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АЛҒЫ СӨЗ

Құрметті оқырман !
Қолдарыңыздағы  «Мектебім  құтты мекенім»  -  ақпараттық,  танымдық

кітабы Ақтөбе қаласы № 65 ЖББОМ  туралы баяндайды, танытады.
Бұл кітапта білім мекемесі ұстаздарының тақырып бойынша жазылған

шығармалары жинақталған. 

Кітап  –  адамның  жан-дүниесінің  асыл  қазынасы,  рухани  байлықтың
өлшемі,  адам  интеллектісінің  көрінісі.  Ол  –  адамзат  үшін  ғасырдан
ғасырларға жалғасып қызмет етіп келе жатқан ғылым мен өнердің, соның
ішіндегі сөз өнерінің туындысы, ғалым адам мен қаламгердің жемісі. 

Рухани  өлшем  мен  адам  ақыл-ойының  ажырамас  тұнығындай  болып
көрініс тапқан кітап енді өзін оқыған, пайдаланған адамға да қызмет ете
отырып, сол жанды да рухани тұрғыдан байытады, білім-білігін ұштайды,
сенімді серігі,  ажырамас досына айналады. Кітап сонымен бірге ақпарат
пен техника дәуірі, жаңа технологиялардың заманында да бірден-бір білім
беруші құрал ретінде қала береді. 

Адамзат  баласының  қол  жеткізген  ұлы  игіліктерінің  бірі  -  білім
қазынасы.  Ол  ұрпақтан-ұрпаққа  ауызша,  жазбаша  түрде  немесе  әдебиет
арқылы  да  жеткен.  Кітап  адам  баласының  сан  ғасырлық  ақыл-ойының
жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. 

Кітап  –  ақылшы  дос,  сенімді  сырлас.  Себебі  кітаппен  дос  болған
адамның ой-өрісі  кең,  сөз  мәдениеті  жоғары,  саналы,  жан-жақты болып
тәрбиеленері  сөзсіз.  Білімнің  көзін  ашып,  ең  алғаш  ғылым  саласын
таңытқан, оқытып-үйреткен – кітап. 

Демек, кітап – бүгінгі  күн тұрғысынан алғанда да маңызын жоймаған
дүние.  Ендеше, қоғамның сан-салалы мақсаттарының ішіндегі  ажырамас
бір мақсаты ол – үнемі жас оқырман тәрбиелеп отыру. Бұл оқу орындары
үшін де, басқа да қоғамдық ұйымдар үшін де абыройлы әрі үздіксіз жүре
беретін міндет болмақ.

«Артық білім кітапта, ерінбе оқып көруге» - деп ұлы ақынымыз Абай
Құнанбаев өсиет еткеніндей, бар білімнің патшасын тек кітаптан ғана таба
алатынымызды ұмытпайық.

Құрметпен: 
ЖАНТУРИНА МАРФУХА  САМЕНОВНА
Ақтөбе қаласы № 65 ЖББОМ директоры
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МЕКТЕП – БІЛІМ ТІРЕГІ, ҰСТАЗ – ОНЫҢ ЖҮРЕГІ

ЖАНТУРИНА МАРФУХА  САМЕНОВНА
Ақтөбе қаласы № 65 ЖББОМ директоры, 

педагог-шебер санатындағы бастауыш сынып мұғалімі 

Елбасымыз  Н.Назарбаев  өзінің  жолдауларында  білім  саласына  айрықша
көңіл  бөліп,  еліміздің  жарқын  болашағы  –  білікті  де  парасатты  жастардың
қолында  екенін  назардан  тыс  қалдырған  емес.  Педагогикалық  ұжым сапалы
білім берудің үздіксіздігін қалыптастырып, оны одан әрі жақсарту тұрғысында
көптеген игілікті істердің ұйытқысы болуда.

Мектеп  ұжымы  қазіргі  таңда  оқытудың  жаңа  технологиялық  әдіс  –
тәсілдерін  пайдалану  арқылы  дарынды  оқушыларды  дер  кезінде  анықтап,
шәкірттерді шығармашылыққа баулуды басты парыз санайды. Осы мақсаттағы
басты міндет – білім беру бағдарламасын жүзеге асыру және ұлттық, азаматтық
құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жеке тұлғаны кәсіби
қалыптастыру,  дамытуға  бағыт  болған  білім  алуға  қажетті  шарттар  жасау,
оқушыларға  үш  тілді  меңгерту,  мектепті  компьютерлендіру  және  интернет
жүйесімен жұмыс жүргізуді басты назарға алуда.

Ұстаз  жолы  өнеге  демекші,  ұстаз  беделі  қоғам  үшін  қашанда  биік.
Ғаламтану дәуірі – жас ұрпаққа әлемдік ғылым жетістіктеріне сай білім беру
қажеттігін  туындатып  отыр.  Бұл  қажеттілік  мұғалімнің  алдында  орасан  зор
міндетті  жүктейді.  Мұғалім  жаңашыл,  рухани  бай,  кәсіби  біліктілігі  жоғары
болмайынша тұлғаны қалыптастыру мәртебесіне қол жеткізе алмайтыны анық. 

Ұстаз – аяулы, құрметті, ерекше мейірімді жан. 
Мектеп табалдырығын алғаш аттағанда, қолымызға қалам ұстатқан, алғаш

әріп  үйреткен  адам  ол  –  Ұстаз.  Ұстаз  білім  бере  отырып,  өмірдің
қиындықтарына төзу керектігін, мойымау қажеттігін үйрететін жан. 

Әрбір  шәкіртін  аялап,  өмірге  деген  көзқарасын  қалыптастырады,
бойындағы жақсы қасиетін шәкіртіне сіңіреді. Біз ұстаздарымыздың арқасында
көп  жетістікке  жетеміз.  Мұғалім  де  оқушыларының  мінез-құлқын,  жүріс-
тұрысы  мен  білімін,  осал  жерлерін  түсіне  білуі  керек.  Оқушыларымен  тіл
табысып, сыр бөлісіп, дос бола алатын жан – нағыз ұстаз.

Мектеп – барлық рухани өркениеттің ошағы. Мектеп – жан-жақты дамуға
жағдайлар  туғызатын,  адамның  өз  бетімен  білімін  жетілдіруіне  жағдай
жасайтын,  таңдау  мүмкіндіктерін  туғызатын,  еркін  және  шығармашылық
тұрғыда қызмет жасауға мүмкіндік жасайтын ошақ болуы қажет. 

Бұл үйлесімді өмір мектебі.  Мектептің басты міндеті ең алдымен, нағыз
адамды тәрбиелеп шығу. 

Тәуелсіз  ел  атанып,  төбемізге  ту  тігіп,  тіліміздің  мәртебесін  арттырып
әлемге  атымызды  танытып  жатқан  кезеңде  ұлттың,  елдің  болашағы  –  жас
ұрпаққа білім беру мәселесіне ерекше көңіл бөлініп отыр.
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Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов былай деген екен: «Мұғалім қандай болса,
мектеп hәм сондай-ақ болмақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі –
білімді,  педагогика  –  методикадан  хабардар,  жақсы оқыта  білетін  мұғалім».
Осы орайда мұғалімге қойылатын талаптар да өте зор. 

Мұғалім жеке көзқарасы бар және соны қорғай білетін жігерлі тұлға және
маман мұғалім болуы қажет; мұғалімнің педагогикалық ойлау қабілеті ғылыми
түрде қалыптасуы тиіс; мұғалім – білім негіздерін өз бетінше оқып, үйренуге,
оқушыны баулуға  міндетті;  мұғалім  педагогикалық  қарым-қатынаста  қызмет
ететін  тұлға  болу  керек;  педагог  әр  уақытта  өз  білімін  толықтырып,
шығармашылығын арттырып отыруға міндетті немесе француз педагогі  Жубер
айтқандай «Оқыту деген екі есе оқу», — деп терең ой тастап отыр.

Оқу мен оқытудың жүйелі  жүргізілуін  бақылау  — мектеп  басшысының
үлкен  абыройлы жұмысы.  Сол  білім  берудің  тиімділігі  жоғары жүйелерінде
басшылар оқытуды жақсарту, мұғалімдерді ынталандыру және кәсіби дамыту
мәселелеріне басты назар аударады. Олардың жұмысы оқу үрдісіне басшылық
жасауға бағытталған.

Методика —  адам сияқты уақытпен жарыса дамып, өсіп жетіліп, керекті
жерден орнын табады. Біз «жаңа методика, жаңа методика» деп жүріп. ғасыр
жасаған  жақсы  методикалардан  айырылып  қалмайық,  ескісіз  жаңа
болмайтынын  да  ескерген  дұрыс  па  деймін?-  деген  сөздерге  зер  салып,
мектебінің болашағын алыстан ойлайтын басшы.

Басшы  –  ұжымға  өмірлік  азық  боларлық  пайдалы  білім  мен  жанына
ізгіліктің нәрін себуші, жақсы мен жаманды үйретіп, адамгершілік қасиеттерді
сіңіруші,  ең  жақын  жанашыры  әрі  ақылшысы.  Бір  сөзбен  айтқанда,  бүгінгі
қоғамды  ертең  алға  сүйрейтін  озық  ойлы  адам  және  жаңашыл  педагог
мамандарды тәрбиелеуші, өз уақытын аямай, өзгенің бақытын аялаушы.

«Жаңа  формация басшысы — рухани дамыған  әрі  әлеуметтік  тұрғыдан
есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті
басшы, өзін — өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға.

Жүйелі  жоспар,  нәтижелі  сабақ,  шығармашыл  —  ізденімпаз  ұстаз
ұйымдастырған жұмыстың нәтижесінде шығармашыл тұлға жаңалыққа бейім
болып,  қазіргі  әлеуметтік  сұранысқа  сай,  өздігінен  ғылыми  ізденістер  мен
зерттеулер жасайтын, өзін — өзі дамытатын, белсенді әрекетке түсе білетін, тез
шешім қабылдайтын,  жүйелі  түрде өзіне — өзі  баға  беріп,  рефлексия жасап
отыратын, мәдениетті, эрудициясы жоғары, эстетикалық талғамы бар білімге,
өнердегі жаңалықтарға қызығушылығы басым, шығармашылықпен өзін — өзі
үздіксіз дамытып отыратын тұлға.
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МЕКТЕБІМ – АЙТАР ӘНІМ...

ИСАБЕКОВА АЙМАНКУЛ ШАЙКУЛОВНА
Директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Мұғалім – мамандық болса, ұстаздық - адам бойындағы ұлы қасиеттің бірі.
Ұстаз мәртебесінің артуы, ең алдымен, ұстаз деген есімге қаншалықты лайық
болуына тікелей байланысты. 

