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Внимание, конкурс! Главный приз –
ноутбук – уже ждет своего обладателя!
Редакция образовательной общественно-политической газеты «Білімді
ел – Образованная страна» объявляет
открытый Республиканский конкурс
«Цифровое образование: К знаниям –
онлайн!».
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Қазақстандық білім және ғылым саласының педагог мамандары мен барлық
білімгерлер қашықтан оқыту жүйесінің
үдерісіне көше бастағандығына байланысты облыстардың дайындығы мен оқу
орындарында атқарыла бастаған шаралардың барысы назарға ұсынылады

Мұғалім тек «сабақ беруші», оқу үрдісін
«басқарушы» ғана емес, шәкірттердің
дағдыларын дамытуға жағдай жасаушы әрі олардың еркін ойы мен
қабілет-қарымдарын ескеру арқылы
жеке тұлғасын қалыптастырушы жан
болуы тиіс

8-9 бет

10-11 бет
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Газет Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ақпараттық қолдауымен шығады

Новый формат: уроки через интернет
Министр образования и науки РК
Асхат Аймагамбетов о том, как
будет выглядеть система дистанционной формы обучения.
Первое. Это уроки через телевидение. Телеканалы «Балапан» и «Ел арна» уже предоставили эфирное время. Предстоит отснять больше
2000 видеоуроков по основным предметам.
«Я посетил студию, где полным ходом идет
съемочный процесс. Рабочая группа из сценаристов, режиссеров и педагогов тщательно
прорабатывает каждый выпуск. Наши учителя
осваивают совершенно новую для себя роль
– телеведущих. Видеоуроки записываются на
двух языках, казахском и русском», – сообщил
глава МОН.
Второе. Занятия через специализированные
интернет-платформы. Эти цифровые системы
дают возможность просматривать предыдущий
урок, проводить онлайн-уроки, получать обратную связь.
Если раньше доступ к образовательным
ресурсам был платным, то министерство договорилось о том, чтобы дети учились по ним
бесплатно. Но даже сейчас, по наблюдению
министра, возникают сложности с отсутствием
компьютеров и интернета. «Совместно с акиматами мы решаем вопрос о временной передаче
школьных компьютеров ученикам и учителям,
а также о приобретении при необходимости
дополнительной техники для школ (планшетов или компьютеров)», – подчеркнул Асхат
Аймагамбетов.
В зависимости от ситуации министерство
рассматривает возможность обучения в традиционном формате в малокомплектных школах,
находящихся в отдаленных сельских населенных пунктах (где обучается до 80 детей). Окончательного решения по этому вопросу еще нет,
отметил министр.
«Мы внимательно следим за дискуссией в
среде родителей, педагогов и учеников и готовы принимать меры, повышающие доступность
дистанционного обучения. Если у вас возникнут
проблемы, вы всегда можете обратиться в МОН.
Мы постараемся помочь в их решении», – призвал Асхат Аймагамбетов.

Газет сіздер үшін үлкен құрметпен басылады! Газета с любовью издается для вас!
Жазылу

индексі

64603

Газетке әрбір айдан бастап жыл соңына дейін «Қазпошта» АҚ кез келген бөлімінде жазылуға болады!
Подписаться на газету можно с любого месяца и до конца года в любом отделении АО «Казпочта»!

сайтымыз : www.bilimdinews.kz email: bilimdi_el@mail.ru тел.: 8 (7172) 57-80-01, 8(701)5124250

Информационный партнер – Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
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«Цифрлық білім беру: Онлайн оқыту!» Республикалық ашық байқауының
(бұдан әрі – Байқау) өзектілігі:
1) цифрлық дәуірде қашықтан оқыту
мен таратудың тиімді тетіктеріне қайта
мән беру қажеттілігіне;
2) Қазақстан Республикасының Білім
беру және ғылымды дамытудың 2020-2025
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында міндеттелген педагог мамандығының жоғары мәртебесін қамтамасыз
етуге, ауыл мен қала мектептеріндегі, аймақтардағы, оқу орындары арасындағы
білім сапасының алшақтығын қысқартуға,
үздіксіз білім беру бағытындағы маңызды тапсырмаларды орындауға;
3) қашықтан оқыту үдерісін ынталы топтар (педагогтер, білім алушылар, ата-аналар және басқа тұлғалар) мен ел тұрғындарының дұрыс қабылдауы мен түсінуінің
маңыздылығына;
4) педагогтер мен білім алушылардың
медиа-құзыреттілігін дамытудың өзектілігіне негізделген.
Байқаудың ұйымдастырушысы: «Білімді Ел – Образованная страна» республикалық білім беру, қоғамдық-саяси газеті.
Байқаудың мақсаты: Қазақстандағы
қашықтан оқытудың тиімді тәжірибесін
талқылау және ілгерілету.
Байқаудың міндеттері:
– педагогтердің қашықтан оқытудағы
тәжірибелеріне қолдау көрсету;
– білім алушылардың қашықтан білім
беру бағытындағы пікірлерін зерделеу;
– педагогтердің озық ойлары мен пікір
алмасуына ақпараттық алаң ұсыну;
– қашықтықтан оқытудың ерекшелігіне, артықшылығы мен қиындықтарына
қоғамның назарын аудару;
– қашықтан оқыту тәжірибесінің маңыздылығын арттыру.
Байқаудың мерзімі: 2020 жылғы 1
сәуір мен 20 мамыр аралығы.
Байқаудың мазмұны: Үміткер байқауға қатысу үшін ұзақтығы 2 минуттан аспайтын қашықтан оқыту мазмұнындағы

бейнероликті түсіру қажет. Жеке түскен бір
фотомен бірге келесі ақпараттарды ұсынуы қажет: Тегі, әкесінің аты және есімі,
қатысушының мәртебесі (педагог, білім
алушы); оқу орны мен жеке тұлғаның мекен-жайы; оқыту пәні (дәріс), сынып (курс)
және дәріс тақырыбы; ең үздік онлайн оқытуға лайықты деп таңдалатын сабақтың
2-3 ерекшелігін көрсету!
Материалдар төмендегі телефон нөмерлеріне WhatsApp арқылы жолдануы
тиіс (кері байланыс жасауға болатын ұялы байланыс нөмірлерін көрсете отырып):
8707-6015404, 8702-4492527 (қазақ тіліндегі материалдар үшін), 8702-4147548
(орыс тіліндегі материалдар үшін), 87051094306 (анықтама үшін),
Барлық жолданған материалдар газеттің www.bilimdinews.kz сайтында орналастырылады.
Байқау жеңімпаздарын анықтау
және марапаттау: Ең көп қаралым мен
пікірлер жинаған бір ПЕДАГОГ және бір
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ бейнероликтері
Байқау жеңімпаздары атанады.
Жеңімпаз-бейнероликтердің авторларына газет редакциясының атынан
сыйлыққа екі НОУТБУК табысталады!
Қаралым саны мен пікірлердің көптігі бойынша үздік 10-дыққа енген бейнесабақтардың авторлары ынталандыру
сыйлықтарымен – электронды үлгідегі
дипломдармен марапатталады.
Байқауға қатысушылар: барлық деңгейдегі білім беру ұйымдарының педагогтері (мектепке дейінгі орталықтар мен
мектептер, арнаулы білім беру орындары, жоғары оқу орындары); оқушылар,
студенттер, колледждер мен ЖОО магистранттары мен докторанттары.
Байқаудың әділ қазылар алқасы:
БАҚ, педагогикалық және ата-аналар
қоғамдық ұйымдарының өкілдері.
Байқаудың қорытындысы 2020
жылғы 25 мамырдан кешіктірілмей,
www.bilimdinews.kz сайтында және «Білімді Ел – Образованная страна» газетінің бетінде жарияланатын болады.
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«Цифрлық білім беру: Онлайн оқыту!»
Республикалық ашық байқауы туралы
Ереже

Главный приз – ноутбук –
уже ждет своего обладателя!
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Құрметті педагогтер, студенттер мен
оқушылар!
«Білімді Ел – Образованная страна»
білім беру қоғамдық-саяси газетінің редакциясы «Цифрлық білім беру: Онлайн
оқыту!» республикалық ашық байқауының
басталғандығы туралы хабарлайды.
Бұл байқауға мұғалімдер мен мектеп
оқушылары, ЖОО мен колледждердің оқытушылары және студенттері қатыса алады.
Байқауға қатысу үшін қашықтан білім
беру туралы түсірілген шағын бейнероликті,
(2 минуттан аспайтын), бір фото және сабақ
тақырыбы, өтіп жатқан орны, бейнеролик
қатысушылары туралы жазылған қысқаша сипаттаманы редакцияның WhatsApp
желісіне жіберу қажет (байқау туралы толық
мәліметті ашық республикалық байқаудың
Ережесінен оқи аласыздар).
Байқауға қатысу үшін жіберілген барлық
материалдар газеттің www.bilimdinews.kz
сайтында орналастырылады.
Сайтта ең көп пікір жинаған және
көпшілікке ұнаған қызықты әрі креативті
екі бейнероликтің иелері байқау жеңімпаздары атанады. Қашықтан оқыту жағдайында редакцияның шешімімен жеңімпаздарға бас жүлде – ноутбуктер сыйға
тартылады.
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Внимание, конкурс!

ПР

Бас жүлде – ноутбук –
өз иесін күтуде!

ВНЫЙ

КУРС
!

Назар аударыңыз, байқау!
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Уважаемые педагоги, а также учащиеся и студенты!
Редакция образовательной общественно-политической газеты «Білімді ел – Образованная страна» объявляет открытый
Республиканский конкурс «Цифровое образование: К знаниям – онлайн!».
В конкурсе могут принять участие ученики и учителя школ, студенты и преподаватели колледжей, вузов.
Для участия в конкурсе необходимо
снять короткий видеоролик с дистанционного занятия (не более 2 минут), сделать
одно фото и с коротким описанием темы
урока, места действия, участников видео
прислать на редакционный WhatsApp
(подробности конкурса читайте в Положении открытого республиканского
конкурса).
Все материалы, присланные для участия в конкурсе, будут размещены на сайте газеты www.bilimdinews.kz.
Два самых интересных и креативных
видеоролика, набравших наибольшее
количество лайков и комментариев на
сайте, станут победителями. В условиях дистанционного обучения редакцией принято решение учредить главным
призом конкурса ноутбуки.

Положение
Об открытом Республиканском конкурсе
«Цифровое образование: К знаниям – онлайн!»
Актуальность Республиканского
конкурса «Цифровое образование:
К знаниям – онлайн!» (далее – Конкурс) обусловлена:
1) необходимостью переосмысления механизмов обучения и трансляции знания в цифровую эпоху;
2) решением актуальных задач,
обозначенных в Государственной
программе развития образования и
науки Республики Казахстан на 20202025 гг.: об обеспечении высокого статуса профессии педагога, сокращении разрыва в качестве образования
между городскими и сельскими школами, регионами, учебными заведениями, непрерывности образования;
3) значимостью позитивного восприятия и понимания населением и
целевыми группами (педагогами, обучающимися, родителями и др.) дистанционного обучения;
4) актуальностью развития медиакомпетенции педагогов и обучающихся.
Организатор Конкурса – Республиканская образовательная общественно-политическая газета «Білімді ел –
Образованная страна».
Цель Конкурса – обсуждение и продвижение эффективной практики дистанционного обучения в Казахстане.
Задачи Конкурса:
– поддержать педагогов в их практике дистанционного обучения;
– услышать мнение обучающихся о
дистанционном образовании;
– создать информационное пространство обмена лучшими идеями
педагогической практики;
– привлечь внимание общественности к особенностям, трудностям и
преимуществам дистанционного обучения;
– актуализировать практику дистанционного образования.
Сроки Конкурса: 1 апреля – 20 мая
2020 г.

Содержание Конкурса. Для участия
необходимо снять видеоролик дистанционного занятия продолжительностью
не более 2-х минут, сделать одно фото
и разместить в тексте прилагаемого поста следующую информацию: ФИО и
статус участника (педагог, обучающийся); адрес учебного заведения и адрес
участника; предмет (дисциплину), класс
(курс) и тему занятия; 2-3 аргумента,
объясняющих, почему данное занятие –
самое лучшее!
Материалы необходимо прислать (с
указанием мобильного телефона для
обратной связи) на WhatsApp по номерам: 8707-6015404, 8702-4492527 (для
материалов на казахском языке), 87024147548 (для материалов на русском
языке), 8705-1094306 (для справок).
Все присланные материалы будут размещены на сайте газеты: www.
bilimdinews.kz.
Определение победителей Конкурса и их поощрение. Победителями
Конкурса станут видеоролики одного
ПЕДАГОГА и одного ОБУЧАЕМОГО,
набравшие максимальное количество
просмотров и комментариев.
Авторы видеороликов-победителей получат приз редакции газеты –
НОУТБУК!
Авторы, вошедшие в топ-10 наиболее
просматриваемых и комментируемых
видеороликов, получат поощрительные
призы – электронные дипломы.
Участники Конкурса: педагоги организаций образования всех уровней (дошкольного, школьного, ТиПО, вузовского), школьники, студенты, магистранты,
докторанты колледжей и вузов.
Жюри Конкурса: представители
СМИ, педагогической и родительской
общественности.
Подведение итогов Конкурса состоится на сайте www.bilimdinews.kz
и страницах газеты «Білімді ел – Образованная страна» не позднее 25 мая
2020 г.
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Шолпан КАРИНОВА, ҚР БҒМ вице-министрі: «Оқушылар
үшін 2 мыңнан астам теле-сабақ дайындалады»
Құрметті ұстаздар, ата-аналар! Бүгінгі күні коронавирустың таралуына қарсы
күрес шараларын күшейту
кезінде, 6 сәуірден бастап
мектептер төртінші тоқсанды қашықтықтан оқыту
форматында бастайды. Қазір
балалар көктемгі демалыста.
Мұғалімдер болса, балаларды жаңаша оқытуға дайындық үстінде, – деп жазады
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым вице-министрі Шолпан КариНова
fаcebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында.
Оқушылардың демалысы кезінде
мұғалімдер бұған дейін де өздерінің
педагогикалық шеберлігін арттырумен
айналысатын, әдістемелік қоржынын
толықтырып, болашақ сабақтарына қажетті материал қарастыруда болатын.
Бүгінгі күні әдеттегі дайындыққа қоса
мұғалімдер өз цифрлық құзыреттілігін
күшейту бойынша жұмыс жасауы қажет. Қашықтық тәртіпте жұмыс істеуде
мұғалімдердің жүйелік тәжірибесі жоқ
екенін ескеретін болсақ, әрине бұл
оңай шаруа емес және бұндай жұмыс
бұрын талап етілмеген.
Десек те сабақ барысында мұғалімдер цифрлық білім беру ресурстарымен, электронды оқулықтармен,
электронды журнал жүйелерімен бұ-

ған дейін де жұмыс жасайтын. Бұның өзі цифлық жүйеде жұмыс жасаудың қандай да бір тәжірибесі екені
анық. Қазіргі таңда мектеп әкімшілігі,
әдістемелік бірлестік жетекшілері, ұстаздар өздері қашықтықтан оқытуға
ауысу бағытында белсенді жұмыс атқаруда. Ең маңыздысы – осы мәселені
дұрыс түсіну. Қашықтық сабақ – әдеттегідей қырық минут көлеміндегі сабақ емес. Қашықтық сабақтың әдістәсілдері, қағидалары да басқа.
Осындай сын сәтте ұстаздарды күштеп жұмысқа тартып, онлайн-сабақтар
жазуға мәжбүрлеп отыр деген орынсыз
сұрақтар да туындамауы тиіс. Қазіргі
жағдайда бұл мұғалімнің өзіне керек
нәрсе, бұл мұғалім жұмысының жаңа

шарты. Ең бастысы оқушылар мұғалімнен қызықты, тартымды сабақ күтеді.
Құрметті ата-аналар, біріншіден бұл
мәселеге сіздер түсінікпен қарауларыңызды, балаға жаңа форматта оқу материалын игеруге көмек беріп, мұғалім
мен оқушы арасындағы байланыстың
орнауына ықпал етіп, қажетті нәтижеге
жету үшін өз көмегіңізді беруді сұраймыз. Тек осылай, бірлесе жұмыс жасау
арқылы біз оқу үрдісін дұрыс ұйымдастырып, балаларға қажетті білім мен
құзыретін бере аламыз.
Кейбір мектептерде сапалы интернет мәселесі, мұғалімдер мен оқушыларда компьютердің болмауы, отбасында бірнеше бала болған жағдайда
компьютерді пайдалану сұрақтары, да-

йын интернет-платформалардың жоқтығы түсінікті. Бұл сұрақтар, әрине бар,
олар жеке тұрғыда қарастырылады,
оларды шешу жолдары анықталуда.
Білім және ғылым министрлігінде, аймақтық білім беру басқармаларында
қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру бойынша Жобалау офисі құрылып отыр. Пандемия кезеңінде оқу
үрдісін ұйымдастыру бойынша уақытша шаралар енгізген көршілес елдердің тәжірибесі, халықаралық тәжірибе
зерделенді. Мектептер мен ұстаздар
үшін тиісті ұсынымдар дайындалды.
Ұстаздар үшін арнайы онлайн, телекурстар, вебинарлар әзірленді.
Сонымен қоса ұстаздар мен балаларға «Балапан» және «Ел Арна»
телеарналарында
төртінші
тоқсан
басталсымен, күн сайын 1-11 сынып
оқушыларына аптасына бес күн сабақ
өткізіледі. Қазір осы теле-сабақтардың
арнайы түсірілімі жүргізілуде. Ол сабақтар мемлекеттік стандарт талаптарына, оқу бағдарламаларына сәйкес
құрылған. Оқушылар үшін 2 мыңнан
астам теле-сабақ дайындалады. Бұған үлкен күш жұмсалуда. Нұр-Сұлтан
қаласының, Назарбаев Зияткелік мектептерінің, республикалық, халықаралық және жеке мектептердің үздік
ұстаздары еліміздің барлық балаларына сабақ береді. Ұстаздарға тек
қолдау қажет! Ұстаздар мен оқушыларға білім әлемінде жаңа асуларды меңгеру жолында табыс тілейміз!

профессии», «Үш ризашылық құдіреті».
Автор «Технологии довузовской подготовки РК», «Методологии проведения
профессиональной ориентации среди
самостоятельно занятых, безработных
и малообеспеченных групп населения
РК с пошаговым погружением в профессию», «Программы системы анализа результатов учебных достижений
учащихся средних школ «Айқын»».
Национальный эксперт системы образования. Основатель первой академии
юных тренеров ЮНЕСКО. Более чем
за 5 лет слушателями его тренингов
стали 5000 педагогов, 5000 родителей
и более 10000 школьников.
Гани Бейсембаев – кандидат психологических наук, доктор PhD, член-корреспондент Международной академии
наук педагогического образования (Россия), академик Международной академии информатизации (Казахстан).
«Человек широкой эрудиции, интеллигентности, образованности, с глубоким знанием истории, традиций и культуры нашего народа», – пишет о Гани
Бектаевиче в своем аккаунте на Фейсбуке известный блогер Гульбану Абенова.
Гани Бейсембаев с гордостью носит
медаль имени Алтынсарина, называя ее
одной из высших наград для учителей.
«Совершенно принципиальная позиция по любым вопросам, безуслов-

но, сослужит ему хорошую службу на
новой должности. В этом мы еще раз
убедились на одном из последних
заседаний республиканской комиссии
по рассмотрению учебников. Скрупулезная въедливость и боль за качество контента, чтобы каждая картинка,
страничка, что называется, были по
уму – такое неравнодушие проявил
Гани Бектаевич... Сколько копий сломано вокруг многострадальных казахстанских учебников... Уверена, такие
личности, как Гани Бектаевич, способны внести свою большую лепту в то,
чтобы наши школьники учились по
соответствующим времени классным
учебникам, а издательства несли глубокую ответственность за свою продукцию, авторские коллективы были
сильнейшими в своем деле корифеями, предметные комиссии по каждому учебнику имели все условия к детальной проработке всех возможных
нюансов при проведении экспертизы»,
– говорит о коллеге по Общественному совету главный редактор газеты
«Білімді ел – Образованная страна»
Ляззат Туркестанова.
Редакция газеты поздравляет Бейсембаева Гани Бектаевича с назначением и желает успехов в реализации
намеченных планов и ожидаемых казахстанскими учащимися результатов!

Назначение

«Учебник» в надежных руках
Главой Республиканского научно-практического центра
«Учебник» назначен Гани
Бектаевич Бейсембаев.
Новость о назначении Гани Бектаевича коллеги по сфере образования
восприняли с большим воодушевлением. Один из ответственнейших участков образования теперь в надежных
руках, подчеркивают люди, знающие
Гани Бектаевича по конкретным делам
и результатам.
Динамичный и интересный тренертрансформатор с замечательной способностью вдохновлять аудиторию к
более высоким уровням достижений.
Его превосходные методы коррекции
психологического состояния, семинары о руководстве в образовании, самомотивации, саморегуляции и персональной эффективности приводят к
безотлагательным изменениям и долгосрочным результатам. До основания
Международного центра образования
«EDTECH-KZ» Гани Бектаевич являлся
ученым секретарем, советником президента Казахской академии образования
имени Ы.Алтынсарина министерства
образования и науки Республики Казахстан. Стоял у истоков создания данной академии. Гани Бейсембаев сделал
головокружительную карьеру в системе

образования, консалтинга и менеджмента. Прошел основные ступени карьерного роста от рядового сельского
учителя до руководителя городского
управления образования.
В возрасте 22 года работал в Центральном комитете ЛКСМ Казахстана,
в 24 года был назначен директором
средней школы. Один из авторов первого государственного стандарта и
программ среднего образования РК.
Автор учебника и УМК нового поколений, книги-тренинга «Ключ выбора
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В отпуск – по закону

Введенные в связи
с проведением мероприятий
по борьбе с коронавирусной
инфекцией ограничения
явились причиной вывода
части работников сфер
образования в отпуска.
В Отраслевой профсоюз
работников образования
и науки поступают
обращения, в которых
ставятся вопросы порядка
предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков,
выплаты отпускных
и пособия к отпуску
для оздоровления
гражданским служащим.
Согласно п.п.13) п. 1 ст. 1 Трудового
кодекса РК (далее ТК РК) отпуск – это
освобождение работника от работы на
определенный период для обеспечения ежегодного отдыха работника или
социальных целей с сохранением места работы (должности) и в случаях,
установленных
законодательством,
средней заработной платы.
В соответствии с п.п. 1), 2) п.3 ст. 87
ТК РК работникам предоставляются
следующие виды оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков:
– основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;
– дополнительный оплачиваемый
ежегодный трудовой отпуск.
Продолжительность основного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска установлена:
– для всех педагогических работников – 56 календарных дней /п.п. 3) п. 1
ст. 12 ЗРК «О статусе педагога»/;
– для непедагогических работников,
являющихся гражданскими служащими
– 30 календарных дней /п. 10 ст. 139 ТК
РК/;
– для работников, не являющихся педагогическими и не отнесенных к категории гражданских служащих,
минимальная
продолжительность отпуска – 24 календарных дня
/ст. 88 ТК РК/.
Следует отметить, что право педагогических работников, получавших
ранее менее продолжительные отпуска, на отпуск продолжительностью 56
календарных дней возникло с момента
введения в действие ЗРК «О статусе
педагога», т.е. с 11 января 2020 года.
Например, воспитатель дошкольной
организации образования ранее имел
право на получение отпуска продолжительностью 42 календарных дня, при
выходе в отпуск с 1 апреля текущего
года ему обязаны предоставить отпуск
56 календарных дней. К сожалению, в
отдельных организациях работодатели незаконно производят расчет продолжительности отпуска, привязывая
эту величину к календарному, а не рабочему году. С их точки зрения за период работы до 11 января 2020 года
отпуск должен рассчитываться из
42 календарных дней. Подобное толкование законодательства нарушает
права работников и должно пресекаться.
Продолжительность отпуска педагогических работников, также как и

других, не зависит от объема их учебной нагрузки. В практике имеют место
случаи, когда продолжительность отпуска определяется пропорционально учебной нагрузке учителя (0,5
ставки – 28 календарных дней). Это
незаконно. В соответствии с п. 2 ст.
70 Трудового кодекса РК работа в условиях неполного рабочего времени
не влечет для работника каких-либо
ограничений в продолжительности
оплачиваемого ежегодного трудового
отпуска.
В соответствии со ст. 89 ТК РК дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются:
– работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, продолжительностью не менее шести календарных дней согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей, перечню тяжелых работ, работ
с вредными и (или) опасными условиями труда;
– инвалидам первой и второй групп
продолжительностью не менее шести
календарных дней.
Трудовым, коллективным договорами работникам могут устанавливаться
дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска поощрительного характера за длительную непрерывную работу, выполнение важных,
сложных, срочных работ, а также работ
иного характера.
«Список производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, работа в
которых дает право на сокращенную
продолжительность рабочего времени,
дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и повышенный
размер оплаты труда, а также правил
их предоставления» утвержден приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря
2015 года №1053.
Существует мнение, что назначение дополнительного отпуска и доплат
работникам, работающим в условиях, определенных указанным выше
списком, невозможно без проведения
аттестации рабочих мест. Основания
и порядок проведения аттестации рабочих мест регламентируется «Правилами обязательной периодической аттестации производственных объектов
по условиям труда», утвержденными
приказом министра здравоохранения
и социального развития РК от 28 декабря 2015 №1057. Аттестации подлежат
все производственные объекты, действующие на территории РК. Согласно
п.п. 18) п. 2 Правил производственные
объекты – цеха, участки и иные отдельно стоящие производственные подразделения организаций, занимающихся
выпуском и изготовлением продукции,
разработкой, добычей и переработкой
полезных ископаемых, строительством
и другими видами производственной
деятельности. В организациях образования не осуществляются производственные работы, поэтому по условиям
труда в них не проводят обязательную
аттестацию рабочих мест.

Пунктом 1 ст. 90 ТК РК определено,
что продолжительность оплачиваемых
ежегодных трудовых отпусков исчисляется в календарных днях без учета
праздничных дней, приходящихся на
дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, независимо от применяемых режимов работы и графиков
сменности.
Следует помнить, что в соответствии с п. 2 ст. 90 ТК РК при исчислении
общей продолжительности ежегодного
трудового отпуска дополнительные
оплачиваемые отпуска суммируются с
основным оплачиваемым ежегодным
трудовым отпуском.
В соответствие со ст. 91 ТК РК в
трудовой стаж, дающий право на
оплачиваемый ежегодный трудовой
отпуск, включаются:
– фактически проработанное время;
– время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично;
– время, когда работник фактически
не работал в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе время
нахождения в отпуске по беременности
и родам;
– время, когда работник фактически
не работал перед восстановлением на
работе.
К фактически проработанному времени относится время выполнения
работником трудовых обязанностей,
прежде всего, в соответствии с заключенным трудовым договором.
В п. 3 ст. 33 ТК РК предусмотрено, что
в случае отсутствия и (или) не оформления надлежащим образом трудового
договора по вине работодателя, трудовые отношения считаются возникшими
с того дня, когда работник приступил к
работе. Значит выполнение трудовых
обязанностей работником со дня, когда
он приступил к работе и до заключения
трудового договора также будет относиться к фактически проработанному
времени, и этот период следует включать в трудовой стаж, дающий право
на оплачиваемый ежегодный трудовой
отпуск.
В трудовой стаж, дающий право
на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, включается время, когда
работник фактически не работал, но
за ним сохранялись место работы
(должность) и заработная плата полностью или частично. К таким периодам относятся:
– ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск (основной и дополнительные);
– ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, осуществляющим трудовую деятельность
в зонах экологического бедствия и радиационного риска;
– другие виды оплачиваемых отпусков: учебные, оплачиваемые отпуска
по беременности и родам;
– время простоя по вине работодателя;
– время прохождения за счет средств
работодателя периодических медицинских осмотров;

– время обследования и сдачи крови
работником, являющимся донором;
– время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации;
– время незаконного отстранения
работника работодателем от работы.
В трудовой стаж, дающий право
на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, включается время, когда
работник фактически не работал в
связи с временной нетрудоспособностью.
В трудовой стаж, дающий право на
оплачиваемый ежегодный трудовой
отпуск, включается время, когда работник фактически не работал перед
восстановлением его на работе. Восстановление на работе осуществляется как правило органом по разрешению индивидуального трудового спора в порядке, определенном нормами
гл. 15 ТК РК.
Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам определяется трудовым, коллективным договорами,
графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения работников.
Изменение графика отпусков возможно в пределах периода рабочего
года работника. Об изменении графика отпусков работодатель обязан
уведомить работника не менее чем за
две недели до начала трудового отпуска. Для предотвращения возможных трудовых споров уведомлять работника об изменении графика отпусков следует письменно под расписку
работника.
Отпуск вне графика отпусков может
быть представлен по личному заявлению работника по соглашению с работодателем.
Согласно п. 1 ст. 92 ТК РК оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск
работнику за первый и последующие
годы работы по соглашению сторон
предоставляется в любое время рабочего года.
Понятие «рабочий год» раскрывается в п. 2 ст. 92 ТК РК. Рабочий год
составляет двенадцать месяцев, исчисленных с первого дня работы работника.
В системе образования достаточно
широкое распространение имеет практика отправления педагогических работников, проработавших менее одного
рабочего года, за фактически отработанное время. В таких случаях налицо деление отпуска на части. Деление
отпуска на части может быть произведено только при наличии встречной
воли сторон трудового договора. То
есть работодатель, предоставляя работнику только часть отпуска, обязан
получить на это письменное согласие
работника.
Совместители имеют такие же права на получение отпуска, как и основные работники. Пунктом 5 ст. 92 ТК РК
определено, что работникам, работающим по трудовому договору о работе
по совместительству, оплачиваемые
ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском
по основной работе.
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Если продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска
по трудовому договору о работе по
совместительству меньше продолжительности отпуска по основной работе, работодатель по просьбе работника-совместителя предоставляет ему
отпуск без сохранения заработной
платы на дни, составляющие разницу в
продолжительности отпусков.

