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«ТӘУЕЛСІЗДІГІМ - ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫМ»
Астана қаласының Білім басқармасы
«Көлік және коммуникация колледжі» МКҚК
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы
Нұрқабыл Гүлден Жеткергенқызы
Елім менің! Бұл өз үйіңнің табалдырығынан басталады.
Содан шетсіз, шексіз қияға өрлеп кете барады. Оның жұпар
атқан жусаны, оның кеудеңе құйылған мөлдір ауасы,
жотаға өрлеген жалғыз аяқ жолдары, осының бәрі – туған
елдің бір бөлшегі.Туған ел мағынасы тереңде жатыр.
Балғын балалық шақ! Айнала шапқылаған ала аяқты
құлыншақ! Сәуірде бүршік атқан, қылтиып күн көзіне
көрінген балауса көк шөп! Өзен үстінде үйіріліп ұшқан
шағала! Кемеріне еркелей соққан көгілдір көл! Күннің
қызғылт шапағына бөленген үйлер, осының бәрі – тұтас
тұрған туған ел!
Әркімнің туған жері, елі өзіне ыстық болады. Менің
туған елім – Қазақстан Республикасы. Қазақстан – тәуелсіз
мемлекет. Тәуелсіздік! Қасиетті де құдіретті осы бір
ұғымның тереңіне зер салып, ой жіберейік. Тәуелсіздік
атты бұл тәтті сөздің тұңғиығында ата-бабамыздың
ғасырлар бойғы асыл арманы, азаттық жолында құрбан
болған талай-талай боздақтардың ұрпаққа қалдырған
аманаты жатыр. Ұлы даланың жас перзенті – қалың
қазақтың азаттық мұратындағы қасиетті күрестері, талай
тар жол, тайғақ кешулері жатыр. Тәуелсіздік алып келген
жетістік те, оң өзгерістер де мол. Тәуелсіздіктің ең басты
жетістігі – еркіндік! Еліміздің еркін өмірдегі бүгінгі
табыстарының бәрі де тәуелсіздіктің нәтижесі.
1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы
өзінің тәуелсіздігін жариялады. Сол тәуелсіздігімізге биыл
27 жыл! Иа, 27 жыл!!! Аз ғана уақыттың ішінде дүние жүзі
Қазақстан елінің тәуелсіздігін мойындады. Біріккен Ұлттар
Ұйымына мүшелікке қабылдандық. Өзіміздің Әнұранымыз,
Елтаңбамыз, Туымыз, төл ақшамыз пайда болды. Әлем
картасындағы «Қазақстан Республикасы» деген атау
көзімізге оттай басылды. Тәуелсіздігіміздің айғағындай,
елдігіміздің белгісіндей, алтын күндей Елтаңбамызды,
желбіреген көк байрағымызды көргенде, әуелеген
әнұранымызды естігенде бойыңды ерекше бір асқақ
азаматтық сезім баурайды. Бұны көру де, сезіну де бір
бақыт емес пе?!
Бүгінгі Қазақстан - әлемдік аренадан өз орнын ойып
алған, Азия мен Еуропаны мойындата білген өжет елдің
мекені. Ел тыныштығын нығайту, экономиканың жоғары
дамуы, Қазақстан азаматтарының денсаулығының мықты
болуы тәуелсіздігіміздің басты көрсеткіші. Біз күн сайын
елде болып жатқан жаңалықтарды естіп, қуанып жатамыз.
Егемендігін алған жас мемлекеттің тізгінін жаңа қазақтар,
қазақстандықтар берік ұстауда. Қазақстан бүгін әлемді
мойындатты. Елімізде өткен Азиада, саммит, Лондонның
төрінде
көк
байрағымызды
желбіреткен
спортшыларымыздың өнері – осының айғағы.
Көшбасшымыз Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар:
рухани
жаңғыру»
атты
жолдауында
«Сананы
жаңғыртудың» мазмұнын негіздей отырып, жаңғырудың

алты бағытын белгілейді:
1. Бәсекеге қабілеттілік;
2. Прагматизм;
3. Ұлттық бірегейлікті сақтау;
4. Білімнің салтанат құруы;
5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық
дамуы;
6. Сананың ашықтығы.
Ұлттық сананы қалыптастыру жолында тілдің атқарар
рөлі өте маңызды. Жер бетіндегі адамға баласына қатысты
дүниенің негізі кілті тіл болса, сол тіл арқылы адам мен
адам, қоғам мен қоғам, қауымдастықтар мен өркениеттер
танысып ұғысады. Қазақстан тәуелсіздік алғалы ширек
ғасырдың ішінде зор табыстарға жетті, оның ішінде біз
өзіміздің ана тіліміздің конституциялық құқықтарын
айқындап жаздық. Мемлекеттік тіл – қазақ тілі деп
танылды, шетел тілдері оның қасында екінші немесе
үшінші қосымша тіл ретінде қызмет атқаратын болды.
Ұлттық сана мен мемлекеттік тілді бірінен-бірін ажыратып
жатудың қажеті шамалы, бұл ұғымдар қажетті жағдайла
бірдей де қолданыла береді. Себебі, бұл турасында
Президент Н. Назарбаев: «Біз жаңғыру жолында
бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде
тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта
түлетуіміз керек» деп жазды «Егемен Қазақстан» газетінде
жарық көрген «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
жаңа бағдарламалық мақаласында. Ұлттық жаңғыру
дегеніміз не? Жаңа ғасырдағы қазақтың келбет, бітімболмысы қандай болу керек? Біз санамыздың қалай таза,
ашық қалпында ұстай аламыз? Болашаққа бару үшін бізге
не керек? Мемлекеттік тілдің келешектегі ролі қандай
болады? Елбасы өз мақаласында осы және өзге де өзекті
ойларға жауап іздейді.
«Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың
кемелденуін білдіреді, – деп жазады Президент. – Оның екі
қыры бар. Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін
кеңейту. Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай
отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту. Қазір салтанат
құрып тұрған жаңғыру үлгілерінің қандай қатері болуы
мүмкін? Қатер жаңғыруды әркімнің ұлттық даму үлгісін
бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру ретінде
қарастыруда болып отыр». Әлемдік өркениет көшінде әрбір
ұлт өзінің барлық құндылықтарын, әсіресе тіл деген ұлы
байлығын шама келгенше қорғап, сақтап жолында. Ұлттық
сананың қалыптасу жолында, өткен тарих көшіндегі өнеге ғибраттарды сақтау арқылы біз қазіргі аласапыран заманда
ұлттық тілімізді қорғай аламыз. Өйткені жұлымыр уақыт,
аласұрған кеңістік пен жаһанданған құбылыстардың қауіпқатері барған сайын күшейіп отырғанына көз жетеді.
Мемлекеттік тіл – ұлттық сананың ең басты кілті.
Тілді сөйлеу арқылы санамыздың бір түкпірінде жатқан
өткен тарихқа деген көзқарасымызды түзейміз, келешекке
деген сеніміміз ұлғаяды. Әлемдік өркениеттер тарихында
өзгеше салтанат құрған кешегі көшпелілер дәуірінің ендігі
кезеңдегі даму қарқыны да сол байырғыдан келе жатқан
көне білдерін сақтауымен тікелей байланысты. Ұлттық
тілді сақтау үшін сананың ашықтығы айқын болуын да
Елбасы мақаласында дұрыс тұжырымдайды:
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«Сананың ашықтығы зерденің үш ерекшелігін білдіреді.
Біріншіден, ол дүйім дүниеде, Жер шарының өзіңе қатысты
аумағында және өз еліңнің айналасында не болып
жатқанын түсінуге мүмкіндік береді. Екіншіден, ол жаңа
технологияның ағыны алып келетін өзгерістердің бәріне
дайын болу деген сөз. Таяудағы он жылда біздің өмір
салтымыз: жұмыс, тұрмыс, демалыс, баспана, адами
қатынас тәсілдері, қысқасы, барлығы түбегейлі өзгереді. Біз
бұған да дайын болуымыз керек. Үшіншіден, бұл –
өзгелердің тәжірибесін алып, ең озық жетістіктерін бойға
сіңіру мүмкіндігі». Демек, ұлттық жаңғыруымыздың
келешектегі көрінісі осындай мысалдардан аңғарылып тұр:
ешкімнің қолы жете бермейтін шыңыраудағы су болғанша
әркімнің несібесіне ырзық болар жайдақ су болуды мақсат
тұту деген Абай мұраты бізге осылай жетеді. Мемлекеттік
тіл қарпі тұйықталған кирил таңбасынан латын әліпбиіне
өту талабын қоғамның қызу талқылауы да белгілі бір
аймақтан ұлан кеңістікке ұмтылу ишарасы. Нендей
өзгерістер алда тұр, біз соларға қарсы жүруді, онсыз да
келіп-кетер қиындықпен алғашқы бетте кездесуді
таңдадық. Президент айтады: «Еуропалық Одақтың 400
миллионнан астам тұрғыны ана тілдері – неміс, француз,
испан, итальян немесе басқа да тілдерді сыйламай ма?
Әлде 100 миллиондаған қытай мен индонезиялықтар,
малайлар ағылшын тілін еріккеннен үйреніп жатыр ма? Бұл
– бәзбіреулердің әншейін қалауы емес, жаһандық әлемге
еркін кірігіп, жұмыс істеудің басты шарты.
Жаһанданудан тыс қалу мүмкін болмаған заманда оған
қарсы жүру – кездескен қиындық атаулыны тез еңсерудің
мүмкіндігі. Жаһандану құрдымына жұтылмаудың дара
жолы – ұлттық дәстүрден ажырамау. Ал ұлттық дәстүрдің
өзегі – ана тіліміз еді. Бір аксиома бар: бұл дүниеден
барлық нәрсе өтеді, бірі сыбағасын алып, енді бірі ештеңе
бұйырмаған күйінде. Өркениеттен өз еншісін алған
ұлттардың тілі мен салт-санасы, барлық құндылықтары
өркендеу кезеңінде тұр.
Болашақта өз елінің қожасы да, иесі де – бүгінгі жастар.
Олар – біздер. Өсер еліміздің өскелең ұрпағы – бүгінгі
жастар. Мен – өркениет өріне қадам басқан еркін елдің
азаматшасымын!
Сондықтан, тәуелсіз мемлекетіміздің
іргетасын қалаушы, «Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап
та бар қалан»,-деп, Абай атамыз айтқандай, кірпіші болып
қаланып, ата-баба ерлігі мен рухынан нәр алып, дәстүріне
берік болып, Отанымның өркендеп-өсуіне бар күшжігерімді аямаймын. Ол үшін кемел де терең біліммен
қаруланып, ғылым мен техниканың сан қырлы тетігін
меңгеріп, бүкіл әлемдік құндылықтарды бойына сіңіре
алған ұрпақ болсақ деп армандаймын. Сонда бізді өзге
елдер тани түсер еді, біз өзімізді таныта түсер едік.
Елдің ертеңгі иесі – бүгінгі ұрпақ. Біздер
тәуелсіздігіміздің баянды болуы үшін жауапты екенімізді,
аға ұрпақ зор сенім артып отырғанын түсінгеніміз абзал.
Бүгінгі партада отырған шәкірт, ертең азаматсың!
Сондықтан қыран қазағымның қанаты қырқылмағанын,
қайта көкке қарай еркін өрлегенін, ұлттық рухы өлмегенін,
халқының қанында, ұрпағының жадында жүргенін естен
шығармайық!

Дөңгелек үстел «Асхана дәрумендері»
БҚО, Орал қаласы
№12 «Аленушка» бөбекжайы
Еркемай ересек тобы тәрбиешісі
Кузенбаева Назгуль Ризуановна
Тақырыбы: «Тамақтана білуденсаулық кепілі» Кіріктірілген оқу
іс-әрекеті. Ата-анамен біріккен
ашық саяхат.
Келісілді: -------- Әдіскер: Шүйінішкалиева.Қ.Н
Бекітілді:-------- Директор: Құспанова.М.Қ
Денсаулық саласы бойынша өткізілген ашық шара
I-II кіші аралас «Балапан» тобы.
Мақсаты: Мектеп жасына дейінгі балаларға Отанға
деген патриоттық тәрбие беру, балалардың денсаулықтарын
нығайту,бала денсаулығына дәрумендердің пайдасы
жөнінде түсінік беру,ата-анамен бала арасында қарымқатынас орнату, салауатты ұрпақ тәрбиелеу,балабақша мен
ата-ана арасында ынтымақтастықты нығайту.
1.Тренинг «Сиқырлы жұмыртқа»
Жүргізуші:Құрметті ата-аналар қолдарыңыздағы
жұмыртқаларды ашуға рұқсат!
Ішіндегі қағаздарда сіздерге сиқырлы сұрақтар
дайындалған,жауап берулеріңіз сұралады.