...Бүгінде ойлап отырсам, ұстаздық жолға кездейсоқ келмеппін. 
Ұстаз деген ұлы тұлға, нар тұлға өз отбасымнан шықты. Асқар тау әкем-

Исабеков  Шайқұл-елге  елеулі,  халыққа  қалаулы,  туған  жері  -  Ырғыз
топырағына танымал математик мұғалім болатын. Ел баласына үйреткен тәлім-
тәрбиесін үйге келгенде бізге де үйретіп, жанымызға үнемі ізгілік нұрын сеуіп
отырушы еді. Бір жағы осындай биік, парасатты тау тұлға жанның ықпалымен,
екіншіден, мектеп қабырғасында оқып жүрген шақтарымда өз мұғалімімнің әр
қимылын, әр айтқан сөзін бақылап, оқушыға деген мейірім шуағын өз бойыма
сіңіріп  өстім.  Сол  балалық  шақтағы  арман-қиялдарым  мен  тәлім-тәрбиенің
арқасында  мен  де  «мұғалім»  деген  қызығы  мен  қуанышы  мол  мамандықты
таңдап, ұстаз болдым. 

Өзімнің өмір жолымды баян ететін болсам, 1968 жылы Ақтөбе облысы,
Ырғыз  ауданы,  Нұра  совхозында  дүние  есігін  аштым.  1974  жылы  Нұра
совхозындағы Т.Жүргенов атындағы орта мектептің бірінші сыныбына бардым.
1982  жылы  аталған  мектептің  сегізінші  сыныбын  тамамдап,  Ақтөбе
қаласындағы  педагогикалық  училищесіне  түстім.  Сөйтіп  ұлы  арманға  жол
басталды.  Аталған  оқу  орнын  1986  жылы  аяқтап,  2001-2006  жылдар
аралығында   Ақтөбе  мемлекеттік  педагогикалық  институтының «Педагогика
және бастауыш оқыту әдістемесі» факультетінде оқып, жоғары білімді маман
болып шықтым.

Еңбек  жолымды  1986  жылы  Т.Жүргенов  атындағы  орта  мектепте
бастауыш  сынып  мұғалімі  болып  бастадым.  1988-1991  жылдары  Ырғыз
аудандық пионерлер үйінің директоры қызметін атқардым. 1991 жылы отбасын
құруыма  байланысты  Белшер  орталау  мектебіне  бастауыш  сынып  мұғалімі
болып орналастым. 1995 жылдың бірінші қыркүйегінен 2018 жылдың бірінші
ақпанына  дейін  Ақтөбе  қаласы,  Благодар  орта  мектебінде  бастауыш  сынып
мұғалімі болып еңбек етіп жүріп, 2007 жылдың бірінші қыркүйегінен бастап
директордың бастауыш сыныптардағы оқу-тәрбие ісінің орынбасары қызметін
атқарып келдім.

2018  жылдың  бірінші  ақпанынан  бастап,   №  65  ЖББОМ-не  үшінші
деңгейдегі  директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі  орынбасары болып, педагог
зерттеуші санатына қол жеткізіп, білікті маман, өз ісінің қас шебері және нағыз
лидер Жантурина Марфуха Саменовнаның кәсіби басқару шеберлігімен және
мені қоршаған 43 білікті мамандармен өз жұмысымды жалғастырып келемін.
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Бүгінгі жаңа дәуірдің, жаңарған білімнің мұғалімге қояр талабының жүгі
ауыр, олар үлгі боларлық бар жақсылық атаулының ең биігінен көрінуі тиіс.
«Жақсы адам – Алланың нұры»,- дейді даналық иелері. Жақсылық атаулыны
ішкі  жан  дүниесімен  қабылдап,  өз  бойындағы  сезімді,  берік  қалыптасқан
көзқарасты оқушы бойына дарыта білетін, өз бойындағы шығармашылық, өз-
өзіне  деген  сенімділік  пен  сабырлылық,  табандылық  пен  төзімділік  сияқты
мінез-құлық қасиеттерімен ерекшеленетін, сондай-ақ өзгелерге қолдау көрсетіп,
көмек қолын соза білетін, жылы жүрегімен жақсылық сәулесін шашып, мейірім
шуағын  төгетін  ұстаздың  бірі,  педагог-шебер  мәртебесіндегі  екінші  санатты
басшы –Ақтөбе қаласы  Алматы ауданы Кеңес Нокин тұрғындар алабы  № 65
орта мектеп директоры – Жантурина Марфуха Саменовнамен қызмет бабында
жолымыз  бір  арнада  тоғысқан-ды.  «Жақсының  жақсылығын  айт,  нұры
тасысын»,- демей ме, осындай ізгі жанмен қызметтес болғаныма разымын. 

Мен  жұмыс  жасап  жатқан  №  65  ЖББОМ-і   Кеңес  Нокин  тұрғындар
алабының бел ортасында сән құрып, 2017 жылдың бірінші қыркүйегінде 283
баламен  өз  жұмысын  бастаған-ды.   Білім  ордасының  ашылғанына  аздаған
уақыттар болса да, алған асулары, еңсерген жетістіктері өте көп. Білікті басшы,
білімді  қосшылардың арқасында  мектебіміз  Ақтөбе  қаласындағы «Назарбаев
Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ  Педагогикалық  шеберлік  орталығымен  тығыз
байланыста  жұмыс  жасап,  «жетекші  мектеп»  қатарына  ілікті.  Жас  ұжымнан
шыққан 3 мектеп тренері (мектеп директоры М.С.Жантурина, бастауыш сынып
мұғалімі,  директордың  әдістемелік  жұмыстар  жөніндегі  орынбасары
А.Б.Еспамбетова,  химия  пәні  мұғалімі,  мектептің  дарынды  оқушылармен
жұмыс  жетекшісі  Сүтенов  Ж.Ж)  Ақтөбе  облыстық  педагогикалық  шеберлік
орталығында облыс  мұғалімдерінің біліктіліктерін арттыру курстарында дәріс
береді.  2021-2022  оқу  жылында  мектебімізде  «Орыс  тілі  пәнінен  бағалауға
арналған  тапсырмаларды  әзірлеу»  тақырыбындағы  (жетекшісі  Ғ.Е.Қоразова)
шебер-класы, «Тиімді жоспарлау арқылы оқытуды жақсарту» тақырыбындағы
шеберхана (жетекшісі Б.Б.Тулепов) ашылды. 

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ Педагогика, психология және бастауыш оқыту
кафедрасы  филиалының  жұмысын  бірлесіп  жүргізуге  «Бастауыш  класс
мұғалімдерінің  құзыреттілігін  арттыру»  тақырыбында  кафедра  ашылды.
Жетекшісі: Исабекова А.Ш. 

2020-2021  оқу  жылының ІІІ  тоқсанынан  бастап  «Алматыкітап»  баспасы
ұсынған  «TорIQ.KZ» білім беру  платформасын сынақтан  өткізетін  пилоттық
жобаға мектептен екі  мұғалім қатысты. 

2018  жылдан  бастап  инварианттық  бөлім  есебінен  жаратылыстану-
математика  бағытындағы  8-ші  класта  биология  пәні  (пән  мұғалімі  Мусаева
А.Қ), 10,11 кластарда химия пәні (пән мұғалімі Сүтенов Ж.Ж.) ағылшын тілін
кіріктіріп оқытады.

Қазіргі таңда мектебімізде 43 педагог қызмет етсе, олардың 1-уі-педагог-
шебер,     6-ы-педагог-зерттеуші,  12-ы  -  педагог-сарапшы,  7-і-педагог-
модератор, жоғары санатты мұғалім -2. Магистрлер -6.
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Аталған жылдарда мектебіміз қала, облыс көлемінде семинарлар беріп, өз
шығармашылықтары мен әдістемелерін шыңдап, өзге педагогтермен тәжірибе
алмасты. Атап айтар болсам, 2018 жылы Өрлеу ҰБАО Ақтөбе облысы бойынша
ПКБАИ-мен бірлесіп,  «Жаңартылған  білімді  жүзеге  асырудағы жаңаша әдіс-
тәсілдердің тиімділігі» тақырыбында бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған
облыстық семинар; 2018 жылы қараша айында Өрлеу ҰБАО Ақтөбе облысы
бойынша ПКБАИ-мен бірлесіп, «Білім сапасын бағалау жүйесі» тақырыбында
бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған облыстық семинар; 2018 жылы 2-ші
қарашада  «Жаңартылған  бағдарламалар  бойынша  бастауыш  пәндерін  оқыту
ерекшеліктері» тақырыбында қалалық дөңгелек үстел; 2018 жылы «Ағылшын
тілі  сабақтарында  коммуникативтік  құзыреттілікті  қалыптастыру»
тақырыбында  ағылшын  тілі  пәні  мұғалімдеріне  арналған   қалалық  семинар;
2019  жылы  «Өнерге  баулу-өнегелі  іс»  тақырыбында  технология  пәні
мұғалімдеріне  арналған  қалалық  семинар;  2020  жылы  «Жаңартылған  білім
мазмұны:  мұғалім  тәжірибесінде  қалыптастырушы  бағалаудың
мәні.Қалыптастырушы  бағалау  бойынша  тапсырмалар  құрастыру»
тақырыбында  бастауыш  сынып  мұғалімдеріне  арналған  қалалық  онлайн-
семинар;  2020  жылы  математика  пәні  мұғалімдері  үшін  «Математика  пәні
бойынша  бағалау  тапсырмаларын  әзірлеу  және  сараптау»  тақырыбында
қалалық онлайн-семинар; 2020 жылы химия пәні бойынша «Көптілділік білім
беру-зияткер  ұлтты  қалыптастыруға  жетелейтін  жол»  тақырыбында  химия
пәнін үш тілде оқытатын мұғалімдерге арналған қалалық семинар; 2021 жылы
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған «Қазақ тілі мен әдебиеті
сабағында  критериалды  бағалау  жүйесін  тиімді  қолдану  жолдары»
тақырыбында  облыстық  семинар;  2021  жылы  «Тапсырмаларды  саралауды
жоспарлау мен ұйымдастыру арқылы бастауыш сыныпта білім беру үрдісінің
тиімділігін арттыру» тақырыбында семинар-практикумдары өтті.

2017-2018 оқу жылы – «Қазақстан орта мектебі» республикалық ғылыми
әдістемелік  журналында  29  педагог  мақала  жарияласа,  2020  жылы
республикалық «Бастауыш мектеп» журналына  7 педагог; «Қазақстан мектебі»
журналына 10 педагог мақала берді.

2021  жылы  мектеп  директоры  М.С.Жантурина  республикалық  ғылыми-
әдістемелік  және  педагогикалық  «Бастауыш  мектеп»  журналының  меншікті
тілшісі, журналдың редакциялық ақылдастар  алқасының  мүшелігіне мүше боп
бекітілді.

Қосымшалай кетсем:
-2018  жылы  –  «Менің  кіші  Отаным»  жас  тарихшылар  республикалық

конкурсының қалалық кезеңінде  І орын; облыстық кезеңінде -ІІІ орын;
-2018 жылы – Халықаралық конференцияға қатысушылар саны-3.
-2017-2019 оқу жылы – ҚҒА қатысқан оқушылар жүлделі орындар иеленді.
-2019 жылы – Ақтөбе мектеп лигасы оқушыларының қалалық пікірсайыс

турнирі-  І орын;
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- 2019 жылы — Ақтөбе қаласының 150 жылдық мерейтойына орай «Жыр
жазамын жүрегімнен» шығармашылық байқауы-ІІ орын.

