлемнің ең 
дамыған бәсекеге қабілетті 30 елінің 
қатарына қосылуы жолындағы 
лайықты қадам деп білеміз. 

Гүлназ СҮЛЕЙМЕНОВА,
Ақтөбе облысының білім
басқармасы басшысының 

орынбасары

Нұргүл БЕРТЛЕУОВА,
Ақтөбе облысының білім 

басқармасының
мектепке дейінгі және жалпы
білім беру бөлімінің басшысы

кеңестер, ашық диалогтық алаңдар 
ұйымдастырылады. Мәселен, өткен 
оқу жылында желілік қауымдастық 
құрамына кіретін 289 директор оқыту 
семинарлары мен тренингтерден 
өтті. 

Облыстағы 399 мектептің 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8-сыныптарында білім 
алатын 103 266 (72,6%) оқушы жаңа 
білім беру мазмұнымен оқиды.

Бала жанының бағбаны атала-
тын ұстаздар қауымына жүктелетін 
міндет пен заманауи талап та 
күннен-күнге артып отыр. Қазіргі 
заманғы педагог — сын тұрғысынан 
ойлайтын, теориялық білімі терең, 
оқытудың қазіргі заманғы әдістерін 
жетік білетін, сандық технологиялар 
мен интернет-ресурстарды еркін 
меңгерген жаңа қоғамның ұстазы. 
Ұстаздық шеберлігін жетілдіру 
мақсатында ақтөбелік педагогтар 
үнемі шығармашылық ізденісте. 

Өткен оқу жылында 3787 (25,3%) 
мұғалім білімнің жаңартылған 
мазмұны бойынша біліктілікті артты-
ру курстарынан өтті.

Үштілді білім беруге көшуде ең 
өзекті мәселе — педагогикалық 
кадрларды даярлау. Облыста 
жаңартылған мазмұнға көшу 
шеңберінде келер жылдан бастап 
10-11 сыныптарда жаратылыста-
ну циклының 4 пәнін ағылшын 
тілінде оқытуға даярлық жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Осы мақсатта 
875 педагог тілдік құзыреттіліктерін 
жетілдірді. 5572 оқушы жара-
тылыстану-математика пәндері 
терминдерін ағылшын тілінде оқыса, 
367 мұғалім информатика, биология, 
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Авторы статьи Гульназ Сулейме-
нова и Нургуль Бертлеуова рас-
сказывают об уровне подготовки 
педагогических кадров области, 
распространении опыта Назарбаев 
Интеллектуальных школ в общеоб-
разовательных школах региона и в 
целом о новшествах в сфере средне-
го образования.

Облыс мектептерінің 
тәжірибесіне Назарбаев 
Зияткерлік мектептерінің 
«Шаңырақ» оқушылар 
қауымдастығы жобасы бо-
йынша «Туған елге тағзым» 
өлкетанулық-зерттеу экс-
педициялары, «Оқуға 
ұсынылатын 100 кітап», 
интеллектуалды және он-
лайн интерактивті ойындар 
(олимпиадалар), «Флеш-
моб», «Мектеп түлектерінің 
күндері», «Денсаулық 
күні», «Өнер күні» және 
«Вookсrossing» жобалары 
енгізілуде.
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