1.Балаңыздың сүйікті дәруменін атаңыз?
2.Балаңызға үйде қандай салаттар дайындайсыз,Сүйікті
салатын айта аласызба?
3.Салатты қай мезгілгі ас алдында бересіз?Неше мезгіл
дайындауға болады?
4.Балаңызға майонез қосылған салаттар бересізбе?
5.Дәрумендерден тағы да нелер дайындауға болады,оларды
мұздатқышқа қалай сақтайсыз?
6.Егерде балаңыз кейбір салаттарды ұнатпаса,не
істейсіз,сіздің әрекетіңіз?
Жауаптарыңызға рахмет!
Жүргізуші:Енді мен сіздерді асхана бөлмесіне шақырамын.
Сұрақ-жауап
Асханаға кіргенде алдымен не істейміз?
-Алжапқышымызды киіп,орамалымызды тартамыз,
-Қолымызды жуамыз.
Жүргізуші:Әрине, дұрыс айтасыз,ендеше іске сәт басталық.
Болғаннан кейін,балаларыңызға күнделікті дайындап
жүрген,сүйікті салаттарын жасайсыздар.
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Салаттар дайындау. Аналар балалармен бірігіп әзірлейді,
аналар дайындап турайды,балалар тұз себеді ,былғап
араластырады.

Өз жасаған салаттарыңың құрамы,бала ағзасына қандай
пайдасы барын айту.
Жүргізушіде өз салатын жасап,көрсетеді.
Кәдімгі жуаны жұқалап турап,аздап тұз сеуіп,дайын сорпа
бетіндегі майдан аздап қосып араластырып,5-10 минут
бұқтырып қояды.
Дайын салатты үстелдердегі ыдыстарға бөліп салады.
Жүргізуші:Енді осы салаттарымызды біздің сараптама
орталығына апарайын.
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Сіздің салаттарыңыздың ішінен балаларға дәмді шыққан
салаттарды көрсін.
Сараптамашы салаттардың дәмін көріп,өз бағасын береді.
Сараптамашы Ата-ана-Раушан Абилханқызы,
сараптамашы қыз бала-Дина Ахметова

Қазақ тілі сабағында «Сын тұрғысынан ойлау»
технологиясын қолдану
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы
А.С.Макаренко атындағы № 41 мектеп-лицейі
Бастауыш сынып мұғалімі
Баймбетова Жанар Әшімқызы
Қазақ тілі сабақтарында жаңа технологияларды
қолданудың тиімділігі өте зор. XXI көшбасшысы –
жаңашыл, ізденімпаз, шебер ұстаз. XXI ғасыр ұстазы
бүгінгі күн талабына сай жан-жақты дамыған, өмірге
реалистік тұрғыдан қарайтын, терең біліммен қаруланған
оқушы тұлғасын сомдау үшін өзі де шеберліктің шыңынан
көрінуі тиіс.Қазіргі таңда оқу үрдісінде қазақ тілін оқытуда
сан-алуан жаңа әдіс-тәсілдер сапалы білім беруде үлкен рөл
атқарады. Атап айтатын болсақ, «Сын тұрғысынан ойлау»
технологиясы сабақ барысында оқушыларға сапалы және
терең білім беруде атқаратын қызметі орасан зор.
Заман талабына сай оқушыларға сапалы, тиянақты білім
беру-мұғалімдер алдындағы үлкен міндет.Бұл әрбір
мұғалімге тынымсыз ізденісті,оқытудың жаңа формасымен,
әдіс тәсілдерін тиімді пайдалануды қажет етеді.
Бастауыш сынып мұғалімдерінің алдында тұрған негізгі
мақсат – тіл үйрету, мемлекеттік тілді меңгерту, осы тілде
дұрыс сөйлеу, сауатты жазу дағдыларын қалыптастыру,
грамматикалық ережелер мен сөйлем құрылысын меңгерту.
Тілді оқытуда бірден-бір тиімді әдіс – сын тұрғысынан
ойлау әдісі деп ойлаймын. СТОдағы мұғалімнің басты
міндеті оқу материалын оқушыға дайын күйінде көрсету
емес, оқушымен бірлесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра
отырып, алға қойылған міндеттерді түсіндіру, оларды
шешудің тәсілдерін, жолдарын іздестіру. Әдістемелік
құралда СТО технологиясы жайлы сіздермен өз
тәжірибеммен алмасам деймін.

Ба
Балалар аналарына арнап «Топ-топ балақан»әнін
орындады.
Қорытындылау. «Дәрумендердің бала денсаулығына
пайдасы» видео-ролик қарау.

Негізгі бөлім
«Мұғалімнің жаңа ұрпағы білім деңгейі жөнінен
әлдеқайда жоғары болу керек. Ол үшін жаңа формацияның
педагогы қажет” деген» Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Ұстаз
алдындағы басты мақсат – сапалы білім мен саналы тәрбие
беру, оқушының талабы мен ағымына сай қалыптасуына
ықпал ету. Баланы жан-жақты жетілдіруде таным
баспалдақтарына
жетелер
дағды
–
машықтарды
қалыптастыруға жол ашатын оқыту мен тәрбие
технологиясын жете білу, меңгеру, біліктілігін арттыру.
Қазақ тілін оқыту – қиын да қызықты жұмыс. Қазіргі
кезде қазақ тілін оқытатын мамандарға қойылатын талап
жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, сапалы
және терең білім беру, олардың ойлау, көру қабілеттерін
жетілдіру, уақытты дұрыс пайдалану, әртүрлі әдістерді
қолдану, сабақты мазмұнды да қызықты өткізу, мұғалімнің
жеке басының интелектісін дамыту, оқу іс-әрекетін,
өтілетін тақырып мазмұнын аша білу. Сонымен жеке
тұлғаны дарынды, білімді де білікті етіп шығару
мұғалімнің педагогикалық шеберлігі. Яғни оқытудың жаңа
инновациялық технологиясын қалыптастыру. Атақты
ғалым В.М.Шепель «Технология, бұл – өнер, шеберлік,
іскерлік әдістердің жиынтығы, жағдайдың өзгеруі» дейді.
Оқушының ойлау қабілетін байытуға игі ықпал ететін
жаңаша оқытудың бір түрі – оқу мен жазу арқылы сын
тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
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Сын тұрғысынан ойлау әдісі, оқытуда дамыған
технологияға жатады. Бұл иллюстративті-түсіндірмелі,
ішінара іздену. проблемалық, пікір-сайыс, ойын,
шығармашылық, өзін-өзі дамыта оқыту әдістерінің
жиынтығы. Сын тұрғысын оқу-тәрбие үрдісінде басқару
мен ұйымдастырудың тиімділігі оқушылардың өз алдына
белсенді дамуына негізделеді
Бұның мақсаты – барлық жастағы балаларды кез келген
мазмұнға сын тұрғысынан қарауды үйрету. Кез келген
қиыншылықтарды жеңуге, өз мәселелерін шешуге, әр түрлі
жағдайларды сын тұрғысынан қарауға, екі ұйғарым
пікірдің біреуін таңдауға, сапалы шешім жасауға үйрету
қажеттігі айдан анық болып тұр.
Сын тұрғысында ойлау әдісі мұғалім қызметінде
ұйымдастыра оқыту, оқушылардың жеке топпен жұмыс
жасау негізінде білім алуымен ұштасады. Бұл стратегия
оқушының жекелеген мүмкіндіктері мен қабілеттерін
ашуға бағытталады. Бұл әдістің ерекшелігі оқу әдісінде
қолданылады. Яғни оқушылардың ауызша және жазбаша
тілін, ойлау, есте сақтау қабілетін, әрбір ақпаратқа,
сонымен бірге өзінің және басқаның шығармашылығына
сыни қарауына, шығармашылық қабілетін дамытуға
бағытталады.
Сын тұрғысынан ойлау-сынау емес,шыңдалған ойлау.Бұл
технологияның ішкі құрылымында ерекшелік бар.
Бұл құрылым 3 деңгейден тұрады: қызығушылықты ояту,
мағынаны тану, ой толғаныс.
СТО үйрету үшін мына төмендегі шаралар орындалуы
шарт.
1.Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт беру
арқылы мүмкіндік жасау
2.Оқушыларға ойлануға рұхсат беру.
3.Оқушылардың әр түрлі идеялары мен пікірлерін тыңдау.
4.Үйренудегі оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау.
5.Сенімділік.
Мұғалімнің іс-әрекеті:
— Топқа бөліп ой қозғайды
— Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды
— Шығармадағы ең қажетті, құнды нәтижені анықтауды
ұсынады.
— Шығарманың тілдік ерекшелігі туралы сұрақ тастайды
— Ойларын жазуды ұсынады
— Қорытындылауға бағыттайды
Оқушылар іс-әрекетіндегі өзгерістер
1.Бірлесіп жұмыс істеуге, шешім қабылдауға, өзі
білмегенін үйренуге, білгенін ортаға салуға үйретеді.
2.Ұжымдық, жұптық, топтық жұмыс істеу дағдылары
қалыптаса бастайды.
3.Білімді өз бетінше іздеуге, салыстыра болжауға, ойын
еркін жеткізе білуге дағдыланады.
4.Оқушылар сабақтың басынан-бастап білімді игеруге
белсене кіріседі, қызығушылығы артады.
5.Сабаққа енжар қатысып отырған оқушыларда ерекше
белсенділік пайда болады.
6.Өзін-өзі бағалауға
7.Саралауға
8.Ғылыми жұмыспен айналысуға
9.Өз пікірін қалыптастыру «мен» деген рөлін көтеру.
«Сын тұрғысынан ойлау стратегияларын» өз тәжірибемде
қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында жиі қолданамын. Жаңа
сабақты өз бетінше меңгеру немесе мағынаны тану кезінде
түртіп алу немесе INSERT стратегиясын пайдаланамын.
Ой қозғау стратегиясында «Бұл туралы не білетін едік,