- 2019 жылы — ҚҒА облыстық конференциясында  4 қатысушы болды.
-  2019-2020  оқу  жылы  —  11  сынып  оқушысы  Сағитжанова  Ботакөз

Алматы қаласы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің
«Абай сыйы-2020» байқауының  Бас жүлде иегері және 2020-2021 оқу жылына
30%-дық жеңілдік иесі атанды. 

- 2021 жылдың 3-ші қарашасында Ақтөбе қаласындағы физика-математика
бағытындағы  НЗМ-нде  өткен  «Жасампаздық  пен  даму  жылдары»  атты  ҚР
Тәуелсіздігінің 30-жылдық мерейтойына арналған тарих және география пәні
мұғалімдерінің  І облыстық шығармашылық байқауында тарих пәні бойынша
әріптесіміз Казманов Нұрлан Қуатұлы    І дәрежелі дипломмен марапатталды.
Мұндай жетістік көңілімізді тағы бір көтеріп тастады.

65  ЖББОМ  бойынша  ҚР  жалпы  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға
міндетті  стандартының  орындалуына  келсем,  мектепке келіп отырған бала
саны  жылдан-жылға  артып  келеді.  2019-2020  оқу  жылының  қорытындысы
бойынша  білім  сапасы  -  61%-ды  құраса,  2020-2021  оқу  жылының
қорытындысында білім сапасы – 62,5 %-ды құрады.   2020-2021 жылғы мектеп
бітіруші түлектердің ішінен грант иегерлерінің үлесі – 40 %.                (4
оқушы).

Білім беру- бұл тәрбие мен оқытудың біртұтас жүйесі,  бұл екі құрамдас
бөлікті бөлуге болмайды. ҚР-да білім беруді және ғылымды дамытудың  2020-
2025  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасына  сәйкес,  жалпы  білім
беретін мектептің тәрбие жұмысы 8 бағыт бойынша жүзеге асырылады.

№  65  жалпы  білім  беретін  орта  мектептегі  тәрбие  жұмысының  өзекті
мәселесі:  «Жеке  тұлғаны қалыптастыруда жан-жақты дамыған,  адамгершілігі
жоғары,  нарық жағдайына  бейімделген,  ұлттық рухы биік,  ұлтжанды азамат
тәрбиелеу». 

Мектепте  «Жас  Қыран»,  «Жас  Ұлан»,  «Мектеп  сақшылары»  тобы,
«Адалдық  алаңы»,  «Қызғалдақ»  қыздар  ұйымы,  «Ұлағат»  әкелер  мектебі,
«Аналар  мектебі»,  «Қамқоршылық  кеңесі»,  тәрбие  саласына  байланысты
тәртіптік  кеңес,  «Оқуға  құштар  мектеп»  жобалары  тұрақты  жұмыс  жасап,
тәрбие саласының дамуына нәтижелі үлестерін қосып келеді.

ҚР  Үкіметінің 2020 жылғы  30 наурыздағы № 156 «Баланың құқықтарын
қорғауды  күшейту,  тұрмыстық  зорлық-зомбылыққа  қарсы  іс-қимыл  және
жасөспірімдер арасында суицидтің көбеюі  мәселелерін шешу жөніндегі 2020-
2023  жылдарға  арналған  жол  картасын  бекіту  туралы»  қаулысына  сәйкес,
мектепішілік шаралар жоспары жасақталып, жұмыстар жүргізілуде.

Өнер  бағытында  «Домбыра»,  «Қылқалам  шеберлері»,  «Шебер  қолдар»,
«Робототехника»,  «Физика  және   техника»,  «Жас  химик»,  «Жас  биолог»,
«Күншуақ»  театр  үйірмесі,  «Жас  барыс»  дебат  үйірмесі;  спорттық   бағытта
«Үстел теннисі», «Шахмат әліппесі», «Футбол» секциясы, «Асық ату» үйірмесі,
«Спорттық  туризм»  үйірмесі,  «Волейбол»  секциясы,  «Баскетбол»  секциясы,
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«Шахмат  әліппесі»  үйірмесі,  «Дойбы»  үйірмесі,  гір  көтеру  және
«Тоғызқұмалақ» үйірмелері мен Жансен Кереев атындағы әскери-патриоттық
клубы жұмыс жасайды.

Мектеп  оқушылары  туризм  саласында  қала,  облыс  көлемінде  зор
жетістіктерге  жетіп  жүр.  Атап  айтқанда,  үнемі  жетістікке  жетіп  жүрген
оқушылар  мыналар:  Салимгереева  Азиза  (11  класс);  Дулатова  Фатима  (  9
класс);  Дулатова  Биназер  (9  класс);  Мурзамадинов  Қолқанат  (9  класс);
Салимгореева Айым (6 класс); Қуандықова Тахмина    (7 класс). Соның ішінде
11-ші  сынып оқушысы Азизаның осы туризм саласынан  алған  жүлделерінің
саны 30-дан асады.

Мінеки, ашылғанына  5-ақ жыл болған жас мектебімізде осындай толағай
істер  атқарылуда.  Мұндай  биік  жетістіктер  үдесінен  шығу  білікті,  көреген
басшымыз,  көшбасшылық  қасиеті,  ұйымдастырушылық  қабілеті  мол
Жантурина Марфуха Сәменқызының арқасы  және  өз істеріне шын берілген,
кәсіптік  шеберліктерін  үнемі  шыңдап  отыратын  әріптестерімнің  маңдай
терлерінің жемісі деп білемін.

Өзім қызмет жасайтын ұжымымды өте жақсы көремін және болашақта өз
мектебімнің биік белестерден көріне беретініне бек сенемін!

* * * * *

БАР АРМАНЫМ ҰРПАҚ ҮШІН ТЕР ТӨГУ

АЛИМБЕТОВА БАЛЗИРА ЕРГАЛИЕВНА
Бастауыш сынып мұғалімі

«Ана  мейірімі  мен  ұстаз  мейірімі  егіз»,-  демекші,  адам  баласының
өміріндегі  қасиетті  ананың  бірі  болып  табылатын  ұстаздық  қызмет,  соның
ішінде бастауыш сынып мұғалімі  болу мен үшін аса  жауапкершілікті  іс  деп
білемін.

"Біз білім-ғылым саласында бәсекеге қабілетті болмасақ, өз мақсатымызға
жете  алмаймыз.  Барлығы  мектептен,  ал  Қазақстан  үшін  ауыл  мектебінен
басталады”, -деген болатын  Н.Ә.Назарбаев. 

Мен еңбек жолымды ауылда бастағанмын. Қиыны мен жеңілі, қызығы мен
қуанышы  мол  болған  еңбек  жолындағы   ұстанымым  -  үнемі  жаңалыққа
ұмтылып,  алдыңғы  қатардан  көріну  және  әр  оқушының бойынан  жақсылық
тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жету. 

Егер мектептегі ұстазға келер болсақ, олардың  жаны өте нәзік, жомарт,
сезімтал  жандар  деп  айтар  едім.  Оқушыға  ұстаздық  жасайтын  адамның
бойында  өз  мамандығына  шын берілген,   бар қуатын оқушыға  сарқып бере
алатын, онымен бірге қуана да, қайғыра да білетін барлық асыл қасиеттер болу
қажет... 
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Менің ойымша, ұстаз болу  кез-келген адамның қолынан келе бермейді.
Нағыз ұстаз шәкірттерін «біз  жақсы ұстаздан сабақ алдық»,-  деп айтатындай
дәрежеге  жеткізу  керек.  Мен ұстаздарымды «Нағыз  ұстаз» деп айта  аламын
және олардың жолын қуып, өзімнің де ұстаз болғаныма қуанамын. 

Мұғалімдер  қоғам,  қоғамдастықтар,  ата-аналар  мен  оқушылар  алдында
олардың мектебі беретін білім сапасына ұжым болып жауап береді. Мен өзім
жұмыс  істеп  жүрген  мектебімді  —  өз  үйімдей,  өзім  сабақ  беретін
оқушыларымды  —  өз  балаларымдай,  бірге  қызметтес  болып  жүрген
ұстаздарды- өз туыстарымдай өте жақсы көремін десем артық айтқаным емес.

Ауылдан   Ақтөбе  қаласына  қоныс  аударғанда,  К.Нокин  елді  мекенінде
ашылған № 65 жалпы білім беретін орта мектебіне қызметке орналастым. Бұл
мектептің де алғашқы  ашылуы болатын. 

Жаңа  мектеп,  жаңа  ұжым,  жаңа  орта  мен  үшін  жаңа  тәжірибе,  жаңа
бастама болды.  Мектебіміздің басшысы Жантурина Марфуға Саменқызы өте
ізденімпаз,  көшбасшы,  әр  күн  сайын  оқып-үйренуден,  ізденуден  шаршап-
шалдықпайтын адам. Өзі қажет деп тапқан істі жүзеге асыруға келгенде шебер
шешім  қабылдап,  бұл  шақта  қорқыныш  пен  жасқану  дегенді  білмейтін,
бірбеткей  батыл  басшы.  Осы  басшымыздың  ұсынуымен,  қамшылауымен
көптеген қалалық, облыстық семинарлар, дөңгелек үстелдер өткіздік. Бастапқы
кезде  бойымызда  қорқыныш,  өзімізге  деген  сенімсіздік  басымырақ  болды,
дегенмен  әр  өткізген  сабағымызға,семинар-  тренингтерімізге  сынын  айтып,
көмегін  көрсетіп,  мақтап  отырғанының арқасында  қазір  біздің  мектебіміздің
ұстаздары, соның ішінде бастауыш сынып ұстаздарын шебер ұстаздар деп айта
аламын. 

«Қоғамда  өзгерісті  қаласаң,  ол  үшін   өзіңнен  баста»,  -  деген  екен
А.Байтұрсынұлы.  Әрине, білім саласында үлкен өзгерістер болды. Білім беру
бағдарламасының  негізгі   мақсаты  -  білім  мазмұнының  жаңаруымен  қатар,
критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етті.  Қазіргі  таңда осы
өткізген іс-шараларымыздың арқасында талаптардың бәрін орындаудамыз.

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты
болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену
керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын
шексіз  сүйетін,  бала  үшін   ұстаз  ғұмырын  құдіретті  деп  санайтын  білімді
мұғалімдер ғана жұмыс істей бастады. 