Оплата отпуска
На период отпуска работнику выплачивается средняя заработная плата,
рассчитанная в порядке, установленном Едиными правилами исчисления
средней заработной платы, утвержденными приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 30
ноября 2015 года №908.
Исчисление средней заработной
платы как при пятидневной, так и при
шестидневной рабочей неделе производится за фактически отработанное
время из расчета среднего дневного
(часового) заработка за соответствующий период с учетом установленных
доплат и надбавок, премий и других
стимулирующих выплат, носящих постоянный характер, предусмотренных
системой оплаты труда.
При исчислении средней заработной
платы не учитываются отдельные выплаты (всего их 19), среди которых:
– компенсация за неиспользованную
часть оплачиваемого ежегодного трудового отпуска;
– социальное пособие по временной
нетрудоспособности;
– пособие на оздоровление, выплачиваемое работникам при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска;
– компенсации работникам, направляемым в служебные командировки.
Средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего дневного заработка на количество
рабочих дней, приходящихся на период
отпуска.
Средний дневной заработок определяется путем деления суммы начисленной заработной платы в расчетном
периоде на количество рабочих дней в
период отпуска.
Если расчетный период отработан
не полностью, то средний дневной заработок определяется путем деления
суммы начисленной заработной платы
за отработанное время на количество
рабочих дней при пятидневной или шестидневной рабочей неделе, соответственно приходящихся на данное отработанное время.
Особое внимание необходимо обратить на содержание п. 13 указанных
выше Единых правил, согласно которым в случае повышения должностного
оклада исчисление средней заработной платы производится с учетом коэффициента повышения в следующем
порядке:
1) если повышение произошло в
расчетный период, средняя заработная
плата за каждый месяц, предшествующий повышению, исчисляется с учетом
коэффициента повышения;
2) если повышение произошло после расчетного периода до наступления события, средняя заработная плата за расчетный период исчисляется с
учетом коэффициента повышения;
3) если повышение произошло в
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период события, часть средней заработной платы исчисляется с учетом
коэффициента повышения с даты повышения тарифной ставки (должностного оклада) до окончания указанного
периода.
Коэффициент повышения рассчитывается путем деления тарифной ставки
(должностного оклада), установленной в последнем месяце повышения,
на каждую тарифную ставку (должностной оклад), установленную до повышения.
Коэффициент повышения применяется к общей сумме начисленной заработной платы каждого соответствующего месяца в пределах расчетного
периода. Коэффициент повышения не
применяется:
1) при переводе работника с одной
должности на другую;
2) при увеличении стажа работы по
специальности работника или при повышении квалификационного разряда
рабочего, учитываемых при исчислении размера должностного оклада.

Пособие к отпуску
для оздоровления
В соответствии с п.10 ст. 139 ТК РК
гражданским служащим предоставляются оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска продолжительностью не
менее тридцати календарных дней с
выплатой пособия на оздоровление в
размере должностного оклада.
Размер должностного оклада штатных работников организаций образования, объемы, работы которых не
определяются учебной нагрузкой (директор, социальный педагог, методист,
педагог-психолог и т.п.) определяется путем умножения базового должностного оклада на соответствующий
коэффициент.
Для ряда педагогических работников действующим законодательством
Республики Казахстан в качестве
одного из факторов, формирующих
оплату труда, установлена нормативная учебная нагрузка, посредством
которой определяется месячная заработная плата (п.3 ст. 8 ЗРК «О статусе
педагога»). Для исчисления их заработной платы применяется тарифная
ставка.
Подпунктом 73) п.1 ст.1 ТК РК определено, что тарифная ставка (оклад)
– это фиксированный размер оплаты
труда работника за выполнение нормы
труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за
единицу времени.
Однако
понятия
«должностной
оклад» и «тарифная ставка» хоть и охватываются общим смыслом, но при
этом не тождественны.
Должностной оклад – это фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей за календарный месяц. В
соответствии с положениями Трудового кодекса РК должностной оклад не
подлежит пропорциональному изменению в зависимости от проработанного времени или увеличения объема
выполняемой работы. Для работников,
оплачиваемых на основе должностных
окладов, работа сверх установленной
продолжительности рабочего времени
в соответствии со ст.108 ТК РК квалифицируется как сверхурочная, что

предполагает ее оплату не менее чем
в полуторном размере.
Оплата труда при увеличении объема работы может пропорционально изменяться и не рассматриваться как сверхурочная работа только в
тех случаях, когда заработная плата
работников исчисляется на основе
ставок, установленных за определенную норму. Для учителей и некоторых
других педагогических работников,
непосредственно занятых в учебновоспитательном процессе, такой нормой является нормативная учебная
нагрузка за одну тарифную ставку заработной платы.
В нормах ТК РК понятия «тарифная
ставка» и «должностной оклад» неоднократно упоминаются как понятия
различного свойства. Так, например в
п.п. 59) п.1 ст.1 кодекса: «основная заработная плата – относительно постоянная часть заработной платы, включающая оплату по тарифным ставкам,
должностным окладам, сдельным расценкам… (и т.д. по тексту). Или в п.9 ст.
139 ТК РК «Оплата труда гражданских
служащих»: «Специалистам в области
здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта
и ветеринарии, являющимся гражданскими служащими и работающим в
сельской местности, по решению местных представительных органов за счет
бюджетных средств устанавливаются
повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные
оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся
этими видами деятельности в городских условиях, если иное не установлено законами Республики Казахстан».
Тарифная ставка является одним из
главных звеньев в механизме расчета
заработной платы учителей, преподавателей, воспитателей и др.
Для педагогических работников, которым устанавливается нормативная
учебная нагрузка, должностным окладом, по сути, является «месячная заработная плата», так как п.9 Правил
исчисления заработной платы работникам государственных организаций
образования, финансируемых за счет
средств бюджета, утвержденных приказом министра образования и науки
РК от 29 января 2008 года №40, установлено, что при исчислении заработной платы педагогических работников
организаций начального, основного
среднего, общего среднего образования применяется месячная заработная плата.
Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения тарифной ставки (должностного оклада) в месяц на
их фактическую нагрузку в неделю и
деления полученного произведения
на нормативную учебную нагрузку в неделю, установленную ЗРК «О статусе
педагога». Таким образом, рассчитывается основная часть заработной платы,
в которую не входят доплаты и надбавки, предусмотренные системой оплаты
труда, и которая является в сущности
должностным окладом работника.
При разрешении подобных вопросов следует также руководствоваться письмом МТиСЗН РК от 6 июня
2008 года № 06-01-17/3169 «Касательно пособия для оздоровления граж-
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данским служащим». В данном документе говорится следующее: «Согласно трудовому законодательству
размер месячной заработной платы
работника устанавливается дифференцированно в зависимости от квалификации работника, количества и
качества выполняемой работы, а также условий труда.
При этом количество труда составляет меру труда, то есть установленное количество труда определенного
качества, которое является основой
дифференцированной
заработной
платы.
При повременной системе оплаты
труда учитывается проработанное время, и оплата производится на основе
тарифной ставки или должностного
оклада, устанавливаемого каждому
конкретному работнику с учетом его
квалификации.
Должностной оклад является составным элементом заработной платы.
В этой связи пособие на оздоровление выплачивается в размере должностного оклада, который устанавливается и выплачивается каждому
работнику индивидуально в зависимости от количества его труда, занимаемой должности, выполняемой работы
и др.
Не согласиться с этим нельзя, ведь
очевидно, что у учителя, имеющего
учебную нагрузку в объеме 9 часов в
неделю, и у другого учителя, нагрузка которого составляет 27 часов в
неделю, различная мера труда, его
количества, а значит разные должностные оклады – месячная заработная плата без учета доплат и надбавок.
В целях защиты права педагогических работников на получение пособия для оздоровления в полном объеме следует также опираться на п. 9.2
Отраслевого соглашения о социальном партнерстве между МОН РК,
ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный
союз
работников
образования и науки», НПП РК «Атамекен» на 2018-2020 годы, которым
работодатели взяли на себя обязательство:
«9.2. Обеспечивать выплату гражданским служащим пособия на оздоровление в размере должностного
оклада при предоставлении им ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Размер пособия на оздоровление
учителям, преподавателям, педагогам
дополнительного образования, воспитателям, другим педагогическим работникам, для которых установлена
нормативная учебная нагрузка, рассчитывается из их фактической учебной нагрузки на день предоставления
отпуска. Лицам, работающим на условиях совместительства, пособие назначается и выплачивается на общих
основаниях».
Согласно п.3 ст. 97 КоАП РК «Невыполнение или нарушение обязательства по коллективному договору,
соглашению» влечет штраф на лиц, виновных в невыполнении обязательств
по коллективному договору, соглашению, в размере четырехсот месячных
расчетных показателей (2 651 тенге *
400 = 1 060 400 тенге).
Казахстанский отраслевой
профессиональный союз
работников образования и науки
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Төтенше жағдай кезінде білім беру ұйымдарының
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы

Барлық деңгейдегі кәсіподақ органдарына елдегі жарияланған
төтенше жағдай кезеңінде білім
және ғылым саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге
қатысты көптеген сұрақтар
түсіп жатыр.
Төтенше жағдай уақытында қызметкерлердің еңбекақысын төлеу мәселесін шешу
барысында ұйым басшылары Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамалары мен
әлеуметтік әріптестік актілерін міндетті түрде
басшылыққа алуы тиіс.
Инфекцияның таралуына жол бермеу
мақсатында жүргізілетін шаралар кезінде
білім беру ұйымдарының барлық түрлері бойынша жұмыс режимі «Пандемия кезеңінде
білім беру ұйымдарында, жетім балаларға
және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған ұйымдарда COVID-19
коронавирустық инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында шараларды күшейту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 жылдың 14 наурыз күнгі
№108 бұйрығымен белгіленгенін атап өткен жөн.
Аталған бұйрыққа сәйкес, 16 наурыздан
15 сәуірге дейін:
– мектепке дейінгі білім беру ұйымдары
штаттық режимде жұмыс істейді (карантин
жарияланған аймақтардағы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда);
– қосымша білім беру мемлекеттік ұйымдарының қызметтері тоқтатылды;
– кәсіптік және техникалық, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдары бекітілген оқу жүктемесі, оқу жоспары,
бағдарламалары мен оқу кестесіне сәйкес
қашықтан оқыту технологиялары негізінде
оқытуға көшті;
2020 жылдың 16 наурызы мен 5 сәуірі
аралығына оқушыларға көктемгі каникул
белгіленді. Каникул уақытында педагогтер
қашықтықтан жұмыс істеу режиміне көшеді:

әдістемелік және шығармашылық жұмыстарын үйде жүргізуге болады. Мектеп директорлары педагогтерді каникул кезеңіндегідей шарттарда және толық көлемде жалақысын сақтай отырып, қашықтықтан жұмыс
істеу режиміне көшіру жөнінде актілер қабылдайды.
Шектеулер алынып тасталғанға дейін
каникул аяқталғаннан кейін оқушылар қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, оқытылады.
– Осылайша, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары бойынша:
Жұмысқа шығып, еңбек қызметтерін атқарған педагогикалық және басқа да қызметкерге жалақы жалпы негізде толық көлемде төленеді.
Алайда, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балалардың келу тәртібі еркін болу
жағдайында қызметкерлердің бір бөлігі босатылуы ықтимал. Мұндай қызметкерлерге
олардың жазбаша өтініші бойынша сауықтыру жәрдемақысын төлей отырып, жыл сайынғы еңбек демалысы (еңбек демалысының
бір бөлігі) берілуі мүмкін. Егер қызметкер
еңбек демалысын алғысы келмесе, жұмыс
беруші мұндай жағдайда оларды жұмыстың
бос тұрып қалу режиміне көшіруге құқылы.
ҚР Еңбек кодексінің 1 бабының 10 тармақшасына сәйкес бос тұрып қалу – экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;
Бос тұрып қалу кезінде жұмыс беруші ҚР
Еңбек кодексінің 42 бабына сәйкес қызметкерді оның келісімінсіз жұмыстың бос тұрып
қалу мерзімі бойына денсаулық жағдайына қайшы келмейтін басқа жұмысқа ауыстыруға құқылы.
Бұл ретте қызметкерге еңбек ақы орындаған жұмыстарына қатысты төленетін болады. Егер жұмыс берушінің бос тұрып қалу уақытында қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыру мүмкіндігі болмаса, ол ҚР Еңбек кодексінің

112 бабын міндетті түрде басшылыққа алуы
тиіс. Оған сәйкес, жұмыс берушіге және жұмыскерге байланысты емес себептер бойынша бос тұрып қалу уақытын ресімдеу тәртібі
және бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу талаптары еңбек, ұжымдық шарттарда айқындалады және жалақының ең төмен мөлшерінен кем болмайтын мөлшерде белгіленеді.
Орын алған жағдайлар кезінде кәсіподақ
органдарына жұмыс берушілердің әлеуметтік әріптестік актілерін – келісімдер мен
ұжымдық шарттарды орындауына бақылау жүргізу қажет.
ҚР Білім және ғылым министрлігі, ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен
«Қазақстандық салалық білім және ғылым
қызметкерлерінің кәсіптік одағы» ҚБ арасындағы 2018-2020 жылдарға арналған әлеуметтік әріптестік туралы Салалық келісімнің
5.18 тармағына сәйкес, жұмыс берушіге және
қызметкерге байланысты емес себептер бойынша жұмыстың бос тұрып қалу уақытын
ресімдеу тәртібі мен ақы төлеудің талаптары
еңбек, ұжымдық шарттармен анықталады.
Салалық кеңес Кәсіподақтың мүшелік
ұйымдары мен жергілікті білім беру басқармалары арасында жасалған келісім макетін
дайындау кезінде құжатқа төмендегі мазмұндағы 6.23 тармағын енгізу ұсынған: «Тараптар жұмыскердің кінәсіне жатпайтын жұмыстың бос тұрып қалуына жалақы қосымша төлемдер, үстеме ақылар мен жоғарылатуларсыз қолданыстағы көлемде төленеді деген келісімге келді».
Мұндай жағдайда туындаған мәселелерді шешу кезінде міндетті түрде ұжымдық
шарттарды зерделеу керек.
– Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім
беру ұйымдары бойынша:
ҚР Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге,
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне
еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысының

4-Қосымшасындағы 2 тармағына берілген
Ескертпеге сәйкес күзгі, қысқы, көктемгі және жазғы каникул кезінде жасалған жұмыстар үшін педагогтердің еңбекақысы нақты
жүктемені есептей отырып, каникул басталғанға дейін болған тарифтеу кезінде (қосымша ақыларын есепке алғанда) тағайындалған жалақы есебінен төленеді.
– Жоғарыда келтірілген нормаларды
қорытындыласақ, 2020 жылдың 5 сәуіріне
дейін мерзімі ұзартылған көктемгі каникул
кезінде айлықақы толық көлемде есептеледі.
– Каникул аяқталғанда қашықтан оқытуға
көшетін педагогикалық қызметкерлерге жалақы толық көлемде төленетін болады.
ҚР Білім және ғылым министрлігі «Пандемия кезеңінде коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында
орта білім беру ұйымдарында оқу процесін
ұйымдастыру жөнінде әдістемелік нұсқамалар» әзірледі. Аталған ұсыныстарға сәйкес, іс жүзінде барлық педагогикалық қызметкерлердің барлығы оқу-тәрбие процесіне қатысады, демек олардың жалақысы толық көлемде сақталады.
Жалпы білім беру мектептерінде қаралатын кезеңде көмекші қызметкерлердің
ішінен жекелеген жұмыскерлер босатылуы
ықтимал. Мұндай қызметкерлерге олардың
келісімімен ақылы еңбек демалысы берілуі
мүмкін. Келісімін бермеген жағдайда қызметкерлер егер бар болса уақытша басқа
жұмысқа немесе жұмыстың бос тұрып қалу режиміне ауыстырылуы мүмкін.
Басқа жұмысқа ауыстыру немесе жұмыстың бос тұрып қалу кезінде төленетін
ақы шарттары туралы жоғарыда көрсетілді.
Қосымша білім беру ұйымдарының, сонымен қатар кәсіптік, техникалық және жоғары білім беру ұйымдарының қызметкерлері де жұмыстың бос тұрып қалу режиміне ауыстырылуы мүмкін.
Қазақстандық салалық білім және
ғылым қызметкерлері кәсіподағы

Об оплате труда работников образования в условиях чрезвычайного положения
В профсоюзные органы всех
уровней поступает масса
вопросов по оплате труда работников сферы образования
и науки в период объявленного в стране чрезвычайного
положения.
При разрешении вопросов оплаты труда
работников в условиях чрезвычайного положения руководители организаций обязаны руководствоваться трудовым законодательством Республики Казахстан и актами
социального партнерства.
Следует учитывать, что режим работы
организаций различных видов и типов на
период проведения мероприятий по противодействию распространения инфекции
определен приказом министра образования
и науки Республики Казахстан от 14 марта
2020 года №108 «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
на период пандемии».
Согласно данному приказу на период с 16
марта до 15 апреля:
– дошкольные учреждения работают в
штатном режиме (за исключением дошкольных организаций регионов, в которых объявлен карантин);
– деятельность государственных организаций дополнительного образования приостановлена;
– организации профессионального и технического, послесреднего и высшего образования переведены на обучение на основе
дистанционных образовательных технологий
в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим учебным планом, программами и расписанием занятий.
С 16 марта по 5 апреля 2020 года для
школьников установлены весенние каникулы. Учителя школ в этот период будут работать удаленно: методическую и подготови-

тельную работу можно выполнять, находясь
дома. Директорами школ будут приниматься
акты по переводу педагогов на дистанционный режим с сохранением оплаты труда на
таких же условиях и в таких же объемах, как
и в обычное каникулярное время.
После завершения каникул обучение
школьников с использованием дистанционных технологий будет продолжено до снятия
ограничений.
– Таким образом, по дошкольным организациям:
Педагогическим и иным работникам, выходящим на работу и осуществляющим трудовые функции, заработная плата начисляется на общих основаниях в полном объеме.
Однако часть работников в условиях свободного посещения детьми дошкольных организаций может быть высвобождена. Таким
работникам по их письменным заявлениям
могут быть предоставлены ежегодные трудовые отпуска (часть отпуска) с выплатой
пособия для оздоровления к отпуску. В том
случае, если работники не желают получить
отпуск, то работодатель в такой ситуации
вправе перевести их в режим простоя.
Согласно п.п.10) п. 1 ст. 1 Трудового кодекса РК простой – это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, иного производственного или природного характера.
При простое работодатель на основании
ст. 42 Трудового кодекса имеет право переводить работника без его согласия на весь
период простоя на другую, не противопоказанную по состоянию здоровья работу.
При этом оплата труда работнику производится по выполняемой работе.
В том случае, если у работодателя при
простое нет возможности временно перевести работника на другую работу, то он
обязан руководствоваться ст. 112 Трудового
кодекса, в соответствии с которой порядок
оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим

от работодателя и работника, определяются
трудовым, коллективным договорами и
устанавливаются в размере не ниже минимального размера заработной платы.
В сложившихся условиях профорганам
необходимо обеспечить контроль за выполнением работодателями актов социального
партнерства – соглашений и коллективных
договоров.
Пунктом 5.18. Отраслевого соглашения о
социальном партнерстве между Министерством образования и науки Республики Казахстан, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
и ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования
и науки» на 2018-2020 годы определено,
что порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам,
не зависящим от работодателя и работника,
определяются трудовым, коллективным договорами.
Отраслевым советом при разработке
макета соглашения, заключаемого между
членской организацией профсоюза и местным органом управления образования, рекомендовалось внести в соглашение пункт
6.23 следующего содержания: «Стороны
пришли к соглашению, что простой не по
вине работников оплачивается в размере
текущей заработной платы без учета доплат,
надбавок и повышений».
При разрешении возникающих вопросов по данной позиции необходимо в обязательном порядке изучить коллективные
договоры.
– По организациям начального, основного, среднего образования:
Согласно п.2 Примечания к Приложению
4 к постановлению 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» за время работы в период осенних,

зимних, весенних и летних каникул учащихся
оплата труда педагогов производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации (с учетом доплат), предшествовавшей началу каникул, с учетом фактической нагрузки.
– Исходя из изложенной выше нормы,
заработная плата за период увеличенной
продолжительности весенних каникул до 5
апреля 2020 года будет исчисляться в полном объеме.
– По окончании каникул педагогическим
работникам, непосредственно осуществляющим дистанционное обучение, заработная
плата будет начисляться в полном объеме.
Министерством образования и науки РК
разработаны «Методические рекомендации
по организации учебного процесса в организациях среднего образования в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции в период пандемии».
Согласно данным рекомендациям, практически все педагогические работники будут
задействованы в учебно-воспитательном
процессе, следовательно, заработная плата
за ними сохранится в полном объеме.
В общеобразовательных школах возможно высвобождение на рассматриваемый
период отдельных работников из вспомогательного персонала. Высвободившимся
работникам по согласованию с ними могут
предоставляться оплачиваемые трудовые
отпуска. При отсутствии такого согласия работники могут быть временно переведены
на другую работу при наличии таковой
либо в режим простоя.
Условия оплаты при переводе и при простое освещены выше.
В режим простоя могут быть переведены
работники организаций дополнительного образования, частично работники организаций
профессионального и технического, высшего
образования.
Казахстанский отраслевой профсоюз
работников образования и науки
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#оставайся дома

Лекция онлайн: как вузы дистанционно обучают студентов
Вот уже несколько
недель казахстанские
студенты не ходят на
пары в университеты,
сидят дома и обучаются с помощью дистанционных технологий.
Включив компьютер,
они слушают лекции преподавателей,
пишут и отправляют
задания, получают
оценки. Почти как в
режиме офлайн.
Мы решили подробнее узнать,
какие образовательные программы и системы используют отечественные вузы, насколько охвачены обучением
студенты, как контролируется
их посещение и выполнение
заданий, готовы ли сами преподаватели и многие другие
нюансы.

ЕНУ делает ставку на
«Платонус»
Первым вузом, куда мы направили взор, стал Евразийский
национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Руководитель
Центра дистанционных технологий ЕНУ Гульмира Бекманова объяснила нашему изданию,
что они полностью перешли на
дистанционный формат. Всего
таким обучением охватили около 20 тысяч студентов.
При этом главной платформой, на которой ведется онлайнобучение, является автоматизированная
информационная
система «Платонус», которая
уже около десяти лет действует
в вузе. К слову, автор данных
строк учился в ЕНУ и помнит,
как в 2011 году запускалась эта
система. Тогда эта была небольшая база данных, куда вбивали
данные о студентах и ставили
им оценки. Но с тех пор «Платонус» нарастил обороты и сейчас
повсеместно применяется как
студентами, так и преподавателями.
– В «Платонусе» мы работаем каждый день. Там зарегистрированы все студенты и
преподаватели, у каждого есть
своя почта. В систему загружены лекции, методические и
учебные материалы по всем
дисциплинам, самостоятельные
и практические задания. Набрав

логин и пароль, каждый обучающийся заходит в личный кабинет, получает задания от преподавателя, переписывается и
отправляет домашние задания.
Там же преподаватель проверяет работы, ведет контроль за
успеваемостью студента и ставит оценку в электронном журнале, – объяснила учебный процесс Гульмира Бекманова.
Кроме «Платонуса» учебное
заведение использует сервис
«Zoom» и «Moodle». Первое
приложение предназначено для
проведения
онлайн-занятия
преподавателя со студентами.
– Например, если утром в
10.00 занятие, преподаватель
отправляет студентам ссылку,
они через нее выходят на связь,
и проводится видеозанятие.
Кроме того, у нас есть свои видеолекции, записанные преподавателями, они загружены в
платформу «Moodle», в которой также у каждого студента и
преподавателя есть свой личный кабинет. Там есть каталог
лекций, которые студент может
самостоятельно изучить, – продолжает руководитель центра.
Как заверила Гульмира Бекманова, масштабно обучать
преподавателей работать на онлайн-платформах не пришлось,
многие из них и ранее обучали
студентов по дистанционным
технологиям. Однако выходить
на такую большую аудиторию
им еще не приходилось.
– Как только стало извест-

но о введении дистанционного формата, мы сразу начали
тестировать наши платформы,
провели большую подготовительную работу. Параллельно
разработали обучающие видеоролики и материалы по новым модулям, отправили всем
преподавателям и студентам. И
с 16 марта работаем, все идет
по штатному режиму. Также
создали центр поддержки, куда
обращаются преподаватели и
студенты по вопросам использования дистанционных технологии, – рассказала руководитель центра.
По ее словам, дистанционные технологии в учебном плане никак не повлияли на объем
и часы занятий. Все дисциплины, а это ни много ни мало
2646, преподаются по расписанию и в полном объеме.

«Аграрка» обучает
преподавателей
Чтобы увидеть полную картину, мы обратились за комментариями в еще один крупный
столичный вуз – Казахский агротехнический университет им.
С.Сейфуллина.
Как сообщил директор департамента по академическим
вопросам Нурлан Серекпаев, в
настоящее время и по 6 апреля
все студенты вуза находятся на
каникулах. Пользуясь этим, сотрудники вуза ежедневно тести-

руют образовательные онлайнсистемы. Для этого сейчас, как
пояснил Нурлан Серекпаев, они
проводят массовое обучение
всех преподавателей на новых
платформах. «Аграрка», так
же как в ЕНУ, использует программу «Платонус», «Zoom» и
«Moodle».
– У нас 850 штатных преподавателей. Каждый день с 9 до
17 часов мы проводим обучающие онлайн-семинары с каждым преподавателем, доступно
объясняем, как работать со студентами, изучаем подробно
дистанционные программы и
системы, – пояснил он.
Всего в агротехническом
университете постигают знания
около 13,5 тысяч человек. И все
они, как отметил собеседник,
умеют пользоваться дистанционными технологиями. Однако есть 52 студента, которые
живут в отдаленных селах и не
имеют выхода в интернет.
– Для них мы создали дополнительный семестр, как только они вернутся в университет,
они смогут дополнительно заниматься с преподавателями
и сдать экзамены, – сообщил
Нурлан Серекпаев.
Теперь об образовательных
платформах. Если ЕНУ делает
ставку на «Платонус», то в «аграрке» больше работают с сервисом «Zoom» – программой,
позволяющей создавать вебконференции. С помощью нее
преподаватель может прово-

дить занятия в режиме реального времени и одновременно
охватить до 100 студентов. Если
раньше время проведения онлайн-занятия ограничивалось
до 40 минут, то сейчас такое
ограничение убрали.
– Например, утром в 9 часов
начинается занятие по физике,
преподаватель и студенты заходят в «Zoom». В режиме онлайн
каждый участник виден пофамильно, плюс ведется автоматическая запись занятия. Преподаватель контролирует, кто
присутствует, ведет учет в электронном журнале. Затем проводит занятие, читает лекцию или
проверяет задания, может на
экране показать презентацию,
видеоматериалы. Студенты получают задания и могут задать
уточняющие вопросы. Занятие
длится 50 минут. И так поочередно выходят на связь другие
преподаватели. В день студенты через «Zoom» проходят примерно 4-5 дисциплин, – говорит
Нурлан Серекпаев.
Перестраивая работу, университет уже разработал учебный план и расписания, разослал всем студентам, чтобы они
с 6 апреля вышли на онлайнзанятия.
На вопрос, каковы возможности интернета в учебном
заведении, нет ли проблем с
загруженностью сетей, руководитель департамента заверил,
что у них используется широкополосный интернет на основе
оптоволокна. Но все же планируют привлечь специалистов
для расширения производительности сетей.
– Все наши платформы опробованы. Кроме того, в этом году
запустили разработанную университетом систему проверки
письменных работ обучающихся. Они могут загрузить свои
курсовые, дипломные, магистерские и докторские диссертации, преподаватель проверяет,
отрабатывает, дает задания. И
система автоматически проверяет на антиплагиат и выдает
результат, – отметил Нурлан Серекпаев.
Асет СЫЗДЫКОВ
фото из открытых
источников

говорят студенты

Акбота Темешева, ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева, 1 курс, специальность
«Международные
отношения»:
– У нас сейчас ведется дистанционное обучение. Обучаемся по системе «Платонус», преподаватели отправляют задания,
лекции, и мы выполняем их,
загружаем в систему. На самом

деле все нравится, удобно, но
иногда «Платонус» из-за наплыва студентов бывает перегружен, часто «лагает», и документы не открываются.
Еще есть программа «Zoom»,
преподаватель создает конференцию, добавляет участников,
и мы по видеозвонку разговариваем. Преподаватель объясняет
тему, дает задания, и мы отвечаем. Есть неудобства в том плане, что нет возможности сразу
все спросить.
Я бы лучше ходила в университет, напрямую задала все вопросы преподавателю и получила ответы. Но, с другой стороны,
преимущество дистанционного
обучения в том, что это хороший
тайм-менеджмент. Тебе дают задания, ставят дедлайн, и неважно, когда ты сделаешь задание,
главное – сдать к сроку. И это
очень удобно.

Алина Ардаккызы, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, 4
курс, «Маркетинг»:

Аян Калыбек, Университет «Туран», 3 курс, специальность «Экономика»:
– По дистанционному обучению меня все устраивает.
Идут занятия, преподаватели
дают задания. Мы работаем
на основной информацион-

– У нас прошли пробные занятия. Сейчас решаются некоторые вопросы по дистанционному обучению. Занятия были
через видеочат «Zoom». Он удобен, подключаешься в конференцию, преподаватель читает
лекцию и задает вопросы. Если

нам что-то непонятно, можем
спросить.
Мне овладеть дистанционными технологиями было несложно, потому что я сама работаю в сфере СММ. Многие
инструменты мне знакомы.
В целом обучение проходит
нормально, но, конечно, хочется вернуться в прежний режим
и защитить диплом тет-а-тет, а
не через видеочат. И чтобы все
были живы и здоровы!

но-образовательной
платформе «Платонус», «Moodle»,
куда загружаются все учебные материалы: силлабусы,
расписание, задания, тесты,
презентации,
электронные
учебники. А также для проведения занятий и рассылок материалов использу-

ем электронные платформы
zoom, whatsapp, telegram,
teams, электронная почта.
Все эти платформы несложные. Плюс всегда можно позвонить преподавателям и
однокурсникам, что-то уточнить и быть в курсе новостей.
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Жырақтағыны жақындататын жаһандық желі
Тәуелсіздігіміздің тарихын
таразыласақ, еліміздің білім
саласын халықаралық талаптарға бейімдеуге бағыттау барысындағы қашықтан
оқытудың алғашқы қадамы
осыдан он үш жыл бұрын
басталған еді. Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2007 жылғы
қыркүйек айының басындағы Білім күні республиканың барлық аймағындағы
компьютер, веб-камера,
микрофондарға қоса интернеттік модем орнатылған бір
мыңнан астам таңдаулы мектептің шәкірттерімен бейне
байланыс арқылы тілдесіп,
алғашқы интерактивті сабақты ұтымды ұйымдастырған болатын. Ұлт көшбасшысының түрлі тақырыптағы
бұл дәрісі «Қазақстан» ұлттық телеарнасының тікелей
эфирі арқылы барша жұртшылықтың назарына ұсынылды.
– Жаңа заманның даму қарқынының
жылдамдығы соншалық, кейде біліміміз
жетіспей жатады. Сондықтан осы қарқынға ілесуіміз үшін өмір бойы оқып-үйренуге тура келеді, – деді Нұрсұлтан Әбішұлы. – Адам өмірінің шегі барлығы анық,
ал білім – шексіз. Сендер бар жақсыны
бойларыңа сіңіріп, білігіне саламаты сай
парасатты жан болуларың қажет. Сонда
толымды табысқа жетесіңдер.
Мемлекет басшысы сол кездегі сөзінде
республика аумағындағы білім ордаларының тоқсан пайызына қашықтан оқытуға қажетті қолдау көрсетіле бастағанын
айрықша атап айтқан еді. Бұл біріншіден
уақыт үнемдеуге көмектессе, екіншіден
кез келген пәнді бай көрнекі құралдармен
жарақтандыруға мүмкіндік беретіндігімен
түсіндірілді. Кейінгі буын өкілдері жаҺандық желіні белсенді тұтынушылар және
соңғы ақпараттық технологияларды еркін
меңгеретін ұрпақ. Сондықтан осы маңызды міндеттерді орындау жолында қазына қорынан жыл сайын қосымша қаржы
бөліне келіп, ауқымды көлемі екі есе көбейген мөлшерімен 420 миллиард теңгеге жеткені белгілі болды.
Сол жылы қазақ жұртын дамыған
елу елдің қатарына қосу, білім сапасын
әлемдік деңгейге жеткізу, қазақстандық
жастарды келешекте жер жүзі мемлекеттерінің сұранысына ие болатындай дәрежеге көтеру мақсатын көздейтін жаңаша сипаттағы «Білім туралы» (27.07.2007
ж., №319) арнайы Заң қабылданды. Осы
құқықтық құжаттың бірінші бабында қашықтықтан білім беру технологиясы туралы енгізілген жаңаша ұйымға білім
алушы мен педагогтің жанама (алыстан) немесе толық емес жанама өзара
іс-қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және телекоммуникациялық құралдарды қолдана
отырып жүзеге асырылатын оқыту түсінігі берілген. Және білім беру ұйымдарының құзыретіндегі функциялардың бір
тетігі ретінде оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде оқытудың кредиттік технологиясын және қашықтан
білім беру технологияларын енгізу қажеттілігі көзделген еді.
Үшінші мыңжылдықтың жиырмасыншы жылы табалдырықтан аттаған бойда әлем жұртшылығын тарының қауызына үгіп сыйдырған жұқпалы дерттің
жылдам таралуына байланысты қабылданған төтенше жағдайдың қатаң
талаптарына орай отандық білім мен
ғылым саласының педагог мамандары
мен барлық білімгерлер қашықтан оқыту жүйесінің үдерісіне көше бастағанын білеміз. Осыған орай аймақтардың дайындығы мен атқарыла бастаған шараларды баяндайтын ресми ақпараттардың алғашқы легін назарларыңызға ұсынамыз.