есімізге түсірейікші?» — деп 2-3 минут оқушыларды
ойлана білуге бағыттаймын.
Ой-толғанысында оқушылар өтілген мәтіннен не әсер
еткенін, қандай ой түйгенін жазуға үйренеді. Алғашқыда
оқушылар мәтіннің мазмұнын қысқаша жазып келіп жүрді.
Бірте-бірте мәтіндегі өзін толғандырған нәрсені де айта
алатындай болды.
«ДЖИКСО» әдісінде мәтінді топқа бөліп оқу оқушылардың
жауапкершілігін арттырады. Өз тобына келгенде оқығанын
айтып беру үшін әлсіз оқушылар да әрбір сөйлемге мән
беріп оқитын болды. Мұның өзі жауапкершілік.
«INSERT» стратегиясын мәтінмен жұмыс жүргізгенде
қолданамыз.Оқушы ең алдымен тақырыпты өзі оқиды,
таныс мәліметтерді белгілейді, өзі білмеген мәліметтерді
табады да кестені толтырады, білмегенін мұғалімнен
сұрайды, нені білгісі келетінін айтады.
Білемін Білдім Білгім келеді
Әр оқушы кестені толтырып, білмеген сұрақтарын
мұғалімге қояды.
Оқушы өзін-өзі дамытуына білімінің жеткіліксіз екенін
сезініп, білімнің қажеттілігіне деген қызығушылығы
артады.
Мысалы «Кубизм» стратегиясында кубик фигураның атауы
емес, оқытудың кезеңдері мен сатыларын, оъектіні танудың
тақырыпты ашудың жолкөрсеткішін, алгоритімін
бейнелейді.
1-қыр Сипаттаңыз
2-қыр Салыстырыңыз
3-қыр Ассоциация құрыңыз
4-қыр Талдау жасаңыз
5-қыр Ұсынысыңыз
6-қыр Дәлелдеңіз
Мұғалім оқушыларға белгілі бір тақырыпты ашу үшін,
мәселені шешуде бірігіп топқа қарай кубиктің әр қырын
таңдап алады. Өтілетін тақырып әр қырынан ашылады,
жан-жақты сипатталады, қорытындыланады.
«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының қай әдісін
алсақ та оқушының белсенділігін, ойлау қабілетін,
шығармашылығын жан-жақты дамытатынын көрудемін.
Осы әдістерді үзбей қолдану – жеке оқушылардың
шығармашылық қабілеттерінің ашылуына жол сілтеді.
Сабақтарымда жиі қолданатын «Галлерияны аралауда»
суреттерді оқушылардың өздері салатын болды, эссе мен 5
жол өлең жазуда да шығармашылық қабілеттері дами түсті.
СТО стратегиясын қазақ тілі сабақтарында пайдалану –
оқушылардың ойлау қабілеті мен сауаттылығын арттыруға
септігін тигізеді, оқушы мынандай нәтижеге қол жеткізеді.
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз:
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту»
бағдарламасы бойынша ол:
• шыңдалған ойлау.кез келген даму деңгейіне байланысты
мәселелерге сыни көзбен қарау;
• күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты
шешімдер қабылдауға құштарлық;
• үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің
қызығушылығынан тұратын, үйренушінің сеніміне
негізделген құрылым.
«Сын тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясы үш кезең
бойынша қолданылады:
Оқытудың осындай жаңа педагогикалық технологияларын
сабаққа ендіру бүгінгі таңда әрбір ұстаздың басты мақсаты
болуы керек. Себебі, елімізге заман талабына сай қалыптан
тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер қабылдай білетін,
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белсенді, шығармашыл азаматтар қажет. Сабақта тек
білімділік мақсаттарды шешіп қоймай, балалардың жекелік
қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын
қарастыруда дәстүрлі оқыту мен дамыта оқытудың
айырмашылығын салыстыру кестесі арқылы көрсетуге
болады. Мұғалім бұл жүйемен жұмыс жасағанда, үнемі
оқушы санасында болып жатқан өзгерістерді бақылап,
оның дамуын жан-жақты зерттей отырып, өз сабақтарын
соған сай өзгертіп отыруы тиіс. Әйтпесе, жаңа жүйенің
құны болмайды.
Мына бір сызбаға назар аударайық.
Күнделікті д ә с т ү р л і с а б а қ т а р
Мұғалімнің әдістері Оқушының іс-әрекеті
Тақырыпты түсіндіреді Мазмұнын айтып береді
Кейіпкерлер туралы айтып береді Кейіпкерге мінездеме
береді
Мәтіннің идеясын анықтайды. Оқулық бойынша
мұғалімнің түсіндіргенімен байланыстырып айтады.
Мәтіннің көркемдік ерекшелігін мысалдар арқылы
түсіндіреді Мәтіндегі негізгі сөздерді тауып, айтып береді,
дәптерлеріне жазады
Тақырыпқа шығарма жазуды тапсырады. Шығарма жазады
Сабақты қорыту сұрақтары жалпы қойылады Жауап береді
Сто технологиясы с а б а қ т а р ы
Мұғалімнің әдістері Оқушының іс-әрекеті
Топқа бөліп, ой қозғайды Ұжыммен жұмыс жасайды
Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды Мәтінмен өздері
танысады
Мәтіндегі ең құнды нәрсені анықтауды ұсынады Әр түрлі
әдістер арқылы мәтінді зерттейді.
Кейіпкердің ерекшеліктерін тануға бағыттайды Жеке
кейіпкерлерді талдайды, өздерін олардың орнына қойып,
қарайды, салыстырады.
Мәтіннің тілдік ерекшелігі туралы сұрақ қояды Әр түрлі
әдістер арқылы шығарманың негізгі мазмұнын анықтайды.
Өз ойларын жазуды ұсынады Ойларын қорытып, оны қағаз
бетіне түсіреді.Ойларын қорытуға бағыттайды. Өз
тұжырымдамасын жасайды.
Осы кезеңдердің ұтымды өткізілуі мынандай нәтиже
береді:
Осы оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау
бағдарламасының жүзге тарта стартегиясы бар екені
белгілі, демек сол әдіс – тәсілдерді жақсылап игеріп, ішінен
қажеттілерін таңдау арқылы әр сабақтың мақсатміндеттерін тиімді де оңтайлы жолмен жүзеге асыруға
мүмкіндік мол. Шығыс даналығы “Мәселе нені үйретуде
емес қалай үйретуде” демей ме? Сондықтан мақсат пен
мазмұн мемлекеттік бағдарламаларда айқын беріліп
отырған қазіргі жағдайда бұл стартегиялардың маңызы зор.
Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек.
Мұғалім шеберлігі арқылы баланың білімді игеруге
қызығушылығын ояту қажет. Ал ол сұрақ әр түрлі әдістәсілдер арқылы баланың алдына жан-жақты мақсат
қойып, іске асыруына жол көрсетеді.
Мен өз сабақтарымда, көбінесе қазақ тілі пәнінде
стратегияларды оқу бағдарламасына сәйкес бірізді жүйелі
түрде қолданып келдім. Сабақта қолданып жүрген
әдістерім мынадай:
І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру).
ІІ – мағынаны ажыратуда түртіп алу жүйесі, 5 жолды өлең.
ІІІ ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу
т.б. стратегиялар арқылы баланың дамуына, оның
бойындағы жеке қабілеттердің ашылуына,

шығармашылықпен ізденуіне жол саламыз.
СТО бағдарламасына қатысудың нәтижесінде сабақта
жеткен нәтижелерім:
1. Сабағымда сабақтың жаңа құрылымы пайда болды.
Сабақтың жоспары:
1. Психологиялық дайындық.
2. Ой ашар.
3. Үй тапсырмасын тексеру.
4. Жаңа сабақ.
І. Қызығушылықты ояту.
а) Ой қозғау.
ә) Өзіндік жұмыс.
б) Түртіп алу ─ + ? v (INSERT)
ІІ. Мағынаны тану сатысы.
1. Топпен жұмыс.
2. Бес жолды өлең.
ІІІ. Ой толғаныс сатысы.
1. Венн диаграммасы.
2. Бағалау.
3. Үйге тапсырма.
Соның ішінде толғануды тиімді етуге лайықталған “Венн
кестесі”, “Бес жолды өлең”, “Көрнекілік арқылы баяндау”,
“Семантикалық карта” сияқты стратегиялар әр сабақтың
ерекшелігіне, ауыр жеңілдігіне қарай лайықтала
қолданылады. Мәселен: “Венн кестесі” арқылы өз ойынан
қорытып сөз шығару, екі затты салыстырып
айырмашылығы, ұқсастығы туралы сөз ойлап табу оқушы
үшін үлкен ойды қажет етеді. Бұл стратегиялардың қайқайсысы болмасын оқушының ізденісін,қызығушылығын
дамытады.Пәнге деген өзгеше көзқарас қалыптасады.Әр
сабақты оқушымен санаса отырып, жүйелі жүргізуде сын
тұрғысынан ойлау бағдарламасының стратегиялық
бағыттары ұстаздарға үлкен қолғабыс тигізеді.
Осы стратегияларды қолданудың тиімділігінің дәлелі
ретінде оқушылардың жұмыстарын ұсынамын:
1. 3 сыныпта «Сын есімнен өткенді қайталау»
тақырыбында СТО технологиясына негізделген сынақ
сабақ өтті. “Көрнекілік арқылы баяндау” стартегиясы
бойынша 3- сынып оқушыларының топтық жұмысы:
(оқушылар үш топқа бөлініп, әр топқа үш түрлі өлең
шумақтары таратылды, оқушылар мәнерлеп оқып, содан
соң бір-бірімен ақылдасып, сурет салып қорғады).
I топтың жұмысы :
А) Көктем күні күркіреп,
Жаңбыр жауды сіркіреп
Бәйшешектер дүркіреп,
Шыға келді қыр түлеп.
Көктем күні шуақты,
Көктем күні қуатты.
Мал жағалап суатты,
Сай-саламен су ақты.
IІ топтың жұмысы :
Б) Көктем кереметі.
Көктем келді.Көктемде жаңбыр жауады.Ауа райы жылына
бастайды.Мұз,қар еріді.Жер күндіз жібіп,кешке қарай
тоңазиды.Ағаш бұтақтарында бүршіктер пайда
болды.Өзендерде сең жүре бастады.Көктемде бәйшешектер
өседі.Құстар ұшып келеді.Наурыз мейрамы болады.Маған
көктем мезгілі ұнайды.
ІІ. Мағынаны таны
Ережелер мен мағыналарды ажырату үшін «Сынақ бетін»
пайдаландым.
Реті Түрі Ұпайы
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І Сұраққа жауап бер:
- Сын есім деген не?
- Туынды сын есім дегеніміз не?
- Сын есім қалай бөлінеді?
-1 жауапқа
1 ұпай
ІІ. Тест
1.... батыр алдырмас
а) ақылды; ә) айлалы; б) өжет;
2. Негізгі сын есімді тап
а) жүйрік ат; ә) гүлді көйлек; б) әдепті оқушы;
3. Заттың түр- түсін, сын сапасын тікелей анықтайтын сын
есімді ... сын есім дейміз.
1 жауапқа
1 ұпай
ІІІ. Сын есімді теріп жазып, сөйлем құра.
Бұл аймақтың жері жазық. Мұнда көк аспанмен таласып
тұрған биік тауда жоқ. Ағыны тежеусіз ақ жалды асау өзен
де жоқ. Көлеміне көз жеткісіз көлкіп жатқан көгілдір көл де
жоқ. Солай бола тұра, осы аймақтың әдемілігі көзіңізді
бірден үйіріп алатыны бар екен. Тергенге
1 ұпай,
сөйлем құрағанға
5 ұпай
ІІІ. Ой толғаныс
«Түртіп алу стратегиясы» бойынша мен оқушыларға мәтін
оқып тұрамын, ал оқушылар сол мәтіннің ішінен сын
есімдерді тез- тез жазып алады.
Ақтайдың ағаш үйінің іші- тысы салтанатты, өте көрікті.
Оның сұлу көздерінің ақ- қарасы әлі де тап- таза. Көгілдір
өзен жай ғана толқып ағып жатыр. Аспалы бесік өзінің
екпінімен тербеліп тұра берді. Бірі сұлу, бірі мықты, бірі
жүйрік. Адам тастай берік, гүлдей нәзік.
IV. Рұқсат етілмейтін түстер ойыны
Алдымен мені мұқият тыңдаңыздар. Қазір мен сіздерге
сұрақтар қоямын, ал сіздер жуаптарын баған бойына жазып
отырасыздар және де бұл ойынның барысында мына 2
ережені сақтауымыз керек:
1. Ойын барысында ақ және көгілдір түсті айтуға рұқсат
етілмейді.
2. Бір түсті екінші рет қайталауға болмайды.
Сонымен ойын шартына түсінсек ойынымызды бастайық.
Сұрақтар:
1. Шөптің түсі қандай?
2. Аспан түсі қандай?
3. Күнбағыстың жапырақтарының түсі қандай?
4. Күзде жапырақтың түсі қандай болады?
5. Күннің түсі қандай болады?
6. Қардың түсі қандай?
7. Теңіздің түсі қандай?
8. Құрбақаның түсі қандай?
Жауаптары:
1. Жасыл;
2. Көк;
3. Шөптің түсі сияқты;
4. Сары;
5. Қызыл, күрең қызыл;
6. Жарқыраған;
7. Қайың түстес немесе теңіз толқындарының түстерімен
бірдей;
8. Баптақ түстес;
V. Дөңгелек үстел
«Дөңгелек үстел» стратегиясы бойынша берілген ақ