«Білімді  болу  деген  сөздің  мағынасы –  белгісіз  нәрсені  ашуға  қабілетті
болу»,  –  деген  Әл-Фарабидің  сөзіне  жүгінетін  болсақ,  ел  ертеңі  білімді
ұрпақпен ғана  өлшенбек.  Осының дәлелі  ретінде өзге  мектептермен үздіксіз
тәжірибе  алмасу  процесі  жүзеге  асуда.  Мысалы,   №32  мектепте  үш  жыл
қатарынан  «Қазіргі  сабақты  жобалау  және  ұйымдастыру»  шебер  класына
қатысып,  көптеген  іс-тәжірибе  жинадым.  Өзге  мектептерге  практикалық
сабақтар бердік. 
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Жүргізген жұмыстарымыз әдістемелік көмекші құрал болып  шығарылды.
Өзімнің  өткізген,  ерекше  деп  тапқан  сабақтарымды  республика,облыс
баспаларында  жариялап  отырдым. Қазіргі  заманның  талабына  сай  сабақта
қолданылып  жатқан  жаңашыл  әдіс-  тәсілдер  де  көп.  Осы  жаңашылдықтан
қалмау  мақсатында  сабақта  пайдаланып  жүрген  жаңа  әдіс  тәсілдеріммен
бөліскім  келеді.  Бастауыш  сынып  оқушыларын  көбірек  ойынға,  бірлескен
жұмысқа бағыттағанда ғана балада ойлау дағдысы дамып, шығармашылықпен
жұмыс істеуге дағдыланады. Олар оқушының ой-санасын дамытып, ойлануды
үйретеді.   Сондықтан  сабақ  барысында  «Ойлап  табыңыз»,  «Құрастырыңыз»,
«Салыстырыңыз»,  «Түзетіңіз»,  «Дәлелдеңіз»,  «Жинақтаңыз»  деген
тапсырмаларды жиі ұсынамын. 

Өзімнің ең  жиі қолданатын әдіс-тәсілім: «Броундық қозғалыс». Оқушылар
еркіндікті  жаны  сүйеді,сондықтан  берілген  тапсырмаларды  жүгіріп   жүріп
орындауға  тырысады.  Топтық жұмыста «Кубик-рубик»,  «Сулифа» ойындары
арқылы тапсырмалар орындағанда уақыттың тапшылығына ренжиді. Саралау
тапсырмалаынр  бергенде,   «Ғажайып  тақта»  тапсырмаларын  пайдаланамын.
«Видеоролик» көрсету  арқылы, немесе жаңа сабаққа байланысты суреттерді
жасыру арқылы, зерттеушілік әңгіме жүргізіледі: -не байқадыңыздар? -Қандай
ой  түйдіңіздер?  т.б.  сұрақтардың  жауабын  ала  келе,  сабақтың   мақсатын
оқушылармен бірге ашамын.

Әдіс-тәсіл  ол  мұғалімнің  шеберлігіне  байланысты,  өмірмен
байланыстырып,  түрлендіріп  ала  беруіне  болады.  Мектебімізде  өткен
облыстық,  қалалық  семинарларға  мысалы:   «Жаңартылған  білімді  жүзеге
асырудағы жаңаша әдіс-тәсілдердің  тиімділігі»  атты семинарында әдебиеттік
оқудан,  «Білім  беру  жүйесінде  заманауи  технологияларды  пайдалану
семинарына жаратылыстану пәнінен:  «Білім сапасын бағалау жүйесі».  Ашық
сабақ:  Қарама-қарсы түстер.  /көркем  еңбек/,қалалық  семинар  «Өнерге  баулу
өнегелі іс». Ашық сабақ тақырыбы: Полимер балшықтан жақтау жасау /көркем
еңбек / т.б ашық сабақтар бере отырып, өз тәжірибемді әріптестеріммен бөлісіп
отырдым.  

Осындай үздіксіз жүргізілген жұмыстың  нәтижесінде  оқушыларым     5
жыл  көлемінде  мектепішілік,   қалалық,  облыстық  деңгейге  дейін   өз
мүмкіндіктерін  көрсете  білді.  «Пони»  халықаралық  байқауы  «Ұлы  тілтану
елінде»,  «Кенгуру  -  математика  барлығы  үшін"  халықаралық  зияткерлік
конкурсында 1 орын, республикалық математика пәнінен 1, 2  дәрежелі диплом,
"Кенгру-математика барлығы үшін" халықаралық зияткерлік олимпиадасынан
2-3-орын алғаны үшін, «Білген бәйге» Республикалық олимпиадасының іріктеу
кезеңіне қатысып, 1-орын иеленіп  үлкен жетістікке жетті. 

Әр оқушы –дарынды бола алады. Ол үшін оқушыға сену қажет. Құзіретті
жеке  тұлға  қалыптастыру  үшін  дамытатын  кешенді,  танымдық  іс-әрекеттің
барлық түрлерін жаңа технологиялар арқылы қамтып отырамын деп ойлаймын.
Балалармен  жұмыс  жасауда  да  өз  іс-тәжірибемде  мақсатыммен  қатар
әдістемелік тақырыбым бойынша сындарлы оқытуды жүзеге асырып отырдым.
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Мен  өзімді  «бақыттымын»  деп  санаймын,  өйткені  менің  ізімді
жалғастырған оқушыларым бар. «Жақсы ұстаздың шәкірті озар»,- дегендей, сол
оқушыларымның  жетістіктерін  көріп,  менің  еңбегімнің  зая  кетпегенін,  өз
міндетімді  табысты  орындап  келгенімді  көріп,  өмірімде  дұрыс  таңдау
жасағанымды түсінемін. Менің мамандығым – менің дұрыс таңдауым!

* * * * *

ҰСТАЗ – ҰЛЫ  ТҰЛҒА 

АБДИЖАЛЕЛОВА ГҮЛФИЗА ТАНАТАРОВНА
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

 Ұстаздық мамандық-мамандықтың ең асылы, ең қасиеттісі.
Менің  ұстаз  мамандығын  таңдауыма  алғаш  қалам  ұстатқан  мұғалімім

Күләш Ахметова қатты әсер етті. Ол кісі маған бәрінен ақылды,бәрінен сұлу,
бәрінен жақсы көрінетін. Балалық шағымда алғаш ұстазым Күләш апай  сияқты
болсам  деп  армандайтынмын.  Мектеп  бітіргеннен  кейін  мен  де  сол  кісінің
жолын  қуып,  ұстаз  мамандығын  таңдадым.  2001жылы  Ақтөбе  мемлекеттік
Университетіне оқуға түстім. Оқуды аяқтаған соң, өзімнің туған жерім Әйтеке
би ауданына барып, Сарат орта мектебінде 20 жылдай еңбек еттім. 2013жылдан
бастап  Ақтөбе  қаласындағы  №32  мектеп-гимназиясында  жұмыс  жасап,
2018жылы № 65жалпы білім беретін  орта  мектебіне  келгеніме де  4  жылдай
уақыт болыпты. 

Алғаш мектепке келгенімде құшақ жая,  жарқын бейнесімен қарсы алған
мектеп директоры М.Саменовна  және ұстаздар  қауымы менің жүрегіме үміт
ұялатты. Басқа мектептерге ұқсамас мектебімнің ерекшелігі өте көп.         

Менің  мектебім  -  ол  менің  екінші  үйім.  «Адамдар  бір-біріне  дос»,-
дегендей,  мектебімнің  қабырғасында  жүргенде  бәрі  маған  таныс,бәрі  маған
дос,бәрі  маған  жақын.  Біз  бір  отбасы сияқтымыз.  Үлгі  аларлықтай  жоғарғы
санатты  ұстаздарымыз  да  баршылық  олар:  А.Ш.Исабекова,  А.Ж.  Қоянбаева,
Б.Б.Тулепов т,б.  Ұстаздарымыздың бар бақыты өзі тәрбиелеп, өзі білім беріп
отырған  оқушыларында  екені  рас.  Кез-келген  шәкірттің  бойында  адам
сүйсінетін  қасиет  болады.  Оны  байқау  үшін  жеті  бақылау  мен  асқан
сезімталдық  қажет. Өзгенің бақытын аяумен, өз уақытын  аямаумен ғұмырын
өткізетін ұстаздар қауымына бүгінгі таңда жүктелер міндет аса салмақты. 

Осындай ауыр жүкті арқалай жүріп, өзім 7-11сыныптарға қазақ тілі мен
әдебиетінен және өзін-өзі тану пәнінен сабақ беремін. Ұстаздық еңбек жолыма -
25 жыл. Жиырма бес жылдың салқын күзі де, ыстық жазы да, қақаған аязы мен
құлпырып  өмірге  де,  өлкеге  де  нәр  берген  көктем  айлары  да  осы
шәкірттеріммен бірге өтіп жатыр. 

Жоғарғы  сыныпта  өте  жақсыға  оқып  жүрген  шәкірттерімді  көргенде
марқаямын, мақтанамын. 
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Өзімнің  жетістіктеріме  тоқтала  кететін  болсам,  2019  жылы  Ақтөбе
облыстық  ғылыми-тәжірибелік  орталығының  құрмет  грамотасымен
марапатталдым. "COVID-19  пандемиясы  жағдайындағы  орта  білім:  алғашқы
тәжірибе  мен  түйткілді  мәселелер"  тақырыбындағы  республикалық  ғылыми-
практикалық  конференцияда мақала жазып, жинаққа еніп, мақтау қағазына ие
болдым.  2020жылы Республикалық  педагогикалық-әдістемелік  тіл  және
әдебиеті  журналына  іс-тәжірибемді  жиі  жариялап,тұрақты  автор  ретінде
«Алғыс  хатпен»  марапатталдым.  Республикалық  «Тіл  және  әдебиет»
журналына бірнеше сабақтарым жарияланды. Алматы қаласы республикалық
ғылыми-әдістемелік педагогикалық мерзімді баспасөз басылымы «Білім әлемі»
мерзімді  баспасөз  ұйымдастырған  жаңа  білім  беру  жүйесіндегі  іс-шараларға
қосқан  үлесі  мен  шығармашылық  табыстары  үшін  грамотасымен,  мерзімді
баспасөз  басылымында  «Үздік  сабақ»  көрсеткені  үшін  алғыс  хатпен  және
мерзімді  баспасөз  ұйымдастырған  «Бүгінгі  таңдағы  жаңа  білім  берудің
мәселелері  мен  болашағы»  атты  конференцияда  баспа  бетіне  «Үздік  сабақ»
көрсеткені  үшін  марапатталдым.  Ақтөбе  облыстық  ғылыми-тәжірибелік
орталығы ұйымдастырған қазақ  тілі  мен әдебиеті  пәні  мұғалімдері  арасында
өткен облыстық пәндік олимпиадада I дәрежелі дипломмен марапатталдым.  

2021жылы  А.Байтұрсынұлы  атындағы  республикалық   қазақ  тілі  мен
әдебиеті  олимпиадасында  II  дәрежелі  дипломмен,   «Мен  өз  елімді
жырлаймын!»республикалық  байқауында эссе жариялап, жинаққа енді.

«Латын  графикасы  арқылы  «Мәңгілік  елге»  қадам  басу  факторларын
педагогикалық  тұрғыда  зерделеу»тақырыбындағы  республикалық  ғылыми-
тәжірибелік  конференцияға  қатысып,   мақалам  жинаққа  енгізілді.  Сонымен
қатар мектебімізде  2020 жылдың ақпан айында  қалалық ғылыми-әдістемелік
орталығының ұйымдастыруымен «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында
қазақ  тілі  сабағында   қалыптастырушы  бағалауды  тиімді  қолдану»
тақырыбындағы семинарда 7-ші кластарға ашық сабақ өткіздім. 