Василий ЦЫМБАЛЮК, Қостанай облысы білім басқармасының басшысы:
– Коронавирустық инфекциядан қорғау
жөніндегі шараларды күшейту мақсатында аймақтағы балалар мен педагогтердің
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге барлық қажетті жұмыстарды жүргізудеміз.
Өңірдегі 498 мектептің оқушылары (107
мың 784 оқушы) көктемгі демалысқа ұйымшылдықпен шықты. Олардың арасында
бес арнайы мектептің 658 оқушысы (2 түзеу мектебі, 3 мектеп-интернат) да бар. Демалыс кезінде мектеп оқушыларының экскурсиялары мен сапарларына, мектептік
іс-шараларды ұйымдастыруға тыйым салынды. Сонымен қатар білім алушылар
мен тәрбиеленушілердің халықаралық
спорттық, мәдени, туристік іс-шараларға
баруына да тыйым салынды. Жалпы білім
беретін пәндер бойынша оқушылар қатысатын барлық олимпиада мен байқауларды
өткізу мерзімі кейінге ауыстырылып, уақытысы қосымша хабарланатындығы айтылды. Оқушыларға чаттар арқылы өз еркімен
өзін-өзі дамытуға және өткен тақырыптарды қайталауға арналған тарсырмаларды
орындау ұсынылады, ол бағаланбайды
және олар есте сақтау, логика, зияткерлік
дағдыларды дамытуға бағытталған. Сонымен қатар әлеуметтік желілер мен чаттар
арқылы ата-аналар мен оқушыларға зияткерлік және мәдени дамуға ықпал ететін
білім беру ресурстарының тізімі ұсынылған
(білім беру бағдарламалары мен платформалар, виртуалды мұражайлар, көрмелер
мен тағы да басқа сілтемелер). Мұғалімдер
демалыс кезінде қашықтықтан, әдістемелік және дайындық жұмыстарын үйде отырып орындайды. Әкімшілік және техникалық персонал мектеп басшылығы бекіткен кесте бойынша жұмыс істейді. Мектептерде дезинфекция және санитарлық
режимді күшейту бойынша барлық шаралар қабылданды.
Ұстаздардың жалақысы әдеттегідей демалыс уақытындағы сияқты шарттармен
сол көлемде сақталады. Педагогтердің
біліктілігін арттыру курстары онлайн-форматта ұйымдастырылмақ. Осы оқытудың
бір бөлігі ағымдағы жылдың екінші алты
айына ауыстырылды. Демалыс аяқталғаннан кейін қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы оқушылардың
оқуын жалғастыруға қажетті жағдайлар
жасалуда. Қазір қолданыстағы ақпараттық
платформалар мен сандық білім беру ресурстары негізінде дайындық жұмыстары
пысықталуда. Қолданыстағы ресурстарға
талдау жүргізіліп, педагогтер мен ата-аналар арасында түсіндіру жұмыстарын күшейттік.
Наурыз айының 14-16 күндері аралығында білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің қызметкерлері
колледждердің қашықтықтан білім беру
технологияларының дайындығына мониторинг жүргізді. 22 мың 47 студентті қамтитын 35 колледж (28 мемлекеттік және 7
жекеменшік) (күндізгі оқу 19 мың 209 адам)
қашықтықтан оқуға ауыстырылып, ақпараттық платформаларға қосылды (мемлекеттік колледждер: 25-EduPage, 1-Modle,
1-Canvas, 1-Платонус; жеке: 5-EduPage,
1-Сова, 1-АИС «Elsyma»). Колледж сайттарында өз бетінше жұмыс істеуге арналған
тапсырмалар, оларды орындау және педагогтерге тексеруге тапсыру тәртібі, педа-

гогтердің электронды мекен-жайлары және
WhatsApp қосымшасы бар телефон нөмірлері бар тізім мен оқу процесінің кестесі
орналастырылған. Колледждердің барлық
оқытушылары кестеге сәйкес қашықтан
жұмыс жүргізуде.
Осы арнаулы оқу орындарының білімгерлеріне арналған кәсіптік практика мамыр немесе маусым айына жоспарланды.
Қажет болған жағдайда бұл шаралар келесі академиялық кезеңге ауыстырылады. Бітіруші топтарда кәсіптік практика
бойынша баға бұрын игерілген өндірістік
және диплом алдындағы практикалардың қорытындылары бойынша немесе
өндірістік оқытудың қорытындылары бойынша айқындалатын болады. Облыста 2
мың 569 оқушы тұратын техникалық және
кәсіптік білім беру ұйымдарының жиырма
бес жатақханасы бар. Әр түрлі себептерге байланысты бірінші кезекте, қаржылық
мәселелерге байланысты барлық студенттер үйлеріне кете алмады. Осыған байланысты студенттер өз қалауы бойынша жатақханаларда қалуы мүмкін. Бүгінгі күні 14
жатақханада тұратын студенттер толығымен үйлеріне жіберілді. Он бір студенттер
үйінде 52 білімгер бар десек, қырық үшін
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалғандар құрайды. Оларға ыстық тамақ ұйымдастырылған. Әлеуметтік
осал топтардан шыққан студенттерің тамақтануы үшін ақшалай өтемақы карточкалық шотқа аударылады. Облыстық білім басқармасы тарапынан колледждердің қашықтан оқыту технологиясы шеңберіне оқу процесін ұйымдастыру мәселесі
күнделікті бақылауға алынған.

Дінислам БОЛАТХАНҰЛЫ, Павлодар
облыстық білім беру басқармасының
басшысы:
– Наурыз айының ортасынан бері мектеп оқушылары көктемгі демалыста болса,
балабақшалар штаттық режимде жұмыстарын жүргізуде. Дегенмен ата-аналардың
мүмкіндігі болса, ұл-қыздарын үйде қалдыру қажеттілігі қайталап айтылуда. Бұл ретте балалардың балабақшалардағы орны
сақталатын болады. Үйде болған балалардың қайта кезекке тұруының қажеттілігі
жоқ. Сондай-ақ балабақша тәриешілерінің
және облыстағы білім саласындағы қызметкерлерді қысқарту немесе жалақысын
төмендету орын алған жоқ. Алдағы уақытта
да өзгеріс енбейді. Бұл жекеменшік балабақшаларға да қатысты. Бүгінгі таңа біздің
өңірде 394 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Осы орталықтарда қамтылған 35 мың
607 тәрбиеленушінің 8 мың 159-ы немесе
23 пайызы балабақшаларға барып жүр.
Сонымен қатар облыс колледждеріндегі
барлық 17 мың студент қашықтықтан білім
алуда. «Серпін» бағдарламасымен өзге аймақтардан келгендер үйлеріне оралғандықтан, арнаулы оқу орнындағы 1701 педагог
қашықтан жұмыс жасауға кірісті. Барлық
колледждер автоматтандырылған ақпараттық платформаларға қосылған. Қашықтан
оқыту үшін «Googleclassroom», «Платонус», «E-stady», «Googledisk», «MOODLE»,
«Evront», «TAMOS» жүйелеріне қоса өз
платформаларын қолдануда. Онлайн оқыту кезінде ұстаздарға жүктелетін жауапкершілік көп. Мұғалімдер бейне сабақты
жүктеп, оқушыларымен кері байланысқа

шығуы керек. Бұл – еліміздің аумағында
алғаш орын алып отырған жағдай. Сондықтан ата-аналарға уақытша шектеулерге түсіністікпен қарау қажеттілігі ескертілді.
Баласының білім алуын қадағалап, онлайн
сабақтарды қосып беруге көмек көрсетуде
белсенділік танытқандарға алғыс айтамыз. Әрине мұғалімдерге төленетін ақыға
министрліктің бұйрығына сәйкес өзгеріс
енбейді. Толық жалақыларын алады. Облыстық басқарма тарапынан мұғалімдерге
әдіснамалық көмектер көрсетілуде. Нұсқаулықтар, онлайн оқыту кезіндегі жұмыс алгоритмдері, платформаларды пайдалану
бойынша оқыту бейнероликтері әзірленеді.
Павлодарлық мектеп қызметкерлерінің
90 пайызы қашықтықтан жұмыс істеуде.
Тек мектептердің әкімшілік құрылымы күнделікті жұмысқа барады. Сонымен қатар
қосымша білім беру ұйымдары да қашықтықтан жұмыс жасауға көше бастады.
Себебі төтенше жағдайға байланысты
облыстағы оқушылар сарайы, музыкалық
мектептер сияқты қосымша білім беру
ұйымдарының жұмыстары тоқтатылған.
Қосымша білім беретін педагогтердің бір
бөлігі ақылы демалыста. Сабақ өткізу үшін
мектептер сияқты білім платформаларын
пайдаланады. Балаларының білім алуына
немқұрайлы қарайтын отбасылардың бар
екені рас. Егер нақты дерек ресми түрде
анықталса, «Отбасы және неке» кодексіндегі баланың қауіпсіздігі мен білім алуын
қамтамасыз ету туралы ата-аналық міндетін орындамағандарға заң шеңберіндегі нақты тәртіптік шаралар қолданылады.

Хайрулла ЖАНБЕКОВ, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің академиялық мәселелер
жөніндегі департамент директоры, жер
ғылымдарының докторы, профессор:
– Біздің жоғары оқу орнының басшысы
Такир Балықбаевтың жетекшілігімен қоғамның қауіпсіздігі мен азаматтармыздың
амандығы үшін білім алушыларды қашықтықтан оқыту технологиясына көшіру жөніндегі жұмыстар жедел басталған болатын. Бұл үдеріс біздің университетіміз үшін
кедергілер туындатпады. Өйткені біздің
жоғары оқу орнының оқытушылар құрамы
мен білімгер жастар соңғы бірнеше жылдан бері қашықтан оқыту технологиясын
кеңінен пайдаланып келеді.
Осының нәтижесіне университет ректоры бекіткен іс-шаралар жоспарына сәйкес
жүйелі жүргізілетін жұмыстарды кәсіби мамандарымыз жедел қолға алды. Қазіргі кезде «Univer», «Google Classroom», «ZOOM»
тұғырнамаларына сәйкес қашықтан оқыту
басталды. Бұл бағыттағы тапсырмаларды
орындау еш қиындық келтірген жоқ. Себебі биылғы қаңтар айының 8-інен бастап
ұжым басшысының бұйрығымен (03-05/12)
әлемдік білім беру жүйесіндегі «Пайдалы платформа» жобасы 13.01.202025.02.2020 ж. ж. аралығында жүзеге асырылған еді. Курсқа барлық білім алушылар
кеңінен қатысып, LSM MOODLE жүйесімен онлайн оқудың қыры мен сырын
меңгерді. Бұл жүйе қашықтан білім беру
жүйесі ретінде Еуропа елдеріне кеңінен
таралған танымал бағыт.
LSM MOODLE тұғырнамасы Open
University (UK), Мicrosoft (UK), Google (UK)
және Istiuto Superiore di Sanita ISS (Италия)
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ұйымдарда белсенді қолданысқа ие. Сондықтан біз университеттегі студенттерді оқу
үдерісіне сай қажетті біліммен қамтамасыз
ету үшін осы бағдарламаға жүгінудеміз.
Университеттің қабырғасында бастау алған игі істердің нәтижесінде студенттеріміз кез келген жағдай мен кез келген уақытта сапалы білім алудың барлық мүмкіндіктері қарастырылып, техникалық тиімді тәсілдер үздіксіз жетілдірілуде.
Халықаралық қауымдастықты аяғынан тік тұрғызған жұқпалы дерттің өршуіне
орай қоғам құбылнамасындағы алаңдатарлық ахуалға әр адамның жауаптылығы
маңызды екендігі түсінікті жайт. Сондықтан біздің жоғары оқу орнының ұйымшыл
ұстаздар ұжымы студент жастарға қоса
олардың ата-аналарымен бірлескен түрде ортақ мақсаттағы көптеген шараларды
абыроймен атқарып, түсіндіру жұмыстарын
да тоқтатқан жоқ. Қашықтан оқыту технологиясы бойынша тоғыз мыңға жуық студент кедергісіз біліммен кемел келешекке
ұмтылыс жасауда.

Әлия ҰЛЫҚПАНОВА, Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі:
– Тәж тажалдың үрейлі хабарын естіген
күннен ойымыз сан-саққа кетсе де, қалыпты оқу процесінде жүрген болатынбыз.
Шындап сезінген сынақ сәтіміз наурыз
айының 13-інен басталды. Жоғары оқу орнының барша ұжымы «Амал мерекесін»
ұйымдастыруға байланысты қарбалас дайындық үстінде едік. Барлық шаралар мен
сабақ барысын кілт тоқтатуға тура келді.
Содан бері екі апта сынаптай сырғыпты. Он
бес күніміздің соншалықты тез өткенін енді
сезініп отырмын. Өйткені, менің ғана емес,
барлық әріптестерімнің де қарбалас шақтарының әр сағаты санаулы әрі тынымсыз
әзірлікке толы болды. Нәтижесінде бейне
дәріс дайындау үшін «XRecorder» пен «DU
Recorder» және тағы да басқа бағдарламалардың тиімді тәсілдерін бір-бірімізге
үйретіп, бірер сағаттың ішінде меңгеріп
алдық. Рейтинг аптасымен сәйкес келген
осы бір үрейлі шақта «zoom» каналы арқылы онлайн сабақтар ұйымдастырудың
амалдарын тез үйрендік. Бұған дейін дәл
осындай жаңа ақпараттық бағдарламалармен жұмысты арнаулы курстардан оқитын
болсақ, бұл жолы айналдырған аз ғана
күннің ішінде ютуб каналындағы арнайы
таныстырылымдар арқылы өз бетімізше
ұғындық. Қашықтан оқыту жүйесіне көшкен
кезден тап қазіргі уақытқа дейін өзім дәріс
беретін пәндерден 12 тақырып бойынша
бейнедәріс дайындадым. Бұл процесс әлі
де үздіксіз жалғаса бермек. Филология саласының маманы болсам да, бұған дейін
де интерактивті құрылымның қыр-сырынан біраз хабарым бар еді. Дегенмен білмейтініміздің әлі де көп екендігі анық аңғарылды. Онлайн сабақ жүргізу жүйесіне
көшу барысында компьютердің әр тетігінің
тілін табу барысында жаңа бағдарламаны ұршықша иіретіндігімізге сенімім мол.
Студенттер де бірлесе жұмыс жасау
арқылы ұсынылған тапсырмаларға тыңғылықты дайындалып, онлайн сабақтарға
белсене қатысып жатыр. Ал интернет жылдамдығы жәй жүретін шалғай аймақтардағы білімгерлеріміз топтық байланысқа қосыла алмаса да, атқарған жұмыстарының
талдамалы қорытындыларын WhatsApp
желісі бойынша жедел жолдауда. Демек универсиетіміздің ұйымшыл ұжымы
жалпы оқу үдерісін тоқтатпаудың барлық
мүмкіндіктерін кеңінен қарастыруға кірісті.

Бізді www.bilimdinews.kz сайтынан оқыңыздар
Қазіргі жастардың алғырлығы ерекше.
Олар жаңа технологияның жетістіктеріне
пайдалануға тез бейімделуде. Өмірдің аяқасты өзгерген ағымына ең алғашқы күндері тосырқағанымен, бағыт пен бағдар
берген бойда онлайн жүйенің иірімдеріне
шапшаң ілесіп кетті. Соңғы күндері zoom
каналы бойынша таңертеңгі сағат 8.30-дан
бастап бірнеше топпен пән сабақтарына
сәйкес жедел байланыс орнаттым. Шынымды айтсам, оқу үдерісі бір жолға қойылып, шәкірттеріміз үй жағдайында берілген
тапсырманы толық орындауға құлшына
кірісті. Сондықтан перзенттерінің қашықтан
оқуына жағдай жасаған ата-аналарына ризашылығымыз шексіз. Адамға сезіне білсе,
бақытты болу үшін аса көп нәрсенің қажеті
жоқ. Студенттердің сабаққа ынтасы зор
және дайындықтары да жоғары дәрежеде.
Оқытушы ретінде күн сайын түрлі бағдарламалармен жұмыс жүргізу барысында заманауи жаңалықтарды санаға сіңірудеміз.
Ғаламтор бетінде zoom каналын қалай
қолдану керек, жаңа бағдарламаларды
қалай игеруге болады деген сан сауалға
жауап беретін қазақтілді бейне таралымдардың жоқтығы өкініші әрине. Сол себепті алдағы кезде арнайы уақыт тауып, осы
бағытта жеке авторлық топтама құрастыру жоспарымда бар.
«Ішім пысты», «Бос уақытты қалай өткізуге болады?» дейтін әлеуметтік желідегі
көп жұрттың еріккен ермектеріне таңданып отырамын. Шынымды айтсам, уақыт
бұрынғыға қарағанда тіпті тапшы болып
кеткендей. Әйтеуір тыным жоқ. Түнгі ұйқыны да азайттық. Жаңа тақырыпқа сәйкес
бейнедәрістер дайындау, сағат кестесіне
сай онлайн сабақтар жүргізу – бұл үлкен
жауапкершілікті жүктейді. Бейнедәрістер
Youtube каналына жүктелетіндіктін шығармашылық ізденісіңді қаншама әріптес пен
студент жастарға қоса ата-аналар көріп, бағасын береді. Демек интернет арқылы барша жұртшылықтың көзайымына айналатын
сабағыңа жан-жақты әзірленуің қажет.
Қазіргі кездегі педагогтердің басты парызы – заман талабы мен кейінгі буын өкілдерінің талғамына сай қажырлы қызмет атқару. Өйткені бүгінгі жастардың ой-өрісінің
он жыл бұрынғы студенттер көзқарасы
арасында жер мен көктей айырмашылық
бар. Олар батыл әрі алға қойған мақсатына жету жолында ізденуден жалықпайды.
Мен шағын отбасымда балаларыма
қамқорлықпен қарап, әркез амандығын
тілейтін аяулы анамын. Санамда ұдайы
«Менің қателесуіме болмайды» деген ұстаным тұрады. Ерте оянып, кеш жатамын.
Қолым қалт еткенде жақсы көріп өсіре бастаған әсем гүлдерімді барынша баптаймын.
Көктемнің кезінде үй гүлдерінің де құлпыратынын көру бір ғанибет. Сондықтан топырағын жаңарту, тіпті күннің шыққан ыңғайына
қарай ауыстырсаң да терезеден түскен
өткір сәуленің әсерінен жапырағының күйіп
кетпеуін қадағалау үлкен еңбекті талап
етеді. Оған асханадағы дастарханға түрлі
тағамдар дайындаудың тынымсыздығын
қосыңыз. Қысқасы үй жағдайында жұмыс
жасауға кіріскен ұстаз-аналардың бос уақыты жоқ. Қарқынды қимыл-қозғалыстамыз. Ең бастысы еліміздің амандығы.
Қалған жұмыстың бәрі қолдан келеді. Білмегенді – үйренуден, білгенді – өзгеге үйретуден жалықпайтындығымызға сеніңіздер.

Жанара ЕЛУБАЙҚЫЗЫ, Гуманитарлық колледж директорының оқу ісі
жөніндегі орынбасары, Нұр-Сұлтан қаласы:
– Біздің арнаулы оқу орны қашықтан
білім беру технологиясын ұйымдастыру

үшін оқытушылар құрамының компьютерлік құзыреттілігі мен техникалық мүмкіндіктеріне қоса технологиялық факторларын ескеру арқылы Google Classroom
және Edupage оқу платформаларын таңдап алды. Себебі бұл бағдарламалар әр
аймақта тұратын түрлі білім деңгейіндегі
студенттерге тең дәрежеде білім беру
мүмкіндігі бойынша басымдыққа ие.
Колледж басшылығы былтырғы қарашадан бері Google-мен Gsuite пакетіне
қатысты екі ай бойы келіссөздер жүргізу
нәтижесінде биылғы жылдың ақпанында
гуманитарлық бағытта білім беру мекемесі болып табылатыны расталғаннан
кейін, Gsuite-нің барлық пакетіне тегін
қосылған еді. G Suite for Education-нің
негізгі сервистері: Gmail, Күнтізбе, Сынып,
Байланыс, Диск, Құжаттар, Формалар,
Топтар, Кестелер, Сайттар, Презентациялар, Talk/Hangouts, Сейф және Chrome-ға
көшіру G Suite for Education-мен тараптар
арасындағы уағдаластыққа сәйкес тиімді
пайдалануымызға ұсынылды.
Google Classroom және Edupage платформаларының негізінде заманауи коммуникацияның құралдарына қолжетімділік
молайып, «сандық кезеңде дүниеге келген» (туған) білім алушы студенттердің
тарапынан оң бағасын алды. Себебі бұл
олардың қарым-қатынас және ақпарат
алу талаптарына сәйкес келетін озық үлгі
еді. Және білімгерлер осы платформаға
компьютер мен планшеттен және қолданыстағы телефоны арқылы оқу жүйесіне
кіруге және қосылуға мүмкіндік беретіндігімен тиімді.
Пандемия кезінде қабылданатын шешімдердің жылдамдығы, шешімдердің
сапасы және оларды орындау үшін ресурстарды дәл пайдалану үлкен маңызға ие екендігі белгілі. Осыған орай
колледждің құрылымдық бөлімдерінің қызметіне Google Classroom және Edupage
платформалары негізінде жағдайдың
ерекшеліктеріне сәйкес ұйымдастырушылық, кадрлық, басқарушылық, педагогикалық, ақпараттық, техникалық жағынан
түзетулер енгізілуімен қатар арнайы оқытуларды ұйымдастырдық. Ұжым жетекшісі Ерлан Сламбековтың бастамасымен педагогикалық қызметкерлер құрамы үшін
сандық кәсіби лайфхактарды игеруге көмек көрсету мақсатында директордың
орынбасарлары, әдіскерлер, бөлім меңгерушілері, «физика және информатика»
пәндік-циклдік комиссиясының оқытушылары арасынан менторлар тобы құрылды.
Google дисктің мүмкіндіктері қазіргі
кезде жалпы білім беретін пәндер мен
арнайы пәндер бойынша оқу-әдістемелік
кешендердің мазмұны 139 оқытушы
үшін қолжетімді. Google Classroom және
Edupage оқу платформалары әр педагог үшін шығармашылық зертхана болып
табылады және оқытуды жаңа форматта
жалғастыруға ғана емес, сонымен қатар
бейне сабақтарды, тестілік, практикалық
тапсырмаларды, өзіндік жұмыс үшін әдістемелік ұсыныстарды, шығармашылық
жобаларды орналастыру бойынша техникалық дағдыларды тағылымды тәжірибеге айналдырудың таптырмас тәсілі. Сабақ
тақырыбын жеке, топтық және ұжымдық
зерттеуге арнап, орналастырған оқуға
бағытталған және үйге берілген тапсырмаларды жоспарлауға сәйкес міндетті
бағалауға жатады. Кері байланыс Google
Classroom түсіндірмелерінің көмегімен
жүзеге асырылады. Edupage платформасы арқылы 81 топтың сабақ кестесін
көруге және бағалау нәтижелерімен танысуға болады. Google hangout командалық жұмысқа арналған мессенджер бейне
таратылымдар мен топтық чаттағы бейне
кездесулерді қамтамасыз етеді. Демек
бұл жаңалық директордың орынбасарлары арасындағы өзара іс-қимылға нәтижелі
әсері бойынша елордалық колледждердің
кәсіби қауымдастығымен, білім басқармасымен және Нұр-Сұлтан қаласындағы
«Білім беруді жаңғырту орталығымен»
КММ өзара қарым-қатынас бойынша
өндірістік міндеттерді жедел орындауға
септігін тигізеді. Түрлі бейінді, біліктілік
деңгейі мен педагогикалық өтілі бар оқытушылар қашықтан оқыту жағдайында
онлайн конференциялар мен бейне вебинарларды Zoom форматында ұйымдастыруды жетік меңгере бастады. Яңғни алдағы уақытта жеке және топтық сабақтарды
ұтымды үйлестіруге негіз қаланды. Google
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Classroom және Edupage платформаларының арнайы мүмкіндіктерін оқу және
тәрбие үрдісінде студенттердің ең көп санын тарту үшін 75 топ кураторы да пайдаланады.
Колледж басшылығы қиын кезеңде
қолға алынған қашықтан оқыту жүйесіне
енгізілетін алуан амалдар мен тың тәсілдер білім беру саласындағы кәсіби шығармашылық дамуына соны серпін сыйлайтындығын батыл болжайды.

Салтанат УНБАЕВА, Ақтау қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі
биология пәнінің мұғалімі:
– Youtube желісіндегі қашықтан білім
беруге бағытталған жеке каналымды ашқаныма төрт жылдан астам уақыт болды.
Қазіргі кезде биология пәні бойынша түрлі
тақырыптағы сабақтарымды ұдайы қадағалайтын он төрт мыңнан астам көрермен
бар. Бейне көрсетілімдерді оқушыларға
барынша қысқа әрі қызықты мазмұнмен
жеткізуге барымды саламын. Жаңа технологияның мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға ұмтылған сәтте ең алдымен заманауи
білім беру әдісін қолдану арқылы әріптестерім мен шәкірттерге пән мұғалім ретіндегі
қызметімді басқа қырынан танытқым келді.
Алғашында бейне сабақтарды түсіру техникалық тұрғыдан қиындықтар тудырғанымен, кейін үйреніп кеттім. Білімгерлер
де каналдың тиімділігін айта бастады.
Бүгінгі таңда жеке ұстаздық арнамда жануарлардың жүйке жүйелерінің типтерінен
бастап бұлшық еттер арасындағы байланысқа дейінгі тақырыптардағы қажетті мол
мағұлматтардың жиынтығы бар. Бейне
сабақтарды оқушылардың ұсынысы мен
Зияткерлік мектептің оқу бағарламасы аясында түсіремін. Десе де өзге жалпы білім
беру мектептерінің оқушылары бейне сабақтар аясында түсінбеген сұрақтарын
жолдап, нақты жауап алады. Бұл күндері
жаратылыстану бағытындағы пәндерді
қазақ тілінде оқытатын онлайн каналдар
өте аз. Төтенше жағдайға байланысты
үйде отырып, қашықтан оқыту талаптары
жүктелген қиын кезеңнің мол мүмкіндігін тиімді пайдалану барысында арнамдағы сабақтар мен тақырыптар легін көбейтуді жоспарлап, дайындық жұмыстарын
жүргізудемін. Басты мақсатым – биологияның қыры мен сырын қысқа әрі нұсқа түрде жеткізу арқылы өскелең ұрпақтың ғылыми ізденістерге қызығушылығын арттыру. Жас ұстаз ретінде бейне
сабақтар негізінде іс-әрекетті зерттеу жұмысын қолға алмақ ниетім де бар.
Біздің бірегей білім ордасында 706
оқушы білім алады. Зияткерлерге 117
қазақстандық пен сегіз шетелдік пән мұғалімдері сабақ береді. Сәуірдің 6-сынан
бастап пән сабақтары қашықтан оқытыла
бастайтындығы баршамызға белгілі. Сондықтан оқу орны оқушылар мен мұғалімдердің интернет пен электронды оқу құралына қолжетімділігін пысықтау үстінде.
Оқу үдерісі ұйымдастырылатын онлайн
платформаға арнайы мамандар түрлі сынақтардан өткізуге кіріскенін көрудеміз.
Ұйымшыл ұстаздар ұжымының басшылығы менің бұл бағалы бастамамды білген бойда қолдау көрсетіп, әріптестер
тарапынан игілікті іс ретінде бағаланған
болатын. Онлайн оқыту шеңберінде жеке
Youtube арнамды шәкірттерге қосымша
пән ретінде жүйелі жүргізу қажеттілігі
мақұлданғанын білгенде ерекше қуандым. Сондықтан мектеп әкімшілігіне
ризашылығым шексіз.
Нұрлан САБЫРБАЙТЕГІ
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Басты мақсат – білімділікті әділетті
«Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық
және қорытынды аттестаттау
өткізудің үлгілік қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің (18.03.2008 ж.,
№125) бұйрығымен бекітілген
құқықтық ереженің басты
ұстанымдары мен кейінгі кездері енгізілген өзгерістер мен
толықтыруларда орта білімге
негізделген оқу бағдарламалары іске асырылатын мектепте оқитын білімгерлердің
үлгерімін бағалаудың жаңа
үлгісі енгізілетіндігі нақтыланып, қолданысқа енгізілетін
тың тәсілдердің анықтамасы
түсіндірілген.