парақтарға сын есім туралы білетіндерін қорытып жазады,
соңғы жазған оқушы оқиды.
2.Немесе оқушылардың берілген мәтін бойынша жұмыс
жасауға көмектесетін INSEPT стратегиясы,ол бойынша
оқушыға оқу,тақырыппен танысу барысында
V - білемін
- - білгеніме сәйкес келмеді
+ - жаңа ақпарат
? - тереңірек білгім келеді,зерттегім келеді,белгілерін
қойып отырып оқу тапсырылады.
INSEPT оқығанын түсінуге,өз ойын басшылық етуге,ойын
білдіруге үйрететін ұтымды құрал.Оқушылар білетіндерін
анықтап,білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді.
Жалпы сын тұрғысынан ойлау,оқыту мақсатына жетудің
нақты жолдарын көрсетеді.
Қорытынды
Оқыту технологиясының ең лайық деген технологияны
таңдау ұстаз еркінде. Елбасы Н.Назарбаевтың «Біздің
міндетіміз-бәсекелестікке лайық ұрпақ тәрбелеу»- деген
ойын қолдай отырып, саналы, білімді, ұрпақты тәрбиелеуде
ұстаздық рух, дана да, батыр да бас иетін ұлылық тілеймін.
Болашақтың бәсекесіне қабілетті ХХІ ғасыр шәкіртін
тәрбиелеу білім беру саласының еш назарынан тыс қалған
емес. Соған сай ұстаз- ізденімпаз ғалым, нәзік психолог,
тынымсыз еңбеккер, білімпаз болғанда ғана қоғамның
мықты да шығармашылығы жоғары жеке тұлғаны
қалыптастырып, тәрбиелейтінімізге нық сенімдімін.
Қорыта айтқанда, сабақта тиімді әдіс –тәсілдерді, жұмыс
түрлерін қолдану мұғалімнің біліктілігі мен әдістемелік
шеберлігіне байланысты. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті
үштұғырлы тілін дамытуда, қазақ тілінің мәртебесін
көтеруде, өз ойын, пікірін ауызша және жазбаша тілде
көркем де анық, нақты етіп бере білу жолында «СТО»
стратегияларын дамыту жұмыстары көмегін көптеп
тигізері анық. Бүгінгі өмірін бала оқытып, білім беруге бел
байлаған әр ұстаздың жан дүниесі сеніммен тілектің
шуағымен нұрлана түспек деп ойлаймын.
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Бастауыш мектеп, 2004ж.
5. С. Мирсеитова. Әрекеттегі RWCT философиясы мен
әдістері. Алматы, 2006ж.
6. С. Қожагелдиева, Н. Нұртазаева.Сын тұрғысынан ойлау
арқылы оқытудың тиімділігі. Бастауыш мектеп, 2009 ж № 4
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НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН
ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ. 2018 ЖЫЛҒЫ 5 ҚАЗАН
05.10.2018 Ақпарат авторы: BAQ.KZ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
Құрметті қазақстандықтар! Біз тәуелсіздік жылдары көп
жұмыс атқардық. Экономикасы қарқынды дамып келе
жатқан заманауи прогрессивті мемлекет құрып, бейбітшілік
пен қоғамдық келісімді қамтамасыз еттік.
Сапалы әрі тарихи маңызы зор құрылымдық,
конституциялық және саяси реформалар жүргіздік.
Қазақстанның халықаралық беделінің артуына және
оның аймақтағы геосаяси рөлінің күшеюіне қол жеткіздік.
Біз өңірлік және жаһандық проблемаларды шешу ісіне
зор жауапкершілікпен қарайтын жауапты әрі қалаулы
халықаралық серіктес ретінде танылдық.
Қазақстан ТМД және Орталық Азия елдері арасынан
«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізу үшін әлемдік
қоғамдастық таңдап алған бірінші мемлекет болды.
Біз Еуразия өңірінің қаржылық, іскерлік, инновациялық
және мәдени орталығы ретінде қалыптасуын қамтамасыз
етіп, жаңа елордамыз – Астананы салдық.
Халық саны 18 миллионнан асып, өмір сүру ұзақтығы
72,5 жасқа жетті.
Біз берік экономикалық негіз қалыптастырдық.
Соңғы 20 жыл ішінде елімізге 300 миллиард АҚШ
доллары көлемінде тікелей шетел инвестициясы тартылды.
Экономиканы өркендетудің негізі саналатын шағын және
орта бизнес нығайып келеді.
Дүниежүзілік Банктің бизнес жүргізу жеңілдігі
рейтингінде Қазақстан 190 елдің ішінде 36-шы орынға
көтерілді.
Біз әрдайым сыртқы сын-қатерлерге дер кезінде назар
аударып, оларға дайын бола білдік.
Соған байланысты, мен елімізді жаңғырту жөнінде
қажетті бағдарламалық бастамалар жасадым.
Олардың жүзеге асырылуы табысты дамуымыздың
негізгі факторына айналды.
Біздің стратегиялық мақсатымыз – 2050 жылға қарай
әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына қосылу.
2014 жылы еліміздің инфрақұрылымын жаңартатын
«Нұрлы жол» кешенді бағдарламасын іске асыруды
бастадық.
Үш жыл бұрын «100 нақты қадам» – Ұлт жоспарын
жарияладық.
Содан кейін еліміздің Үшінші жаңғыруына кірістік.
Оның басты міндеті – Қазақстанның жаһандық бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз ететін экономикалық өсімнің
жаңа моделін құру.
Еліміздің орнықты дамуы өмір сүру деңгейін одан әрі
арттыруға деген зор сенім ұялатады.
Біз жаңа міндеттерді атқаруға дайынбыз.
Құрметті отандастар!
 Соңғы кездері әлемдік саяси және
экономикалық трансформация үдерістері күшейе түсті.
Әлем қарқынды түрде өзгеріп келеді. Мызғымастай
көрінген жаһандық қауіпсіздік жүйесінің тұғыры мен
халықаралық
сауда
ережелері
бұзылуда. Жаңа
технологиялар, роботтандыру мен автоматтандыру еңбек
ресурстарына және адам капиталының сапасына қатысты
талаптарды күрделендіруде.

Қаржы жүйелерінің мүлде жаңа архитектурасы түзілуде.
Бұл орайда қор нарықтары кезекті қаржы дағдарысына
алып келуі мүмкін жаңа «сабын көбігін» үрлеуде.
Бүгінде жаһандық және жергілікті проблемалар тоғыса
түсуде.
Мұндай жағдайда сын-қатерлерге төтеп берудің және
мемлекеттің табысқа жетуінің кепілі елдің басты байлығы –
адамның даму мәселесі болып отыр.
Үкімет, әрбір мемлекеттік органның, мемлекеттік
компанияның басшысы жұмыс тәсілдерін өзгертуі қажет.
Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі басты
басымдыққа айналуға тиіс.
Мен лауазымды тұлғаның жеке тиімділігін және
қызметке лайықтылығын дәл осы өлшемге сәйкес
бағалайтын боламын.
***
Қазақстандықтардың әл-ауқаты, ең алдымен,
табыстарының тұрақты өсімі мен тұрмыс сапасына
байланысты.
І. ХАЛЫҚ ТАБЫСЫНЫҢ ӨСУІ
Адам еңбекқор болып, өз кәсібін жақсы меңгергенде
және лайықты жалақы алуға немесе жеке кәсіп ашып, оны
дамытуға мүмкіндік болған кезде табыс артады.
Мемлекет пен адамдардың күш біріктіруінің арқасында
ғана біз Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құра аламыз.
Біріншіден, Үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап
ең төменгі жалақыны 1,5 есе, яғни 28 мыңнан 42 мыңға
дейін өсіруді тапсырамын.
Бұл барлық сала бойынша түрлі меншік
нысандарындағы кәсіпорындарда жұмыс істейтін 1
миллион 300 мың адамның еңбекақысын тікелей қамтиды.
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың
қызметкердің еңбекақысы көбейіп, орта есеппен 35 пайызға
өседі.
Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдарда республикалық
бюджеттен жыл сайын 96 миллиард теңге бөлу керек.
Осыған орай, енді, ең төменгі жалақы ең төменгі
күнкөріс шегіне байланысты болмайды. Ең төменгі
жалақының жаңа мөлшері бүкіл экономика ауқымындағы
еңбекақы өсімінің катализаторына айналады.
Төмен жалақы алатын қызметкерлердің еңбекақысын
көтеруге қатысты бұл бастаманы ірі компаниялар қолдайды
деп сенемін.
Екіншіден, бизнесті өркендетудің тұрақты көздерін
қалыптастырып, жеке инвестицияны ынталандыру және
нарық еркіндігін қолдау керек.
Дәл осы бизнес арқылы жаңа жұмыс орындары ашылып,
қазақстандықтардың басым бөлігі табыспен қамтамасыз
етіледі.
БІРІНШІ. Біз 2010 жылдың өзінде «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасын іске қостық.
Өңірлерге жұмыс сапарым барысында мұның
тиімділігіне көз жеткіздім.
Бағдарламаның қолданылу мерзімін 2025 жылға дейін
ұзарту керек.
Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін жыл сайын
қосымша кемінде 30 миллиард теңге бөлуді қарастыру
қажет.
Бұл 3 жыл ішінде қосымша кемінде 22 мың жаңа жұмыс
орнын ашуға, 224 миллиард теңге салық түсіруге және 3
триллион теңгенің өнімін өндіруге мүмкіндік береді.
ЕКІНШІ. Экономикада бәсекелестікті дамыту және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы мен табиғи
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монополиялардың қызметі үшін белгіленетін тарифтер
саласында тәртіп орнату мақсатымен батыл шаралар
қабылдау керек.
Коммуналдық қызмет пен табиғи монополияларды
реттеу
салаларында
тарифтің
жасалуы
және
тұтынушылардан жиналған қаржының жұмсалуы әлі күнге
дейін ашық емес.
Монополистердің инвестициялық міндеттемелеріне
тиімді мониторинг пен бақылау жүргізілмей отыр.
Үкімет 3 ай мерзім ішінде осы мәселемен айналысып,
бәсекелестікті қорғау функциясын елеулі түрде күшейте
отырып, монополияға қарсы ведомствоның жұмысын
реформалауы керек.
Бұл – маңызды мәселе, ол бизнес үшін кететін
шығынның артуына, адамдардың нақты табысын азайтуға
әкеп соқтырады.
ҮШІНШІ. Бизнесті заңсыз әкімшілік қысымнан және
қылмыстық қудалау қаупінен қорғауды арттыра түсу керек.
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық заңнамасының
бұзылуы
жөніндегі
қылмыстық
жауапкершіліктің
қолданылу шегін, айыппұлды өсіре отырып, 50 мың айлық
есептік көрсеткішке дейін арттыруды тапсырамын.
Сондай-ақ, негізгі міндеті көлеңкелі экономикамен күрес
болуға тиіс Қаржы мониторингі комитетіне функцияларын
бере отырып, Экономикалық тергеу қызметін қайта құру
қажет.
Біз «қолма-қол ақшасыз экономикаға» бет бұруымыз
керек.
Мұнда жазалаушы ғана емес, сондай-ақ бизнестің қолмақол
ақшасыз
есеп
айырысуын
қолдау
сияқты
ынталандырушы құралдарға да сүйенген жөн.
Салық және кеден саласындағы ақпараттық жүйелер
интеграциясының аяқталуы әкімшілендірудің ашықтығын
арттырады.
Үкімет үш жыл ішінде экономикадағы көлеңкелі
айналымды кем дегенде 40 пайызға қысқарту үшін нақты
шаралар қабылдауға тиіс.
Бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019 жылдың 1
қаңтарынан бастап салықтың негізгі сомасы төленген
жағдайда, өсім мен айыппұлды алып тастай отырып,
шағын және орта бизнес үшін «салық амнистиясын»
жүргізуге кірісуді тапсырамын.
ТӨРТІНШІ. Экспортқа бағытталған индустрияландыру
мәселесі экономикалық саясаттың негізгі элементі болуға
тиіс.
Үкімет өңдеу секторындағы экспорттаушыларға қолдау
көрсетуге баса мән беруі қажет.
Біздің сауда саясатымызда селқостық болмауға тиіс.
Оған біздің тауарларымызды өңірлік және әлемдік
нарықта ілгерілететін белсенді сипат дарыту керек.
Сонымен бірге, халық тұтынатын тауарлардың ауқымды
номенклатурасын
игеріп,
«қарапайым
заттар
экономикасын»
дамыту
үшін
кәсіпорындарымызға
көмектесу қажет.
Бұл экспорттық әлеуетімізді жүзеге асыру тұрғысынан
ғана емес, сондай-ақ ішкі нарықты отандық тауарлармен
толтыру үшін де маңызды.
Үкіметке өңдеу өнеркәсібі мен шикізаттық емес
экспортты қолдау мақсатымен алдағы 3 жылда қосымша
500 миллиард теңге бөлуді тапсырамын.
Басымдығы бар жобаларға қолжетімді несие беру
міндетін шешу үшін Ұлттық банкке кемінде 600 миллиард
теңге көлемінде ұзақ мерзімге қаржы бөлуді тапсырамын.