2021 жылдың ақпан айында  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне
арналған «Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану
жолдары»  тақырыбындағы  облыстық  семинарда  «Оқу  мен  оқытуда
критериалды  бағалау  жүйесін  тиімді  қолдану»  атты  коучинг  өткіздім.  2021
жылдың сәуір айында қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша орта білім беру
мазмұнын  жаңарту  шеңберінде  педагогикалық  шеберлік  орталығында  өз
білімімді  жетілдірдім.  2021  жылы  Ақтөбе  облыстық  ғылыми-тәжірибелік
орталығынан  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінен  қысқа  мерзімді  жоспарлар
жинағым және электронды орта шығарылды..

 Өзін-өзі  тану  пәнінен  ұстаздар  арасында  өткізілген  олимпиадада   II
дәрежелі дипломмен марапатталдым. 2020 жылы Республикалық өзін-өзі тану
олипиадасының қалалық кезеңінен 10-сынып оқушысы Бүркіталина Гаухар I
орынға  иеленіп,  I  дәрежелі  дипломмен  марапатталды.11-сынып  оқушысы
Сахитжанова  Ботакөз   III  орынға  иеленіп,  III  дәрежелі  дипломмен
марапатталды. 
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А.Құнанбаевтың  175  жылдығына  арналған  республикалық  ақындар
мүшәйрасында  I  дәрежелі  дипломмен  11-сынып  оқушысы  Сахитжанова
Ботакөз,  2021  жылы  Республикалық  өзін-өзі  тану  олипиадасының  қалалық
кезеңінен 11-сынып оқушысы Бүркіталина Гаухар II орынға иеленіп,              II
дәрежелі дипломмен, облыстық кезеңнен Бүркіталина Гаухар мақтау қағазымен
марапатталды. 

Мен  өз  мектебімді  жақсы  көремін.  Мектебімнің  сұлбасы  алыстан  көз
тартады. Біздің мектеп 3 қабаттан тұрады. Бірінші қабатта үлкен кітапхана және
спорт залы орналасқан. Кітапханада түрлі іс-шаралар ұйымастырылып, үнемі
қаладағы алдыңғы қатарлы кітапхана қатарынынан көрініп жүр. Спорт залында
дене  шынықтыру  сабағы  мен  спортық  жарыстар  өткізіледі.  Екінші  қабатта
бастауыш сыныптар  оқиды.  Заманауи үлгіде  безендірілген  фоеде  іс-шаралар
өткізіледі. Мерекелік іс-шаралар мәжіліс залында атап өтіледі. Үшінші қабатта
жоғарғы сыныптар оқиды. Сабақ өткізілетін бөлмелер жарық және кең. Физика
мен  химия,  биология  кабинеттерінде  тәжірибе  жасайтын  зертханалар  бар.
Информатика кабинетіндегі  компьютерлердің барлығы заманауи құрылғылар.
Білікті ұстаз,талапшыл басшы М.Саменовнаның басқарған мектеп ұжымының
әлі талай асуларды бағындыратынына сенемін. Осы мектептің ұстазы екенімді
мақтан  тұтамын.  Мектебімізде  білім,спорт  жағынан  да  ие  болған  жүлделі
орындар өте көп.

* * * * *

МЕНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАРА ЖОЛЫМ 

АМАНГУЛОВА НУРГУЛЬ КАРИПУЛЛОВНА
Бастауыш сынып мұғалімі

Ұстаздық  -  ұлы жол!  Осы ұлы жолда  барлық  ұстаздарды аянбай  еңбек
етуге шақырамын! Ұстаздық мәртебе барлық мәртебелерден биік әрі жоғары
тұру керек деп ойлаймын! Менің ойымша ұстаздық жолға түскен адам ақша
табамын деп емес, шәкірт жүрегіне білім отын жағамын деп келу керек!

Ұстаз!  Ұстаздық  етуден  асқан  ұлылық  бар  ма?  Уақытыңмен  санаспай,
бағытыңнан адаспай ұстаздық ете білу – бір ерлік. Ұстаз десе… Жүзінен күн
нұрындай жылылық ескен,  барлық ой мен қимыл – әрекетке  ақылдың дәнін
сеуіп, адамзат санасына нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесін сезінемін.
Алдыңғы буыннан тәлім ала отырып, кейінгі жастарға өнеге қалдыруды мақсат
етіп, менің де ұшқыннан алау маздатып, жалындап жанғым келді.

Өмірдің өзі түрлі өрнектерден тұрады, алайда оны ерекше ету әркімнің өз
қолында. Сан түрлі соқпағы көп өмірден өзіндік жолымды тауып, көптің бірі
емес, бірегейі болуыма әуелі асқар таудай әкем мен анамның  мен үшін киелі
мекен Жайық  орта мектебінің ұлағатты ұстаздарының тигізген септігі,тәрбие
берудегі еңбектері ұшан теңіз.  
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2004  жылы   Ақтөбе  қаласына  келіп,  Ақтөбе  гуманитарлық  колледжіне
грантпен оқуға түстім. 2008 жылы осы оқу орнынан «Бастауыш сынып мұғалімі
қосымша бастауыш сыныптағы информатика пәнінің мұғалімі»   мамандығын
алдым. 

Студенттік  өмірім-  өмірімдегі  ең  бақытты кезең.  Киелі  білім ордасында
жақсы  -  жақсы  оқытушылардан  тәлім  алдым.  Кәсіби  маман  ретінде
қалыптасып,  шыңдалуыма  кураторым  Нұрасханова  Анаргүл  Байсетқызы,
информатика   пәнінің  мұғалімі  Майлышева  Ақмарал  апай   сынды  көптеген
оқытушылардың  тигізген  септігі  мол.  Аллаға  шүкір  осындай  сауатты  аға
оқытушылардың  рухани білімінен сусындау мен үшін қайталанбас ұлы бақ, зор
бақыт. 

«Армансыз адам- қанатсыз құспен тең»,  арманым қазақтың қара баласына
сабақ  беру еді. Армандардың орындалатыны шындық екен.

 Алғаш еңбек жолымды  2010 жылы Благодар орта мектебінде бастадым.
Ұстаздық  қызметтегі  алғашқы  қадамым  осы  мектепте  басталды.  Бойымдағы
шығармашылық  қасиетім-  кәсіби  мамандығыма  шуағын  шашып,  қиялымды
шабыттандыра түсті. Жас маман ретінде ашық сабақтарымды өткізе бастадым.
Мектепішілік «Жыл мұғалімі» сайысына қатысып, І-ші орынға ие  болдым. 

2017 жылы ауылымызда үлкен білім ошағы бой түзеді. Осы  жылы      № 65
жалпы білім беретін орта мектебіне  Благодар орта мектебінен             19
оқушыммен бірге ауыстым. Мектеп қазіргі заман талабына сай жабдықталған.
Осындай  мектепте  оқушыларымызға  сапалы  білім  ,  саналы  тәрбие
беретіндігімізге кәміл сендім.  Және зор сеніммен әлі күнге дейін осы мектепте
жұмысымды  жалғастырып  келемін.  Осынау   қиындығы  мен  қызығы  мол
мамандығымызға үнемі өз қолдауын көрсеткен мектеп басшымыз Жантурина
Марфуха Саменқызы.  М.Ғабдуллиннің «Мұғалім өзінің білімділігімен , жүріс –
тұрысымен  ,  жайдары  мінезімен,  тіпті  сырт  пішіні,  киген  киімімен  де
оқушысына жақсы мағынада  қатты әсер  етеді»,-  деген  ғибратты сөзін  үнемі
ұстаздар  есіне  салып  отырады.  Расында  да,  оқушы  мұғалімге  қарап  бой
түзейді , тәрбие алады.

Өз  білімімді  жетілдіру   барысында  Қазақстан  Республикасы  орта  білім
мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш
сынып  пәндері   бойынша  кадрларының  біліктілігін  арттыру  білім  беру
бағдарламасы  бойынша  120  академиялық  сағат  көлемінде  оқыту  курсын
аяқтадым.   Қалалық  және  облыстық  семинар  практикумдерде  ашық
сабақтарымды өткізіп, алғыс хаттармен марапатталдым.  Бастауыш сыныптарға
арналған «Педолимпиалараға» қатысып, жүлделі І,ІІ, ІІІ орындарға ие болдым.
Ізденіске толы жұмыстарым өз нәтижелерін беріп жүр.

Әрбір  сабақ  –мұғалімнің  шығармашылық  жұмысы.  Сондықтан  да  әр
сабақты оқушының есінде қалатындай етіп түрлендіріп отырған жөн. Мен әр
сабағымда  білім  берудің  қазіргі  заманғы  озық  технологияларын,  әсіресе,
ақпараттық-коммуникациялық,   технологияларының  элементтерін  тиімді
пайдаланамын.  Қазіргі  ғылым  мен  техниканың  дамыған  заманында
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оқушылардың білім деңгейін тереңдету, ғылыми тұрғыда дамыту, өз бетімен
жұмыс істеуге  дағдыландыру,  ойлау қабілетін дамыту,  сөйлеу шеберліктерін
арттыру, өз беттерімен ізденушіліктерін, ақпараттық құралдарды іздестіру және
оны пайдалана білу мақсатында жаңа технология әдістерін тиімді пайдалану –
ұстаз шеберлігінің белгісі. Білім - теңіз, оның тереңіне құпиясын аша алатындар
ғана  бойлай  алады.  Ондай  адамдарды  дайындайтын,  білім  беретін,  бала
жанының  бағбаны  -  ұстаз.  Ұстаз  білімді  оқушы  санасына  сабақ  арқылы
жеткізеді.  «Білім  беру  –  табиғат  пен  қоғам  жайында  ғылымда  жинақталған
білім  жүйесін  жеке  адамның меңгеруі  және оны өмірде  тиімді  етіп  қолдана
білу»,-дейді Ж.Қоянбаев.

Аллаға  сансыз  шүкірлік  айтамын,  маған  осындай  сана  бергеніне,  ой
бергеніне,  мамандық  бергеніне.  Мен  мамандығымды  сүйемін  және  осы
педагогика, тәрбие ісі саласында жұмыс жасағаным үшін бақыттымын. Әлі де
асар асуым, барар белестерім көп. 

* * * * *

МАМАНДЫҒЫМ – МАҚТАНЫШЫМ 

АМИТОВА РАУЗА АДИЛГЕРЕЕВНА
Көркем еңбек  пәні мұғалімі

Менің  мамандығым-  мұғалім.  Бала  кезден  мен  армандаған  мамандық-
ұстаз болу еді. Ұстаз болу-жай мамандық емес.Ұстаздық-қызық та, бейнеті көп
мамандық.

Ұстаз! Қасиетті де қадірлі сөз, мен бесік басында ана әлдиімен тыңдап
өстім. Менің анам – Ұстаз.  Ана сүтімен бойыма дарыған бұл мамандық мен
үшін анадай – қадірлі, анадай – қымбат, анадай – асыл. Ұстаз болуыма тікелей
себепші анамды айта келе, төмендегі ойымды жалғастырамын. 