Демек балмен есептелетін жиынтық бағалау (БЖБ-СОР) – бұл жалпы
білім беретін оқу бағдарламасына сәйкес ағымдағы сабақ барысында мұғалім
жүргізетін білім алушылардың білімдерін жүйелі тексеруге бағытталса, жиынтық бағалау (ТЖБ-СОЧ) – белгілі бір оқу
кезеңін (тоқсан, оқу жылы), сондай-ақ
оқу бағдарламасына сәйкес бөлімдерді
(ортақ тақырыптарды) оқып, аяқтағаннан
кейін өткізілетін бағалау түрі ретінде
танылған.
Алайда арада он жылдан астам уақыт
өтсе де, жаңарған білім беру мазмұнына
байланысты қайта құрылымдалған салалық жүйенің халықаралық деңгейде
танылған соңғы үдерісіне тез бейімделе
алмаған бір топ ата-аналар мен әбден
ескірген әрі дәуір сұранысына сәйкес
келмейтін кеңестік бағалаудың амалдарынан арылып болмаған кейбір мұғалімдерге қоса жаңалықты жатсынған
шоғыр шәкірттердің тарапынан әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып,
дау-дамайға ұласқанын білеміз.
Қалың көпшіліктің уәжіне үнемі құлақ
асып, парасатты пайым-пікірін білдіретін
ҚР Білім және ғылым министрі Асхат
Аймағамбетов биылғы ақпан айындағы
кезекті кездесуі барысында бұқаралық
ақпарат құралдарының өкілдері арқылы:
«Дүниежүзілік және отандық ұйымдардың сарапшылары жүргізген зерттеулер
көрсеткендей, біздің оқушылар негізінен
күрделі мәтіндерді түсінбейді, одан басты ақпаратты бөліп алуды білмейді, өз
көзқарасын негіздеуде және талдауда
қиналады», – дей келе, тәжірибе ретінде қолға алынған қос бағалаудың басты
артықшылықтарын айрықша атап айтқан
еді. Біріншіден мұғалімнің көңіл-күйіне
немесе қалауына тәуелді емес. Ұстаздар бұрынғыдай жап-жақсы жауап берген
оқушыны жақтырмай: «Отыр. Үш!», – дей
салмайды. Екіншіден оқушылардың әр
бөлімді қалай игергенін паш етеді, оның
жетістігінің нақты деңгейін көрсетеді.
Үшіншіден бағалау оқушы үшін және педагогтер мен ата-аналарға барынша ұғынықты әрі мөлдір. Төртіншіден өскелең
ұрпақ жүз пайыздық жақсы нәтиже көрсетуге жас кезден бастап ынталанады.
– Сондықтан БЖБ мен ТЖБ-ны жоюды орынсыз деп санаймын. Себебі осындай бағалау жаңарған мазмұнның негізгі ұстыны болып табылады, – деп нықтады Асхат Қанатұлы сөзінің соңында.
Тәуелсіз мемлекетіміздің білім мен
ғылым саласын ілгері дамытуға зор үлес
қосып жүрген ұлағатты ұстаздар мен
зерттеуші ғалымдардың осы тақырыптағы тағылымды тәжірибелерімен барша
әріптестерін кеңінен таныстыруды көздеген болатынбыз. Сондықтан, арнайы
сұратуымыз бойынша, облыстық білім
басқармаларының баспасөз қызметтері
арқылы редакциямыздың тартпасына
келіп түскен жергілікті аймақтарға танымал пән мұғалімдерінің алғашқы үш
маңызды мақаласын газет оқырмандарының назарына ұсына отырып, ұғынықты ұсыныстарды бір ортаға жинақтау
мақсатында жұртшылықтың хаттарын
күтеміз.

Аманжол БАҚТЫҒҰЛОВ, №69 ЖББОМ
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Ақтөбе қаласы:
– Қазіргі білім беру саласында өзгеріс көп, жаңалық жетерлік. Біріншіден
бүгінгі мұғалім басқарудың авторитарлы
стилін емес, либералды стилін таңдап
отыр. Яки, мұғалім тек «сабақ беруші»,
оқу үрдісін «басқарушы» ғана емес, ол –
оқушылардың уәж-дағдыларын дамытуға жағдай жасаушы, мүмкіндік туғызушы, олардың еркін ойын, өзіндік ерекшеліктерін, қабілет-қарымдарын ескере
отырып жеке тұлғасын қалыптастырушы жан болуы тиіс.
Екіншіден бүгінгі педагог жаңа технологияларды іске асыру бағытында қалыпты емес жағдайда жұмыс істей алатын, білім беру процесін бүге-шүгесіне
дейін түсінетін, жаңа, өзгеше рөлді қабылдай алатын, жаңашылдыққа дайын,
шығармашылық әлеуеті зор, оқытудағы
әдіс қоры жетерлік кәсіби маман болуы шарт. Үшіншіден заманауи мұғалім
таптаурын болған 5 балдық бағалау
жүйесін баяғыша іске асырушы емес,
сол арқылы алдындағы оқушыны жазалаушы емес, керісінше қазіргі қоғамға
қажетті сыни ойлауын – талдау, салыстыру, синтез, зерттеу, қолдану, бағалау
дағдыларын және өзге де стандартты
және күрделі дағдыларды оқушы бойына мүмкіндігінше толық қалыптастырушы тұлға болғаны жөн.
Мен осылардың ішіндегі үшінші мәселе жайында, яғни бүгінгі жаңартылған
білім беру мазмұнындағы критерийлік
бағалау жүйесі туралы тереңірек сөз етуді жөн санадым. Аталмыш бағалау жүйесі еліміздегі барлық мектептерде жүзеге асып, бір жолға түсуде. Оның тиімді
тұстарын осы мектептердің пән мұғалімдері терең түсініп, нәтижесін сезініп, оған
көз жеткізіп отыр десек артық айтқандық емес. Өйткені критерийлік бағалау
жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің өзі. Сол арқылы оқушы өзін-өзі
бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі
қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс
жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады.
Осы орайда, пән мұғалімі ретінде,
тәжірибемнен мысал келтіргім келеді.
Мәселен 9-сыныпта «Құлагер» поэмасын
өткенде сабақтың мақсаты – «Т/Ж4.Көркем
шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдануға үйрету»
болды, осыған сәйкес оқушылармен бірлесе отырып бағалау критерийін «Көркем
шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдана алады»
деп шығардық. Сабақ мақсатын жүзеге асыру үшін оқушыларға нақты тапсырма былайша берілді: – Автор стиліне сүйене
отырып, Ақанның Құлагерді емірене жоқтауын әрі қарай өз шығармашылығыңызбен жалғастырыңыз (Өлең немесе қара
сөз түрінде). Ұсынылған үзінді мынау:

Не болды-ай, бай-бай, саған Құлагерім?!
Суалдың, сорлы иеңнің бұлағы едің...
Тірегі көңілімнің, бәйтерегім,
Бұл жерге қалайынша құлап едің?!
Нәтижесінде осындай айқын тапсырмаға негізделген дескриптор арқылы оқушыны обьективті бағалауға қол жеткізілді.
Сондай-ақ, БЖБ немесе ТЖБ жұмыстарын әзірлегенде оқу жоспарында
ұсынылған мақсаттар іріктелгені абзал.
Өйткені бағалауды өткізу үшін, алдымен
оқушылардың нені білетіндігін және не
істей алатындығын ескеру әбден қажет.
Бұған әр сабақтың ықпалы зор.
Осыған дейін жаңартылған білім жүйесіндегі бағалау туралы сөз қозғалса,
алғашқы кезде ата-аналар күмәнмен
қарағаны рас. Иә, көпшілік түгіл кейбір
пән мұғалімдерінің өзіне де дағдының, тәжірибенің жоқтығынан үйренуге тура келді. Дегенмен ТЖБ, БЖБ, оқыту мақсаты
мен сабақтың мақсатына қол жеткізу үшін
оқушыға берілетін тапсырмаларға құрылған нақты дескрипторлар өз нәтижесін беруде. Шынтуайтын айтқанда, оқушылар да,
ата-аналар да обьективті, нақты, дербес,
тәуелсіз бағалаудың не екеніне көз жеткізуде. Бүгінгі күні баға оқушының берілген тапсырмаларды нақты орындай алғандығынан мәлімет беретін балл қою кестесі және әр тапсырымаға сәйкес, дәлмедәл құрылған дескрипторларға қатысты
қойылады. Яғни бұрынғыша ауызша, жалпылама бағалай салу емес, бүгінгі бағалау
кері байланыс кезінде оқушыға дәлелдей
алуға тиімді. Мұны оқушылар түйсініп, түсініп отыр. Әділетті бағалау оқушының әрі
қарай дамуына жол ашып отыр. Оқу үдерісі де соған сай ұйымдастырылады, пән
мұғалімі қалыптастырушы бағалау кезінде оқушы білімін арттыру мақсатында
уақытылы кері байланыс беріп отырады. Мұғалімнің кері байланысына құлақ
түру, өз білімін жетілдіру үшін әрекет ету,
өзіне-өзі баға беру, жетістігін көру, осал
тұсын мойындау оқушының білім сапасының артуына жол ашуда.
Қорыта айтқанда, критерийлік бағалаудың артықшылықтары мынада – оқушының жеке басы емес, тек жұмысы бағаланады, оқушының жұмысын бағалау алдын
ала ұсынылған критерийлерге негізделеді. Ал бағалау алгоритмі оқушыларға алдын ала белгілі болады, оқушы нақты не
мақсатта жұмыс істеп отырғанын біледі,
оқушыға өзінің білімділік деңгейі анық
көрініп тұрады. Сондай-ақ критерий арқылы бағалау мұғалімнің оқушы деңгейін анық біліп отыруына мүмкіндік береді,
нәтижесінде білім берудің сапасы артады.

Шолпан ӘЖІБАЕВА, IT мектеп лицейі математика пәнінің мұғалімі,
ПШО-ның Ақтау қаласындағы филиалында қосымша тренер, Маңғыстау
облысы:
– Еліміздің орта білім беретін мектептері критерийлік бағалау жүйесіне көшудің соңғы сатысында тұр. Бұл бағыт
– пән бойынша оқушылардың жұмысына

белгілі бір критерийлерге, нақты өлшемдер мен дағдыларға сәйкес кері байланыс беру ұғымында түсіндіріледі. Әрі
қалыптастырушы және жиынтық бағалау сынды үлкен екі бөлімнен тұратындығын айрықша атап айтқанымыз абзал.
Қалыптастырушы бағалау дегеніміз –
оқушылардың әр сабақтағы оқу мақсатына жету деңгейі мен олқылықтарды анықтап, оны дер кезінде түзетуге, өзгерістер
енгізуге мүмкіндік беретін тәсіл. Аталмыш
амалды пән мұғалімдері күнделікті сабақта қолданады. Ол үшін оқу мақсатына құрастырылған бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар жасақталады немесе
қалыптастырушы бағалауға арналған
нұсқаулықтан тапсырмалар алынады.
Әрбір қалыптастырушы бағалау тапсырмасына дескрипторлар арқылы оқушыларға кері байланыс беріледі. Осы қалыптастырушы бағалауға қатысты пән
мұғалімдерінің бойында кейбір ескере
кететін жайттар кездеседі.
Пән мұғалімдері білім берудің дәстүрлі жүйесіне сәйкес күнделікті сабақта
тақырыпты басты назарда ұстана отырып, оқулықтың тапсырмаларымен жұмыс істейтін. Сондықтан оқу мақсатына
қол жеткізуді көздейтін қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын орындау назардан тыс қалатын. Салдарынан бөлім
бойынша және тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын орындау нәтижесі
төмен көрсеткішпен анықталуына әкеп
соғады. Осындай жағдайды болдырмау
үшін пән мұғалімдері қалыптастырушы
бағалауға оқушылардың оқу мақсатына
жетуі бағытында жұмыс жасайтындай
тапсырмаларды ұйымдастыруы қажет.
Сол кезде оқушылардың бойында оқу
мақсатына сәйкес тапсырмаларды орындау дағдысы қалыптасады да, жиынтық
бағалау міндеттерін атқару кезінде алаңдау азаятындығы тәжірибеде дәлелденген. Критерийлік бағалаудың екінші
бөлімі – жиынтық бағалау тапсырмалары
болып табылады. Олар бөлім бойынша және тоқсандық жиынтық бағалау
тапсырмалары ретінде екі бөлімге жіктеліп қарастырылады.
Пәннің оқу бағдарламасындағы ұзақ
мерзімді жоспарға сәйкес бір бөлім аяқталған соң немесе ортақ тақырыптар
тәмәмдалған соң оқушылар бөлім бойынша мұғалімдер тарапынан құрастырылған жиынтық бағалау тапсырмасын
орындауы тиіс. Жиынтық бағалау тапсырмасы сабақ үстінде белгілі жеткілікті
уақыт аралығында ғана жүргізіледі. Тапсырма орындалған соң дұрысы мен бұрысы дескриптор арқылы тексеріліп,
ұпайы қойылады. Бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмасы үш күн ішінде
тексеріліп, оқушыларға бөлім бойынша
жиынтық бағалау тапсырмасын орындау
дағдысын меңгеру деңгейін көрсететін
парақша рубрика таратылады.
Рубрика арқылы оқушылар келесі
бөлім бойынша жиынтық бағалау тапырмасына немесе тоқсандық жиынтық
бағалауға дейін жеке дағдысы мен дайындығындағы олқылықтарды толықтыруға мүмкіндік алады. Қорытынды көрсеткіштің ақпараты ата-анаға мәлімделуі
қажет. Жиынтық бағалаудың шешуші кезеңі – тоқсандық жиынтық бағалау. Бұл
бағалаудың тапсырмасы әр тоқсанның
соңында жүргізіледі. Ол тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмасының ерекшелігіне сәйкес құрастырылады.
Бағалау ерекшелігі дегеніміз – бағалау
тапсырмаларын құрастыруға негіз болатын, іріктелген оқу мақсаттарын, тапсырма түрлерін, ойлау дағдыларының деңгейін, орындау уақытын, тапсырма санын
сипаттайтын кесте. Осы кестеге назар
аударғанда тапсырма құрастыру кезінде оқу мақсаттары мен жалпы ұпайдың
көлемін өзгертуге болмайтындығын аңғаруға болады. Себебі тоқсандық жиынтық бағалау ерекшеліктеріне таңдаулы оқу мақсаттары алынған. Тоқсандық
жиынтық бағалау тапсырмасын мұғалімдер жеке түрде немесе мақсаттас
әріптесімен бірге жасайды.
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бағалау

Құрастырылған тоқсандық жиынтық
бағалау тапсырмасы жүргізілмес бұрын
тапсырмалардың сапасын анықтау үшін
сараптамалық талдау жүргізуге ұсынылады. Жиынтық бағалау тапсырмасы балл
қою кестесіне сәйкес тексерілген соң топтық жұмысты белсендендірудің тәсілімен
(модерация) зерделенеді. Модерация
үдерісі дегеніміз – бағалауды стандарттау ұғымын білдіреді. Бұл бағытта әрбір
параллельдегі үш жұмысты ұсынуға болады. Жұмыстар модерациядан өткен
соң оқушылардың жинақтаған ұпайы
электронды журналға енгізіледі.
Критерийлік бағалау жүйесін қолдану
кезінде мектеп мұғалімдері тарапынан
ескерілмей, назардан тыс қалған маңызды мәселелердің де барын ашып айтқанымыз жөн. Саусағымызды бүгіп санамаласақ: күнделікті сабақта оқушылардың
оқу мақсатына қол жеткізуіне мүмкіндік
беретін тапсырмалар құрастыру; әрбір
қалыптастырушы бағалау тапсырмасына
оқушыларға дер кезінде кері байланыс
ұсыну; кері байланыс үшін бағалау критерийі немесе дескрипторларды негізге
алу; жиынтық бағалау тапсырмасын жүргізген соң, нәтижесі бойынша рубрикалар
ұсыну; экспертизаға ұсынылған жиынтық
бағалау тапсырмасын басқа сыныптарға
таратпау, яғни әріптестердің арасында
құпиялылық, сенімділік қарым-қатынасты
қолдау; жиынтық бағалау тапсырмасын
үйге орындауға бермеу; жиынтық бағалау тапсырмасына модерация жүргізу.

Мөлдір ТҰРАШЕВА, Әлихан Бөкейхан атындағы №76 мектеп-лицейдің
бастауыш сынып мұғалімі, Нұр-Сұлтан қаласы:
– Білім беру мазмұнын жаңартудың
басты бір ерекшелігі – бағалау жүйесі.
Критерийлік бағалау жүйесі оқушыны
нақты критерийлер арқылы, кері байланыс жасай отырып, оның ойы мен пікірін
ескеріп, білім алуға деген қызығушылығын арттырады. Оқушының білімін ғана
емес, оның құзыреттілігін, сол білімді
өмірде қолдана білуі, өзін-өзі дамытуы,
қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауы, жан-жақты дамуы басты назарға
алынған. Оқушылар жеке немесе бірлесіп жобалар жасап, зерттеу жұмысын
жүргізіп, құрастырып көргенде оқу олар
үшін қызықты болады.
Қалыптастырушы бағалау оқушылардың оқуын дамыту үшін пайдаланылатын бағалау түрі. Қалыптастырушы
бағалаудың әр түрлі жазбаша және ауызша әдістері бар. Бұл әдістерді сабақтың
әр кезеңінде, жеке, жұптық, топтық жұмыстарды ұйымдастыруда, тапсырманы орындауда және оқушыларға кері
байланыс беруде де қолданған тиімді.
Тәжірибемде көбіне қалыптастырушы
бағалау тапсырмаларын оқу мақсатына
сәйкес жазбаша алуды жиі қолданамын.
Жазбаша алған соң оқушылардың жұмысын тексеріп, ата-аналарға кері байланыс беруге ыңғайлы. Сонымен қатар
«Екі жұлдыз, бір тілек», «Алма ағашы»,
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«Желкенді кеме», «Бес бармақ» стикер
арқылы бағалаудың әр түрлі жазбаша
тәсілдерін қолданамын.
Ал ауызша қалыптастырушы бағалауда «Жетістік баспалдағы», «Бағдаршам»,
бірақ «Сөздік бағалау» әдісін жиі қолданамын. Оқушыларға өзін-өзі бағалау,
сыныптастарын бағалау ұнайды. Сабақ
барысында критерийлерді оқушылармен
бірлесіп құрған өте тиімді, олар өзін-өзі,
бір-бірін шынайы, әділ бағалап үйренеді.
Оқушылар өздері тапсырма орындауда
құрылған критерийлерге қарап, тапсырманы орындау барысында нені орындай
алмағанын біліп отырады. Өзінің тапсырмасын басқа оқушылармен салыстырып,
сыни ойлау дағдысы қалыптасады. Көшбасшылық қабілеттері дамиды.
Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары жиынтық бағалауды жақсы жазуға
жетелеуші тапсырмалар болып табылады. Жүйелі жүргізілген мұғалім-оқушыата-ана арасындағы кері байланыс оқу
сапасын арттыруға таптырмас мүмкіндік
болып табылады. Қалыптастырушы бағалау нәтижелерін ескеру арқылы оқушының қиындық тудыратын тақырыптарын анықтап, оқушымен жеке жұмыс
жүргіземін. Бұл кемшіліктерді жою үшін
өз тәжірибеме нақты өзгерістер енгіземін. Дұрыс ұйымдастырылған қалыптастырушы бағалау оқушыларды оқуға қызықтырып, өзіне деген сенімділігін
арттырып, ынталандырады.
Ал жиынтық бағалау – ол оқуды бағалау. Жиынтық бағалау бөлім, ортақ тақырыптар аяқталғаннан кейін және тоқсанның соңында балл қою арқылы өткізіледі. Жиынтық бағалауды сабақ үстінде
15-20 минут уақыт алатындай ұйымдастырамыз. Жиынтық бағалаудың тапсырмаларын параллель сыныптағы мұғалімдермен бірлесе отырып құрастырамыз. Тапсырмаларды құрастырған кезде тарау мен тоқсандағы өткен оқу мақсаттарын назарға аламыз. Сол оқу мақсаттарына сәйкес бағалау критерийлерін анықтап, әр тапсырмаға дескрипторлар, рубрика құрастырамыз.
Бағалау критерийлеріне сәйкес қойылған балл тоқсандық баға қою кезінде ескеріледі. Бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының нәтижелерін талдау оқушылардың сол бөлім бойынша оқу жетістіктерінің деңгейін анықтап, қолданатын әдіс-тәсілдерімізді, тапсырмаларды қайта түрлендіруге мүмкіндік береді.
Нәтижелерді ата-аналар мен оқушыларға таныстыру үшін бағалау критерийлеріне сәйкес рубрика түрінде кері
байланыс беріп отырамыз. Рубрикада
оқушының әр тапсырмадағы критерий
бойынша оқу жетістігінің деңгейін, тапсырма орындау кезінде қате кеткен
жерлерін сипаттап көрсетіп, нені қайталау керектігін жазамыз. Ал тоқсандық
жиынтық бағалауды тоқсанның соңында
тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясында көрсетілген жиынтық жұмыстың ұзақтығы, тапсырмалар саны,
тапсырмалардың қысқаша құрылымы,
максималды балл санын ескере отырып аламыз. Оған арнайы кесте құрып,
мектеп директоры бекітеді. Бұл кесте
сыныптағы тоқсандық жиынтық бағалаудың санын реттеу үшін ыңғайлы.
Тоқсандық жиынтық бағалау нәтижелерін модерациядан өткізгенде параллель сыныптарда сабақ беретін мұғалімдер бірігеміз. Модерацияға дейін
қарындашпен тексерілген жұмыстардан
максималды, орташа, аз балл алған
оқушылардың жұмыстарын шифрлеп
дайындап қоямын. Модерация кезінде
ұпайлардың балл қою кестесіне сәйкес
қойылғанын тексеріп, хаттамасын жазамыз. Менің ойымша, егер критерийлік бағалауды жүйелі, дұрыс ұйымдастырсақ, оқушылардың өзгеруіне, сенімдерінің артуына, бәсекеге қабілетті, жанжақты тұлға болып өсуіне жететініміз
сөзсіз.
Нұрлан ТІЛЕГЕНҰЛЫ

Абай – бүгінгі дәуірдің де
айқын айнасы
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай және ХХІ
ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында ақынның 175
жылдығы той тойлау үшін емес, рухани тұрғыдан дамуымыз
үшін өткізілетініне баса назар аударып, бүгінгі қоғамдағы әр
азамат үшін аса қажетті болып табылатын өзгеру кезеңінің
уақыты туғанын айтты.

Айман КЕНБЕИЛОВА,
«Өрлеу» БАҰО» АҚФ
CҚО бойынша ПҚ БАИ,
оқу жұмысы және мониторинг
қызметі бөлімінің бас маманы
«Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өсіп,
мыңмен жалғыз алысқан» кемеңгер Абайдың сөзі, пікірі өмірде өз орнын таба алмай,
адасып жүргендерге үлкен ой салып, дұрыс

бағыт-бағдар көрсетіп, жігерлендіріп, сенім
мен үміт ұялатып, алға ұмтылуына серпін
берері хақ. Тек ақыл таразысына салып,
байыппен үңіле білген жөн. Абай сөзін ұғынып-түсінген адам одан ғибрат алып, өзі
де сөзін түзеп, игілікті істермен айналысып,
қоғамның бір кірпіші болып қаланып, елі
үшін пайда әкелетіні даусыз. Сондықтан:
«Асыл сөзді іздесең,
Абайды оқы, ерінбе.
Адамдықты көздесең,
Жаттап, тоқы көңілге», – деген Сұлтанмахмұт Торайғыровтың сөзіне сүйене отырып, Абайды оқудан, Абайды білуге ұмтылудан, ізденуден жалықпайық. Тіпті Абай
әлемін бүкіл дүниеге таратушы кемеңгер
Мұхтар Әуезов: «Мен Абай тереңінен
шөміштеп қана іштім», – деген екен. Абай
айтқан сөздердің күні бүгінге дейін мәні
зор және әлі талай ғасыр маңыздылығын
жоймайды. «Алланың өзі махаббатпен
жаратқан адамзат баласына» Абайдың
ықыласы қаншалықты ыстық екенін шығармашылығының өне бойынан көріп, үлгі
алып, ұлықтау – борышымыз!

ТӘЛІМ

Ардагер мұнайшының
озық тәжірибесі
Өрен Сағындықұлы
Сағындықов 1946
жылы 20 сәуірде Маңғыстау ауданының
Жыңғылды ауылында
дүниеге келген. 1964
жылы Алматы қаласындағы Қазақ политехникалық институтының
мұнай факультетіне
оқуға түсіп, «Мұнай
және газ кен орындарын
кешенді игеру және механикаландыру» мамандығын игеріп шықты.
Өзінің еңбек жолын Өзен кен орнынан
бастады. «Өзенмұнайгаз» басқармасында
мұнай өндіру операторынан бастап, аға
оператор, шебер, смена бастығы, цех бастығының орынбасары, цех бастығы, бас
инженердің орынбасары қызметтерін атқарды. Сөйтіп Өрен Сағындықұлы Өзен
кен орнында он бес жыл (1969-1984) қызмет етіп, 1984 жылдың соңында Бозашы
түбегіндегі Қаламқас кен орнынан ашылған Комсомольскнефть, кейіннен «Қаламқасмұнайгаз» өндіру басқармасына
бас инженерлікке бекітілді.
Бұл – Бозашы түбегіндегі мұнай өндірісінің игерілуін жеделдету жөніндегі партияның тапсырмасын орындауға байланысты жаңа Мұнайлы ауданы құрылып,
кен орнындағы жұмыстың қызу қарқынмен
жүріп жатқан кезеңі болатын. Осы жылдары мұнай өндіру көлемі жылына 6 млн.
тоннаға жетіп, өндіріске көптеген жаңа техникалар, технологиялар енгізіліп, кәсіпшілікаралық асфальт жолдар, кен орнын теңіз суынан қорғайтын дамба салынды.
Бұл жұмыстардың басы-қасында әрқашан
Өрен Сағындықұлы жүрді.
Сапалы мамандар дайындау мақсатында университетіміздің марқұм болған академигі Алпамыс Оразауханұлы Айтқұлов
«Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша оқуәдістемелік кешенін құру жөнінде бастама көтерді. Оны «Маңғыстаумұнайгаз»
АҚ «Қаламқасмұнайгаз» өндіріс басқармасының басшысы Өрен Сағындықұлы
қолдады. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін

2011-2015 жылдар аралығында Ш.Есенов
атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінде оқуәдістемелік кешеннің меңгерушісі қызметін атқарды.
Осы оқу-әдістемелік кешенде Өрен Сағындықұлы «Мұнай өндіру техникасы мен
технологиясы», «Мұнайгаз өндірісінің машина жабдықтары», «Мұнай кен орындарын игеру», «Ұңғы өнімін дайындау және
жинау» пәндері бойынша тәжірибелік сабақтар өткізді. 2015 жылы ол оқу-әдістемелік
кешенін қайтадан жаңғыртып, толықтырды.
Ол өзінің өмірлік тәжірибесімен студенттермен бөлісе отырып, берілген тапсырманы
тиянақты әрі уақытылы орындауға тәрбиеледі. «Жоғарғы оқу орнында теориялық
білім беріледі, оны бітірген адам бәрін біліп
шығады, я білуге тиіс деген түсінік қате», –
деп ойлайды Өрен аға бұл орайда.
Ө.Сағындықұлы жұбайы А.Мұханмедиқызымен бірге үш ұл-қыз тәрбиелеп өсірді. Бәрі де – жоғары білімді мамандар, әке
жолын қуған мұнайшылар. «Жақсының
жақсылығын айт, нұры тасысын» дегендей, өз ісіне мығым, өмірде түйгені мол
осындай ардагер ағаларымызды біз қашанда мақтан тұтамыз. Ұзақ жылғы еңбегінің жемісін, ауыр бейнеттің зейнетін
көріп отырған еңбек ардагерлеріне тек
денсаулық тілейміз!
Ләззат НҰРШАХАНОВА,
Ш.Есенов атындағы КМТжИУ
«Мұнай-газ инжиниринг»
кафедрасының профессоры,
Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы

12

Бізді www.bilimdinews.kz сайтынан оқыңыздар

№ 12 (217) 31 наурыз 2020 ж.

bilimdi_el@mail.ru

ЖАҺАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕ

Төрткүл дүние қашықтан оқуда

«Елімізде қашықтан
оқыту процесін бастауға дайындық жұмысы
жүргізілуде. Жұмыс
тобы құрылды. Әлем
елдерінің қашықтан
оқыту тәжірибесі зерделенді. Министрлікте
құрылған жобалық
кеңсенің ұсыныстарын ескере отырып, өз
тұжырымдамамызды
айқындадық. Негізгі
контент ретінде телевизиялық сабақтар, дайын цифрлық ресурстар ұсынылады», – деді
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі
Дәурен АБАЕВ.
Қазақстанда жаңа COVID-19
вирусын жұқтырғандардың саны
артуда. Осыған орай билік студенттер мен оқушыларды қашықтықтан оқытуға ауыстырды.
Олардың оқу үрдісінен тыс қалмауы үшін педагогтер қашықтан
білім беруде.
Білім беру жүйесін жан-жақты ақпараттандырып, қашықтан
оқытудың алғышарттары Елбасы
Н.Ә. Назарбаев ұсынған «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасында айқын көрсетілген.
Қашықтықтан оқытудың жергілікті
жүйесі белгілі бір білім және жекелеген қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның
құрамына жоғары оқу орындары
ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де кіреді.
Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық потенциялын,
компьютерлік техниканы ұтымды
пайдалана отырып, үздіксіз білім
беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған орай,
мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және аймақтық
желіні пайдаланып, шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту
үрдісінде әдістеме бойынша тәжірибе алмасуы қажет.
Қашықтықтан білім беру мүмкіндігін ұсынатын оқу орындарының барлығы бір-бірінен белгілі
қасиеттері бойынша ерекшеленеді. Олардың ерекшеліктері білім
беру мазмұны мен деңгейі, білім
алушылардың саны мен құрамы, техникалық және қаржылай
мүмкіндігі бойынша ерекшеленеді. Қашықтықтан білім беру жүйесі дамыған елдерде мемлекет
деңгейінде қаржыландыру арқылы жүргізіледі. Дүниежүзіндегі дамушы елдердің барлық жоғарғы
оқу орындары қашықтықтан білім беру технологиясымен жұмыс жасауда. Мысалы, алпауыт
елдердің бірі Америка құрама
штаттарында 1995 жылдан бастап жоғары оқу орындарының
58%-ы қашықтықтан оқыту технологиясына тәжірибе жасап,
бұл технологияның тиімді екенін
алға тартқан. Қазірде коронавирустың кесірінен бұл елде мыңдаған оқу орындары осы технология бойынша жұмыс істеуде.
Осыған орай, қазақстандық студент Сәби Байсуфинов Америкадағы жағдай туралы былай
дейді:
– АҚШ-тағы жағдай бізді бірша-

ма алаңдатып отыр. Әрине, бұл
елдегі коронавирустың жағдайы
Италиядан қарағанда әлдеқайда
жақсы. Соңғы аптада жұқтырғандардың саны анағұрлым көп болды. Жергілікті денсаулық сақтау
министрлігінің мәліметі бойынша, қазір елде вирусты 90 мыңнан астамы жұқтырған және кем
дегенде 1500 адам қайтыс болған. Бүгінгі таңда Нью-Йорк, СанФранциско, Лос-Анджелес сияқты
қалаларда карантин жарияланды.
АҚШ-тың ең ірі штаттарының бірі – Калифорнияда бірқатар шектеулер бар. Бейсенбіде штат губернаторы, тұрғындарға үйлерінен шығуға тыйым салынғанын
хабарлады. Көптеген қоғамдық
орындар мен мекемелер – мейрамханалар, кинотеатрлар, кафелер жабық. Тамақтану орындары тек тағам дайындап, үйде
отырған азаматтарға әкелуде.
Дәріханаларға, банктерге, жанаржағармай бекеттеріне, азық-түлік
дүкендеріне және азық-түлік жеткізу қызметтеріне олардың қызметін жалғастыруға рұқсат берілді. Сонымен қатар мұнда серуендеуге болады, алайда басқа адамдармен міндетті түрде бір жарым метр қашықтықты сақтап жүруіңіз тиіс. Ережені сақтамаған
жағдайда 1000 доллар айыппұл
салады немесе 6 айға түрмеге қамап тастайды. Бірақ халық биліктің қойып отырған ережелеріне
мән бермегенімен көпшіліктің
үрейін туғызып отыр. Адамдар
көп мөлшерде тамақ, су, дәретхана қағазы және тіпті қару сатып алып жатыр. Қарап отырсақ,
жергілікті халық американдық
зомби-апокалипсис сынды киноларды көп көріп қойған сияқты.
Дегенмен қазіргі жағдай мәз емес.
Ал оқу үрдісіне келетін болсақ,
Америкада жалпы қашықтықтан
оқыту жүйесі әлдеқайда дамып
кеткен. Қазақстаннан бір ерекшелігі – ол ғаламтордың жылдамдығы өте жоғары. Тек қолданып отырған ноутбугің техникалық ақауға шалдықпаса болғаны, – дейді Сәби Байсуфинов.
Нью-Йорктегі жағдай мен қашықтықта оқу жүйесіне қатысты
Ғабит Бекенұлының айтқан сөзіне
сүйенсек, АҚШ халқының 43%-ы