Үкімет Ұлттық банкпен бірлесіп, осы қаражаттың
көзделген мақсатқа жұмсалуын қатаң бақылауды
қамтамасыз етуі керек.
Ірі әрі серпінді жобаларды жүзеге асыру үшін шетелдік
инвесторлармен бірлесіп инвестиция салу қағидаты
бойынша жұмыс істейтін Шикізаттық емес секторға
бөлінетін тікелей инвестиция қорын құру мәселесін
қарастыру қажет.
Сондай-ақ, көлік-логистика және басқа да қызмет
көрсету секторларын ілгерілету жөніндегі жұмыстарды
жандандыру керек.
Бай табиғатымыз бен мәдени әлеуетімізді пайдалану
үшін сырттан келетін және ішкі туризмді дамытуға ерекше
көңіл бөлу қажет. Үкімет қысқа мерзімде салалық
мемлекеттік бағдарлама қабылдауға тиіс.
БЕСІНШІ. Агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске
асыру керек.
Негізгі міндет – еңбек өнімділігін және қайта өңделген
ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2022 жылға қарай
2,5 есе көбейту.
Мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын елімізге
заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде тартуға
бағыттау қажет.
Біз икемді әрі ыңғайлы стандарттарды енгізу және ауыл
шаруашылығы саласындағы беделді шетелдік мамандарды
– «ақылды адамдарды» тарту арқылы саланы басқарудың
үздік тәжірибесін пайдалануымыз керек.
Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа
дағдыларын үйрету үшін жаппай оқыту жүйесін
қалыптастырған жөн.
Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға жыл
сайын қосымша кемінде 100 миллиард теңге қарастыруды
тапсырамын.
АЛТЫНШЫ. Инновациялық және сервистік
секторларды дамытуға ерекше көңіл бөлген жөн.
Ең алдымен, «болашақтың экономикасының» баламалы
энергетика, жаңа материалдар, биомедицина, үлкен
деректер, заттар интернеті, жасанды интеллект, блокчейн
және басқа да бағыттарын ілгерілетуді қамтамасыз ету
қажет.
Еліміздің жаһандық әлемдегі орны мен рөлі келешекте
нақ осыларға байланысты болады.
Үкіметке Назарбаев Университетімен бірлесіп, нақты
жобаларды анықтай отырып, әрбір бағыт бойынша арнайы
бағдарламалар әзірлеуді тапсырамын.
Университет базасында жасанды интеллект
технологиясын әзірлеумен айналысатын ғылыми-зерттеу
институтын құру сондай жобалардың бірі бола алады.
ЖЕТІНШІ. Нақты экономиканы өркендету үшін қаржы
секторының
рөлін
күшейтіп,
ұзақ
мерзімді
макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету қажет.
Бағаның өсуі, қаржыландыруға қолжетімділік,
банктердің орнықтылығы – міне, осы мәселелер көбіне
қазір жұрттың қызығушылығын тудырып отыр.
Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп, қаржы секторын және
нақты секторларды сауықтыру, инфляцияға қарсы кешенді
саясат жүргізу мәселелерін жүйелі түрде шешуді бастауы
керек.
Қалыптасқан жағдайда экономиканы, әсіресе, өңдеу
секторы мен шағын және орта бизнесті несиелендіруді
ұлғайту өте маңызды.
Сондай-ақ, зейнетақы активтері мен әлеуметтік
сақтандыру жүйесінің ресурстарын басқару тиімділігін
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арттырып, баламалы қаржы құралдарын – құнды қағаз
нарығы, сақтандыру және басқа да салаларды нақты
дамыту керек.
Бизнесті шетел инвестициясымен, капиталға
қолжетімділікпен қамтамасыз ету ісінде «Астана»
халықаралық қаржы орталығы маңызды рөл атқаруға тиіс.
Біз жеке сотты, қаржы реттеуішін, биржаны арнайы
құрдық.
Барлық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар
осы алаңды белсенді пайдаланып, оның тез қалыптасуына
және дамуына атсалысуы керек.
***
Аталған шаралардың тиімді жүзеге асырылуы
жалақының өсуі мен жаңа жұмыс орындарының ашылуы
есебінен қазақстандықтардың табысын арттырады.
Бұл үдерістер әрдайым Үкіметтің басты назарында
болуға тиіс.
II. ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
Әл-ауқатымыздың екінші бір сипаты – өмір сүру
деңгейінің артуы.
Білім берудің, денсаулық сақтау саласының, тұрғын
үйдің сапасы мен қолжетімділігі, жайлы және қауіпсіз
жағдайда өмір сүру мәселелері әрбір қазақстандық
отбасына қатысты.
Осыған орай, Үкімет әлеуметтік секторға, қауіпсіздік пен
инфрақұрылымға
мән
бере
отырып,
бюджет
шығыстарының басымдықтарын қайта қарауға тиіс.
БІРІНШІ. 5 жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық сақтау
салаларына барлық көздерден жұмсалатын қаражатты ішкі
жалпы өнімнің 10 пайызына дейін жеткізу қажет.
Қаржыландыруды халыққа қызмет көрсету сапасын
елеулі түрде арттыруды қамтамасыз ететін тиісті
реформаларды жүзеге асыру үшін бағыттау керек.
ЕКІНШІ. Мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі
жақсарту керек.
Ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық
қабілеттер, жаңа дағдылар сонау бала кезден қалыптасады.
Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни
ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және командада
жұмыс істей білуге басты назар аударылуда.
Бұл салада біліктілік талаптарын, оқыту әдісін,
тәрбиешілердің
және
балабақшадағы
басқа
да
қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін қайта қарау
қажет.
Білім және ғылым министрлігі әкімдіктермен бірлесіп,
биыл тиісті «Жол картасын» әзірлеуі керек.
ҮШІНШІ. Орта білім беру жүйесінде негізгі тәсілдер
белгіленген, қазіргі кезеңде солардың орындалуына баса
назар аударған жөн.
Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен
әдістемесі мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай стандарт
болуға тиіс. Бұл мектеп білімін реформалаудың қорытынды
кезеңі болады.
Білім сапасын бағалау жүйесі халықаралық
стандарттарға негізделуге тиіс.
Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше
сұранысқа ие мамандықтарға бейімдеп, кәсіби диагностика
жүргізу маңызды.
Бұл оқытудың жеке бағдарын жасауға және оқушы мен
мұғалімнің оқу жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді.
Балалар қауіпсіздігінің маңыздылығын ескеріп, бүкіл
мектептер мен балабақшаларды бейнебақылау жүйесімен
қамтамасыз етуді, мектеп психологтарының жұмысын

күшейтуді және басқа да дәйекті шараларды жүзеге
асыруды тапсырамын.
Білім алудың қолжетімділігін арттыру мақсатымен
оқушыларға орын жетіспейтіні, мектептердің үш ауысымда
оқыту және апат жағдайында болу проблемалары мейлінше
сезіліп отырған өңірлер үшін Үкіметке 2019-2021 жылдарға
арналған бюджеттен қосымша 50 миллиард теңге
қарастыруды тапсырамын.
ТӨРТІНШІ. Келесі жылы «Педагог мәртебесі туралы»
заңды әзірлеп, қабылдау қажет деп санаймын.
Бұл құжат мұғалімдер мен мектепке дейінгі мекемелер
қызметкерлері үшін барлық игілікті қарастырып, жүктемені
азайтуға, жөнсіз тексерістер мен міндеттен тыс
функциялардан арашалауға тиіс.
БЕСІНШІ. Жоғары білім беру ісінде оқу орындарының
маман дайындау сапасына қатысты талаптар күшейтіледі.
Біз гранттардың санын көбейттік, енді жауапкершіліктің
кезеңі келді.
Жоғары оқу орнының табыстылығын бағалаудың басты
критерийі – оқу бітірген студенттердің жұмыспен
қамтылуы, жалақысы жоғары жұмысқа орналасуы.
Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясатын жүргізу
қажет.
Нарықта жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз
ететіндері ғана қалуға тиіс. Назарбаев Университетінің
тәжірибесіне сүйеніп, үздік шетелдік топ-менеджерлерді
жұмысқа
тарту
арқылы
әлемнің
жетекші
университеттерімен әріптестік орнату маңызды.
Қазіргі білім инфрақұрылымының базасында Назарбаев
Университетінің үлгісімен өңірлік жаңа жоғары оқу орнын
құру қажет деп санаймын.
АЛТЫНШЫ. Медициналық қызмет сапасы халықтың
әлеуметтік көңіл-күйінің аса маңызды компоненті болып
саналады.
Ең алдымен, әсіресе ауылдық жерлерде алғашқы
медициналық-санитарлық көмектің қолжетімді болуын
қамтамасыз ету қажет.
Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін
қызметкерлерді ынталандыру үшін 2019 жылдың 1
қаңтарынан бастап ауруларды емдеу ісін басқарудың жаңа
тәсілдерін енгізген учаскелік медицина қызметкерлерінің
жалақысын кезең-кезеңмен 20 пайызға көбейтуді
тапсырамын.
Осы мақсаттарға келесі жылы 5 миллиард теңге бөлінеді.
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық емханалар
мен ауруханалар медициналық құжаттарды қағазсыз,
цифрлық нұсқада жүргізуге көшуге тиіс.
Бұл 2020 жылға қарай бүкіл тұрғындардың электронды
денсаулық
паспорттарын
жасауға,
кезектерді,
бюрократияны жоюға, қызмет көрсету сапасын арттыруға
мүмкіндік береді.
Осыған
дейін
жасалған
кардиологиялық
және
нейрохирургиялық кластерлердің тәжірибесін пайдаланып,
2019 жылы Астанада Ұлттық ғылыми онкологиялық
орталықтың құрылысын бастау керек.
Осылайша біз көптеген адам өмірін сақтап қаламыз.
ЖЕТІНШІ. Өңірлік деңгейдегі резервтерді тауып,
бұқаралық спорт пен дене шынықтырудың қолжетімділігін
арттыру қажет.
Үкіметке және әкімдерге кем дегенде 100 дене
шынықтыру-сауықтыру кешенін салуды тапсырамын.
Сондай-ақ, қолданыстағы, әсіресе мектептердегі спорт
ғимараттарын тиімді пайдаланып, дене шынықтырумен
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айналысу үшін аулаларды, парктерді, саябақтарды
жабдықтау қажет.
СЕГІЗІНШІ. Ұлт саулығы – мемлекеттің басты
басымдығы. Бұл – қазақстандықтар сапалы азық-түлікті
пайдалануға тиіс деген сөз.
Бүгінде халықты сапасыз әрі денсаулыққа және өмірге
қауіп төндіретін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерден
қорғайтын тұтас саясат жоқ.
Үкіметке шаралар қабылдауды және осы жұмысты ретке
келтіруді тапсырамын.
Келесі жылдан бастап Тауарлар мен көрсетілетін қызмет
сапасын және қауіпсіздігін бақылау комитеті жұмысын
бастауға тиіс.
Оның қызметі, ең бастысы, азық-түлікке, дәрі-дәрмекке,
ауыз суға, балалар тауарына, медициналық қызмет
көрсетуге сараптама жүргізуді қамтитын болады.
Бұл үшін заманауи зертханалық базаны қамтамасыз етіп,
білікті мамандар штатын қалыптастыру қажет.
Бұл орайда, тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын
қоғамдық
ұйымдарды
институционалды
тұрғыдан
күшейтіп, оларды белсенді пайдаланған жөн.
Біз әрдайым бизнеске көмек көрсетеміз, бірақ адам, оның
құқықтары мен денсаулығы маңыздырақ.
Мемлекет әкімшілік кедергілерді азайту барысында
көптеген тексерістен, рұқсат беру және басқа да
рәсімдерден бас тартты.
Сондықтан, ұсынылатын тауарлардың, көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі үшін бизнес
қоғамдастығы да жауап береді.
Жалпы, бизнес пайда табуды ғана емес, сондай-ақ,
мемлекетпен бірлесіп азаматтарымыздың қауіпсіздігі мен
жайлы тұрмысын қамтамасыз етуді де ойлауы керек.
***
Халыққа сапалы әлеуметтік қызмет көрсету ісі тұрғын үй
жағдайын жақсарту, еліміздегі кез келген елді мекенде
жайлы әрі қауіпсіз өмір сүру сипатындағы мол
мүмкіндіктермен үйлесімді түрде толыға түсуге тиіс.
III. ӨМІР СҮРУГЕ ЖАЙЛЫ ОРТА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, тұрғын үйдің
қолжетімділігі, ауланың әдемілігі мен қауіпсіздігі,
тіршілікке және жұмыс істеуге қолайлы елді мекеннің және
сапалы инфрақұрылымның болуы.
БІРІНШІ. Сапалы әрі қолжетімді тұрғын үй.
Бүгінде біз тұрғын үй құрылысына зор серпін беріп
отырған «Нұрлы жер» бағдарламасын табысты іске
асырудамыз.
Тұрғын үй ипотекасының қолжетімділігін арттыратын
жаңа ауқымдағы «7-20-25» бағдарламасы қолға алынды.
Әкімдерге жергілікті бюджет есебінен жеңілдетілген
ипотека бойынша алғашқы жарнаны ішінара субсидиялау
мәселесін пысықтауды тапсырамын.
Мұндай тұрғын үй сертификаттарын беру біліктілігі
жоғары педагогтер, медицина қызметкерлері, полицейлер
және өңірге қажетті басқа да мамандар үшін ипотеканың
қол жетімділігін арттырады.
Сондай-ақ, халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтары
үшін ірі қалаларда жалдамалы тұрғын үй құрылысын
ұлғайту қажет.
Бұл шаралар 250 мыңнан астам отбасы үшін тұрғын үй
жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.
Бюджет есебінен салынатын жаппай құрылыс
алаңдарына арналған инженерлік инфрақұрылым жүргізуді
қоса алғанда, мемлекет бес жыл ішінде 650 мың отбасыға