Ұстаздық жолымның бастау алғанына 17 жылдай уақыт болса да, мектеп
өмірі  мен  үшін  оттай  ыстық,  көңіліме  жақын.  Бала  күнімнен  санама  сіңген
қоңырау үні 45 минуттық білім сағатына шақырып тұратын.  Қазір де солай.
Бірақ айырмашылығы - қиын да абыройлы ұстаз жолында жүруім. Сол ұстаз
атына саймын ба? Жаңарған, жасарған  қоғамда  ұстаз міндетін қалай атқарып
жүрмін?  

Ұстаз  болу  –  жүрек  жылылығын,  мейірім        шуағын,  адамгершілік
ұлылығын баланың бойына дарыту. Ұстаз білімді, еңбекқор, бала жанын түсіне
алатын болса ғана ұстаздық кәсіптің шыңына жете алады деп ойлаймын. Олай
болса, ең алдымен өзімді өзім танып, үздіксіз ізденіп, аяусыз еңбектенуім керек.
Бойымдағы бар білімді, асыл қасиеттерімді шәкірттеріме арнай білсем, олардың
жүрегіне  жол  тауып,  қазақ  халқының  әдет-ғұрпын,  тарихын  танып  білуге
талпындырсам,  тілін  құрметтеуге  әрі  Отанды,  адамзатты  сүюге  тәрбиелесем,
менің мақсатымның орындалғаны, еңбегімнің ақталғаны деп білемін. 
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Мен  осы  ұстаздық  жолымды  2003  жылы  Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе
университеттінің,  Инженерлі  техникалық  факультетінде  «Еңбек  және  бизнес
негіздері» мамандығын жақсы деңгейде бітіріп,  осы жылы қыркүйек айында
Ақтөбе қалалық білім беру бөлімінің жолдамасымен Новый орта мектебіне жас
маман болып орналастым.  Осылай өзімнің  ұстаздық  жолымды бастағанмын.
Новый орта мектебінде 1 жыл жұмыс жасап, келесі оқу жылын өзімнің  оқыған
алтын  ұя  мектебім  Благодар  орта  мектебіне  жұмыс  орнымды  ауыстырып,
бірнеше  жыл  осы  мектепте  жұмыс  жасадым.  Сол  кезде  еңбегім  бағаланып,
бірнеше марапатқа ие болдым. 

 Благодар  орта  мектебінде   бала  саны көп  болуына  және   Нокин ауыл
тұрғындарының  санының  көбеюіне  байланысты   жаңа  мектеп  салынды.
2017жылы  қыркүйек  айында   жаңа  №65  жалпы  білім  беретін  орта  мектеп
ашылып,  сол мектепке жас мамандар  жіберілді. Жас мамандардың ішінде мен
де бармын. Жаңа мектепке қуана барып, шабыттанып жұмыс жасадым. 

«Мектеп  –  кеме,  білім  –  теңіз»,-   дегендей,  сол  кемеде  жаңа  ұжыммен
жұмысымды  да  бастап  кеттім.  Мектебіміздің  директоры  болып  Жантурина
Марфуха  Саменқызы тағайындалған  болатын.  Барлық ұжым жұмыла  жұмыс
жасадық.  Осы мектебімнің болашағына,  жастардың келешегіне,  жас ұрпақты
тәрбиелеуге  өз үлесімді  қостым. Мектептің  ашылғанына бар болғаны 4 жыл
болса  да,  мектеп  ішінде  жасаған  жетістіктерді  мақтанышпен  айтамын.
Мектептің  жетістігі  басқарып  отырған  ұжымға  да,  басшыға  да  байланысты.
Біздің   мектептен  төрт  класс  түлек  шықты.  Мен  осы  түлектердің  мектеп
табалдырығын бітіріп шығуына өз үлесімді қосып, тәжірибемді жинақтадым.
Сол түлектер қазір жоғары оқу орнында оқып, білім алып жатыр. 

Мен өз мамандығымды  жақсы көремін, оқушылар үшін бойымдағы бар
білімімді  жас  ұрпақты  тәрбиелеуге  арнадым.  Төрт  жылғы  еңбегім  №  65
ЖББОМ-де  бағаланып,  Алғыс  хат   пен  Мақтау  қағаздарына  ие  болдым.
Осының  бәрі  аянбай  еңбектенген,  тер  төккен  шәкірттерімнің  арқасы  деп
білемін.  Адам  баласы  алған  тәрбиесін  өз  мақсатына  жету  үшін  білім  кілті
арқылы  ашып,  пайдаланады.  Еліміз  егемендік  алып,  өз  алдына  тәуелсіз
мемлекет болды. 

Тәуелсіз еліміздің берік тірегі – білімді ұрпақ. Ендеше жаңа дәуірдің күн
тәртібінде  тұрған  келесі  мәселе  –  оқытудың жаңа  технологияларын  қолдана
отырып,  саналы,  рухани  бай,  салауатты,  жан-жақты  дамыған  жеке  тұлға
даярлау – бүгінгі ұстаздар қауымының басты парызы екені баршаға аян. 

Ертеңгі  болашағымыздың  сапалы  білім,  саналы  тәрбие  алуы  –  қазіргі
қоғамдағы  ұстаздарға  байланысты.  Оның  ішінде  маған  да  байланысты.
Ұстаздық  қызметті  ерекше  ұлықтаған  халқымыз  өзінің  ең  қымбаттысын  –
балаларын  оқытып,  тәрбиелеуді  бізге  –  мұғалімдерге  тапсырған.  Сондықтан
кездесетін қиындықтарға қарамастан білім сапасын арттыру, баланы тәрбиелеу
– мұғалімдер қауымының міндеті. 

Осы орайда менің мақсатым:  тек  білім мен білік қағидаларын меңгерту
ғана емес, сонымен бірге өзін-өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды да алғыр,ой-
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өрісін ақпарат көздерін өз бетімен қорытып қолдануға қабілетті  де, дарынды
балаларды  тәрбиелеу.  Егер  де  өмір  қоғамға  бейім,  білім  нәрімен  терең
сусындаған,тәрбиелі  де  ірі  жүректі  адам  өмірге  үлкен  мақсаттар  қойып,
талапшылдықпен,  мақсаткерлікпен  алға  аттасам  -  бұл  менің  өмірімнің  ең
шынайы  әр  ғажайып  мәні.  Өйткені  мен  ұстазбын,  келешек  ұрпақтың
сәулетшісімін.  Менің  шәкірттерім  егемен  елдің,  Тәуелсіз  Қазақстанның
толыққанды азаматы болып шықса, одан артық менде бақыт та, байлық та жоқ
дер едім.

Ұстаз ретінде мен тек қана жалаң білім беріп қоюмен шектеліп қалмауға
барынша  тырысамын.  Ешбір  сәтте  есімнен  ұлы  ғұлама  Әбу  Насыр  Әл-
Фарабидің «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек, тәрбиесіз берілген
білім- адамзаттың қас жауы» деген ұлағатты сөзі шыққан емес. 

«Тәрбие-тал бесіктен» басталар болса, осынау жас жеткіншектерге тәрбие
беріп отырған мектеп өмірінің бүгінгі қоғамда орны ерекше. 

Қазіргі өмірдің өрінен туындап отырған талаптарды орындау, жаңалыққа
жаршы  болу  үзіліссіз  тәрбие  негізінің  бастау  бұлағы  мектеп  өмірінен
басталады. 

Иә,  заман  талабына  сай,  білім  беру  әрбір  ұстаздың  міндеті  сол  міндет
төңірегінде  мен  не  істедім?,  не  бітірдім?,  ұстаз  атына  сай  лайықтымын ба?
деген сұрақтар менің санама үлкен ой салады. Сол сұрақтар төңірегінде көп
ойланамын, көп ізденемін. Ойшыл,  ұлы педагогтардың нұсқаулықтарын көп
оқимын. Теория жүзіндегі білімімді өз практикамда  ұштастырып отырмыз.

Ісім оңсын десеңіз,
Сол істің маманы болыңыз!
Даңқым шықсын десеңіз,
Көпшіліктің адамы болыңыз,- деген даналық сөздің нағыз тәрбиеге бастау

алатын құнды пікір екені дәлел. 
Мен өзім ауылдың қарапайым қызымын. Оны бір жағы мақтаныш көрсем

де, негізгі болмысым да осы. Бала кезден өзімді оқытқан ұстаздарыма қызыға
қарап,  «Мен  де  мұғалім  болсам  ғой...»  деген  асқақ  арманым  орындалып,
қиындығы  мен  қызығы  мол  мамандық  иесі  болып  жүргенім  үшін  өзімді
бақытты сезінемін. 

Ұстаз  жолы-қиын жол. Ол үнемі  сабырлықты қажет етеді.  Қазіргі  кезде
жастар мектептерде тұрақтамайды, не басқа жұмысқа ауысып кетеді немесе аз
жалақыға жүргісі келмей, үнемі толқу үстінде. Өйткені әр адамның жеке өмірі
бар.  Ең  бастысы  ұстаз  адами  қасиеті  мол,  басқаға  қайырым  тигізуге
шаршамайтын, шалдықпайтын өмірінің әр шақтарын қиып, ұрпағының ертеңіне
жол ашатын, шуағы мол шапағат иесі. Ең бастысы, өз мамандығын сүйетін, оны
жете түсінетін ұстаз ғана ұстаздардың ұстазы бола алады.

 «Бұлақ  көрсең,  көзін  аш» деген  данамыз сөздің  сыры,  әр  мұғалімінің
ұстанымы. Өйткені әр баланың шығар биігі бар, оларды білімге баулу, оқуға
деген  құштарлығын  ояту  -  үлкен  еңбекті  қажет  етеді.  Әркез  балалардың
қасынан табылуға тырысамын. 
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Ұлы  ағылшын  ағартушысы  Уильям  Уорд:  «Жай  мұғалім  хабарлайды,
жақсы  мұғалім  түсіндіреді,  керемет  мұғалім  көрсетеді,  ұлы  мұғалім
шабыттандырады»,- дейді. 

Білім  беру  жүйесі  мамандардан  кәсіби  икемділік  пен  ұтқырлықты,  сан
қырлы  шығармашылық  қызмет  пен  өзін-өзі  басқару,  өзін-өзі  ұйымдастыру
жағдайындағы біліктілікті  қажет  етеді.  Өйткені  қазіргі  жас  буын -  еліміздің
келер күнгі келбеті. 

Шәкірт  жеңісі-  ұстаз  жемісі.  Шығармашылық жұмыспен айналысқан,  өз
қанатыңның астында тәрбие көріп, қара қанаттанған балауса қанатымен самғай
білген  шәкіртің  білім кеңістігі  мен шығармашылық биіктерден  көріне  білсе,
еңбегіңнің  еш кетпегені  десе  болады.  Ала  таңнан   мектеп  алдына  келгенде,
балақайлардың жарқын күлкісін есту, олардың көздері жылт етіп "Сәлеметсіз
бе?!" деген   сыйластыққа толы даусын естудің өзі бір ғанибет қой.