карантин жағдайында өмір сүріп
жатыр.
– COVID-19-дың шапшаң таралуына орай, 16 наурыздан бері
білім беру мекемелері толықтай
жабылып, 23 наурыздан бастап
онлайн режимге ауысты. Алайда мен оқып жатқан Колумбия
университеті тіпті 9 наурызда
жабылып, 11 наурызда сабақтарды қашықтықтан оқыту жүйесіне
көшірген болатын. Осылайша Колумбия университетінде оқитын
Қазақстанның азаматтары 11 наурыздан бері сабақтарын онлайн
түрде оқып келеді. Интернетпен
қамтамасыз ету деңгейінің жоғары болуы және технологиялық
жағынан озықтығы Америкада
осындай дағдарысты кезеңде
мектеп, колледж және ЖОО оқуды
қашықтыққа көшіру үрдісін әлдеқайда жеңілдетеді. Нәтижесінде
Американың оқу орындары қысқа
уақыттың ішінде онлайн режимге
жылдам ауысты. Қашықтықтан оқу
кезеңіне өту барысында студенттермен қатар оқытушы профессорлар да жүйелі дайындықтан
өтіп, дәріс оқу мен сабақ жүргізудің
онлайн әдістері мен платформаларын меңгеріп, біліктіліктерін
шыңдады. Жалпы қашықтықтан
оқыту студенттермен қатар кейбір
профессорларға үйреншікті болмағандықтан, университеттер онлайн оқыту бойынша вебинарлар
мен тренингтерді өткізіп жатыр.
Қашықтықтан оқытуға байланысты АҚШ-тың ЖОО Zoom, Canvas,
WebEx, Blackboard сынды түрлі
онлайн бағдарламалары қарастырылған. Қазіргі таңда Колумбия
университеті Zoom және Canvas
бағдарламалары арқылы оқып
жатыр. Біз Canvas арқылы оқитын сабақтардың материалдарын
онлайн жүктейміз. Ал профессор
қандай да бір ақпаратты немесе хабарламаны осы Canvas-қа
жарияласа, студенттер берілген
тапсырмаларды дедлайнға дейін
осы бағдарламаға салып отырады. Қазір дәрістер мен сабақтар
онлайн Zoom бағдарламасы арқылы өткізіліп жатыр. Zoom-ның
ерекшелігі – ол онлайн сабақта
қанша адам отырғанын білуге, сұрақ қоюға, студенттерді топтарға
бөліп, дискуссия ұйымдастыруға,

пікір білдіруге зор мүмкіндік береді. Профессор сабаққа дейін
презентациясын Canvas-қа жүктейді, ал онлайн дәріс кезінде
Zoom арқылы оны пайдаланып
сабақты түсіндіреді. Осылайша
профессорлар студенттерге кез
келген сәтте қол көтеріп, сұрақ
қоюға немесе комментарий жасауға мүмкіндік береді.
Қашықтықтан оқытуды оңай
немесе қиын деп айта алмаймын.
Мен үшін университет қабырғасында оқыған ыңғайлы әрі тиімді.
Қашықтықтан оқыту кампустағы
студенттерді көптеген мүмкіндіктерден айырады. Атап айтсақ, ең
алдымен өзіңді шынымен студент
сезіну үшін университет қабырғасында болу шарт деп ойлаймын.
Содан кейін аудиторияда профессордың дәрісін тыңдау, оған сұрақ
қою, басқа студенттермен сабақ
бойынша мәселелерді талқылау,
өз ойыңды білдіру өте маңызды.
Бірақ мұны онлайн сабақтарда
да жасауға болады, алайда аудиторияда өтетін сабақтың артықшылығы айтарлықтай көп. Бұл
пікіріммен студенттердің көпшілігі
келісетініне сенімдімін. Өйткені
сабақ онлайнға өтеді деп алғашқы ақпарат алған кезде көптеген
студенттер наразылығын білдіріп
жатты, бірқатары өз штаттарына
немесе өз елдеріне қайтып кетті.
Екіншіден кампуста түрлі ғылыми
және оқу үрдісіне қатысты іс-шаралар, дөңгелек үстелдер, дәрістер
мен кездесулер күнде өтіп тұратын.
Бұл біліміңді арттыруға, басқа студенттермен және профессорлармен қарым-қатынасты орнатуға,
нетворкинг жасауға, ғылыми мәселелерді талқылау сынды керемет
мүмкіндіктерге ие боласың. Алайда
өкінішке қарай қауіпті індеттің кесірінен кампустан айырылып отырмыз. Үшіншіден университетте кітапханаларда оқу, принтерді пайдалану, материалдарды сканерлеу
және көшірмесін жасау, компьютерлерді пайдалану, топ болып дайындалу үшін оқу бөлмелерін пайдалануға болатын. Алайда қазіргі жағдай мүлдем басқаша. Үйде жіпсіз
байланып отырып, Skype, Zoom,
What’s App, Messenger сынды бағдарламалар арқылы немесе ұялы телефонмен ғана бір-біріміз-

бен байланысқа шығып, оқу үрдісін жалғастырып отырмыз. Төртіншіден, университет қабырғасында оқытушы профессорлармен офис сағатын белгілеу арқылы кездесіп, сабақ бойынша
түсінбеген жерлерді сұрауға және
кеңестер алуға мүмкіндік бар еді.
Қазір ол да онлайнға көшірілді,
– деді Колумбия университетінің
магистранты Ғабит Бекенұлы.
Қарап отырсақ, Америкада ілім
алып жатқан қазақтың қара домалақ балаларының саны аз емес.
Сонымен қатар іргелес жатқан Ресейде де жерлестеріміз бар екенін
ұмытпағаймыз. Қашықтан оқыту
жүйесіне бұл ел наурыз айының
алғашқы күндерінен көше бастаған. Көршілес жатқан мемлекеттегі жағдаймен Нұрасыл Мұхамедқалиев бөлісті.
– Вирус РФ-қа келгенінен бері
ЖОО-ның бірінен соң бірі қашықтықта оқуға көше бастады. Мен
оқып жатқан Ресей кеден академиясының Ростовтағы филиалы
осыдан екі апта бұрын жабылып,
онлайн оқу жүйесіне ауысты.
Шыны керек, қашықтықта оқу бізге
әлдеқайда қиынға соғып отыр. Онлайн жүйеде бізге тапсырмаларды төрт немесе бес есе қылдырып
береді. Оның үстіне өзім жатақханада тұрғандықтан Wifi арқылы ғаламторға кіріп, сабағымды орындаймын. Жалғыз мен ғана емес,
жатақханадағы студенттердің бәрі
осы Wifi-ды қолданады. Соның
кесірінен интернет жылдамдығы
азаяды. Ал біз үшін бұл уақыттың
жетіспеушілігіне әкеліп соқтырады. Десек те, бізде қазақстандағыдай қашықтықта оқуға арналған
арнайы платформалар бар. Олар:
«Орыс электронды мектебі» алаңы, мұнда тапсырмалар, тақырыптық курстар, видео сабақтар бар,
«Мәскеу электронды мектебі», кітапханасы 800 мыңға жуық аудио,
видео және мәтіндік файлдарды,
оқулықтар мен білім беру қосымшаларын жүктеп алуға болады,
«YaKlass», мұнда мұғалімдер балалардың материалды қалай меңгергенін тексере алады, «Uchi.ru»,
білім алушыларға базалық пәндер
бойынша интерактивті курстар
мен тестілік жұмысқа дайындалатын білім беру алаңы, мұғалімдер
мен ата-аналарға – қашықтықтан
оқыту бойынша тақырыптық вебинарлар, InternetUrok.ru видеопорталы, мектептің оқу жоспарының негізгі тақырыптары бойынша
видео сабақтар өткізілетін білім
беру бейне порталы, «Олимпия»
– олимпиадалар мен курстарды
өткізуге арналған алаң, онда 72ден астам мектеп олимпиадаларының тест сұрақтары мен жауаптары қамтылған, – дейді Нұрасыл Мұхамедқалиев.
Қауіпті індет күннен-күнге ушығып, әлемнің 150-ден астам елін
шарпыған COVID-19 коронавирусы жаһандық экономикаға да
қатты соққы тигізгені бар. Құлдырап бара жатқан экономиканы
көтеру болашақ жастардың қолында. Дегемен де, білім жетілген заманда мектеп оқушылары,
студенттер немесе магистранттар қашықтан оқытылса да қатардан қалмайды дегенге сенім бар.
Мәди МҰХАМЕДҚАЛИ
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Сыннан сүрінбей өтейік!
Алпауыт елдерді аямай шарпыған кесапат Қазақстанға да
келіп жеткенде бәріміздің ниетіміз бір: «Кең байтақ жеріміздің
иесі болып отырған халқымызды, бірлігі жарасқан елімізді
сақтай гөр, Жаратқан!», – деген тілеу ғана.

Сәуле САҒЫНТАЕВА,
АЭжБУ ректоры,
профессор
Кеңес заманының озбырлығы мен зұлмат со-

ғыстарынан ойсырай өткен халқымыз үшін бұл
апат деп айтуға келмес.
Қазіргі сынақ биліктің талабына орай қатаң тәртіп
сақтап, әр азамат жауапкершілігін түсінсе, қиындықтан өтіп кетерімізді
біліп те, көріп те отырмыз.
Бұл ахуал Қазақстанның
білім беру жүйесін де сынаққа салуда. Алдымен
студенттерімізді, енді мектеп оқушыларын түгелдей қашықтықтан оқытуға
көшіруде оқу министрінен қарапайым оқытушыға дейін жауапты міндет
алып отырмыз.
Қашықтықтан оқытудың тәжірибесін жоғары
оқу орнының профес-

сор-оқытушылары үлкен
жауапкершілікпен бастап
кетті. Нәтижесі көңіл толарлық, тіпті мақтанарлық
деп айтар едім. Бұл асудан абыроймен өтерімізге
сенімім мол. Қазір ең бастысы студент жастарға,
ел азаматтарына, қарапайым халқыма айтарым –
мемлекетіміз дер кезінде
қабылдаған шараларды,
Елбасының ауызбіршіліке шақырған бастамаларын барынша қолдайық.
Қиын-қыстау кезеңде әркім өз қызметін адал атқарып, қоғамдық тәртіпті қатаң орындап қана
еліміздің амандығын сақтап қалатын күн туды, ағайын!
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Антисептикті қалай қолдан
жасауға болады?
Бүкіл әлемді дүр сілкіндірген коронавирус індетінің
таралуына байланысты
халық үшін қазіргі кезде
басты міндет – тазалық және
сақтық шаралары болып
отыр. Осыған байланысты
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетінің мамандары
антисептик құралдарының,
яғни залалсыздандырғышты
үй жағдайында да жасауға
болатын кеңестерімен бөлісті,
– деп хабарлайды осы жетекші
жоғары оқу орнының мeдиа
орталығы.
Қолды жиі жуып, антисептик қолдану
жеке бас гигиенасын сақтау, қол мен бетті
таза ұстау – коронавирустан қорғанудың ең дұрыс жолы.

Қазіргі жағдайда мамандар қолды жиі
жууға немесе арнайы құралдармен залалсыздандырып отыруға кеңес береді.
Бүгінде дәріханаларда тапшы болған гигиеналық өнімдерді қалай дайындауға
болатындығы туралы университеттің жаратылыстану факультетінде айтылды.
Ерітінді қолда бар құралдардан дайындалады, ол үшін сутегі асқын тотығы, этил
спирті, глицерин, хош иісті майлар қажет.
Кафедра меңгерушісі Айнагүл Апендинаның айтуынша, университеттің барлық оқу
және әкімшілік ғимараттары құралдармен
жабдықталалады және кез келген адам
мұны үйде жағдайында жасай алады.
Сондай-ақ «Химия және химиялық технология» кафедрасының өкілдері университет қызметкерлеріне арналған антисептик
шығаруды қолға алып отыр. Антисептиктер жұқпалы аурулардың алдын алу үшін
қолданылады. Бірақ оны өте көп пайдаланудың зиянды екенін де білген жөн.

Фемида рекомендует
COVID-19 заставил всю планету
надеть маски, без
защитной экипировки не осталась
и статуя Фемиды
Университета
КАЗГЮУ имени
М.С. Нарикбаева.
Университет таким
образом поддерживает жителей
города Нур-Султан
в борьбе с пандемией. Памятник
Фемиды в маске
– символ университета борьбы с
коронавирусом.
Больше трех тысяч студентов в эти дни перешли
на режим онлайн-обучения. Университет принял
все меры для полного обеспечения доступа студентов к онлайн-обучению в
дистанционном
режиме.
Все необходимые материалы преподаватели загружают в системе Canvas.
Айгерим
Сайлауова,
студент 3 курса специальности «Юриспруденция»: «Интересно видеть
сокурсников в домашнем
образе. В момент дистанционного обучения многие
находятся в других городах.
Это хорошая возможность
для нас, студентов, одновременно быть и дома, и на
учебе».
Эстер
Бабаджанян,
старший преподаватель
Высшей школы права:
«Дистанционный формат
вполне гармонично вписывается в учебный процесс
без ущерба качеству проведения занятий. Существующие технические решения, используемые в нашем
университете,
позволяют
обеспечить вовлеченность

Жүздікке ену – қолжетімді
«QS World University Ranking
by Subject 2020» пәндік рейтингісінің қорытындысы бойынша әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ «Заманауи тіл білімі»
мамандығы бойынша әлемнің
ең үздік 100 ЖОО қатарына
енді.

аудитории,
организовать
дискуссию, обсуждение кейсов, обмен мнениями и т.п.
Не страдает в том числе методика, формы и структура
занятия. У нас, в принципе,
и ранее занятия не делились на лекции и семинары.
Мы проводим контактный
час, позволяющий максимально вовлечь слушателей в процесс обучения.
Подобный формат достижим и сейчас. Так, вчера в
процессе занятия мы разбирали кейс, и режим онлайн
оказался очень удобным
для студентов, так как у них
все под рукой в электронной форме: кодексы, иные
НПА, презентации и т.п. Это
все способствует развитию
навигационных навыков и

ведет к более быстрой обработке информации».
Карина Ашжанова, студент: «С моей точки зрения,
дистанционное обучение не
сильно отличается от заочного. Разве что находимся
в любом удобном для нас
месте и положении. Но в основном мы также слушаем
лекции
преподавателей,
«поднимаем руку» и задаем
вопросы».
Уважаемые студенты и
преподаватели, ученики и
учителя всего Казахстана!
Статуя Фемиды, богини
правосудия, призывает вас
оставаться дома, соблюдать все меры предосторожности и быть рядом с
близкими.
Назерке Бастами

QS «WUR by Subject» рейтингісінде бес
пәндік сала бойынша әлемнің 1200-ден
астам университеті сарапталды. Рейтинг
әдіснамасы басты төрт көрсеткіш негізінде
жасалады: академиялық беделдік, жұмыс
берушілер арасындағы бедел, ғылыми
мақалалардың дәйексөзділігі және Хирш
индексі. Рейтинг 95 мыңнан астам оқытушының, 45 мың жұмыс берушінің пікірлері
мен «Scopus» деректер қорынан алынған
мәліметтерді ескере отырып жасалған.
Өткен жылмен салыстырғанда қазақстандық университет өз көрсеткіштерін
айтарлықтай жақсартып, «QS WUR by
Subject» рейтингісінде позициясын күшейтті. «Заманауи тіл білімі» мамандығы
бойынша университет әлемнің ең үздік
51-100 жоғары оқу орындарының тобына,

«Лингвистика» бойынша 201-250, «Ағылшын тілі мен әдебиеті» және «Құқықтану»
бойынша 251-300 тобына кірді. Сонымен қатар аталған рейтингке алғаш рет
«Математика» (топ 351-400), «Экономика
және эконометрика» (451-500), «Физика
және астрономия» (551-600) мамандықтары енді. «Өнер және гуманитарлық
ғылымдар» пән саласында университет
339-шы орыннан 277-ге көтеріліп, «Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент» бойынша 351-ші орынға ие болды.
ҚазҰУ зерттеу университетіне трансформациялана отырып, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемнің ең үздік 200
ЖОО-на кіру бойынша маңызды мемлекеттік міндеттерін жүзеге асыруда. Айта
кету керек, ҚазҰУ 2019 жылы QS жаһандық рейтингісінің қорытындысы бойынша алдыңғы қатарлы университеттер
тізімінде 207-ші орынға ие болды. ТМД
елдерінен бұл топқа тек Ломоносов
атындағы ММУ мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ кірді.
Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ баспасөз қызметі

отзыв о газете
Получили сегодня свежий выпуск вашей замечательной
газеты. Мой поклон вам. Отличная газета. Много полезного
и актуального. Спасибо огромное!
Лариса Тургинбаева,
председатель ОО «Шымкентская городская организация Казахстанского
отраслевого профессионального союза работников образования и науки»
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Сотрудничество

«Өрлеу», спасибо, что вы есть!

Международный
дистанционный конкурс «Воспитание с
изюминкой: поиск,
идеи, воплощение»
традиционно проводится Северо-Казахстанским филиалом
«Өрлеу» уже на протяжении семи лет,
решает цели и задачи
развития дошкольного образования. С 2013
года конкурс вырос от
областного до международного в 2018
году.
На протяжении последних
двух лет произошли изменения
и в формате конкурса, от очного
к дистанционному, который отвечает современным требованиям
использования
интерактивных
средств, открывает неограниченный доступ педагогам из самых
отдаленных уголков Казахстана к
мероприятию.
География конкурса также
растет год от года. В этом году
участниками стали педагоги дошкольных организаций Германии, России, Беларуси, Эквадора,
Уганды. И, конечно же, обширная
аудитория педагогов Республики
Казахстан. Всего 227 педагогов
представили 118 проектов.
Северный Казахстан представляли 149 педагогов, из которых
79 педагогов дошкольных организаций области и 70 педагогов
городских дошкольных организаций, что, несомненно, является
решением одной из поставленных
задач Государственной программы развития образования и науки
на 2020-2025 годы: «сократить
разрыв в качестве образования
между городскими и сельскими
школами, регионами, учебными
заведениями, обучающимися».
Авторитетное международное
жюри, в состав которого входили
как ведущие ученые в сфере дошкольного образования России,
Украины, Казахстана, так и ветераны педагогического труда, педагоги-практики, преподаватели СКГУ
им. М.Козыбаева, провели экспертизу по следующим номинациям:
1. «Туған жер», посвященная
1150-летию аль-Фараби, 175-летию Абая Кунанбайулы, 25-летию
Конституции Республики Казахстан.
Первое место:
– Булатова Гульшат, Кариева
Жанслу, Акиньшина Елена, Мажикова Салтанат, Сергазина Динара,
ясли-сад «Арман» г. Петропавловск;
– Даниярова Айнур, Жантасов
Ербулат, Теменова Алия, Ташкенова Алтынай, Аманжолова Жадыра, ясли-сад «Балуса», г. Петропавловск.
Второе место:
– Горбунова Ольга, ясли-сад
№24 «Солнышко», ЗКО, г. Уральск;
– Омарова Альфия, ясли-сад
№19 «Нұр бала», г. Кокшетау;
– Бектенова Назгуль, Мусулманбекова Динара, ясли-сад «Алпамыс», г. Петропавловск.
Третье место:
– Абишева Жадра, Жумагалиева Умутжан, Макенова Жанар,
Тулегенова Айжан, Жамантикова
Айнагуль, ясли-сад «Айнагүл»,
с. Пресновка Жамбылского района, СКО;
– Сугурбаева Роза, ясли-сад
«Алпамыс», г. Петропавловск.
2. «Я помню, я горжусь!», по-

священная 75-летию Победы в
Великой отечественной войне.
Первое место:
– Балмагамбетова Гульшат,
Мұқанбетжанова Гүлден, Алдонгарова Лаура, Төлегенова Бибігүл Қуаныш, Атраубаева Галия,
ясли-сад для детей со сложными
нарушениями речи «Алма», г. Актобе;
– Аникеева Екатерина, Карпухина Светлана, Дмитриева Вероника, Осипова Надежда, Яковлева
Марина, ясли-сад «Алтынай» Карагандинской области, г. Темиртау;
– Казурова Ольга, Копейкина Ольга, Саратовская область,
ЗАТО Светлый, детский сад №5
«Ромашка»;
– Молоканова Ирина, г. Петропавловск, дошкольный учебно-воспитательный центр «Искорка»;
– Ревнивцева Яна, Максимовская Ирина, Власенко Ольга,
Мазуренко Наталья, Смольякова
Светлана, ясли-сад «Гулливер»,
г. Петропавловск;
– Ташкенова Алтынай, Насырова Татьяна, ясли-сад «Батыр»,
г. Петропавловск.
Второе место:
– Урозалинова Жанерке, Кабдулбариев Еркин, ясли-сад «Алтын бесік», г. Петропавловск;
– Абдувелиева Ирина, КГУ «Петровская средняя школа», Есильский район, СКО;
– Баева Анжелика, Бобрешова
Гульнара, Тулебаева Айнагуль,
Попова Наталья, Швыдко Оксана,
ясли-сад «Ажар», СКО, Кызылжарский район, с. Новоникольское;
– Волкова Любовь, Колесникова Анна, Мичкарева Татьяна,
детский сад «Знайка», г. Петропавловск;
– Жуковень Татьяна, Уразбаева Елизавета, ясли-сад «Мирас»,
СКО, Кызылжарский р-н, а. Бесколь;
– Крайцер Людмила, МЦ «Солнышко», с. Петровка, Есильский
район, СКО;
– Максимова Марина, ясли-сад
«Василек», г. Петропавловск4
– Пархолуп Светлана, Околитенко Надежда, Саратовская область, ЗАТО Светлый, детский сад
№5 «Ромашка».
Третье место:
– Шыганбаева Кенжегүл, ясли-сад «Жәудір», а. Атамекен,
район Мұнайлы, Маңғыстауская
область;
– Чжао Светлана, Хусаинова
Куралай, Грабова Вера, Ананьева
Наталья, Абдраемова Гульмира.
ясли-сад «Балақай», г. Караганда;
– Айкенова Светлана, Курбатова Татьяна, «Таманский комплекс
школа-ясли-сад», СКО, Аккайынский район;

Алма Мурзалинова: «Проект
яслей-сада «Балауса» посвящен
175-летию со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Проектной группой педагогов-дошкольников проделана
огромная работа по изучению
распространения
творчества
выдающегося поэта Казахстана.
Через социальные сети педагоги
связались с Германией, Францией,
Угандой – Великого Абая знают и
любят далеко за пределами Казахстана. Стихи Абая звучали на
французском, немецком языках.
Памятники Абаю расположены в разных частях мира. Это
Будапешт, Тегеран, Стамбул,
Москва, Пекин и многие другие. В
Киеве, Ташкенте, Дели, а также
Берлине названы улицы в честь
Абая. Обо всем этом рассказали
педагоги в проекте «Абай менің
жүрегімде!».
Педагог знающий – одно из
явлений дошкольной педагогики.
Абай говорил: «Дитя человеческое не рождается на свет разумным. Только слушая, созерцая,
пробуя все на ощупь и на вкус,
оно начинает познавать разницу между хорошим и плохим. Чем
больше видит и слышит дитя,
тем больше узнает. Многое
можно усвоить, внимая словам
разумных людей. Недостаточно
обладать разумом – только слушая и запоминая наставления
знающих, избегая пороков, можно
стать полноценным человеком».

– Артемкина Елена, Смирнова
Майя, Саратовская область, ЗАТО
Светлый, детский сад №5 «Ромашка»;
– Ахметжарова Динара, Чернецкая Татьяна, мини-центр «Солнышко», СКО, Тайыншинский район, с. Заречное;
– Башинская Ирина, Желновская Фанузя, мини-центр при
Горьковской средней школе, СКО,
Тайыншинский район, с. Горькое;
– Гомилко Лариса, мини-центр
при Лавровской средней школе,
СКО, Айыртауский район, с. Лавровка;
– Жакенова Гульхан, Жаманбаева Динара, Аюпова Алтынай,
ясли-сад «Балапан», СКО, Кызылжарский район, а. Бесколь;
– Кубеева Рахима, ясли-сад
№4 «Дельфинчик», Карагандинская область, г. Темиртау;
– Лактионова Елена, мини-центр «Карлығаш», СКО, Аккайынский район, с. Шагалалы;
– Пузикова Любовь, Черныш
Надежда, Митянина Ольга, ясли-сад «Асель», СКО, Кызылжарский район, с. Пеньково;
– Рустенова Алия, Баймуратова
Динара, мини-центр при средней
школе имени Героя Социалистического Труда Есима Шайкина,
СКО, район Шал акын, г. Сергеевка;
– Ауганбай Айнагул, Шакирбаева Динара, ясли-сад «Мирас»,
СКО, Кызылжарский р-н, а. Бесколь;
– Утежанова Татьяна, дошкольный учебно-воспитательный центр
«Искорка», СКО, г. Петропавловск.
3. «В дела ты добрые вложи
все лучшее своей души», посвященная Году волонтера в Республике Казахстан.

Первое место:
– Борисова Светлана, Кормина Марина, Галяускене Татьяна,
Брыксина Юлия, Федотова Наталья, ясли-сад «Гулливер», г. Петропавловск.
Второе место:
– Варакина Наталья, Лукиных
Аида, детский сад «Чайка», г. Петропавловск;
– Жусупова Айгуль, Бурак Светлана, Осипова Татьяна, Федорцова Наталья, ясли-сад «Гулливер»,
г. Петропавловск;
– Мирошникова Надежда, Кулинич Галина, ясли-сад «Мирас»,
СКО, Кызылжарский р-н, а. Бесколь.
Третье место:
– Ауганбай Айнагул, Шакирбаева Динара, ясли-сад «Мирас»,
СКО, Кызылжарский р-н, а. Бесколь;
– Лысенко Елена, ясли-сад
«Балапан», СКО, Кызылжарский
р-н, а. Бесколь;
– Макенова Айгуль, Итикеева
Эльвира, Лапина Лариса, Мусина
Гульнара, ясли-сад «Айнагуль»,
СКО, Жамбылский район, с. Пресновка;
– Савина Елена, детский сад,
г. Калачинск Омской области.
В связи с введением режима ЧС
организаторы приняли решение
отменить традиционную очную
церемонию вручения дипломов
победителям. Но филиал нашел
выход из положения: на сайте разместили для участников конкурса
ссылку для онлайн-подключения
и провели трансляцию подведения итогов конкурса.
Изюминкой конкурса стали
призы от спонсора для лучших
из лучших работ и именной приз
от директора филиала, профессора Алмы Мурзалиновой.