немесе 2 миллионнан астам азаматтарымызға қолдау
көрсетеді.
ЕКІНШІ. Еліміздің аумақтық дамуына жаңа тәсілдер
енгізуді қамтамасыз ету қажет.
Бүгінде жетекші елдердің экономикасы, көбіне,
жаһандық қалалар немесе мегаполистер арқылы танылады.
Әлемдік ішкі жалпы өнімнің 70 пайыздан астамы
қалаларда түзіледі.
Біздің өз тұрмыс салтымыз тарихи қалыптасты,
моноқалалары мен шағын облыс орталықтары бар аграрлы
экономика басымдыққа ие болды.
Сондықтан 18 миллион халқы бар ел үшін миллионнан
астам тұрғыны бар 3 қаланың болуы, соның ішінде 2
қаланың тәуелсіз Қазақстан дәуірінде осы қатарға қосылуы
– үлкен жетістік.
Астана мен Алматы еліміздегі ішкі жалпы өнімнің 30
пайыздан астамын қазірдің өзінде қамтамасыз етіп отыр.
Бірақ, қалалардың инфрақұрылымы кәсіпорындар мен
тұрғындардың жедел өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне сай
бола бермейді.
Соңғы жылдары біз «Нұрлы жол» бағдарламасы
бойынша республикалық маңызы бар инфрақұрылым
қалыптастырдық.
2015 жылдан бастап 2400 шақырым автомобиль жолы
салынды және қайта жөнделді. Бұл жұмыстар жалғасуда
және 2020 жылға дейін қосымша 4600 шақырым жол
пайдалануға беріледі.
Енді өңірлік және қалалық инфрақұрылымды жүйелі
түрде дамытқан жөн.
Осы мақсатқа орай биыл қаржыландыру көлемі арты:
жергілікті маңызы бар жолдарға 150 миллиард теңгеге
дейін, ауылдық жерлерді сумен қамтуға 100 миллиард
теңгеге дейін қаражат бөлінді.
Әкімдер осы қаражаттың есебінен өңірлердегі мейлінше
өткір проблемаларды шешуге күш жұмылдыруы керек.
Үкімет бұл міндетті жүйелі қолға алып, қосымша
инфрақұрылымдық мәселелер тізімін жасап, жобаларды
бағалап, оларды қаржыландыру көздерін іздеп табуы қажет.
Жаңа мектептер, балабақшалар, ауруханалар құрылысын
елді мекендерді дамыту жоспарларымен ұштастыру қажет,
сондай-ақ, бұл секторға жеке инвесторларды тарту үшін
жағдай жасаған жөн.
Сонымен қатар, «инфрақұрылым адамдарға» моделінен
«адамдар инфрақұрылымға» моделіне бірте-бірте көшу
қажет.
Бұл елді мекендерді ірілендіру ісін ынталандырып,
бөлінетін қаражатты пайдалану тиімділігін арттыратын
болады.
Әрбір өңір мен ірі қала бәсекеге қабілеттіліктің қолда
бар
басымдықтарын
ескеріп,
өзіндік
орнықты
экономикалық өсу және жұмыспен қамту моделіне сүйене
отырып дамуға тиіс.
Осыған орай, тірек саналатын ауылдардан бастап
республикалық маңызы бар қалаларға дейінгі түрлі елді
мекендер үшін өңірлік стандарттар жүйесін әзірлеу керек.
Бұл стандарт әлеуметтік игіліктер мен көрсетілетін
мемлекеттік қызметтердің тізімі мен қолжетімділігінің,
көлік, мәдени-спорттық, іскерлік, өндірістік, цифрлық
инфрақұрылыммен
қамтамасыз
етілудің
нақты
көрсеткіштерін және басқа да мәселелерді қамтуға тиіс.
Экологиялық ахуалды жақсарту, соның ішінде зиянды
заттардың таралуы, топырақтың, жердің, ауаның жағдайы,
қалдықтарды жою, сондай-ақ онлайн түрінде еркін
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қолжетімді экологиялық мониторинг жүргізу жүйесін
дамыту жөніндегі жұмыстарды күшейту қажет.
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған «кедергісіз
орта» қалыптастыруға зор мән берілуге тиіс.
2019 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Еліміздің
басқарылатын
урбанизациясының
жаңа
картасына
айналатын Еліміздің 2030 жылға дейінгі аумақтықкеңістіктік дамуының болжамды схемасын әзірлеуді
тапсырамын.
Практикалық шараларды жүзеге асыру үшін нақты ісшараларды, жобаларды және қаржыландыру көлемін
көрсете отырып, Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі
прагматикалық бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын.
Өңірлік дамудың аталған аспектілері іске асырылу
мерзімдері 2025 жылға дейін ұзартылуға тиіс «Нұрлы жол»
және «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламаларында
ескерілуі керек.
Біріншісі көлік инфрақұрылымын дамытуға, екіншісі –
коммуналды және тұрғын үй құрылысындағы міндеттерді
шешуге бағытталуға тиіс.
Бұл бағдарламалардың «екінші тынысын» ашу керек.
ҮШІНШІ. Құқық қорғау органдарының жұмысына терең
және сапалы өзгерістер қажет.
Қауіпсіздік тұрмыс сапасының ажырамас бөлігі болып
саналады.
Ішкі істер органдарының қызметкерлері қылмыспен
күресте «алдыңғы шепте» жүріеді, көбіне өз басын қатерге
тігіп, азаматтарды қорғайды.
Сонымен қатар, қоғам құқық қорғау органдарының, ең
алдымен, полиция жұмысының түбегейлі жақсаруын күтіп
отыр.
Үкіметке Президент Әкімшілігімен бірлесіп, «Ішкі істер
органдарын
жаңғырту
жөніндегі
жол
картасын»
қабылдауды тапсырамын.
Реформалар 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге
асырыла бастауға тиіс.
Біріншіден, Ішкі істер министрлігінің штаттық санын
оңтайландырып,
полицияны
өзіне
тиесілі
емес
функциялардан арылту қажет.
Үнемделген қаражатты полицейлердің жалақысын
көбейтуге, олардың тұрғын үй және өзге де әлеуметтік
мәселелерін шешуге бағыттаған жөн.
Екіншіден, полиция қызметкерінің жаңа стандартын
бекітіп, мансаптық ілгерілеу, сондай-ақ, полиция
академиялары арқылы кадрларды даярлау мен іріктеу
жүйесін өзгерту керек.
Қызметкерлердің бәрі қайта аттестациялаудан өтуге тиіс.
Тек үздіктері ғана қызметін жалғастырады.
Үшіншіден, халықпен жұмыс істеудің жаңа заманауи
форматтарын
енгізіп,
полицияны
бағалаудың
критерийлерін түбегейлі өзгерткен жөн.
Полицияның жұмысын сервистік модельге көшіру қажет.
Азаматтар санасында полицейлер жазалаушы емес,
керісінше, қиын жағдайда көмек көрсетуші деген түсінік
орнығуы керек.
Қалалық және аудандық ішкі істер органдары жанында
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қағидаты
бойынша азаматтарды қабылдау үшін қолайлы жағдай
жасау қажет.
Қазақстанның бүкіл қалаларын қоғамдық қауіпсіздікке
мониторинг жүргізу жүйелерімен жабдықтау керек.
Қоғам тарапынан білдірілген сенім деңгейі және
халықтың өзін қауіпсіз сезінуі полиция жұмысын