Біздің  алдымызға  келер  бала  -  біреудің  маңдай  алды жарығы,  енді  бірі
жалғызы, ал ендігісі ерке, біреуі момыны. Маңдай алды жарығын шолпандай
жарқыратып,  жалғызды ортаға тартып, «қой аузынан шөп алмасты» жарқылдап
сөйлер шешен етіп тәрбиелеу  үшін үлкен білімділік пен шыдамдылықты қажет
етеді.  Әрбір  бала  -  әр  үйдің  шамшырағы,  сол  шамшырақты  жандыру  мына
біздің қолымызда. Дүниеде нені арман етсең де, іздемейінше, өзінен өзі келіп
қолыңа түспейді. Диқан өнім алу үшін жер жыртып, тыңайтқыш сеуіп, суғарып
жатады.  Жер екеш жердің өзі  жаңбыр жауса бусанып,  дала  түрленіп  кетеді.
Адам да сондай, жалықпай іздене білсе, санасы көркейе түседі.

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға»,- деген Абай атамыздың
ұлағатты сөздерін ұстанып, шәкіртке үйрете отырып, біліміңді шыңдай түсесің. 

Жылдар жылжып, менің де арманым орындалып, ұстаздық ұлы жолыма
17  жыл  болыпты.  Осы  жылдардың  күні  мен  түні  өмірімдегі  ең  бағалы,  ең
бақытты  күндер  болды.  Өйткені  бұл  күндерімді  жас  ұрпаққа  сапалы  білім,
сапалы тәрбие беруге арнадым. Әр баланың тұлға болып қаланып, өмірдегі  өз
орнын табуы үшін еңбектендім.  Мектепте  әртүлі  сыныптан тыс  шаралармен
ашық  сабақтар  өткіземін.  Қосымша  бос  уакытымда  оқушылармен  қолөнер
жұмыстарын жасаймыз.  Осы ұстаздық жолымда  2019 жылы және  2020 жылы
түлектерді алтын ұя мектептерінен  сәт сапар тілеп шығарып салдым. Қазіргі
таңда осы шәкірттерім  әр түрлі  мамандықта білім алуда. 

Ұстаздың  еңбегі  шәкіртімен  бағаланады  ғой,  көп  жылдық  ұстаздық
жолымда озық ойлы, шығармашыл дарынды шәкірт тәрбиелеп, жемісін көрдім.
Түрлі  қалалық,  облыстық  байқауларда   жүлделі  атанып,  төбемді  көкке
жеткізген  шәкірттерім  баршылық.  Атап  айтар  болсам,  көркем  шығармалар
оқуға,  ақындыққа әуесқой шәкірттерім талай сайыстарда қанжығаны майлап,
мектебіміздің абыройын асқақтатты. 

Айтылған  ойдың  түйіні  ретінде  өзімнің  мұғалімдік  міндетімді  атқару
барысындағы ұстанымым: «Ұлт болашағы - білімді шәкірт қолында.  Шәкірттің
білімді болуы - ұстаз қолында».
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МАТЕМАТИКА ПӘНІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ
ЖАҢАШЫЛ ӘРЕКЕТТЕРІ

БИРЖАНОВА ЭЛЬМИРА ЖАМБУЛАТОВНА
Математика пәні мұғалімі

Қай  елдін  болсын  өсіп-өркендеуі,  ғаламдық  дүниеде  өзіндік  орын  алуы
оның ұлттық білім жүиесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты.

Білім – қоғамды әлеуметтік-мәдени, ғылыми үрдіспен қамтамасыз ететін
жоғары құндылық. Болашақтың бүгінгіден нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат
қоғамы алға апаратын күш тек білімде ғана. 

Жаңа ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология
бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып
табылады.  «Ұрпағы  білімді  халықтың  болашағы  бұлыңғыр  болмайды»
дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру –
бүгінгі күннің басты талабы. 

Қазіргі  кезеңде  жалпы  білімнің  міндеті  –  баланың  жалпылама  дамуын
қамтамасыз  ету  ғана  емес,  ең  бастысы,  оларды  жастай  өз  қабілеті  мен
қызығуына қарай белгілі бір мамандыққа арнайы әзірлей білу.

Қазіргі  заман  –  ғылым  мен  техниканың  өркендеген,  математика
ғылымының өте жан – жақты тараған кезеңі. Ал, әрбір ұстаздың басты міндеті –
жас ұрпаққа жан-жақты білім бере отырып,  оқушының бойындағы қабілетін
ашу  арқылы,  өмірге  деген  көзқарасын  қалыптастыру.  Математика  пәніне
қызығушылығын арттыру арқылы, логикалық ойлау қабілетін дамыту. Барлық
бала  бірдей  математикалық  қабілетке  ие  бола  алмайды.  Сондықтан,
оқушыларға  топтасып  есеп  шығаруға  жағдай  жасап,  оқушыларды  өздерін  –
өздеріне немесе өзара бағалату әдістерін қолдану керек. Жаңа технологияларды
пайдалана  отырып,  интерактивті  тақта  арқылы  оқушылардың  белсенділігін
арттыруға  мүмкіндік  беру.  Ал,  жақсы  нәтиже  көрсету  үшін,  оның  сапасын
бастауыш  сыныптан  қолға  алуымыз  қажет.  «Білім  негізі  –  бастауышта»
қаланатынын  әр  уақытта  жадымызда  ұстап,  негізгі  бақылауды  бастауыштан
бастау  керек.  Математикалық  білім  берудің  сапасын  арттырудың  бір  жолы
бастауыш пен орта буын арасындағы сабақтастықты нығайту. Сабақтастықты
нығайтудың тиімді жолдарының бірі – теория мен тәжірибені ұштастыру; іс –
тәжірибе алмасу. Математиканы үйренумен белсенді шұғылдану, шын мәнінде
есеп  шығару.  Оқушының  математика  пәнін  игерудегі  негізгі  қызметі:
математикалық  формулалар  мен  ережелерді  жатқа  білу,  оларды  есептер
шығаруда  қолдана  білу,  күнделікті  үй  тапсырмаларын  орындап  отыруы.
Оқушының үй тапсырмаларын орындап отыруы – олардың есеп шығара білу
дағдысын  жақсартады.  Математика  сабағында  мұғалім  теориялық  ілімдерді
меңгертуді  практикалық  әдіс-тәсілдермен  ұштастыра  отырып,  тез,  ұтымды
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есептеулерге  жаттықтырады.  Математикалық  есептердің  тәрбиелік  мәні  зор.
Есеп шығару кезінде төзімділік пен табандылық қалыптасады. 

Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін
шыңдау,  кез-келген  ортада  өзін  еркін  ұстауға,  Қазақстан  Республикасының
азаматы  деген  атқа  лайық  болатындай  етіп  тәрбиелеу  –  біздің  міндетіміз
болмақ.  Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл
мәселе  көптеген  жылдар  бойы  қарастырылып  келе  жатыр.  Матеметиканың
қиындығына,  күрделілігіне  қарамастан,  болашақ  ұрпақты  осы  пәнге
қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет
ететін оқыту әдісі болуы тиіс. 

Менің ұстаздық өмір жолым 2001 жылдан  басталып еді. Оқу мен тәрбие
егіз  демекші  алғашқы  іс-тәжірибемде  балалармен  қалай  қарым-қатынас
жасауды уйрендім. Әрине, қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін  ұстаздық
жолда түрлі қиындықтан өтіп, өзімді шыңдадым десем де болады. Қазіргі таңда
Ақтөбе қаласының №65 жалпы білім беретін орта мектебінде 2020-2021 оқу
жылынан бастап математика және информатика пәні мұғалімі  болып қызмет
етудемін. 

Жұмыс жасау барысында 27.11.2020 жылы № 65 ЖББОМ-де “Математика
пәні  бойынша  бағалауға  арналған  тапсырмаларды  әзірлеу  және  сараптау”
тақырыбында  ұйымдастырылған,  математика  пәні  мұғалімдеріне  арналған,
қалалық  семинар  өткіздім.  Бұл  семинарда   “Тапсырма  әзірлеу  кезеңдері.
Бағалау критерийлері және ойлау дағдыларының деңгейлері.  Дескрипторлар”
тақырыбында баяндама оқып, “Бөлім және тоқсан бойынша жиынтық бағалау
тапсырмаларын әзірлеу алгоритмі” бойынша мастер класс өткіздім. Сонымен
бірге 2020-2021 оқу жылында Алматыкітап баспасы ұсынған TopIQ.KZ білім
беру  платформасын  10  сынып  бойынша  информатика  пәнінен  сынақтан
өткіздім.  Сынақтан  өткізу  барысында  оқушылармен  бірігіп  TopIQ.KZ  білім
беру  платформасымен  жұмыс  жасау  принциптерін  үйреніп,  оқу  процесінде
қолданып, сынақтан өткіздік. 

Қазіргі  таңдағы еліміздің білім беру жүйесінің ең басты міндеті  – білім
берудің ұлттық моделіне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық
дәрежеге жетелеу, жан — жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу. Мұғалім –
өзінің  білімін  үздіксіз  көтеріп  отырған  да  ғана  мұғалім,  ал  оқуды  ізденуді
тоқтатқанда оның мұғалімдігі де жойылады» -деп Д.Ушинский айтқандай  әрбір
білімді шыңдау курстарынан қалмай оқуға тырысамын.  Әрбір, курс барысында
көптеген дүниелерді үйреніп, еншілеп отырамын.                        

Аталған мектептің 8 «А» оқушысы  Кожакулова Асем - Ресейлік онлайн-
олимпиадасында «Квадратные уравнения» номинациясы бойынша  І дәрежелі
дипломмен марапатталды.

Сонымен қатар мектебімізде ашық сабақтар,  апталықтар, түрлі сайыстар
мен ойындар, үйірме жұмыстары жүйелі түрде өткізіліп отырады.  Оқушылар
сабақта,  ойын  үстінде,  ойлау,  өлшеу,  есептеу,  табу,  зерттеу  жұмыстарымен
шұғылданады. Оларды ұштап, жетілдіріп отыру мұғалімнің міндеті деп білеміз.
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МЕКТЕБІМ – МАҚТАНЫШЫМ,  КИЕЛІ АЛТЫН ОРДАМ...

ЕСПАМБЕТОВА АЙГУЛЬ БАРТАЕВНА
Бастауыш сынып мұғалімі

«Ұстаздық  еткен  жалықпас,  үйретуден  балаға»,  -  деп  Абай  атамыз
айтқандай, мен сонау 1998 жылдан бастап, ұстаздық жолда, балаға жалықпай
үйрету жолында жұмыс жасап келемін.

1994 жылы Ақтөбе облысы Комсомол ауданы, Әйке елді мекенінде  Әйке
орта мектебінің 11 сыныбын бітіріп,  Ақтөбе педагогикалық колледжіне түстім.
Кейін  Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  педагогикалық  институтында  оқуды
жалғастырдым. Еңбек жолымды  1999 жылы осы Ақтөбе қаласында бастадым.
Кейін Благодар орта мектебіне ауыстым. Сол мектепте жүргенде жаңа мектеп
салынады деп еститінбіз.  Ол мектеп қашан салынады екен деп күтетін  едік.
Сол-ақ екен, 2017 жылы бұл мектеп те ашылды. 