Татьяна Казакова, главный
редактор
Республиканского
журнала «Справочник руководителя дошкольной организации»
МЦФР-Казахстан, член жюри
г. Алматы: «Педагоги яслей-сада «Гуливер» г. Петропавловска
представили проект «Протяни
руку лапе», посвященный внедрению волонтерской практики в
деятельность дошкольной организации, направленной на развитие духовно-нравственной личности дошкольников.
Ребенок, который пожалеет и
позаботится о брошенном щенке
или котенке, никогда не станет
угрозой для общества в будущем.
Проблема бездомных животных существует в каждом городе, и об этом нужно говорить!
Степень ответственного и
гуманного отношения к окружающему нас миру и к животному
миру – одно из важнейших измерений нравственности общества».
Проекты участников яркие,
содержательные,
креативные.
На основе конкурсных работ будет издан электронный сборник,
который получат все дошкольные
организации.
«Өрлеу», спасибо, что вы есть!»
– именно такие слова педагоги
дошкольных организаций говорят
в адрес Северо-Казахстанского
филиала «Өрлеу». И это не случайно: филиал для педагогов –
это пространство реальных возможностей по расширению собственного потенциала выбранной профессии с проведением
рефлексивных практикумов, диалогического общения, психологических тренингов, ролевых игр,
развития межличностных отношений.
Наталья Козарезова,
старший преподаватель
ФАО «НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по СКО», магистр
по направлению
«Менеджмент в ДО»
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Елена Петренко: «Главная миссия дополнительного
образования – помочь ребенку найти себя»
Современная педагогическая среда Казахстана
всецело ориентирована
на развитие и воспитание всесторонне развитого молодого поколения, способного быть
конкурентоспособным и
востребованным во всем
мире. Поэтому помимо
среднего образования
сегодня в стране делается акцент на развитие
и совершенствование
дополнительного
образования.
Практически все творческие
способности в человеке раскрываются именно в детском возрасте, когда у ребенка в полной мере
есть много сил и времени на занятия спортивного или творческого направления. Однако не всегда родители и дети могут определиться с выбором секции или
кружка или же вовсе не считают
нужным тратить время на дополнительное образование. О том,
какие перспективы ждут детей в
связи с активизацией дополнительного образования, как подобрать правильное направление
деятельности для своего ребенка
и какие возможности открываются
перед ним – об этом поговорим с
директором Регионального центра
психологической поддержки и дополнительного образования Костанайской области, кандидатом
педагогических наук, доктором философии (PhD), психологом высшей категории Еленой Петренко.
– Елена Александровна, в последние годы внимание общественности приковано к развитию
дополнительного образования,
на эти цели выделяются значительные бюджетные средства. Давайте поясним, что оно
подразумевает под собой и
почему сегодня развитие этого
направления находится в приоритете?
– Дополнительное образование
– это первые серьезные ступеньки
к совершенствованию личности,
к развитию его навыков и выявления скрытого потенциала. Сегодня важно обучать детей не только
обязательным школьным дисциплинам, но и развивать их духовно,
творчески. Казалось бы, ничего
нового в этом нет, но именно сейчас, в век гаджетов и технологического прогресса, очень важно,
чтобы молодое поколение имело
настоящие увлечения, стремилось к высотам и развивалось,
обучаясь каким-то навыкам допол-

Наурыз-2020
В Атырау массовые
народные гуляния,
посвященные Наурызу, имитируют яркие
фигурные композиции.
Они установлены на
центральной площади
города и официально
именуются как «малые
архитектурные формы»,
или МАФы.
В канун светлого весеннего
праздника на площади ИсатаяМахамбета появились арочносветовые конструкции. Но особый
интерес редких прохожих вызывают фигуры танцующих девушек,
скачущих всадников, церемония

нительно. Есть родители, которые
бояться «перегрузить» ребенка,
считают, что его интерес быстро
пропадет, и тогда на смену еженедельному труду неизбежно придут
увлечения, не требующие умственных или физических затрат, например, компьютеры или игровые
приставки. Однако это мнение
ошибочное, начав заниматься в
кружке, ребенок и правда может
решить, что ему это не нужно. Но
родителям это нужно понимать,
принимать и совместно с ребенком
искать новые интересы, не нужно
бояться пробовать, пусть даже попыток будет много. Почему сегодня престижно развивать дополнительное образование? Потому что
любые дополнительные навыки
не только пригодятся человеку в
будущем, но в некоторых случаях
помогут определиться с выбором
профессии или даже принесут
дополнительный доход, но главное
– это развитие интеллекта, упорства, усидчивости и любви к труду.
– Как сами дети реагируют
на дополнительное обучение,
какой возраст является самым
подходящим для выбора кружка?
– Самый оптимальный возраст –
5-6 лет. Лучше всего своего ребенка, конечно, знают родители, они
интуитивно выбирают направление, основываясь на его способностях: музыкальное искусство, хореография, кружок декоративно-прикладного творчества или любой

другой. Дальше, конечно, нужно
учитывать мнение ребенка, не
принуждать его к занятиям, потому
что в первую очередь он должен
полюбить дело, которым будет заниматься, здесь стоит довериться
и помочь. Что касается заинтересованности детей, то цифры
говорят сами за себя. Согласно
данным национальной образовательной базы данных (НОБД),
охват детей и подростков дополнительным образованием в области составляет 79,1% (85 293 человека). В общеобразовательных
школах и организациях допобразования действует 1757 кружков
по интересам с общим охватом
39,4% и функционирует 1663 спортивных секции, что составляет
39,7%.
– Какие новшества вводятся
в Костанайской области по развитию дополнительного образования?
– Сразу отмечу, что в первую
очередь качественное обучение
зависит от педагогов. В Костанайской области на сегодняшний
день 1267 педагогов дополнительного образования. В сравнении
с прошлым годом их количество
увеличилось на 159 человек, это
обусловлено тем, что в регионах
открыты новые кружки по наиболее перспективным и новым направлениям: керамическая мастерская, клуб журналистики, зоологический клуб, это все в Аркалыке, медиастудия, клуб журна-

листики в Федоровском районе,
школьные телестудии в Карабалыкском, Узункольском районах,
детско-этнокультурная студия в
городе Костанай. Заслуживает внимания детско-юношеский центр
«Жас улан» города Аркалыка, где
на базе одного учреждения можно проследить работу всех кружковых направлений. В этом году
продолжается работа по открытию новых направлений в соответствии с рекомендациями августовской конференции 2019 года,
таких как виртуальный музей,
детская телевизионная студия.
Главная миссия дополнительного образования – помочь ребенку
найти себя, поэтому кружки и секции в области создают так, чтобы
была возможность охватить все
доступные сегодня виды деятельности.
– Региональный центр психологической поддержки и дополнительного
образования
способствует развитию этой
системы, ведется ли курирующая работа?
– Что касается работы Центра
в области развития дополнительного образования, то мы курируем
45 организаций дополнительного образования по всей области.
Оказываем им методическую помощь, контролируем их развитие,
проводим мероприятия областного, республиканского уровня.
Направления нашей работы разнообразные – это художественное,
эстетическое, гражданско- и военно-патриотическое
воспитание.
При Центре функционирует несколько видов кружков и клубов
– это студия танца, в которой занимаются несколько коллективов,
студия ИЗО, инструментальные
кружки по игре на домбре и начально-технического моделирования, есть военно-патриотический клуб. Работа действительно
многогранна, что помогает нам
не просто говорить о вовлечении
подростков в активную социальную жизнь, но и делать действительно важные для области мероприятия.
– Елена Александровна, исходя из вашей практики психолога, можно ли четко выявить, к
чему предрасположен ребенок,
еще в детском возрасте?
– Конечно, первые интересы и
увлечения видно еще в начальной
школе, а вот более серьезные решения в жизни ребенка, например,
выбор профессии, часто ставит
в тупик. Сейчас существует множество новых профессий, многие зарабатывают на фрилансе,

Малые формы праздника
чаепития в национальном стиле.
Таким образом, эти легкие скульптурные композиции напоминают,
что праздник весеннего обновления, торжества любви, плодородия
и дружбы уже наступил и вступает в свои права. Кстати, именно
фигурные МАФы используются в
мире при оформлении городского пространства для создания
праздничной атмосферы.
Как уже ранее сообщалось, в
Казахстане все запланированные
культурно-массовые мероприятия
в связи с пандемией отменены,
а выделенные средства будут

возвращены в бюджет.
– В целях экономии бюджетных средств МАФы используются
в Атырау с 2017 года, – сообщили
нашему изданию в городском акимате. – После нынешнего праздника Наурыз они по необходимости
будут находиться на площади Исатая-Махамбета. На все работы из
бюджета предусмотрено 650 тысяч
тенге. В эту сумму входит монтаж,
демонтаж и транспортировка с
обслуживанием в течение года.
Адам ГУРЬЕВ
Фото Рахима КОЙЛЫБАЕВА
Атырау

причем именно благодаря своим
навыкам дополнительного образования. Специалисты нашего
Центра, используя методики, могут
выявить интересы будущей профессиональной направленности
у подростка. Наши психологи работают с многоуровневыми тестами и помогают определять творческую или иную направленность
ребенка.
– Как можно ознакомиться с
перечнем возможных направлений для деятельности детей?
Насколько перечни секций в
организациях дополнительного
образования доступны родителям для ознакомления?
– Одной из форм вовлечения
детей во внеурочную занятость
является информирование о деятельности организаций допобразования через интернет и социальные сети. Сейчас почти каждая
организация имеет собственный
сайт с указанием имеющихся
секций и графика их работы, а с
теми учебными организациями
дополнительного образования, у
кого еще нет сайтов, ведется работа, и вскоре этот пробел должен быть устранен. В некоторых
регионах области информированность о деятельности организаций осуществляется на сайтах
отделов образования.
– Если возникают затруднения с выбором внеурочной деятельности подростка, куда можно обращаться за помощью и
есть ли в Костанайской области
такие сервисы?
– Конечно. Такую работу проводят в нашем Центре. Помимо
развития дополнительного образования, функционирует и второе
направление – психологическая
поддержка. В нашем штате находятся грамотные, обученные различным методикам педагоги-психологи. В любой ситуации с ребенком
мы готовы прийти на помощь. В
круглосуточном режиме работает
телефон доверия 37-08-58, 8-708087-42-01 (ватсап), а также ведутся очные и интернет-консультации
по адресу: г. Костанай, улица Толстого, 49. К нам может обратиться
как ребенок, так и родители. В зависимости от сложности вопроса
специалисты проводят многоуровневые тесты, используют арт-терапию и различные методики. Все это
позволяет с точностью определить,
к чему предрасположен подросток
и что нужно делать, чтобы правильно развить его таланты.
Ксения МАЛИКОВА
Костанай

16

Бізді www.bilimdinews.kz сайтынан оқыңыздар

№ 12 (217) 31 наурыз 2020 ж.

bilimdi_el@mail.ru

Дискуссия

Сейчас самое подходящее время поближе узнать своего ребенка
В условиях пандемии и последовавшего за ней карантина родители и дети оказались лицом к лицу. Звучит странно, но, как показала практика, взрослые и младшие члены одной семьи не привыкли общаться
наедине, без вмешательства учителей, тренеров, воспитателей. Не зная, как быть, одни родители пустили
ситуацию на самотек, предоставив ребенка гаджетам, другие включили в себе воспитателя «по полной»,
заставляя школьника и на каникулах заниматься онлайн. Так или иначе, многие родители задумались,
насколько важен труд педагога, который буквально «разгружает» родителей, взваливая на себя большую
часть вопросов обучения и воспитания.
Мы обратились к компетентным специалистам – психологам Института семейного воспитания – и попросили их дать рекомендации родителям и учителям. Как научиться мирно сосуществовать со своим ребенком? Надо ли его заставлять заниматься музыкой, языками, спортом вопреки желаниям? И как встретить
предстоящее дистанционное обучение, которого многие уже заранее боятся? За ответами заходите в дискуссионный клуб Миргуль Джилкишиновой и при этом оставайтесь дома!
Гульмира Капанова, психолог школы-гимназии №22
г. Нур-Султан:
– Проблемы во взаимоотношениях между детьми и родителями
существовали всегда, вне зависимости от ситуации или карантина.
В рутине обычных дней занятость
папы и мамы порождает дефицит
родительского внимания, что сказывается на психологии ребенка,
на его воспитании и обучении, в
формировании таких важных качеств, как слушать, слышать и понимать друг друга. В сложившейся
ситуации у многих родителей появилось больше возможности быть
рядом с детьми. Это позволяет
родителю лучше узнать интересы
своего ребенка, сделать переоценку того, насколько их дети умеют
организовать сами свою деятельность, досуг, распределять время,
помогать своим родителям, беречь свое здоровье и своих близких. Дети в этой ситуации на себе
ощутили обеспокоенность родных
за их здоровье, тот же досуг, за
будущее, и это помогает еще раз
убедиться в том, насколько родитель любит своего ребенка.
В условиях карантина как у
взрослых, так и у подростков появляется возможность работать над
собой, над такими качествами,
как проявлять терпение в общении, быть сдержанными, умение
находить компромиссы, слушать
и слышать друг друга, договариваться, поддерживать, лучше понимать, проявлять заботу друг о
друге. В результате для каждого
родителя и ребенка происходит
переоценка жизненных ценностей,
таких как здоровье, семья. Каждый
понимает, насколько важно беречь
свое здоровье, заботиться о своих
близких, особенно о старшем поколении, не стесняться проявлять

любовь к своей семье, понимать,
как они могут скучать по общению с друзьями и как важны слова
поддержки всем сегодня.
Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка заниматься
каким-либо видом деятельности
против его воли. Это принуждение
вызовет у ребенка противоположное отношение к этому виду деятельности, а что самое страшное
– порождает разногласия и барьеры в общении между ребенком и
родителем, которые впоследствии
разрушают границы доверия растущей личности к миру и самым
близким людям. Ребенка лучше
заинтересовать к определенному
виду деятельности, стремиться
делать вместе, правильно мотивировать. Вот только тогда можно ожидать хорошего результата,
влияющего на раскрытие потенциала ребенка.
Ольга Абрамова, психолог
школы-гимназии №32 г. НурСултан:
– Некоторые родители считают, что главное – предоставить
ребенку полную свободу во время каникул и позволяют своему
чаду все: тусоваться с друзьями, гулять до утра, играть в компьютерные игры и без конца
смотреть мультики и т. д. После
такого «отдыха» ребенку может
понадобиться
дополнительная
«реабилитация» как минимум в
виде свежего воздуха и полноценного сна. А значит родителям
надо взять на себя заботу о правильной организации каникул,
чтобы с пользой провести свободное время. Важно помнить:
чем несобраннее и не всегда самостоятелен ребенок, тем более
тщательным должен быть план.
Нужно научить ребенка отды-

хать осмысленно, лишь родители
смогут приобщить к прекрасному
своих детей с раннего возраста.
Ведь ребенок с рождения тянется к красоте. Умело организованное эстетическое воспитание
помогает детям глубже познать
окружающий мир, развивать способности. Лучшие произведения
художественной
литературы,
живописи, театра, кино, музыки
расширяют кругозор ребенка и
помогают ему ярче чувствовать
и понимать прекрасное в окружающем нас мире.
Рисование, вышивка, лепка,
выжигание, конструирование, моделирование в первую очередь
подойдут тем деткам, которые
не умеют сосредоточиться, сконцентрироваться. Эти занятия не
только помогут развить эстетический вкус, но и сделают ребенка
более собранным, сдержанным.
Музыка, танцы, фотография прежде всего полезны погруженным в
себя детям-интровертам, которые
привыкли скрывать от окружающих свои мысли и настроение,
для них возможность творчески
выразить себя в звуке или в движении, в удачно пойманном кадре
очень важна. Кроме того, музыка
помогает бороться с грубостью,
некультурностью, она окрашивает
чувства детей в более светлый и
жизнерадостный тон. И еще, не
создавайте вокруг успехов вашего
чада нездоровый ажиотаж (демонстрация «шедевров» юного гения
всем родственникам, бесконечные
похвалы и т.п.). Пусть ваше одобрение всегда будет искренним, а
не показным. Найдите время поговорить с ним о занятиях, расспросите, что кажется сложным, а что
получается легко, вдохновите на
дальнейшее творчество. Разумно
распределяйте время ребенка,

Преимущества и недостатки дистанционной
формы обучения, по мнению психологов:
+ в любое время школьник сможет заниматься своим образованием самостоятельно. Ученик не связан временными рамками,
ведь главное – это результат;
+ есть люди, которым проще учиться, когда никто не отслеживает процесс;
+ обучение на расстоянии позволяет не пропускать занятия.
Достаточно только включить компьютер;
+ не нужно тратить деньги и время на поиск и покупку учебников, другой литературы, ведь все можно найти в интернете;
+ детям не нужно каждый день носить тяжелые рюкзаки.
– есть ученики, которые к самообразованию вообще не предрасположены. Такие дети все время будут развлекаться, а не
учиться. Если за таким ребенком не следить, он, вполне вероятно, вообще забросит учебу;
– отсутствие у некоторых семей технических возможностей:
компьютера, доступа в интернет.

чтобы он не переутомлялся и полноценно отдыхал во время каникул. В первую очередь, перестать
паниковать и бояться!!! Важно
сконцентрироваться и нацелить
ребенка и себя на результат! Для
снятия напряжения существует
множество техник и обычных действий, не требующих особых знаний и какой-либо подготовки.
Предстоящее дистанционное
обучение – это переход на новый
формат усвоения знаний. Не стоит бояться, а лучше постепенно
подойти к вопросу со всей смекалкой, спокойствием и интересом.
Для учителей и детей это станет
новым опытом в учебном процессе. Кто как не учитель понимает
лучше всех, как справиться с новой информацией и поставленной
задачей, уметь разобраться в вопросе и усвоить новый материал.
Именно с позиции спокойного и
умного человека и со словами «Я
все смогу, я с легкостью во всем
разберусь и попробую решить»

стоит так же подойти к дистанционной форме обучения детей
сегодня. Главное – помнить, что
не стоит бояться спрашивать,
просить помощи у педагога, родителя, внимательно слушать инструкции и правильно понимать
рекомендации. Если что-то остается непонятным, задайте необходимые вопросы для лучшего
усвоения учебного материала.
Айгуль Сакенова, психолог
школы-лицея №72 г. Нур-Султан:
– В условиях дистанционного
обучения от родителей и учеников потребуется высокая организованность, мобильность и
самостоятельность. Только это
может помочь детям и родителям.
Спокойствие и решительные действия в процессе дистанционного
обучения будут способствовать
мотивации учения школьников,
а мотивация – это главный фокус-контроль для успешного обучения детей и подростков.

#мывместе

Из карантина мы должны выйти более развитыми

Время вынужденного заточения в домах каждый казахстанец использовал
по-своему. Многие ушли в пассивный отдых. И на этом фоне особенно бросаются
в глаза активисты, которые взяли на себя миссию делиться своими знаниями
– абсолютно бескорыстно. Алтай Сиырбаев, преподаватель, социолог, психолог, бизнес-тренер, вел прямые эфиры в соцсетях и рассказывал своим подписчикам о том, чему когда-то научился сам. Темы самые разные, но актуальные:
тайм-менеджмент, антистресс, как развиваться в сложных ситуациях… «Это
лучше, чем замкнуться в своей скорлупе», – объясняет свою активную позицию
Алтай Мухтарович. Во время видеосвязи наш собеседник высказал свою позицию о сложившейся ситуации.
– Кризис – для слабых людей
беда, для сильных это шанс. На
данном этапе, когда многие из
нас перешли на дистанционную
работу, надо уметь находить
плюсы. Больше времени можно
проводить дома, не надевать
пиджак и галстук. В это время

хорошо заниматься саморазвитием. Самые важные дела
лучше расписать по графику.
Сейчас особенно важно включить силу воли. Не поддаваться лени, не засыпать в момент
обучения, читать мотивационные книги.

Кто-то давно хотел выучить
английский язык, заняться йогой, спортом – вот сейчас самое
время. В интернете сейчас можно найти самые разные обучающие занятия. Второй момент
– общение. Общайтесь с друзьями по скайпу, по видеозвонку.

Теперь у вас для этого больше
времени.
Что касается дистанционного
образования, должен сказать,
оно не идеальное. Оно подходит
для тех, у кого есть сила воли,
потому что контроль в процессе
обучения зависит только от себя.
Безвольный человек может схалтурить, подглядеть ответ. Но есть
и плюсы – свободный график
времени, возможность обучаться независимо от расстояния.
При любом раскладе из карантина люди должны выйти более развитыми. Конечно, сейчас
особенно сложно придется учителям школ, поскольку дистанционное обучение предстоит ос-

воить впервые. А мы знаем, что
всегда все новое встречается в
штыки. Ведь гораздо привычней
идти по старому пути. Поэтому
учителям надо особенно тщательно подготовиться к предстоящему процессу. В том числе и
психологически. Надо отдельно
поработать с детьми и отдельно
с родителями. Каждой стороне
объяснить популярно, что надо
помогать друг другу, а не критиковать. Сейчас идет проверка
на прочность. Надо будет преодолевать трудности, преодолевать непонимание со стороны
родителей. Но задача поставлена, и ее следует решить в пользу всех.
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Аймақтар
■ Аламатинская область

«Одна цель. Одна задача. Одно будущее»
В честь 25-летия Ассамблеи
народов Казахстана Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» города
Капшагай собрал детей разных
национальностей со всего Казахстана на 3 смену 2020 года
под названием «Одна цель.
Одна задача. Одно будущее».
Цель смены – продвижение
единства и солидарности, содействие дружбе народов между детьми и подростками, формирование чувства патриотизма
и уважения к Родине.
В смене собрались дети таких наций, как азербайджанцы,
украинцы, татары, уйгуры, узбеки, киргизы, белорусы, тур-

ки, осетины, чеченцы, немцы,
русские и казахи. В программе
отдыха разнообразные мероприятия на ознакомление с
традициями и культурой народов. Так, например, на вечере
защиты отрядных визиток отряды с помощью песен и танцев показывали культуру народов. Также мероприятие под
названием «Карнавал народов»
дало ребятам возможность
представить свой народ зрителям. Каждая нация рассказывала свою историю возникновения
и происхождения, об одежде
и национальных блюдах, про
свою страну, культуру, традиции и обычаи. В течение сме-

ны проходил конкурс плакатов
и стенгазет на тематику «Все
мы одна семья, один народ»,
где участвовали все отряды, а
также дети, которые лично проявили себя в художественном
направлении. Самое главное
мероприятие в смене – «Караоке шоу», ребята смогли спеть
песню на своем родном языке и проявить себя творчески.
А во время «Олимпии» были
включены спортивные игры народов: узбекская народная игра
дупы ташар (подбрасывание
головного убора), монгольская
– стрельба из лука, казахская
– аркан тартыс (перетягивание
каната) и другие.

■ Алматы

Волонтеры КазНМУ вышли
на передовую борьбы
с коронавирусом

■ Кызылординская область

Эстафета чтения
Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды инициировали книжную
эстафету. Через социальные
сети ребята рассказывают о
прочитанных книгах. Таким образом они решили занять себя
и других чтением в каникулярное время.
Первыми эстафету чтения

поддержали ученики шаныраков «Сұнқар», «Бегім ана» и
«Сыр елі». Ребят вдохновили
поэма о патриотизме и любви
к нации Жубана Молдагалиева
«Мен қазақпын», исторически
и социально значимое произведение Оралхана Бокея «Өз
отыңды өшірме» и сказочная
книга Антуана де Сент-Экзюпе-

ри «Маленький принц». Юные
книголюбы записали видеопрезентации и разместили их
в социальных сетях с целью
заинтересовать остальных читателей. Также кызылординские интеллектуалы призывают поддержать эстафету и
поделиться впечатлениями о
прочитанных книгах.

Студенты-медики КазНМУ имени
Асфендиярова надели защитные
костюмы и вышли на работу в больницы, чтобы оказать содействие
врачам, лечащим зараженных коронавирусом.
Они войдут в первое звено за-

щиты казахстанцев от страшной
эпидемии. Всего активность проявили 20 волонтеров-интернов, 50
резидентов, которые работают в
штабе. Также студенты интернатуры задействованы в городских
клиниках.

■ Маңғыстау облысы

COVID-19 вирусын бірге жеңейік

■ Нұр-Сұлтан

Қашықтан оқыту: алғашқы байқау сабағы
Жақын күндері елімізде оқу
жылының төртінші тоқсаны өз
бастауын алады. 6 сәуірден бастап еліміздің барлық мектептері
қашықтан оқытуға көшеді. Барша білім ордалары, оның ішінде
Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектеп оқытудың мұндай форматын алғаш рет жүзеге
асырғалы отыр. Қазіргі уақытта
мектептің барлық педагогикалық
құрамы оқытудың осы форматына дайындық үстінде.
Осыған байланысты Халықаралық мектептің педагог-ұйымдастырушы-кураторлары Zoom
қосымшасы арқылы оқушылармен қашықтан оқытудың алғашқы байқау сабағын өткізді. 20-дан
астам оқушы бір сәтте бейне
конференцияға қосылып, онлайн сабақтың өзгешеліктері мен
ерекшеліктерін талқылады. Кураторлар оқушыларға қашықтан
оқытудың сипаттамасына сай сабақ кестесі болатынын ескертіп,
оқу үрдісі Zoom және Microsoft
Teams қосымшалары арқылы

іске асырылатынын жеткізді.
Педагог-ұйымдастырушы-кураторларымен, сыныптастарымен онлайн режимде қауышқан
оқушылар сағыныштарын жасыра алмады.
– Біз мектепті сағындық. Бірбірімізді бетпе-бет көріп, әдеттегідей ыстық құшақпен амандаса алсақ қой. Сол сәтті асыға
күтеміз. Бір әрдайым біргеміз»,
– деді оқушылар бірауыздан.
Әрбір оқушыға Microsoft
Teams-ке жеке логині мен паролі бар аккаунт берілген болатын. Microsoft Teams есептік жазбасына кіруге арналған деректер педагог-ұйымдастырушы-кураторлар тарапынан алдын ала
үлестірілді.
– Бейне конференция барысында мұғалім жаңа сабақты
түсіндіреді. Сіздерге қосымша
түсіндірме қажет болса, онлайн
режимде бірден мұғалімге сұрақ
қою мүмкіндіктеріңіз бар. Zoom
қосымшасы арқылы мұғалімнен
уақытылы ақпарат алып, сынып-

■ Жамбылская область

ТарГПУ бесплатно шьет маски
для профилактики коронавируса

В Таразском государственном педагогическом университете в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в стране
организована акция благотворительной помощи и поддержки
населению города.
«Наша цель – сшить как можно больше масок, чтобы бесплатно раздать их тем, кому они

действительно нужны. Часть
масок мы раздали сотрудникам
университета. Далее планируем обеспечить жителей нашего
города, особенно пожилых людей и социально уязвимые слои
населения», – отметил ректор
Ержан Амирбекулы.
Кроме того, студенты ТарГПУ
приняли участие во всемирном

тастарыңызбен онлайн режимде
қарым-қатынас жасай аласыздар, – деді кураторлар бейне
конференция барысында.
Сонымен қатар оқушыларға
аудио және бейне байланысты
іске қосу, чаттарды пайдалану туралы қажет ақпарат берілді.
Оқытудың бұл форматы балаларға үйреншікті емес екендігі
түсінікті, дегенмен Халықаралық мектеп ұжымы оқу үрдісінің
мүмкіндігінше тиімді болуы үшін
бар күштерін салуда. Басты мақсат – оқу бағдарламасын толық
көлемде қамту екені сөзсіз.
Жарты сағат уақытқа созылған алғашқы бейне сабақ оқушыларды ерекше әсерде қалдырды:
– Елімізде жүзеге асырылып
жатқан карантиндік талаптар
мен санитарлық нормаларды
қатаң түрде сақтайық. Қолымызды жиі жуып, үйден шықпауға
тырысайық. Сонда ғана біз тезірек қауышатын боламыз. Желіде қайта көріскенше!», – деп
тарқасты балалар.
челлендже ВОЗ #SafeHands.
В социальных сетях молодежь
опубликовала видео, где показывают, как правильно мыть
руки, сопроводив запись обращением присоединиться к
эстафете, которая запущена
главой ВОЗ Тедрос Гебрейесусом и поддержана министром
здравоохранения РК Елжаном
Биртановым. Смысл заключается в том, чтобы побудить людей
как можно чаще мыть руки и
соблюдать правила личной
гигиены во время вспышки коронавируса в мире.
Для участия в челлендже
будущие педагоги предлагают
присылать свои фото и видео
в паблик или размещать их
на своих страницах, не забывая ставить хештэг #safehands
#tarmpusafehands.
Студенты
надеются, что их челлендж поддержат студенты других вузов
страны.

Маңғыстау облысының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет
департаменті коронавирусқа байланысты әлеуметтік желілерде
тарап отырған түрлі ақпараттарға
сенбеуге және оларды әрі қарай
таратпауға шақырады.
Сонымен қатар айтылып жатқан барлық нұсқаулықты жауапкершілікпен орындау керек екенін

айтқымыз келеді. Біздің ұжым сыбайлас жемқорлық фактілерінің
алдын алу үшін онлайн режімде
арыз-шағымдар мен ұсыныстарды
қабылдайды. Сондай-ақ бірыңғай
байланыс 1424 Call-орталығының
сенім телефонына хабарласуға
болады. Өзіміз үшін және әлем
үшін сақтық ережелерін сақтайық.
Біз біргеміз!

■ Нур-Султан

«Казахстанские театры – школам»
27 марта, во Всемирный день
театра, представительство Россотрудничества, МИА «Sputnik Казахстан» и казахстанские театры
запустили новый online-проект «Казахстанские театры − школам».
Во-первых, школьники и студенты, а также их родители уже сейчас могут бесплатно посмотреть в
социальных сетях театров записи
лучших спектаклей, сыгранных в
разное время.
Во-вторых, театры подготовят
специальные ролики, в которых ведущие актеры будут интересно и
ярко рассказывать (и показывать!)
о произведениях русских, казахских
и зарубежных писателей и драматургов. Речь, конечно же, идет прежде всего о тех романах, повестях,
пьесах, поэмах, которые входят в
школьную программу.
Важно, что все это станет состав-

ной частью большого виртуального
образовательного проекта представительства
Россотруднчиества
по основным предметам школьной
программы, который стартует 7 апреля (подробности о трансляциях
будут опубликованы в ближайшее
время на сайте представительства
Россотрудничества kaz.rs.gov.ru).
Одним словом, цель этого проекта − не только скрасить нашим детям «карантинные» дни, но и помочь
подготовиться к предстоящим экзаменам, конкурсам, олимпиадам,
глубже понять содержание литературных шедевров, да и просто расширить свой кругозор.
Кроме этого, предстоящее событие станет своеобразным развитием
широкого известного интерактивного
проекта Sputnik Казахстан «Театр и
молодежь»: https://ru.sputniknews.kz/
theaters/.

При подготовке полосы использованы материалы следующих авторов: Бағлан СЫРЫМБЕТ (педагог-организатор Республиканского
учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» г. Капшагай), Маңғыстау облыстық Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Департаменті,
Сандуғаш Кожина («Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектеп»
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалының баспасөз хатшысы), пресс-служба ТарГПУ.
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ҚАЗАНАМА

Парасатты педагог, білікті басшы болатын

2020 жылғы наурыз айының 28-і күні 66 жасқа толған шағында «Қазақстандық
салалық білім және ғылым
қызметкерлері кәсіптік одағының Алматы облыстық
ұйымы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы ӘБДІҚАДЫРОВ
Садық Нұрсапаұлы кенеттен қайтыс болды.

Садық Әбдіқадыров 1954 жылғы қаңтар
айының 20-сында дүниеге келген. 1981
жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық
институтын бітірген. Мамандығы – тарих
пәнінің мұғалімі. Садық Нұрсапаұлы Талдықорған облысының білім беру саласының дамуына зор еңбек сіңірген. Он жылға
жуық Кербұлақ аудандық білім бөлімін басқарған. Саналы ғұмырын педагогикалық
қызметке арнап, білім саласының ілгері дамуына зор үлесін қосқан асқақ абыройлы
азаматтың қажырлы еңбегі еленіп, «КСРО
халық ағарту ісінің үздігі» төсбелгісімен

2017 жылдан бері «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері
кәсіптік одағының Алматы облыстық ұйымы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы болып қызмет етті. Облыстың кәсіподақ ұйымын басқарған тұста Садық Нұрсапаұлы
өзін ұйымдастыру қабілеті жоғары білікті
басшы ретінде көрсете білді. Аймақтағы
кәсіподақ мүшелерінің еңбек және әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға өлшеусіз үлес
қосты. Өзінің терең білімі, мақсаткерлігі,
қарапайымдылығы, әділдігінің арқасында
ол облыстағы педагогтердің арасында зор

бедел мен құрметке ие болды. Өңірдегі
кәсіподақ қозғалысының дамуы жолында қабілеті мен қарымын аямаған Садық
Нұрсапаұлының еңбегі кейінгі толқын жас
мамандарға үлгі.
Марқұмның мезгілсіз дүниеден озуы «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы» қоғамдық бірлестігі
үшін орны толмас қайғы. Салалық кәсіподақ
және оның мүшелік ұйымдары ардақты әке,
аяулы жар, кәсіподақ көшбасшысы – Әбдіқадыров Садық Нұрсапаұлының қайтыс болуына байланысты туған-туыстарына, отбасына қайғырып, көңіл айтады.

КӨҢІЛ АЙТУ

(1989 ж.), «Ерен еңбегі үшін» медалімен
(2011 ж.), «Құрмет» орденімен (2016 ж.)
марапатталды.

«Білімді ел – Образованная страна» республикалық газетінің редакциясы апталықтың ұстанымын белсенді қолдаушы, тұрақты авторымыз «Қазақстандық
салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Алматы облыстық
ұйымы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы, парасатты педагог және тәжірибелі
тәлімгер ӘБДІҚАДЫРОВ САДЫҚ НҰРСАПАҰЛЫның кенеттен қайтыс болуына
байланысты отбасы мен туған-туыстарына, облыстағы барша ұстаздар қауымына қайғырып, көңіл айтады.

ЖАҢА ТӘСІЛ

Бұл – білім беру жүйесі үшін үлкен сын

Дүниежүзіне қауіп төндіріп
тұрған жағдайға байланысты,
еліміздің білім беру саласы да
сын сағаттың алдында тұр.
Білім және ғылым министрі
Асхат Аймағамбетовтың
«2020 жылдың 6 сәуірінен
бастап мемлекеттік және
жекеменшік мектептерді
қашықтан оқытуға көшіру
туралы» 2020 жылғы 24 наурыздағы бұйрығына сәйкес,
білім жүйесіне тиісті өзгерістер енгізілуде. Яғни, алдағы
уақытта Қазақстандағы
жалпы білім беретін мектептермен қатар жекеменшік
мектептер де толықтай басқа
форматқа, қашықтан оқыту
форматына көшеді.
Біз осыған орай, Жекеменшік білім беру
ұйымдары республикалық қауымдастығының Нұр-Сұлтан қаласындағы директоры,
«Math-Language SEED School» жекеменшік
мекемесінің құрылтайшысы Гүлсім Егізбаевамен хабарласып, жекеменшік мектептердің
аз уақыттың ішінде білім беру жүйесіндегі жаңаша өзгерістерге қалай бейімделе бастағанын, бұл бағыттағы дайындықтардың қалай
жүргізіліп жатқанын білген едік.
Оның айтуынша, 16 наурыз бен 20 наурыз
аралығында елордадағы «Math-Language
SEED School» мекемесі біртіндеп қашықтан оқытуға көшуге арналған челленджді
іске қосқан. Осыған сәйкес, оқушыларға
білім беруде бұған дейін қолданылып келген платформаның тетіктерін кеңейту, мұғалімдерді жаңа платформалармен және
веб-ресурстармен жұмыс істеуге дағдыландыру қолға алынған.
Ал 23-27 наурыз аралығында «MathLanguage SEED School» тағы бір челленджді
жүзеге асырған екен. Ол мұғалімдердің оқушылармен арадағы байланысын нығайтуға, жасөспірімдердің демалыс кезіндегі жинақылығын сақтауға, баланың бойында қашықтан оқыту жүйесіне деген дұрыс көзқарас
пен көңіл-күйді қалыптастыруды көздейтін
шығармашылық жұмыстарға негізделген.