бағалаудың негізгі өлшемдері болуға тиіс.
ТӨРТІНШІ. Сот жүйесін одан әрі жаңғырту.
Соңғы жылдары көп жұмыс атқарылды, дегенмен, басты
міндет – соттарға деген сенімнің жоғары деңгейін
қамтамасыз ету шешімін таппай отыр.
Сонымен қатар, құқық үстемдігі – біздің
реформаларымыздың табысты болуының негізгі факторы.
Біріншіден, сот жұмысының заманауи форматтарын және
озық электронды сервистер енгізуді жалғастырған жөн.
Жыл сайын 4 миллион азаматымыз сотта қаралатын іске
қатысады.
Бұған қаншама күш пен қаражат жұмсалады!
Уақыт пен ресурстардың орынсыз шығынын талап ететін
артық сот рәсімдері қысқаруға тиіс. Бұрын адамдардың
жеке өздерінің келуі талап етілсе, қазір оны алыстан жүзеге
асыруға болады.
Екіншіден, сот жүйесінің сапалы дамуын және
кадрларының жаңаруын қамтамасыз етіп, үздік заңгерлер
судья болуға ұмтылатындай жағдай жасау керек.
Үшіншіден, әсіресе бизнес пен мемлекеттік құрылымдар
арасындағы сот арқылы шешілетін дау-дамайды қарау
кезінде түсінікті әрі болжамды сот тәжірибесі керек,
сондай-ақ судьяларға заңсыз ықпал ету мүмкіндіктерін жою
қажет.
Жоғарғы сотқа Үкіметпен бірлесіп, жыл соңына дейін
тиісті шаралар кешенін әзірлеуді тапсырамын.
***
Кез келген реформаларды іске асыру барысында өзінің
барлық іс-қимылын халықтың әл-ауқатын арттыруға
арнайтын жинақы әрі тиімді мемлекеттік аппарат маңызды
рөл атқаратын болады.
IV. АЗАМАТТАР СҰРАНЫСЫНА БЕЙІМДЕЛГЕН
МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ
Жаңа кезең жағдайында мемлекеттік аппарат қалай
өзгеруге тиіс?
БІРІНШІ. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін
түбегейлі арттыру.
«Сапа» – мемлекеттік қызметші өмірінің жаңа стилі, ал
өзін-өзі жетілдіру – оның басты қағидаты болуға тиіс.
Жаңа формацияның мемлекеттік қызметшілері мемлекет
пен қоғам арасындағы алшақтықты қысқартуға тиіс.
Бұл арқылы тұрақты кері байланыс орнығып,
мемлекеттік саясаттың нақты шаралары мен нәтижелері
қызу талқыланып, жұртшылыққа түсіндіріледі.
Мемлекеттік басқару академиясы Назарбаев
Университетімен бірлесіп, «Жаңа формацияның басшысы»
бағдарламасын және басшылық қызметтерге тағайындау
кезінде арнайы қайта даярлаудан өткізетін курстар әзірлеу
қажет.
Үздік шетелдік компанияларда жұмыс тәжірибесі бар
немесе әлемнің жетекші университеттерінде білім алған
жеке сектордағы кәсіби мамандарды тарту маңызды.
Биыл біз 4 мемлекеттік органға жалақы төлеудің жаңа
моделін енгіздік.
Барлық пилоттық жобалар жақсы нәтижелер көрсетіп
отыр.
Мемлекеттік қызметке қызығушылық артты, әсіресе
өңірлік деңгейде оның өзектілігі жоғары.
Тиімсіз шығындарды оңтайландыру және басшылық
құрамын қысқарту есебінен төменгі және орта буындағы
қызметкерлердің жалақысы 2 — 2,5 есе өсті.
Кадрлардың жұмыстан кетуі 2 есе қысқарды.
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Беделді жоғары оқу орындарын бітірген түлектерді қоса
алғанда, біліктілігі жоғары кадрлардың жеке сектордан
келуі 3 есе артты.
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде орталық
аппаратқа арналған конкурс бір орынға 28 адамға дейін, ал
өңірлік құрылымдарда бір орынға 60 адамға дейін өсті.
Маңғыстау облысының әкімдігіндегі 1 бос орынға енді
16 адам, ал Әділет министрлігінде орта есеппен 13 адам
үміткер болып отыр.
Астанада мемлекет-жекеменшік әріптестік аясында іске
асырылып жатқан жобаларды қаржыландыруға қатысты
жаңа тәсілдер есебінен ғана 30 миллиардтан астам теңге
үнемделді.
Еңбекақы төлеудің жаңа моделіне көшу үшін
мемлекеттік органдардың басшыларына «бюджеттіккадрлық маневрді» жүзеге асыруға құқық бердім.
Олар үнемделген қаражатты қызметшілердің жалақысын
арттыруға бағыттау мүмкіндігін алды.
Қазіргі уақытта көптеген мемлекеттік органдар жаңа
модельге көшуді қалап отыр.
Ең бастысы – олар мұны тек жалақыны көбейту ғана
емес, бәрінен бұрын, жұмыстарының тиімділігін арттыру
деп түсінуі керек.
Еңбекке төленетін қаржының өсімі бюджет шығысын,
соның ішінде бағынышты мекемелердің шығыстарын
оңтайландыру және үнемдеу есебінен өтелуін бақылауда
ұстауды тапсырамын.
Бұл жерде аталған жобаның беделін түсірмес үшін
формализм мен теңгермешілікке жол бермеу қажет.
ЕКІНШІ. Осы күрделі кезеңде бөлінетін әрбір теңгенің
қайтарымының мол болуына қол жеткізу керек.
Тексерістер нәтижелері айқындап отырғандай, құрылыс
құны кей жағдайда жобалық құжаттар әзірлеу кезеңінде-ақ
арттырылып көрсетіледі.
Соңына дейін жеткізілмейтін немесе перспективасы жоқ
екені әуел бастан белгілі болған жобалар бар.
Егер жүктелген іске жауапкершілік танытатын болсақ,
бюджеттің жүздеген миллиард теңгесін үнемдеп,
тұрғындардың нақты қажетіне бағыттауға болады.
Үкімет тиімсіз әрі уақтылы емес шығындарды
болдырмай, шығыстарды оңтайландырып, қаражатты
үнемдеу үшін жүйелі шаралар қабылдауы қажет.
ҮШІНШІ. Сыбайлас жемқорлықпен белсенді күрес
жалғасатын болады.
Біріншіден, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер аясында
мемлекеттік қызметшілердің тұрғындармен тікелей қарымқатынасын азайтуға қол жеткізген жөн.
Жер қатынастары мен құрылыс саласындағы
бюрократтық
рәсімдер
жұртшылықты
мазалайтын
мәселелердің бірі болып саналады.
Бұл салада ашықтық жоқ, халық пен бизнес ақпаратқа
толық қол жеткізе алмай отыр.
Жер қоры мен жылжымайтын мүлік нысандары туралы
мәліметтердің бірыңғай ақпараттық базасын жасауды
тапсырамын.
Осы мәселе бойынша тәртіп орнатып, жерді нақты
инвесторларға беру керек!
Бұл – бір ғана мысал.
Жұрттың және бизнес қоғамдастығының наразылығын
туғызатын басқа да бағыттар бойынша тиісті жұмыстар
жүргізу керек. Жалпы, 2019 жылы көрсетілетін мемлекеттік
қызметтердің 80 пайызы, ал 2020 жылы кемінде 90 пайызы
электронды форматқа көшірілуге тиіс.

Сол үшін Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы
заңды жедел жаңарту керек.
Екіншіден, қарамағындағы қызметкерлер сыбайлас
жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылық жасаған жағдайда
бірінші басшылардың жеке тәртіптік жауапкершілігін
күшейту мәселесін пысықтау қажет.
Сонымен қатар, адал жұмыс істейтін қызметкер
тексерушілерден қорықпауға тиіс.
Үшіншіден, «Сыбайлас жемқорлықтан ада өңірлер»
жобалары аясында елорданың жемқорлыққа қарсы
стратегияны жүзеге асыру жөніндегі тәжірибесін тарату
керек.
ТӨРТІНШІ.
Үкімет
пен
барлық
мемлекеттік
органдардың жұмысында формализм мен бюрократияны
азайту қажет.
Соңғы кездері Үкіметтегі, мемлекеттік органдардағы
ұзақ отырыстар мен кеңестердің саны еселеп артып,
сондай-ақ құжат айналымы елеулі түрде көбейді.
Үкімет әкімдердің және олардың орынбасарларының
қатысуымен күніне 7 кеңес өткізетін кездері де болады.
Олар қай кезде жұмыс істейді?
Мұны доғарып, бұл мәселені ретке келтіру керек.
Өздеріне нақты міндеттемелер алуға және солар үшін
жария түрде есеп беруге тиіс министрлер мен әкімдерге
шешім қабылдау еркіндігін ұсыну қажет.
Еліміздің 2025 жылға дейінгі дамуының стратегиялық
жоспарының әзірленген көрсеткіштер картасы бұған негіз
болуға тиіс.
БЕСІНШІ. Қойылған міндеттерді тиімді жүзеге асыру
үшін реформалардың жүргізілуіне бақылау механизмдерін
күшейту қажет.
Үкімет пен мемлекеттік органдар жыл соңына дейін
дамудың аталған барлық мәселелерін қамти отырып, нақты
индикаторлар мен «жол карталарын» әзірлеуге тиіс,
сондай-ақ реформаларды іске қосу үшін қажетті заң
жобаларының бәрін Парламентке уақтылы енгізуі керек.
Өз кезегінде, Парламент оларды сапалы әрі жедел
қарастырып, қабылдауға тиіс.
Реформалар мен негізгі стратегиялық құжаттардың
жүзеге асырылу барысына мониторинг жүргізіп, бағалау
үшін қажетті өкілеттіктер бере отырып, Президент
Әкімшілігінде
Ұлттық
жаңғыру
офисін
құруды
тапсырамын.
Бұл офис статистикалық көрсеткіштерге мониторинг
жүргізуден бөлек, Экономикалық ынтымақтастық және
даму ұйымының тәжірибесіне сәйкес, тұрғындар үшін
өзекті мәселелер жөнінде халық пен бизнес өкілдері
арасында тұрақты түрде сауалнама жүргізуді қамтамасыз
етеді.
Офис әрбір бағыт бойынша қалыптасқан жағдай жөнінде
маған үнемі баяндап отырады.
Үкіметтің әрбір мүшесі, мемлекеттік органдар мен
компаниялардың басшылары алға қойылған міндеттердің
орындалуына дербес жауап беретін болады.
V. ТИІМДІ СЫРТҚЫ САЯСАТ
Қазақстанның табысты жаңғыруын қамтамасыз ету үшін
бастамашыл белсенді сыртқы саясатты одан әрі жүзеге
асыру қажет.
Біздің бейбітсүйгіш бағытымыз бен осы саладағы нақты
айқындалған қағидаттарымыз өзін-өзі толық ақтап отыр.
Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-қатынасы
мемлекетаралық
байланыстардың
эталоны
болып
саналады.
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Толыққанды интеграциялық бірлестік әрі әлемдік
экономикалық қатынастардың белсенді мүшесі ретінде
қалыптасқан Еуразиялық экономикалық одақ табысты
жұмыс істеуде.
Орталық Азия өңірінде өзара ықпалдастықтың жаңа
парағы ашылды.
Қытай Халық Республикасымен жан-жақты
стратегиялық серіктестігіміз дәйекті түрде дамып келеді.
«Бір белдеу – бір жол» бағдарламасы Қытаймен қарымқатынасымызға тың серпін берді.
Менің қаңтар айындағы Вашингтонға ресми сапарым
және
Президент
Дональд
Трамппен
жүргізген
келіссөздерім барысында Қазақстан мен АҚШ-тың XXI
ғасырдағы кеңейтілген стратегиялық серіктестігі жөніндегі
уағдаластыққа қол жеткізілді.
Біз сауда және инвестиция саласындағы ірі серіктесіміз –
Еуропа Одағымен қарқынды ынтымақтастығымызды
жалғастыра береміз.
ТМД елдерімен, Түркиямен, Иранмен, Араб Шығысы
және Азия елдерімен өзара тиімді екі жақты қатынастар
дамып келеді.
Ақтау қаласындағы саммитте қабылданған Каспий
теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенция Каспий
маңы елдерімен ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктеріне
жол ашады.
Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік
Кеңесіндегі миссиясын абыроймен аяқтап келеді.
Сирия жөніндегі Астана процесі бейбіт жолмен реттеу
және осы елдің дағдарыстан шығуы жөнінде тиімді жұмыс
жүргізіп жатқан бірден-бір келіссөздер форматына
айналды.
Сонымен қатар, қазіргі күрделі жағдайда Қазақстан
Республикасының сыртқы саясаты бейімделуді және
ұлттық мүддені прагматизм қағидаттарына сәйкес
ілгерілетуді талап етеді.
***
Барлық кезеңде де табысқа деген нық сенім мен
халықтың бірлігі ғана ел тағдырын шешкен.
Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында ғана біз ұлы
асуларды бағындыра аламыз.
VІ.
ӘРБІР
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ
ЕЛІМІЗДЕГІ
ӨЗГЕРІСТЕР ҮДЕРІСТЕРІНЕ АТСАЛЫСУЫ
Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан реформалардың
мәнін және олардың Отанымызды өркендету жолындағы
маңызын жете түсінуге тиіс.
Реформаларды
табысты
жүзеге
асыру
үшін
қоғамымыздың ортақ мақсатқа жұмылуы аса маңызды.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы жаппай қолдауға ие
болып, қоғамдағы жаңғыру үдерістеріне зор серпін берді.
Бұл бастаманы әрі қарай жалғастырып қана қоймай,
оның аясын жаңа мазмұнмен және бағыттармен толықтыру
қажет.
Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау
мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуға тиіс.
Жастардың барлық санатын қолдауға арналған
шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды
платформасын қалыптастыру керек.
Келесі жылды Жастар жылы деп жариялауды ұсынамын.
Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға
кірісуіміз қажет.
Бұған арнайы «Ауыл – Ел бесігі» жобасының іске
қосылуы септігін тигізеді.