«3 сәуірден бастап біз ықылас-ниеті бар
оқушыларды жаңа форматтағы қашықтан
оқыту жүйесін алғаш байқау процесіне қатысуға шақырамыз. Ол бұған дейін әзірленген форматқа сәйкес келмейді. Қазіргі таңда
балалар жаңа платформаны, веб-ресурстар мен интернет ресурстарды алдын ала
байқап, өздерінің ой елегінен өткізуде. Ал
6 сәуірге қарай барлық оқушы толықтай өз
бетінше қашықтан оқу үрдісіне дайын болады», – дейді Гүлсім Егізбаева.
Бір атап өтерлігі, 16-25 наурыз аралығында SEED School ұжымы мектепке дейінгі
дайындық бойынша 0 сыныптарды және 1-7
сыныптарды қашықтан оқытуға бағытталған
бағдарламаларды әзірлеп шығарған екен.
Әрине, қашықтан оқытуға көшу кезінде мұғалімдермен қатар ата-аналарға да үлкен
жауапкершілік жүктелетіні аян. Себебі бала-мұғалім-ата-ана үштігі арасындағы түсіністік пен сенімді байланыстың қалыптасуы білім берудегі жаңа форматты тиімді
ете түсері анық. Осыған байланысты, 30-31
наурыз аралығында ата-аналарды бірнеше
тақырып бойынша оқыту жүзеге асырылмақ.
Олар: «Қашықтан оқыту кезінде баланы қалай ынталандыруға болады?», «Балаларды

жанама түрде бақылау және қадағалау жүйесін қалай жүзеге асырамыз?», «Қашықтан
оқыту мен онлайн оқытудың айырмашылығы неде?», «Қашықтық режимінде оқытудың бағдарламасы қандай?» деген сияқты
сауалдарға жауап береді.
«Біз қазіргі жағдайды түсінеміз, сондықтан
әр баланың жақсы білім алуына және оқуға
деген ынтасының төмендеп кетпеуіне мүдделіміз. Қазақстанда қалыптасқан ахуалға
байланысты, оқушыларды оқытуға арналған
бірнеше бағдарламалар түрін ұсынамыз», –
дейді Жекеменшік білім беру ұйымдары республикалық қауымдастығының Нұр-Сұлтан
қаласындағы директоры. Оның сөзіне қарағанда, қашықтан оқыту бағдарламасы жұмыс күндері сағат 9.00-ден 16.00-ге дейінгі
уақытқа есептелген көрінеді.
«Әрбір сыныпқа арналған қашықтан оқыту бағдарламасына сәйкес, уақыттың 30-50%
баланың компьютер, планшет, телефон алдында болуын көздейді, 50-70% уақыт оқушының тапсырмаларды қағаз нұсқаларын,
яғни кітапты, шығармашылыққа арналған
материалдарды қолдана отырып, орындауына бағытталған. Әрбір сынып жетекшісі және түрлі пәндердің оқытушылары сабақта-

рын өздері жүргізеді, балалармен күн сайын
байланыс орнатады. Осылайша барлық пән
онлайн түрде өтеді. Қашықтан оқыту бағдарламасында баланың зейінін қалыптастыру
үшін көзге, денеге арналған жаттықтыру
курстары, сондай-ақ уақытында су ішу және
бөлмені желдету режимдерін еске салу
тетіктері белгіленген. Яғни оқыту бағдарламалары оқушының денсаулығын сақтауды
да есепке ала отырып құрылған. Біз сондайақ, «Лидер» бағдарламасы бойынша басқа
мектеп оқушыларына арналған қашықтан
оқыту бағдарламасын әзірледік. Бұл біздің
мектебімізде жүргізілетін қашықтан оқыту
бағдарламасының қысқартылған нұсқасы.
Ол математика, қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс
тілі сияқты пәндер бойынша түсіндіруден,
бекітуден және бақылаудан тұрады», – дейді
өз сөзінде Гүлсім Егізбаева.
Әрине, жаңа әрі белгісіз дүниеге қатысты адамның бойында сенімсіздіктің немесе
алаңдаушылықтың болуы – заңдылық. Десек
те, жақын күндері еліміздегі білім беру саласының мүлдем жаңа кезеңге аяқ басатыны
анық. Бұл ең алдымен, оқу процесінің тоқтап
қалмауын көздегеннен туған алғышарт.
Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов өзінің facebook-тегі парақшасында
қашықтан оқытуға көшу кезінде өзге елдердің
тәжірибесі де назарға алынғанына тоқталған
болатын. «Біз осындай жағдайға тап болған
басқа елдердің тәжірибесін алдын ала зерделедік. Іс жүзінде олардың барлығы қашықтан
оқу режиміне көшкен: бүкіл әлем бойынша
870 миллионнан астам оқушы осындай форматта білім алуда. Барлық мүмкіндіктерді,
аспектілер мен тәуекелдерді жан-жақты ой
елегінен өткізе отырып, біз де уақытша қашықтан оқытуға көшу туралы шешім қабылдадық», – деп жазды ведомство басшысы.
Сондай-ақ Асхат Аймағамбетов жаңа режимде жұмыс істеу педагогтер үшін де, балалар үшін де оңай шаруа емес екенін және
біраз күш-қуатты талап ететінін атап өте келе:
«Бұл – отандық білім беру жүйесі үшін үлкен
сын», – деп баса айтқан болатын. Демек
білім берудің жаңа форматы ұсынған сыннан
сүрінбей өту үлкен жауапкершілікті жүктейді.
Ләйла НАУАН
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Сельская школа – современная школа

В Государственной программе развития образования и
науки до 2025 года большое
внимание уделено сельским
школам. По сути, они не
должны ни в чем уступать городским школам ни по программе, ни по оснащению.
Так ли это на самом деле?
Читайте интервью с директором Жалтырской СОШ Анар
Жаныгуловой.
– Анар Каиркеновна, вы работаете
директором ГУ «Жалтырская средняя
общеобразовательная школа» Майского района Павлодарской области
уже 14 лет. Вы были свидетелем реализации трех Государственных программ развития образования и науки
и будете работать над реализацией
новой ГПРОН на 2020-2025 годы. Как
вы считаете, достаточно ли уделяется внимания государственными программами сельским школам?
– Преемственность программы в вопросах сохранения и поддержки сельской школы очевидна. Сельская и малокомплектная школа всегда была одним
из главных направлений развития государственных программ развития образования и науки Республики Казахстан.
Село сохранится в том случае, если
сохранится сельская школа – это аксиома. Вышла Государственная программа развития образования на 2020-2025
годы, в которой отмечена новая задача
– снижение разрыва качества образования между городскими и сельскими школами. Задача большая, для ее решения
необходимо приложить немало усилий.
– Расскажите подробней о вашей
Жалтырской средней общеобразовательной школе?
– Это малокомплектная магнитная
школа, которая прикреплена к ресурсному центру Коктюбинской школы, расположенной в полутора километрах
от села Коктобе. Проектная мощность
школы составляет 320 посадочных мест,
но в связи с урбанизацией населения,
массовым переездом сельчан на сегодняшний день в школе обучаются 143
учащихся: 1-4 классы – 63, 5-9 классы
– 72, 10-11 классы – 9 учеников. В школе имеются теплые туалеты. Подвоз в
ресурсный центр осуществляется МИО
нашего округа. Школа обеспечена привозной питьевой водой. Тепловой режим
сохраняется, в школе тепло.
– Кадровый вопрос особо остро
стоит в сельских школах. У вас тоже
наблюдается дефицит педагогических кадров?
– Нехватки кадров нет: в коллективе 25 педагогов, из которых 4 молодых
специалиста. Для скорейшей адаптации молодых специалистов проводится
системная работа методического кабинета: назначается наставник, проводятся коучинги, семинары, обсуждаются
учебные программы, система целей
обучения, оказывается помощь в составлении краткосрочных планов. Мо-

лодые и вновь прибывшие учителя
обязательно посещают уроки коллег,
набираются опыта. В нашей школе временно нет учителей, которые преподают
предметы естественно-математического направления на английском языке,
но преподавание осуществляется за
счет учителей-совместителей из ресурсного центра. В повышении профессиональных компетентностей учителей
всего коллектива большую помощь
получаем от посткурсовой поддержки «НЦПК Өрлеу». Учителя, прошедшие курсовую подготовку, находятся в
контакте со своими тренерами. Связь
чаще всего осуществляется благодаря
сетевому сообществу и привлечению
педагогов к различным онлайн-вебинарам. Так мы снимаем психологический
барьер у молодых учителей, помогаем
адаптироваться к работе.
– Вышла новая система аттестации педагогов, по статистическим
данным НОБД от 1 ноября 2019 года,
в Казахстане прошли аттестацию по
новой системе всего 27%. Готовы ли
сельские учителя проходить аттестацию по новой системе?
– Конечно, все новое вызывает страх
и волнение у учителей. Тем не менее
вместе со мной успешно квалтест по
новой системе аттестации досрочно
прошли 7 человек. Постепенно в этом
году пройдут и остальные, но психологической напряженности уже нет, потому
что нами проведена определенная разъяснительная работа, теперь педагоги
поняли новую систему аттестации.
– Мы видим, как много делается
для профессионального роста учителя. А теперь обратимся к форме
обучения. Многие МКШ осуществляют работу в совмещенных классах.
В вашей школе есть совмещенные
классы?
– Совмещенное обучение в разновозрастных классах не практикуем, потому
что наполняемость классов позволяет
проводить отдельное обучение, школа
работает в одну смену. В нашей области
МКШ для осуществления совмещенного
обучения используются методики разновозрастного обучения. Школа сама
выбирает, какие учебные предметы будут подлежать совмещению. Чаще всего
совмещению подлежат предметы «Познание мира», «Самопознание», «Естествознание», «Музыка», «Физическая
культура», а основные предметы ведутся отдельно.
– Сейчас учащиеся на весенних
каникулах, но с окончанием каникул
вся страна готовится к дистанционному обучению, готовы ли сельские
учителя?
– Да, мы будем осуществлять дистанционное обучение, наши учителя
научились пользоваться всевозможными электронными ресурсами: OPIG.kz.,
bilimlаnd.kz., хорошие ЦОРы разработаны ЦПМ, НИШ, АО «НЦПК «Өрлеу». Мы
думаем, что справимся с поставленной
задачей.

– Современная школа должна быть
местом для самовыражения, саморазвития, для проявления личных особенностей обучающихся. Одним словом,
школа – это место для нравственного
становления школьника. Что вы делаете в данном направлении?
– В нашей школе реализуется один
большой проект «Территория школы –
площадка для безграничных знаний»,
в который стали постепенно включаться другие малые проекты. Сейчас их
уже 10. Все проекты способствуют самовыражению обучающихся. Из полюбившихся нашим ученикам среднего и
старшего звена проектов это «Час чтения», инициаторами были библиотекарь
вместе с учителем литературы. В школе
установлен небольшой пьедестал, на
который может встать ученик во время
перемены и рассказать о прочитанной
книге, сделать обзор книги или произведения. В библиотеке работает выставка
буккроссинга, где дети могут обменяться
книгами. Этот же пьедестал используется для реализации другого проекта «Доска личного роста»: на перемене ученик может показать свой проект, свою
поделку, рассказать о том, как съездил
на соревнования или олимпиаду, одним
словом, поделиться своим опытом. Знаете, как трепетно ученики готовятся к выступлению, для них это действительно
пьедестал в прямом смысле этого слова. Следующий полюбившийся проект
– это «Размышления над словами великих мыслителей». На мобильной доске
в коридоре ежедневно вывешиваются
слова, цитаты великих людей, иногда
пословицы и поговорки, размещаются
стикеры и ручки. На перемене обучающиеся имеют возможность прочитать и
написать комментарий к высказыванию,
свое понимание данной цитаты, обсудить с товарищем. Эту идею реализовали учителя самопознания, и ученикам
она очень понравилась. И если вдруг
учитель не успел разместить цитату,
старшеклассники стараются сами написать цитату для обсуждения. Постепенно инициативу старшеклассники берут
в свои руки, согласовывают с учителем.
Старшеклассники приносят много цитат,
это значит, они думают, ведут поиск, хотят поделиться. Учителя казахского языка и литературы стали отмечать, что в
своих письменных работах, сочинениях
и эссе ученики стали чаще приводить и
использовать цитаты. Так мы увидели
полезность данного маленького проекта. У учеников стал расширяться кругозор, их речь стала осмысленной, они
уместно стали использовать цитаты. В
свою очередь, этот проект способствовал увеличению популярности дебатного клуба старшеклассников.
– В ГПРОН на 2020-2025 годы дополнительное образование характеризуется как один из компонентов
качественного образования. Часто
бывает, что кружки и секции проводятся формально или перечень осуществляемых дополнительных услуг
оставляет желать лучшего. Как в вашей магнитной школе осуществляется доступ к дополнительному образованию? Или ваши ученики имеют

возможность ездить в ресурсный
центр?
– Мы в школе открыли филиалы музыкальной школы по классу вокала,
домбры, танцев, филиал художественной школы по классу рисования, филиал ДЮСШ по таким направлениям, как
вольная борьба, казакша курес, волейбол. Сейчас повсеместно открываются кружки или центры по робототехнике. Мы тоже не остались в стороне, у
нас этот кружок пользуется спросом у
школьников как младшего, так и старшего звена. Кружок шахмат также очень
востребован в нашей школе. Школа
наша двухэтажная, для организации дополнительного образования и работы
психологической службы нами полностью оборудовано подвальное помещение. Сейчас в стране обсуждают проект
«Мобильный учитель», мы считаем, что
в этот проект должны входить не только учителя-предметники, но и педагоги
дополнительного образования. Это действительно позволит решить государственную задачу – увеличить доступ к
дополнительному образованию сельских школьников.
– Ученые доказали, что дети, посещавшие организации дополнительного образования, более стрессоустойчивые, доброжелательные, как
вы думаете, почему?
– Думаю, это связано с вдохновением,
возможностью самовыражения. Ведь
дополнительное образование требует
от школьника дисциплины, самоконтроля, внутренних усилий, как результат,
приходит вдохновение, радость от получения результата. Ученики начинают
понимать, что успех сам не приходит, к
успеху надо прийти.
– Анар Каиркеновна, есть ли в Государственной программе вопрос,
который вы включили в свои планы?
– Да, в Государственной программе
есть вопрос шефства городских школ с
высокой результативностью над сельскими школами. Пока к нам с таким
вопросом никто не обращался, мы хотим сами поехать в областной центр и
найти себе шефов. Как говорится, если
гора не идет к Магомеду, Магомед сам
придет к горе. Думаем, что такая инициатива очень полезна. В городских
школах проводятся различные акции:
«Соберем ребенка в 1 класс», «Забота», «Поделись интересной книгой», и
часто некому отдать эти книги, вещи.
Пусть присылают сюда. Для сельских
педагогов получить методическую помощь от городских коллег тоже будет
замечательной возможностью пополнить методическую копилку. Это очень
хорошая инициатива, которая действительно будет способствовать снижению
разрыва качества образования городских и сельских школ.
– Успехов вам, Анар Каиркеновна.
Спасибо за интервью.
Интервью записала
Баглангуль Каримова
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Консолидация отечественной науки –
ключ в борьбе с коронавирусом
В условиях чрезвычайного положения, введенного в Республике Казахстан в связи
со вспышкой коронавируса, переросшей в глобальную пандемию, не вызывает
сомнений, что научное сообщество нашей страны просто обязано сконцентрировать усилия на борьбе с этим злом, уже нанесшим существенный ущерб мировой
и отечественной экономике. Мир столкнулся не просто с очередной вспышкой
мутагенной инфекции – уже следует говорить об эпидемиологическом кризисе, где
в тесный клубок переплелись реальные угрозы здоровью населения, проблемы
экономики и геополитики, а также многое другое.

Григорий Мун,
заведующий кафедрой
химии и химической
технологии органических
веществ, природных
соединений и полимеров
КазНУ им. аль-Фараби,
доктор химических наук,
профессор,
академик НИА РК
В таких условиях решающее
слово при поиске ответа должно
принадлежать ученым. В конце
концов, наука есть та социальная
институция, благодаря которой
существует современная цивилизация и которая была создана для
того, чтобы человек мог противостоять силам природы.
К сожалению, наука в силу целого ряда причин оказалась раздробленной на огромное число
различных дисциплин, представители которых чаще всего
яростно отстаивают свою самостоятельность.
Целостный
взгляд на мир оказался утраченным. Человечество, привыкшее
во второй половине ХХ века рассуждать в категориях пресловутой «специализации», привычно
возложило решение проблемы на

тех, кому это «положено по штату».
В результате надо признать, что
в настоящее время против наступающей беды в виде эпидемиологического кризиса фактически
борются только медики, эпидемиологи и вирусологи. На самом
деле, отдавая должное подлинно
героическим усилиям медиков и
вирусологов, многие из которых
в прямом смысле слова сейчас
рискуют жизнью, выполняя свой
профессиональный долг в различных регионах мира, нельзя не
признать, что только их усилий
явно недостаточно.
Какие бы мощные научные
силы ни были сосредоточены в
мировых вирусологических центрах, ни тест-системы, ни тем
более противовирусные вакцины
невозможно сделать в режиме
реального времени.
Именно это и продемонстрировал текущий эпидемиологический кризис. Вирусологи работают
в форсированном режиме, но...
по-настоящему эффективной вакцины пока нет. Ее так быстро и
не могло появиться.
Следовательно, нужно ставить
вопрос о создании комплексной
междисциплинарной программы
по противодействию таким кризисам, как текущий.
Более того, есть все основания полагать, что этот «черный
лебедь» – далеко не последний,
а низкая скорость реакции науки на их появление – основной
бич
современности.
Именно
поэтому как воздух необходима
креативность, возможность обеспечить высочайший темп внедрения инноваций.
Как утверждал великий австрийский
экономист
Йозеф

Шумпетер, основным инструментом борьбы с любым кризисом в
экономике являются инновации.
«Кризис купируется инновациями». Об этом непременно нужно
помнит сейчас, поскольку эпидемиологический кризис не может не иметь значимых последствий для мировой экономики.
Нужны силы экстренного научного реагирования, и именно так и
ставит вопрос Национальная инженерная академия РК (НИА РК)
и КазНУ им. аль-Фараби. Здесь
огромное значение может и должно принадлежать молодым ученым.
Не так давно (28 января 2020
года) в стенах Национальной инженерной академии состоялось
награждение молодых ученых,
которые зарекомендовали себя
как настоящие инноваторы, как
настоящие изобретатели. Среди
них были студенты и магистранты ведущих университетов РК, в
частности КазНУ им. аль-Фараби.
Молодыми инноваторами было
сделано достаточно много изобретений в различных областях
науки и техники. Национальная
инженерная академия РК вручила наиболее достойным из них
почетные грамоты.
Подчеркиваем, что это мероприятие было своего рода итогом
достаточно серьезной работы,
которую
провели
академики
НИА РК и профессора КазНУ им.
аль-Фараби на основе разрабатываемых ими методов прикладного науковедения, направляя инновационную деятельность молодых ученых.
Важность этой работы непосредственно подтвердила практика. Текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией, конечно,

было достаточно сложно предсказать, но вполне определенные
заключения можно было сделать
и ранее.
Цивилизация вследствие фундаментальных особенностей ее
развития, связанных с созданием очень сложных логистических цепочек, с процессами миграции и многими другими факторами стала необычайно уязвимой по отношению к различного рода вызовам и стрессам,
к любым «черным лебедям».
Текущий эпидемиологический
кризис подтверждает эту точку
зрения самым наглядным образом. Инфекция, которая по показателям смертности намного
уступает
сердечно-сосудистым
заболеваниям и обычному гриппу,
нанесла более чем чувствительный удар по мировой экономике,
но, к сожалению, мировая наука
на это пока реагирует, мягко говоря, недостаточно эффективно,
а главное, недостаточно быстро,
подчеркнем это еще раз.
В первую очередь, речь идет
не столько об исследованиях в
области микробиологии, сколько
об исследованиях, связанных с
созданием эффективных средств
профилактики и демпфирования
негативного воздействия на экономику.
Действительно,
традиционные меры (разработка тест-систем, вакцин и т.д. и т.п.) неизбежно будут запаздывать, так как
на их апробацию и внедрение в
серийное производство требуется значительное время. Именно
это и продемонстрировал текущий кризис.
Это обстоятельство выводит на
первый план необходимость создания небиологических средств
защиты населения от новых угроз.
Средства противодействию новых инфекций должны носить
универсальный (не зависящий от
конкретной формы мутации) характер, а следовательно, строиться на новых физико-химических
принципах.
Необходимы скоординирован-
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ные усилия экономистов, специалистов в области инфокоммуникационных технологий, физиков,
химиков, медиков и, разумеется,
микробиологов.
Важно обеспечить адекватные
меры противодействия, причем
так, чтобы они не наносили существенного вреда экономике, а это
сугубо междисциплинарная научная задача.
И именно ее оказалось возможным решить благодаря тем
инструментам
стимулирования
инновационной деятельности, который уже давно разрабатывала
Национальная инженерная академия Республики Казахстан.
С помощью таких инструментов, а также энтузиазма молодых
ученых НИА РК в настоящее время готовит обширную антикризисную программу, которая предназначена главным образом для
того, чтобы создать новые максимально эффективные системы
противодействия распространения коронавирусной инфекции, а
также демпфировать негативные
последствия влияния данного
фактора на экономику.
При разработке этой программы более чем значительную роль
сыграли молодые ученые, которые разработали весьма простые, но очень эффективные небиологические средства защиты,
информация о которых в ближайшее время будет находиться в
открытом доступе (многие из них
можно реализовать своими руками, именно так и была поставлена задача).
В заключение необходимо подчеркнуть, что в современном мире
одним из важнейших факторов
является темп внедрения инноваций. Именно благодаря высоким
темпам внедрения инноваций
такая страна как Южная Корея
теперь занимает одно из лидирующих положений в мире.
Таким образом, коронавирус Covid-19 преподал нам всем
важнейший урок. На вызовы, на
появление «черных лебедей», в
первую очередь, должна отвечать
наука как социальная институция.
Борьба с силами природы –
это задача от века, но она может решаться только скоординированными усилиями ученых
различных
специальностей.
Главное же – надо уметь действовать очень и очень быстро.

молодежь и религия

Возвращение юных и заблудших

Тринадцать атырауских
студентов покинули
сомнительные религиозные вузы Ближнего
Востока, но 28 продолжают учиться в этих
учебных заведениях. Об
этом сообщил руководитель управления по
делам религий Атырауской области Кайрулла
Кушкалиев.
Напомним, что еще с середины
«нулевых» годов некоторые наши
молодые соотечественники, обучавшиеся в зарубежных религиозных заведениях, попадали под
влияние адептов деструктивной
идеологии. Получив там образование, в том числе и в различных

подпольных школах и курсах, они
возвращались с чуждыми для нашей страны ценностями и радикальными взглядами. Часть из них
вступала в ряды экстремистских
организаций.
По словам Кайруллы Кушкали-

ева, из оставшихся за рубежом 28
студентов 15 обучаются в Египте,
12 в Саудовской Аравии и один
в Йемене. В прошлом году после
разъяснительных работ шесть молодых атыраусцев, являвшихся
последователями деструктивного

религиозного течения салафизма,
отказались от обучения в Каире.
– В результате проводимых
реабилитационных работ удалось
вернуть в традиционный ислам
112 последователей деструктивных религиозных течений, – сообщил К.Кушкалиев. – В их числе
78 горожан и четыре сельчанина.
Это отбывающие наказание заключенные, люди на пробации,
женщины, вернувшиеся из Сирии,
один гражданин, возвращенный
по операции «Жусан», а также
студенты и выпускники зарубежных религиозных вузов.
По данным областного управления по делам религий, в атырауских реабилитационных центрах работают 532 теолога-психолога. В минувшем году они ока-

зали помощь 435 обратившимся
гражданам. Они же работают и
с заключенными, отбывающими
срок за терроризм. За 2019 год
теологи-психологи организовали
330 личных и 25 общих встреч с
41 заключенным.
Кстати, на днях владельцы
одного из крупнейших рынков областного центра выделили бесплатное помещение для теологов
общественного фонда «Шапагат».
Сейчас в этом реабилитационном
центре продолжается разъяснительная работа с последователями деструктивных религиозных
течений.
Адам ГУРЬЕВ
Фото today.kz
Атырау
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Слово об Ануаре Алимжанове

Главная неотвязная вот уже долгие годы мысль: мы
в неоплатном долгу перед его памятью.
Как писатель-публицист, а точнее наоборот, публицист-писатель, и как гражданин, патриот всего советского и гордый сын нации, всеми фибрами своего
беспокойного сердца, до последнего мига жизни переживал глобально за глобальные же общечеловеческие ценности. Он не просто в своем творчестве меткая
снайперская пуля, а гаубица (не знаю, что сравнимо
выше), ибо жил всепланетарным мироощущением.
Сколько он сделал бы для родной земли и страны,
только получившей долгожданную независимость,
если бы все эти годы был рядом со своим народом. А
так что, пророк Мухаммед отвел ему свой возраст – 63
года. До боли обидно. Был бы сегодня 87-летним старцем, мудрецом-советчиком. Разве не было таковых в
этом возрасте в кыпчакских нивах?
Речь об Ануаре Турлыбековиче Алимжанове
(12.05.1930 – 09.11.1993).

Сагымбай Козыбаев,
президент Академии
журналистики Казахстана,
профессор, доктор
исторических наук,
известный публицист,
ученый
Он прожил жизнь достойно и
ярко. В письме к нему (1970) Расул
Гамзатов, в очередной раз радуясь стремительному творческому
успеху младшего коллеги по цеху,
называет его Соколом Алатау. А
вот и высказывание его учителя
Мухтара Ауэзова: «Если Петр I
прорубил окно в Европу, то Ануар
Алимжанов распахнул другое – в
Азию».
Добавил бы от себя – не только.
***
Каковы истоки таланта? Скудны
записи Ануара о себе.
В Алакольском районе Алматинской области есть горное найманское село. Оно и сегодня носит
исконное свое поэтическое название – Карлыгаш (Ласточка). Здесь
и родился Ануар. Судьба его обычна для детей голодных 30-х годов.
В год с лишним мальчик лишился
матери, умершей при родах. Мать
Менсулу слыла известной в этих
краях певуньей. Что-то от нее и
достается Ануару: в школе, а затем в Лепсинском педучилище,
в музыкальном кружке играл на

саксофоне, в драматическом же –
заметные роли, даже Пушкина.
Когда Ануару исполнилось семь
лет, его отца объявили «врагом
народа». Сирота, какая у него
доля? Детский дом...
В конце сороковых годов Алимжанов поступает на факультет
журналистики Казахского государственного университета, единственный тогда в Казахстане. В это
же время в вузе создается многотиражная газета «За отличную учебу» (ныне «Қазақ университеті»).
Эта газета и дала старт будущему
писателю. Он становится ее активным автором, почти в каждом
номере мелькает его фамилия. В
основном небольшие заметки, они
стали раскруткой и дали начало
блистательным
алимжановским
очеркам, которые не заставили
себя долго ждать.
25-летнего парня, словом, заметили. Приглашают в областную
газету «Алма-Атинская правда»
(ныне «Огни Алатау»). Здесь в полной мере раскрывается его талант
газетчика. Через год новое приглашение – сразу же в общесоюзную
«Литературную газету», специальным корреспондентом по Казахстану. Ануар приобретает должные писательские навыки.
Когда же Алимжанову предлагают занять должность заместителя
главного редактора популярной в
те годы в Советском Союзе молодежной газеты «Ленинская смена»
(подумать только, тираж ее доходил до 300 тысяч), он, не колебаясь, соглашается.
Затем работа в газете номер
один Советского Союза – «Правде».
Ануар – ее собственный корреспондент по Казахстану и Киргизии.
Поездки по Союзу и Средней
Азии сформировали собственный
взгляд на отечественную историю
и культуру.

Ануар Алимжанов и Сагымбай Козыбаев

Ануар Алимжанов
***
А далее биография Ануара
Алимжанова более-менее известна. Главный редактор казахской
«Литературки» – «Қазақ әдебиеті».
Девять лет возглавлял Союз писателей Казахстана, одновременно
секретарь СП СССР. И этого было
бы достаточно, чтобы оставить
свое имя в культуре Казахстана.
Но бунтарский дух, беспокойное
сердце, постоянная боль за историческую память нации не позволяли ему останавливаться на достигнутом.
Уже были книги, принесшие ему
славу. Стал лауреатом Государственной премии, народным писателем Казахстана. Потрясающая
плодовитость Ануара была следствием его фанатичной преданности слову. С начала 60-х годов с
редким разрывом он публикует в
год по книге. Многие из них перевели на различные языки планеты.
Неудивительно, что именно
Ануар Алимжанов, первый и единственный из казахов, становится
одним из лидеров афроазиатского писательского движения.
Как публицист и общественный
деятель участвует в подготовке
и проведении ряда международных симпозиумов, конференций.
По приглашению афроамериканских профсоюзов читает лекции
в университетских аудиториях
США. Его публицистика населена
героями разных наречий. «Караван идет к солнцу», «Сувенир из
Отрара», «Стрела Махамбета»,

«Дорога людей», «Гонцы спешат»
– эти произведения издают за рубежом. Становится лауреатом нескольких международных премий
государств Азии и Африки. Никто
до него и после такого признания
не добивался. Один из самых мобильных советских писателей,
он объездил весь белый свет. В
те времена мало кто такой чести
удостаивался.
Первым, кто открыл миру имя
Абу Наср аль-Фараби, был Ануар.
В нынешние времена, когда трагедия Ближнего Востока обжигает
сердца, по-новому перечитываешь
строки романа «Возвращение Учителя». «Я шел по его следу спустя
тысячелетия. (...)Я вынужден был
прервать свое первое путешествие
по следам великого мыслителя, затеянное спустя тысячу лет после
его смерти, в Хамадане, и вновь
продолжать его с другого конца: с
Каира и Александрии. (...) Побывал
на раскопках Карфагена, оттуда
перебрался в Дамаск, Хоме, Халеп, который европейцы называют
Алеппой. Прошел по Латакии, бродил по Пальмире, скитался по развалинам Баальбека. Из Бейрута
перебрался в Иерусалим, Амман,
а затем в Багдад, Басру и Масол,
где, по моим интуитивным предположениям, не мог не побывать
этот величайший философ древности... Ведь ничто не вечно в этом
мире, кроме любви, кроме поисков
истины...».
А истина давалась нелегко, во
времена Алимжанова восстанавливать историческую память народа
запрещалось. Чуть ли не в каждом
докладе ЦК партии порицали писателей за это. Бывший тогда президентом Академии наук Казахстана
Ш.Есенов поплатился креслом за
издание трактатов аль-Фараби.
Именно Ануар прервал эту завесу. Он, по сути, вернул Казахстану
аль-Фараби, организовав в Алматы
в рамках V Международной конференции писателей стран Азии
и Африки празднования 1100-летия великого ученого. По словам
М.Ауэзова, конференция и чествование аль-Фараби «вдохнули могучую порцию национальной гордости и самосознания».
***
Осенью 1983 года Ануар Алимжанов в Москве, по дороге в аэропорт Домодедово, пережил тяжелую автомобильную катастрофу.
Переломы ребер, ноги, трещина

в тазобедренной кости. В своей
последней прижизненной статье,
посвященной И.Есенберлину, он
пишет: «Вся кровь лилась вовнутрь. Я не мог говорить. Дыхание
поддерживалось точными ударами
тонкого шприца в шейную дыхательную артерию, и это позволяло
мне с трудом дышать час-полтора.
Затем все повторялось...».
Вопреки всему Алимжанов выжил. Судьба оставила ему последние десять лет. Они были далеко
не безоблачными. Непременные
спутники таланта – зависть и недоброжелательство коллег, партийных боссов. Этого всегда хватало.
Но борец по темпераменту, он
не мог сидеть сложа руки, став
писателем мирового уровня, возвысив своим творчеством родную
землю, Ануар Турлыбекович включается в общественную деятельность былой державы, умирающей
на глазах. Он возглавляет Совет
национальности Верховного Совета СССР. Его подпись стоит на
документе о роспуске СССР. Это
случилось 26 декабря 1991 года.
Горькие слова произносит Ануар:
«Время распорядилось так, что на
мою долю выпала тяжелая участь
провести последнее заседание
Верховного Совета СССР. (...) Мы,
как бы ни старались, не смогли перешагнуть через целую историческую эпоху. Хотя и поздно, но вновь
вернулись в лоно капитализма.
Быть может, даже к его самой дикой форме...».
***
На Кенсае место упокоения
Ануара Турлыбековича заметно
отличается от других по соседству.
Среди внушительных бюстов известным личностям в горделивом
одиночестве бросается в глаза
скромная ровная гранитная плита
с его именем. Подобное я видел
ранее в жизни дважды. В годы учебы в Питере – в Благовещенской
церкви Александро-Невской лавры
такую же ровную плиту с надписью
«Здесь лежит Суворов», в Лейпциге в церкви Святого Фомы (по-немецки Томаскирхе), где буквально
идешь по полу и видишь очерченный прямоугольник с надписью
«Бах».
Как-то скромно прошли в стране
и памятные даты А.Алимжанова
– 80-летие и 85-летие. На факультете журналистики КазНУ имени
аль-Фараби по личной инициативе
автора этих строк провели конференцию. На родине, в ауле Карлыгаш, при школе, носящей его имя,
открыли небольшой музей. В Алматы среди широких улиц затерялся
переулок его имени. Единомышленник, писатель Габбас Кабышулы выпустил по своей инициативе
в 2010 и 2015 годах две книги о нем
– «Наш Ануар», «Яркая жизнь». И,
пожалуй, все. В рамках республики
эти даты так и остались незамеченными. Молчали даже собратьяписатели.
Но журналистская рать помнила Колумба публицистики. В 2011
году Академия журналистики Казахстана посмертно вручила свою
высшую персональную общенациональную журналистскую премию
«Алтын Самұрық» с формулировкой «За выдающийся вклад в отечественную журналистику».
Эти мои записи носят горькую
долю сожаления. Они вызваны
человеческой забывчивостью. Личности, праведно служившей своей
стране, все равно воздадутся его
деяния.
В памяти своего народа Ануар
Алимжанов остался великим бунтарем ушедшего столетия.
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Творчество учителя порождает
творчество учеников
С целью поддержки педагогов района в направлении
профессионального роста
и обобщения передового
опыта в Бурлинском районе
было создано общественное
объединение «Ассоциация
лучших учителей Бурлинского района ЗКО».
Учредителями Ассоциации стали творчески работающие педагоги района, обладающие высоким профессионализмом и мастерством в педагогической деятельности.
Председателем Ассоциации стала педагог-мастер, учитель физики общеобразовательной школы №7 г. Аксай Куликеш Сандугаш Адилгалиевна. Сандугаш Адилгалиевна
является учителем-практиком, показавшим
высокий результат в профессиональной
деятельности, обладатель нагрудного знака
им. И.Алтынсарина, одна из первых в районе получившая категорию педагога-мастера.
Основным направлением деятельности
Ассоциации является проведение конференций, мастер-классов, тренингов для
профессионального роста педагогов.
Дебютным мероприятием Ассоциации
явилось проведение совместно с отделом
образования Бурлинского района и Республиканским центром повышения квалификации педагогов «Самғау» І Международной
методической конференции «Конструктивный образовательный диалог – основа качественной парадигмы образования». Конференция проходила 24-25 февраля в
Туркестанской области, в санатории «Сарыагаш».
Цель конференции – демонстрация эффективного инновационного опыта педагогической деятельности как важнейшей
составляющей образовательного процесса, оказание методической и практической
поддержки педагогам для профессионального роста.
Участниками конференции стали около
70 педагогов двух соседних государств: Казахстана и России. Делегацию Российской
Федерации представила команда педагогов Саратовской области под руководством
заместителя начальника управления образования Саратовской области Советского

муниципального района Рахманкулова Рашида Рафаильевича. Самой большой делегацией были учителя Бурлинского района.
Конференция прошла по четырем направлениям: «Система менеджмента в
образовании», «Такие разные уроки, но в
каждом мастера рука…», «Творческая волна» (начальная школа и педагоги дошкольных организаций, педагоги дополнительного образования школ), «Когда закончился
урок…». В каждом направлении участники
показывали мастер-классы, интерактивные
доклады.
Каждый педагог – это открытие. Педагоги на конференции увидели яркие
мастер-классы, горящие глаза своих коллег. Непростые состязания дали возможность педагогам из Казахстана и России
еще больше раскрыть свой педагогический талант, приумножить опыт и покорить
сердца своих коллег.
В эмоциональном плане конференция
также была очень душевной и принимающей. Это чувствовалось в отношении и
спикеров, и слушателей. Редко на конференциях ощущается баланс формального
и человеческого. Выступления педагогов
разных школ, которые поделились своими
методическими находками, показали свой
опыт и творческие способности – все это
стимулирует на дальнейшую продуктивную
работу и педагогический рост. Конференция дала возможность почувствовать себя
в едином строю современных педагогов.
Мы уверены, что каждый из участников получил для себя ответы на интересующие
вопросы и почву для размышлений.
По завершении конференции все участники получили сертификаты, лучшие работы были награждены дипломами. Все
выступления включены в сборник конференции.
Методическая конференция дала возможность полноценно реализовать свои
творческие и профессиональные способности всем ее участникам, получить профессиональную экспертизу своих разработок, обменяться идеями, поделиться опытом работы.
Ассоциация лучших учителей
Бурлинского района ЗКО

БОЛАШАҚ

Ойлы жастар –
ел дамуының кепілі
Еліміздің ертеңі, болашағымыз жарқын болсын десек,
өскелең ұрпақтың бойына
ұлттық қасиеттерімізді
сіңіріп, ұлттық құндылықтарымызды дарытуымыз
керек. Осы тұрғыда, қазақ
жастарының білім алуға
деген құштарлығын ояту
және сабақтың тиімді өтуі
үшін оқытушы көп ізденіп,
жұмыс істеуі тиіс.
Білім сапасы студенттердің білімге деген құштарлығы мен қызығушылығына
тікелей байланысты. Оқу барысында студенттің сабаққа тікелей қатысуымен қатар,
тек оқытушының айтқанын ғана жазып, сызып қоймай, өз бетінше ізденуіне жағдай
жасалғанда ғана студент білімге өзі ұмтылатыны және алған білімін одан әрі дамытуға қызығатыны анық.
Сабақ барысында оқудың белсенді әдістерін қолданудың нәтижелілігін осыдан-ақ
көруге болады. Бұл студенттерге мақсат
қоя білуге, күтілетін нәтижені жоспарлауға,
оны бағалау тәжірибесін жинақтау арқылы
өзінің түйінді құзыреттіліктерін қалыптастыруға жол ашады. Бағалауды өз тәжірибеме
енгізуді ең бірінші «Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы бастадым. Мұндағы мақсатым – өзгені
бағалау арқылы өзіңде жоқты табу немесе

өзгенің жетістігі арқылы өз кемшілігін көріп, оны түзетуге бағыттау.
Мәселен «Блум таксономиясы» арқылы бағалауда Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттары, бір білім беру аясында және пәнаралық байланыстырады жүзеге асыру мақсатында «ортақ тақырыптардың» берілуі, оқушының адамгершілікрухани қасиеттерін қалыптастыру, студенттердің білім алу үдерісіне белсенді
қатысуы, т. б. көзделген.
Бұл басымдықтар бойынша оқу дағдылары, ойлау дағдылары, шығармашылық
ойлау, логикалық ойлау, сыни ойлау, алгоритмдік ойлау, проблемалық ойлау, технологиялық ойлау дағдылары қалыптасады.
Сабақтардағы танымдық белсенділік деңгейлері – өнімді, интерпетациялық, шығармашылық болып бөлінеді. Сабақтың соңғы
әдісі ретінде «Не білдім? Не білемін? Не
білгім келеді?» рефлексия жүргізіледі. Студенттер дәріс бойынша түсінгендері мен
түйген ойларын «Не білдім?» бөліміне, ал
сұрақтарын «Нені білгім келеді?» бөліміне
стикерге жазып, жабыстырады.
Бақыт ШАМЫҒҰЛОВА,
Бақанас аграрлы-индустриалдық
колледжі информатика
пәнінің оқытушысы,
Алматы облысы, Балқаш ауданы,
Бақанас ауылы
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ТИІМДІ ТӘСІЛ

Инклюзивті білім беру –
оқытудың өзгеше жүйесі
Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында жалпы
білім беретін мектептердегі инклюзивті оқыту білім беруді
дамытудың негізгі міндеттері қатарына қойылған. Инклюзивті
білім беру ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды
жалпы білім процесіне толық енгізуге және әлеуметтік бейімдеуге, ата-аналарды белсенділікке шақыруға, оларға қолдау
көрсетуге бағытталған.

Бүгінгі таңда ерекше
білім беруді қажет ететін
балаларға жағдай жасалып,
оларды дамытуға ерекше
мән берілуде. Жалпы орта
білім беретін мектептердегі
оқушылармен қатар, ерекше білім беруді қажет ететін
балаларды оқыту өзекті мәселеге айналуда. Осы талаптарды еңсеру мақсатында
жақында «Өрлеу» БАҰО»
АҚ филиалы БҚО бойынша
ПҚ БАИ ұйымдастыруымен Орал қаласының №50
ЖОББМ базасында пән
мұғалімдеріне арналған 40
сағаттық «Инклюзивті білім
беруді дамыту жағдайындағы білім беру ортасының мазмұны» тақырыбында курс ұйымдастырылды.
Курсқа Бөрлі ауданының,
Орал қаласының мұғалімдері қатысты.
Курс тренері Рысханым

Қуанаеваның дәрістер мен
тәжірибелік сабақтарды қызықты етіп ұйымдастыруының нәтижесінде, инклюзивті білім беру жағдайында
ерекше қажеттіліктері бар
оқушыларды оқытуды, тәрбиелеуді, дамытуды, әлеуметтік бейімдеуді педагогикалық қолдау бойынша
ақпараттармен танысып,
теорияны тәжірибемен ұштастыра алдық. Сонымен
бірге ерекше білім беру
қажеттіліктері бар балаларды қолдауға арналған
жеке бағдарламаларды жасақтау, қысқа мерзімді жоспар құрудағы ерекшелік,
зерттеу формалары, сабақта қолданылатын ресурстады және материалдарды саралау мен оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін зерделедік.
Аз уақытта құнды ма-

териалдарды игеріп, инклюзивті білім берудің қырсырын зерттеуге мүмкіндік
жасаған «Ойлан – жұптас
– бөліс» әдісі арқылы тыңдаушыларды жұдырықтай
жұмылдыра білген білікті
аға оқытушы Рысханым Сағынбайқызына алғысымыз
шексіз. Сондай-ақ үнемі
ауыл мұғалімдерінің білімін жетілдіріп, жаңалықтың
жаршысы болуына жағдай
жасап отыратын «Өрлеу»
БАҰО» АҚ филиалы Батыс
Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының ұжымына шынайы ризашылығымызды білдіреміз.
Ләззат ИСАҒАЛИЕВА,
№4 ЖОББМ мұғалімі,
Ақсай қаласы,
Бөрлі ауданы

ОЙЛАУ ҮРДІСІ

Мақсат – таным көкжиегін кеңейту
Бүгінде білім
беру үдерісіндегі
маңызды компоненттердің
бірі – оқушылардың танымдық
белсенділіктерін
дамыту, яғни олардың теориялық
білімдерін, практикалық дағдыларын
күнделікті өмірде
қолдана алу қабілеттерін арттыруға
бағыттау.
Оқушының танымдық
білімін дамытуға бағытталған проблемалық оқыту
әдісінің мәні – мұғалімнің
ақпаратты оқушылардың
алдына проблемалық сұрақтар қоя отырып шешу
жолдары мен құралдарын
іздеуге бағыттаудан тұрады. Үстіміздегі оқу жылында аталмыш әдіс арқылы
оқушылардың танымдық
белсенділігін арттыруды
мақсат етіп қойдым. Осы
тұста 3-тоқсан тақырыптары
негізінде қандай сабақтарда
оған жету тиімді болатыны
жайлы сөз қозғамақпын.

7-сынып бойынша «Табиғат кешендері» бөлімінде «Табиғи кешендердің
қалыптасуын түсіндіру, табиғат кешендерін жоспар
бойынша сипаттау» сынды
оқу мақсаттарына жету үшін
оқушыларға білу және түсіну
деңгейіндегі «Табиғат компоненттерін не құрайды?»,
«Географиялық қабықтың
қандай ерекшеліктері бар?»,
«Біртұтастық заңдылығының мәні неде?» деген қарапайым сұрақтар қойылады. «Геодемография» бөлімінде 10-сыныптың оқу
үдерісіне сай, «Қазақстан
халқының демографиялық
ахуалы, көші-қон мәселелері» сияқты тақырыптарды
қарастыру барысында талдау, жинақтау және бағалау
бойынша жоғары деңгей
сұрақтары арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін дамытуға болады.
Статистикалық мәліметтер мен оқу материалдары
негізінде «Халықтың өсімі
мен кемуі жоғары облыстарды анықтап, себебін
атаңыз», «Жас және кәрі
адамдар үлесі жоғары об-

лыстарға талдау жасаңыз»,
«Елді-мекендердің әлеуметтік-экономикалық мәнін
анықтап, артықшылықтары
мен кемшіліктерін жіктеңіз»
деген сипаттағы сұрақтар
қойылып, себеп-салдарына
талдау жасап, әсер ететін
факторларды өз бетінше
бағалай алуы, болжам жасауы арқылы оқушылардың ой-өрісін дамытуға
мүмкіндік аламыз.
Бұл мысалдар арқылы проблемалық сұрақтар
негізінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттырумен қатар биология,
тарих пәндерімен пәнаралық байланыс орнату мүмкіндігінің жоғары
екендігін де байқауға болады. Пәнаралық байланыс
білімнің жүйелілігіне, қандай да бір географиялық
құбылысты, процесті толық
және дұрыс түсіндіруге ықпал етеді.
Гүлнұр ШӘМШІДИН,
Алматы қаласы
ХББ НЗМ
география пәнінің
мұғалімі
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Опыт

Ұстаз – ұлы тұлға

Проектная деятельность влияет
на развитие личности ученика

Ұстаз – әр шәкіртіне
өмірдің сан қилы құбылыстарын тереңірек
түсінуге жол көрсететін,
оларға білім дәнін сеуіп,
өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып
ұшыратын тұлға.
Сондай ұстаздардың қатарында
Табылов Абзал Өтеуұлы да бар.
Ол 1962 жылы 5 маусымда сол кездегі Маңғышлақ облысының Шевченко қаласында дүниеге келген.
1979 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін протез-ортопедия зауытында жұмысшы, автокөлік жөндеу
бойынша слесарь болып жұмыс
істеді. 1981 жылы И.В. Ленин атындағы ҚазПТИ күндізгі бөліміне «Машина жасау технологиясы, металл
кесетін станоктар мен аспаптар»
мамандығы бойынша оқуға түсті.
1986 жылы институтты бітіріп, инженер-механик біліктілігін айқындайтын дипломды алды. 1986 жылдан 1994 жылға дейін мамандығы
бойынша өндірісте технологиялық
жабдықтарды жөндеу бойынша
слесарь, шебер, инженер-жобалаушы, Маңғыстау облысы әкімдігі
ОКС бас маманы болып жұмыс істеді.
1994 жылдан бастап ғылыми-педагогикалық қызметін «машина жасау технологиясы» кафедрасының
оқытушысы қызметінен бастады.
2002-2008 жылдары ҚазККА Ақтау
филиалында аға оқытушы, кафедра меңгерушісі болып жұмыс істеді.
2007 жылы техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін
алу үшін диссертация қорғады.
2008 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Машина жасау және көлік»
кафедрасының доценті болып жұмыс атқаруда.
2003 жылы В.Баренца (Нидерланды) Халықаралық қатынастар
институтының ғылыми тағылымдамасынан өтті, халықаралық

«Simulator Familiarization Course»
сертификатын алды. Сондай-ақ
Тасис/ТРАСЕКА халықаралық жобасының серіктес елдердің теңіз
оқу орындары мен оқу орталықтары оқытушыларының ғылыми
тағылымдамасы бағдарламасы
бойынша Әзірбайжан мемлекеттік
теңіз академиясында, Тасис/ТРАСЕКА Еуропалық Комиссиясының
халықаралық деңгейдегі бенефициар елдердің теңіз мамандарын
даярлау бағдарламасы бойынша
Батуми мемлекеттік теңіз академиясында ғылыми тағылымдамалардан өтті. 2019 жылы республикалық сайыста студенттік стартап
жобасы бойынша ол жетекшілік
еткен команда 3-орынға ие болды.
2010 жылы А.Табыловқа Ш.Есенов
атындағы КМТжИУ доценті академиялық атағы берілді.
Әрбір шәкірттің жүрек түбінде
өзі жылдар бойы тәлім алған ұстаз
бейнесінің сақталуы – заңдылық.
Себебі ұстаз – шәкірт тәрбиелеп,
болашаққа мақсат қоя білуге сенім
ұялатқан зор тұлға. Табылов Абзал Өтеуұлындай ұстазы бар
адам әркез бақытты!
Айман БЕКЕНОВА,
Ш.Есенов атындағы
КМТжИУ «Машина жасау
және көлік» кафедрасының
аға оқытушысы

В современном мире,
чтобы научиться чему-то, стать хорошим
специалистом в какой-либо области, необходимо не просто делать
копию чужой школы,
а развивать свое мастерство, накапливая
собственный опыт,
самостоятельно формировать востребованные
навыки.

Баян СЕЙТКОЖИНА,
учитель русского языка
и литературы
Саумалкольской
школы-гимназии №2
Айыртауского района, СКО
Включение проектов из реальной жизни в учебный процесс является уникальным и бесценным
образовательным опытом. Такой
подход часто называют проектным или проблемным обучением
(project-based learning problembased learning). Важно отметить,
что выполнение проекта становиться неотъемлемой частью образовательной программы.
Проектная деятельность, как
мы уже отметили, – это слияние
теории и практики, она заключает
в себе не только постановку определенной умственной задачи, но

Уголок Бiлiмбека

Один дома, или Книга за книгой
Привет, друзья! Итак, пандемия коронавируса
отправила нас на так называемую «удаленку».
Закрывшись дома, большинство наших сограждан
уже уяснило понятие «социальное дистанцирование» и находит положительные стороны вынужденной самоизоляции, как то: навести порядок в
доме, проверить рекомендуемые интернет-ресурсы,
заняться собой. А ваш слуга покорный настойчиво
просит еще раз оглядеть свою книжную полку…
«Затворите изнутри дверь комнаты, оставьте внешнему миру все
его заботы, отрешитесь от тревог в
обществе – и, миновав волшебный
портал, вы окажетесь в прекрасной
стране, куда не дано проникнуть
беспокойству и раздражению».
Други мои, чьи это слова – известного психолога, популярного блоге-

ра? Увы, не угадали – «волшебной
страной» еще сто лет назад назвал
мир книг Артур Конан Дойл!
…Три года назад я рекомендовал вам полтора десятка книг,
способных перевернуть сознание
читателя и заставить его думать,
обсуждать, перечитывать. Сегодня
этот список сокращу до семи про-
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и практическое выполнение ее.
А проектное обучение, по сути,
– проба себя в новых условиях.
Такая деятельность заинтересовывает ее участников, особенно
если они знают, что их работа будет востребована. Выбирая тему
проекта и выполняя его, люди
учатся выявлять потребности
приложения своих сил, находить
возможности для проявления инициативы, способностей, знаний и
умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют целеустремленность и настойчивость.
Проектная деятельность в
настоящее время становится интегрированным компонентом системы образования. Корни этого
лежат не только в сфере самой
педагогики, но, главным образом,
в сфере социальной:
– необходимость не столько
передавать обучающимся сумму тех или иных знаний, сколько
научить приобретать эти знания
самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач;
– заметна и явная актуальность
приобретения коммуникативных
навыков и умений, умений работать в разнообразных группах,
исполняя различные социальные
роли (лидера, исполнителя, посредника и прочее);
– важность для развития человека умения пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию,
факты, уметь их анализировать с
разных точек зрения, выдвигать
гипотезы, делать выводы, заключения.
Проектная деятельность – это
вполне относимое к педагогике
дидактическое средство активизации познавательной дея-

тельности, развития мышления,
креативности и одновременного
формирования личностных качеств всех ее участников.
Молодежь сегодня откровенно
заинтересована в участии в образовательных проектах в качестве обучаемых, в возможности трудоустройства по окончании учебы, в повышении своего
квалификационного уровня и получении новых компетенций.
Личность растет и формируется в процессе социализации,
усваивая те личностные ориентации, которые присущи социуму
на определенном этапе развития.
Каждый индивид, проходя обучение и воспитание в процессе
социализации сначала в семье,
а потом в детском саду, школе,
приобщается к определенному
стилю жизни, где стремится добиться определенного уровня успешности в меру своего понимания успеха.
Успешная социализация человека представляет собой три
основных возможности личности,
то, что не находится на поверхности и может заявить о себе при
определенных условиях:
– приспособление личности к
социуму и взаимное влияние друг
на друга, иначе адаптация;
– взаимодействие личности
с другими людьми в социуме, то
есть совместная деятельность;
– управление личностью своим
поведением, говоря иначе, саморегуляция.
Таким образом, проектная
деятельность не отвергает традиционную школу, она предполагает
строить учебный процесс как организацию деятельности учащегося в социальной среде, ориентированную на обогащение его
индивидуального опыта.

«Судя по тому, как мало наша молодежь интересуется художественной
литературой, я сделал вывод: восстановление поголовья серьезной
читательской публики – общегосударственная задача
на ближайшие десятилетия»
Бiлiмбек, «Читаем сами»

изведений, по своей смысловой
нагрузке особенно полезных в период массового карантина.
Рэй Дуглас Брэдбери, «451
градус по Фаренгейту». Книга,
которая должна быть на столе у
каждого человека именно сейчас,
когда мы приблизились к миру,
описанному на страницах романа.
Габриэль Гарсия Маркес, «Сто
лет одиночества». Это роман-миф,
роман-эпопея и, если угодно, роман-притча. Прочитав его, с ужасом
задумываешься, насколько может
быть одинок каждый из нас.
Курт Воннегут, «Колыбель
для Кошки». Книга яркая, интересная, часто заставляет улыбнуться,
но еще чаще – думать, поскольку в

ней много истин. Рекомендую еще
раз перечитать после того, как мы
победим этот самый COVID-19,
чтобы глубже осознать смысл этого
замечательного произведения.
Эрнест Хемингуэй, «Старик
и море». Эта книга подарила обожаемому мною «старику Хему»
Пулитцеровскую и Нобелевскую
премию. Неплохо для произведения в 110 страниц!
Михаил Булгаков, «Мастер и
Маргарита». Без комментариев,
ибо это самый загадочный роман
ХХ века. Перечитываю его ежегодно. Рекомендую и великолепную
экранизацию режиссера Владимира Бортко (2005 г.).
Антуан де Сент-Экзюпери,

«Маленький принц». Не удивляйтесь, «Маленький принц» – одна
из тех книг для детей, на самом
деле являющихся книгой для всех
возрастов. Как, например, советский мультик «Ежик в тумане».
Абай Кунанбаев, «Слова назидания» («Қара сөз»). Это произведение казахского гения часто
называют «Школой человечества».
Поучительные выводы из «Слов
назидания», впервые вышедшие
в свет сто лет назад, особо важны
сейчас.
Други мои, а вам известно, что
шести минут ежедневного чтения
достаточно, чтобы снизить уровень
стресса на 70 процентов?..
Ваш Бiлiмбек
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Актуально

Семейные ценности в современном обществе
Семья – многогранное и сложное социокультурное явление,
которое выступает не
только социальным
сообществом супругов,
родителей и детей, но
и духовной ячейкой
общества.
Фарида Кулен,
тренер ФАО «НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР
по Жамбылской области»
В современной действительности кризис семьи объясняется безнравственностью, распущенностью, насаждаемыми в
качестве образцов и установок

#abai175

Дошколята
познакомились
с творчеством поэта

поведения в молодежной субкультуре. Морально-этические
нормы, правовые законы общества, чувство ответственности,
долга, справедливости, милосердие и любовь изначально
свое формирование у ребенка
берут в семье, а дальше происходит их развитие на всех ступенях образования: дошкольное
учреждение, школа, высшее
учебное заведение. Вся полнота ответственности ложится
именно на семью, а образовательные учреждения призваны
лишь помочь в процессе воспитания гармоничной во всех
аспектах личности.
В условиях сложившегося
современного духовного кризи-

са у молодежи преобладающее
большинство получила потребительская ориентация характера и модель поведения «ради
себя». Выход в этой ситуации
очевиден: возрождение семейных ценностей, пропаганда здорового образа жизни, возрождение
духовно-нравственных
традиций, приобщение молодежи к культурным и религиозным
традициям своего народа. Семейные ценности – это исторически и духовно-нравственные
приоритетные направления развития семьи, которые определяют отношение к окружающему миру.
Становится очевидным, что
первым шагом и краеуголь-

ным камнем на пути обеспечения
устойчивости
жизни,
формирования нравственного
гражданского общества становится соблюдение исторически
сложившихся нравов, традиций,
обычаев, характерных, в первую очередь, для семьи, затем
нации, этноса, народности, общества, государства, наконец,
человечества.
Сейчас много говорят об инновациях во всех областях жизни: об инновациях в экономике,
об инновационном поведении
человека и т.д. Это необходимо, без этого нет развития, но,
как говорил Конфуций, «только
лелея старое, можно создавать
новое!».

Акценты

На защите прав учителей

В детском саду «Баларман» прошло мероприятие, посвященное юбилею великого
поэта Абая Кунанбаева
с участием педагогов
и ребят из старшей
группы «Радуга» и
средней группы
«Солнышко».
Путешествие по страницам
истории началось с круга приветствия на трех языках. Далее
ребята посмотрели презентацию
«Абай Кунанбаев – великий сын
казахского народа». Воспитатели сада прочитали для детей
известные стихи Абая о временах года «Осень», «Қыс» на русском и казахском языках. Прозвучал отрывок народной песни
«Көзімнің
қарасы»,
автором
которой является Абай Кунанбаев. Также ребят познакомили
со «Словом девятнадцатым» из
поэмы «Қара сөздер». Оно гласит: «Дитя человеческое не рождается на свет разумным. Только
слушая, созерцая, пробуя все на
ощупь и на вкус, оно начинает
познавать разницу между хорошим и плохим. Чем больше видит и слышит дитя, тем больше
узнает».
Дети рассматривали фото

картин казахстанских художников, на которых изображен Абай
Кунанбаев.
Воспитанники группы «Радуга» исполнили казахский народный танец.
Завершением стало проведение увлекательной викторины, дети отвечали на вопросы о
жизни и деятельности Абая Кунанбаева, тем самым закрепляя
в памяти его биографию. По итогам викторины воспитанникам
были вручены памятные звезды
с логотипом «Абай Кунанбаев
175 лет».
Ксения Ланг,
воспитатель
ТОО «Баларман»
г. Петропавловск, СКО

Бухар-Жырауский
районный комитет
стремится быть в
центре общественной жизни, добиваться выполнения
стоящих перед профсоюзом задач, главная из которых
– защита прав и
интересов людей,
работающих в организациях образования, улучшение их
благосостояния.
В частности, проведена
большая работа по разъяснению закона «О статусе педагога». Прошел круглый стол
с председателями первичных
организаций. Председатель
районного комитета Эльвира
Хамитова акцентировала, что
закон детально прописывает
права и обязанности педагогов в профессиональной деятельности и содержит нормы,
касающиеся материального
обеспечения учителей, мер
поощрения и социальных гарантий.
Укрепление
социальной
стабильности в трудовых коллективах – задача профсою-

зов, поэтому заблаговременно
выявляются и в соответствии
с законом решаются проблемы и улучшаются условия
труда и жизни работников,
в том числе на основе механизмов
примирительных
процедур. Большое значение
поэтому придается работе с
заявлениями и обращениями, обучению актива основам
трудового законодательства,
контролю за выполнением
коллективного договора.
Согласно плана работы
филиала Бухар-Жырауского
районного комитета на базе
КГУ «Казахская средняя общеобразовательная опорная
школа №1 (ресурсный центр)»
состоялся семинар-совещание с руководителями организаций образования и
председателями профсоюзных комитетов. В целях обучения и оказания методической помощи в повестку
дня был вынесен вопрос
«Ключевые аспекты трудового законодательства Республики Казахстан». На обучающий семинар была приглашена в качестве спикера
государственный инспектор
труда Карагандинской обла-

сти Касымова Асем Сайрановна.
В семинаре-совещании приняли участие и.о. руководителя отдела образования
Дукенбаева Айсулу Рымбаевна, главный экономист отдела образования Жотабаева
Шолпан Ануарбековна, заместитель главного бухгалтера
Малгаждарова Несип Бекбулатовна. Присутствовали 90
руководителей организаций
образования и председатели
первичных профсоюзных организаций.
Асем Касымова подробно
рассказала о внедрении единой системы учета трудовых
договоров (е-HR) и остановилась на ключевых аспектах
трудового кодекса РК. Она
предоставила грамотный и
полезный материал, были
даны компетентные ответы
на вопросы директоров школ
и профсоюзных лидеров.
Эльвира Хамитова,
председатель филиала
«Бухар-Жырауский
районный комитет
работников
образования и науки»
Карагандинская область