Бұл жоба арқылы өңірлердегі еңбекке қатысты
идеологияны ілгерілетуді қолға алу керек.
Бойскаут қозғалысы сияқты «Сарбаз» балаларжасөспірімдер бірлестігін құрып, мектептерде әскерипатриоттық тәрбиенің рөлін күшейткен жөн.
«Өз жеріңді танып біл» жаңа бастамасы аясында
еліміздің өңірлері бойынша жаппай мектеп туризмін қайта
жаңғырту керек.
Бүгінде халықтың әлеуметтік көңіл-күйін айқындайтын
негізгі салаларда теңдессіз шаралар ұсынылып отыр.
Бастамалардың қаржылық көлемі
1,5 триллион теңгеден асады, ал жиынтық әсері одан да
көбірек. Бұл халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға зор
серпін береді.
Бұл – ең сенімді әрі тиімді инвестиция.
Қымбатты қазақстандықтар!
Халқымыздың бақуатты өмір сүруі және еліміздің озық
дамыған 30 елдің қатарына қосылуы – Тәуелсіз
мемлекетіміздің мәңгілік мұраты.
Біз қашан да заман сынына тегеурінді іс-қимылмен төтеп
беріп келеміз.
Бұл – ең алдымен, ел ынтымағының арқасы.
«Ынтымақты елдің ырысы мол» дейді халқымыз.
Бүгінгі кезеңнің де талабы оңай емес.
Бірлігіміз мызғымаса, ынтымағымыз ыдырамаса, біз
үшін алынбайтын асу, бағынбайтын белес болмайды.
Мен әрбір жолдауымда халықтың әлеуметтік жағдайы
мен тұрмыс сапасын жақсартуға ерекше мән беріп келемін.
Қазіргі «7-20-25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» және
басқа да мемлекеттік бағдарламалардың басты мақсаты –
халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту.
Қазақстанның бағындыратын биіктері әлі алда.
Осы жолда халық сенімі рухымызды жігерлендіріп,
бойымызға күш-қайрат дарытады.
Сол сенімді ақтаудан артық мұрат жоқ!
-------------------------------------------------------------------------

ҚР ҮКІМЕТІНДЕ «ПРЕЗИДЕНТТІҢ БЕС
ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАСЫНЫҢ» ЖҮЗЕГЕ
АСЫРЫЛУ БАРЫСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
16.10.2018
Ақпарат: https://primeminister.kz/kz/news/zasedaniepravitelstva-rk/v-pravitelstve-rk-rassmotreli-hod-realizatsiipyati-sotsialnih-initsiativ-prezidenta-17290
Білім және ғылым министрі Е. Сағадиев Елбасының
тапсырмасын орындау үшін биыл қосымша 20 мың грант
бөлінгенін айтты. Осылайша, гранттардың жалпы саны екі
жылдың ішінде 39 мыңнан екі есеге өсіп 69 мыңға жетіп
отыр. Оның ішінде биыл 20 мың қосымша грант бөлінген.
«Қазіргі уақытта олардың барлығы бөлінді. Грантқа ие
болған балалар оқуға кірісті. 51 мыңнан астам студент –
бакалавриатта, 13 мыңы – магистратурада, 2 мыңнан
астамы PhD бойынша білім алуда. Грантқа ие
болғандардың жартысы, яғни 34 мыңнан астам студент
техникалық мамандықтар бойынша білім алып жатыр.
Олардың көпшілігі – ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар, киберқауіпсіздік, радиотехника және
электроника бағытында оқиды. 5 мыңнан астам грант
«Серпін» бағдарламасы бойынша ауыл жастары үшін
қарастырылған», — деді білім және ғылым министрі.
Гранттардың 20%-ға жуығы мұғалімдерді, оның ішінде
күшейтілген тілдік бағыттар бойынша, даярлауға арналған.
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Техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары
бойынша жоғары білімді бір маманды даярлауға бөлінген
шығындар 346,6 мың теңгеден 635,8 мың теңгеге дейін
ұлғайтылды. Техникалық және ауыл шаруашылығы
мамандықтары бойынша гранттар құны барлық ЖОО-да
346,6 мың теңгеден ұлттық ЖОО деңгейіне дейін өсіп,
635,8 мың тг құрады.
«Президенттің гранттар санын ұлғайту жөніндегі
тапсырмасы орындалды. Гранттар санын көбейтумен қатар,
жоғары білім алуға қол жеткізу үшін бірқатар шаралар
қабылдануда: бір жыл ішінде ҰБТ бірнеше рет
ұйымтастырып, өткізу, мектеп түлектеріне шартты түрде
ақылы негізде оқуға түсуге мүмкіндік беріледі, жоғары оқу
орындарына шетел азаматтарын оқу жылы кезінде оқуға
қабылдау мүмкіндігі қарастырылған, шетел азаматтары
үшін стипендиалды бағдарламаларды енгізу және
магистратураға қабылдаудың жаңа моделі енгізілуде», —
деп Е. Сағадиев, атқарылған жұмыстардың алғашқы
нәтижелерімен бөлісті. Мәселен, жыл сайын шетелге оқуға
кететін балалардың саны 1800-ден 630-ге дейін үш есе
азайып отыр.
Бұдан өзге, білім және ғылым министрінің
баяндауынша, студенттерді жатақхана орындарымен
қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмалар орындалуда. Ол
үшін барлық қажетті нормативтік актілер қабылданды,
қаржыландыру сұрақтары шешілді. Жатақханалар салу
жұмыстары 2018 жылғы қыркүйекте басталды.
«Республика бюджетінің жобасында алдағы үш жылдық
кезеңге мемлекеттік тапсырысты орналастыру үшін жалпы
15 млрд теңге бөлінген. Жалпы он жылдың ішінде 153
млрд теңге 75 мың орынға қарастырылған. Осы
қажеттілікті шешу үшін барлық тиісті шаралар
қабылданды. Алдағы бес жылда іске асатын барлық бірінші
кезектегі жобалар жер телімдерімен қамтамасыз етілді.
Жалпы 166 жер телімі қарастырылған, олардың 116-сы
білім беру ұйымдарына берілген, 50 жер телімін әкімдіктер
бөлді», — деді Е. Сағадиев.
24 жер телімінің жобалық-сметалық құжаттамасы
дайын. 47 жер телімінің жобалық-сметалық құжаттамасы
дайындалуда.
-------------------------------------------------------------------------

ҰСТАЗ — МЕКТЕП ЖҮРЕГІ
Павлодар облысы, Екібастұз қаласы,
С.Торайғыров атындағы
№ 22 гимназия-мектебінің қазақ тілі
мен әдебиеті пәні мұғалімі
Сейтова Кулбаршин Аркалыковна
Ұстаздық- мамандық төресі,
Ұстазсыз жүрмейді білімнің кемесі.
Ұстаздың алдынан өтпеген пендеге,
Қараңғы бұлыңғыр өмірдің елесі.
Еңбегі ересен ұстаздың үлгілі,
Білімнің шыңына шырқайды ұл-қызы.
Биіктен қол бұлғап қараса түлегі,
Болады жарқырап жанғандай жұлдызы.

Мәңгілік өшпейтін ұмытылмас ұлы есім,
Шындықтың шыңында ұстазбен біргесің.
Жаныңа кең өріс, нұрлы өмір сыйлаған,
Ұстазың екенін бәрің де білесің.
Шәкірттің шаттығы — әр ұстаз тілегі,
Шәкірттің жеткенін бақыт деп біледі.
Білімнің діңгегі, тәрбие қазығы,
Ұстаздар-мәңгілік мектептің жүрегі.
-------------------------------------------------------------------------

ОҚУШЫЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ
ҰСТАЗ — ҰЛТ ҰЛАҒАТТЫСЫ
Ұстаз дегеніміз — анамыздан кейінгі қадірлі жан. Егер
де ұстаз болмаса бізге білімді кім беретін еді? Ұстаздарды
көп адам бағаламайды. Жоғары оқу орнына түскен
оқушылар ұстаздарына алғыс айтулары керек. Себебі, неше
түрлі тілді меңгеруге, қаншама пәндерді оқуға баулыған
ұстаз емес пе?
Менің ойымша, ұстаздар тіпті психологтар. Біздің мінезқұлқымызды, әдетте не істейтінімізді біліп алатындай.
Үйде бізді ата-анамыз асырап, бағады. Ал қалған
уақытты біз мектептегі аналарымыздың қасында өткіземіз.
Балалар мұғалімді тым қатал деп ойлайды. Бірақ,
шындығында ұстаздар бізді жақсы болсын деп, бізді
оқытуы үшін қатал болып кетеді деп ойлаймын.
Мұғалім саған шабыт, талпыныс сыйлайды, сен де
мұғалімге сыйластық таныт.
Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы,
Кемел Тоқаев атындағы орта мектеп
Жетпісбай Айару Алыбекқызы, 6 «Ә» сынып оқушысы
Жетекшісі: Рахметова Нурзия Тургамбековна
ОТАН – ОТТАН ДА ЫСТЫҚ
Отан – сенің туып-өскен, кіндік қаның тамған жер.
Отанға деген махаббат, сыйластықпен ұласса – ол адам
рухани деңгейінің биіктігі. Дегенмен, Отанға деген
махаббат пен сүйіспеншілік, анаға деген махаббатпен тең.
Менің ойымша, біз осы елде туғанымызға мақтануымыз
керек. Себебі, бізде ғана көптеген ұлт өкілдері бір шаңырақ
астында тату-тәтті өмір сүреді.
Менің ойымша, әрбір мектеп оқушысының соққан
жүрек дүрсілі, Отанға деген мейірімділік пен сүйіспеншілік
деп соғуы керек. Бізде ғана әдемі таулар, өзендер, тарихи
жерлер мен пайдалы қазбалар бар. Сол пайдалы
қазбалардың бірі, қара алтын-мұнай өндіру жөнінен
алдыңғы қатарда тұратын алып мемлекет болып
тұрғанымыз, болашақ біз үшін құнды дүние болмақ.Өз
ойымды қорытындылайтын болсам, Қазақстанда тұрғаным
мен үшін бақыт. Мен де өз елімнің гүлденуіне өз үлесімді
қоссам деймін.
Ендеше, ата-ана, ұстаздарымның айтқанын жадымызға
ұстап, пайдамызды келтіретіндей азамат болып өсуім керек.
Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы,
Кемел Тоқаев атындағы орта мектеп
Мырзабек Динара Қайратқызы, 6 «Ә» сынып оқушысы
Жетекшісі: Рахметова Нурзия Тургамбековна

Білімнің алауын маздатып жағады,
Шәкірті бойына қуатын алады.
Жыл сайын түлегін ұшырып ұядан,
Қол бұлғап көзіне жас алып қалады.
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У НАС ДОМА ЖИВЁТ…
Каждый ребенок должен научиться в детском саду
содержательно,
 грамматически правильно и
последовательно излагать свои мысли. Ф.А. Сохин
Тему практического задания «У нас дома живёт… » я
выбрала не случайно. До этого со своими детьми мы
реализовали проект «Домашние питомцы». Дети с
воодушевлением рассказывали о том, что для них близко и
дорого. Им нравятся домашние животные, они любят
играть с ними, они любят рассматривать иллюстрации о
животных. Этот интерес я использовала для развития
познавательных способностей и развития положительных
качеств личности ребёнка. Воспитание любви к животным,
ответственного отношения к тем, кого приручили, является
важнейшей составляющей нравственного воспитания.
Чтобы воспитать наличие у детей таких качеств, как
сострадание, сочувствие, доброта нужно хорошо знать
внешние особенности, повадки и нужды своих питомцев.
Накопленный внутренний багаж в виде различных
знаний и сведений о животных, которые Дети стремятся
осмыслить и упорядочить тот накопленный внутренний
багаж в виде различных знаний и сведений о животных и
которыми они жаждут поделиться друг с другом.
Этих детей я выбрала потому что, эти дети пассивны на
занятиях, стараются не принимать участия в них.
Причиной их пассивности является языковой барьер, ведь
эти дети казахской национальности и общаются в семье в
основном на национальном языке. Я хотела активизировать
родителей для совместной работы по развитию речи их
детей. Каждого родителя обратила на то, что у их малыша
не получается и попросила уделить больше внимания
решению этой конкретной проблемы. Я предложила
родителям вместе с детьми «нарисовать» своего питомца,
при этом использовать нетрадиционные техники. Вначале,
многие родители отказались, но уже на следующий день,
увидев работу, сделанную Нурисламом вместе с бабушкой,
активно принялись за работу. Результаты их работ были
выставлены в приёмной группы.
Участвовавшие дети были рады результатам своих
работ. Ведь приходили смотреть дети младшей группы.
Вначале они рассказывали о своих питомцах робко,
боялись, что над ними будут смеяться. Но оказалось всё
наоборот: они были в центре внимания, дети с особым
вниманием рассматривали их работы и слушали их
рассказы.
Ребятам предложила создать свою тактильную книжку
«Мой питомец» и их рассказы написать, т.е. стать хоть на
время писателями. Дети рассказывали с удовольствием,
даже старались более подробно и грамотно составлять свои
рассказы. Речь стала активной, дети стали раскрепощенное.
Я думаю ещё раз повторить это упражнение с детьми.
Надеюсь, что эти упражнения будут совершенствовать речь
моих воспитанников.
Кзылординская область, Кармакшинский район,
город Байконыр. КГКП «детский сад № 24»
Старшая группа №1 «Радуга»
Воспитатель: Жанканова Роза Достиковна
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