«Мектебім – мақтанышым»,- деп мен ұстаздық еткен барлық мектептерді
айтуыма болады. Бірақ, сол мектептердің ішінде менің жүрегімде ерекше орын
алатын  бір  ғана  мектеп  –  ол  Ақтөбе  қаласының  К.Нокин  елді  мекенінде
орналасқан  № 65 жалпы білім беретін орта мектебі. 

Бұл мектепке мен 2018 жылы келдім. Дегенмен, мектептің ашылуына да
қатысқаным  бар.  Себебі,   №  65  мектеп  Благодар  орта  мектебінен  бөлініп
ашылған  болатын.  Мектепті  Ақтөбе  облысының  әкімі  Бердібек  Сапарбаев,
Ақтөбе облысының білім бөлімінің  басшысы Ләззат  Уразбаева  келіп ашқан
болатын.  Қандай  керемет  әсерлер  болды!  Мектептің  ашылған  салтанатты
жиынына  қатысып  тұрып,  ойлап  тұрғаным  әлі  есімде:  «Әттең,  мынадай
мектепте жұмыс жасаған  арман ғой, жарық, кең, бәрі жаңа, тап-таза, жарқырап
тұр»,-  деп ойлағаным бар.    «Армандар  орындалады»,-  демекші,  келесі   оқу
жылында  арманым  орындалып,  осы  мектепке   4  класына  жетекші  болып
тағайындалдым.  Мектеп  есігін  айқара  ашып,  ұстаздар  да  қуанышпен  қарсы
алды.  Себебі,  бұл  мектепте  маған  Благодар  орта  мектебінде  де  көп  қолдау
көрсеткен  жанашыр ұстаз,  тәлімгер,  мектеп директоры Марфуха Саменовна
Жантурина,  оқу–тәрбие  орынбасары  Айманкул  Шайкуловна  Исабекова
болатын.  Сонымен  қатар,  мектептегі  барлық  педагог  ұжымы,  қызметкерлер
қатары да  жарқын жүзді, бір үйдің адамдары секілді үнемі  жылы жүздерімен
қарсы алып тұрады.

 Жаңа мектеп мені  жағымды жаңалықтарымен қарсы алды, келген бойда
педагог-зерттеуші  біліктілік  санатын  алдым,   4-ші  сынып оқушыларын орта
буынға аттандырдым. Қазіргі таңда 3 «Ә» сыныбында жетекшілік етемін.  Осы
үш жылда № 65 жалпы білім беретін орта мектебінде көптеген жетістіктерге
жеттім деп айта аламын. 2018 жылы бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған
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«Сабақ берудегі жаңа әдістерді қолдану жолдары» тақырыбындағы облыстық
семинарда белсенділік танытқаны үшін Алғыс хатқа ие болдым. 

Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында
Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген «Бастауыш сыныптарға арналған
бағалау  тапсырмаларын  әзірлеу»  педагог  кадрлардың  біліктілігін  арттыру
бағдарламасы  бойынша  онлайн  курсты  тренер  ретінде  жауапкершілікпен
өткізгені  үшін  Алғыс  хатқа   ие  болдым.    2019  жылы  Ақтөбе  облыстық
ғылыми-тәжірибелік орталығында (оқу қазақ тілінде жүргізілетін мектептерге
1-4  кластарға  арналған)  «Диктанттар  жинағы»  әдістемелік  құралым жарық
көрді.  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ  Педагогикалық  шеберлік
орталығы  өткізген  «Қазақстан  тренері:  тәжірибе,  ынтымақтастық  және
келешегі»  атты  Х Республикалық  семинарға  қатыстым.  Ақтөбе  облысының
білім басқармасы, Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы «Мектеп
жұмысын  ұйымдастырудың  тиімді  формалары»  әдістемелік  нұсқаулығым
жарық  көрді.  Қазіргі  таңда  Назарбаев  зияткерлік  мектептері  Педагогикалық
шеберлік  орталығының  «Бағалау  тапсырмаларын  әзірлеу  және  сараптау»
педагог  кадрлардың  біліктілігін  арттыру  білім  беру  бағдарламасы  бойынша
тренерімін. 

Оқушыларымның  жетістігін  айта  кетсем,  Халықаралық  «ПОНИ»
байқауының жүлдегерлері:  Жайлан Айша,  Ахмет Айбат,  Нұрмұқан Мадияр.
«Кенгуру-математика» барлығы үшін халықаралық зияткерлік конкурсында І
орынға  ие  болған  3  оқушы-Нұрбергенов  Оралхан,  Жақсылықова  Ақжүніс,
Болатова Ақбота. 

«KazDaryn» республикалық интеллектуалды конкурсында «Ақ ботақан»
Кожакулов Диас деген оқушым 1 орын ие болды. 

Республикалық  «www.sabaq.kz»  ұстаздарға  арналған  танымдық-
әдістемелік  сайты бастауыш сынып оқушылары арасында  «Үздік  бастауыш
сынып оқушысы» қашықтық олимпиада жеңімпаздары: Ахмет Айбат, Айғали
Асемай, Ергалиев Нур-Мухаммед, Қожақұлов Диас, Нұрбергенов Оралхан - 1
орын  иегерлері  болды.  Республикалық  көлемінде  дарынды  және
таланттыларға  арналған «Қыс қызығы-2021» тақырыбында  «Менің  ғажайып
әлемім»  байқауы  жеңімпазы  Зинелова  Арайгүл  -  1  Дәрежелі  дипломға  ие
болды.

Мектебім - менің мақтанышым, киелі алтын ордам. Осы мектепте 3 жыл
жұмыс  жасай  келе,  көптеген  жетістіктерге  қол  жеткіздім.  Тәжірибе
жинақтадым,  өзімнің  қобдишама  көптеген  жаңалықтар  салдым,  зерделеп-
зерттеуді үйрендім. Осы жетістіктерге жету үшін  үнемі бағыт беріп,  қолдау
көрсетіп отыратын  Марфуха Саменовнаға алғысым шексіз.

«Ұстазы  жақсының  ұстамы  жақсы»,-  деген  қағиданы  басшылыққа  ала
отырып, алдағы уақытта жас ұрпаққа өнегелі тәрбие мен сапалы білім беруде
талай еңбек етемін деген ойдамын.
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ҰСТАЗ – МЕКТЕП ЖҮРЕГІ

ЕРШЕКЕНОВА НАЗГҮЛ БЕКТУҒАНҚЫЗЫ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні пұғалімі

Ауыл ортасынан бой көтерген  білім мен мәдениет ордасының ашылуы көп
жылдан бері шалғай мектепте білім алған шәкірттерге қуаныш сыйлаған еді.
Ұстаздық  жолымды  жаңа   білім  ордасында  қазақ  тілі  пәні  мұғалімі  болып
жалғастырған  болатынмын.  Алтын  ұя  мектебіміз  өте  әдемі,  биік  те  сәнді,
заманауи үлгіде салынып, жабдықталған. 

Білікті  басшы  Жантурина  Марфуха  Саменқызы  басқаратын  мектеп
ұжымында   шәкірттерінің  бойына  адалдық дәнін  сеуіп,  мейірімге  бөлейтін,
білім  мен  тәрбиеге  шақыратын,  ұлағатты  ұстаздар  еңбек  етеді.  Ел  ертеңі  –
ұландардың бойына  шыншылдық пен қайырымдылықты, рухани байлық пен
ұлттық байлықты сіңіретін,  оларды тұлғалы азамат  етіп  қалыптастыруда зор
үлес қосып, мол еңбек ететін де осы – ұстаздар. 

Өмірдегі  көп  мамандықтардың     ішіндегі  икемділікті,  білімділікті,
шеберлікті,  мейірімділікті   қажет ететін мамандық «ұстаздық»деп ойлаймын.
Ұлы  ұстаз  Ыбырай  Алтынсариннің  «Мұғалім  –  мектептің  жүрегі»  деген
сөздерінен  ұстаздың  білім  саласындағы  рөлі  мен  жауапкершілігін  айқындау
қиын емес. Мамандық  адамнан  аса жоғары білімді   ғана  емес,   рухани   күш
пен табанылықты   және  батылдықты   да  талап   етеді.

«Білімдінің  күні-жарық,білімсіздің  күні-ғаріп»,-  демекші,  өнер-білімсіз,
сол  білімге  жол  көрсететін  мұғалімсіз  өсіп,  жетілетінімізді  елестету  мүмкін
емес.  Ұстаздардың еңбегі  болашаққа бағдар сілтейтін  сара  жол десек,шәкірт
ұстаздан  дәріс  қана  емес,өмірлік  азық,тәрбие  алады.  Ұстаз  білмегеніңді
үйретіп,тек жақсы қасиеттерге баулиды. Әр шәкіртті қоғамға пайдалы азамат
етіп қалыптастырады.  

Қазіргі  білім  саласында  ұстазға  артылар  сенім  мен  жауапкершілік  өте
салмақты.   Осы  салмақты  саланың  салмағын  біле  тұра,  жүрек  қалауыммен
«Ұстаз» деген атқа ие болып,  жас ұрпаққа білім үйрету мақсатында  педагог
мамандығын таңдадым. 

Жаңа  ғасырға  білімді,  ұлттық  сана-сезімі  оянған  мәдениетті  азаматтар
тәрбиелеуде  аянбай  еңбектене  білетін  ізденімпаз  болу  –  басты  міндетіміз.
Яғни,  жаңашыл ұстаз  болу –  заман талабы.   Осы талаптарға  сай  болу  үшін
үнемі оқып, ізденіп, шығармашылықпен жұмыстанамын. 

Сонымен  қатар  түрлі  байқауларға  белсене   қатысып,  өз  тәжірибемді
дамытып отырамын. Қазақстан педагогтар қауымдастығынан «Үздік педагог»
төсбелгісімен,  «Егемен  еліміздің  үздік  ұстаздары»  байқауынан  диплом,
«QAZAQ EPOS» жобасының «Тұлпар мініп,  ту алған!» байқауында белсенді
қатысқаны  үшін  диплом,  «MANGILIK  EL  JASTARY»  қоғамдық  қорының  
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І  республикалық  «ҮШ  БӘЙТЕРЕК»  онлайн  байқауына  шәкірт  дайындағаны
үшін алғыс хат, Qaztest.kz –ІІ Республикалық «Үздік педагог» олимпиадасында
ІІ дәрежелі диплом, Ұлы Жеңістің 75 жылдығы мен Әлия Молдағұлованың 95
жылдығына  арналған  "Батырлар  жыры-жастар  үні"  атты  қалалық  байқауда
алғыс хат, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері арасында өткен облыстық
пәндік  олимпиадада  ІІ  орын,  республикалық «КИО» олимпиадасынан  облыс
бойынша ІІІ  орын,аудан бойынша ІІ  орын,Ы.Алтынсариннің 180 жылдығына
арналған педагогикалық олимпиадада І орын иелендім.

Шәкірттің  бойындағы  табиғат  берген  ерекше  қабілетті,  дарындылықты
тани  білу, оның  әрі  қарай  дамуына бағыт – бағдар беру, ұстазға  байланысты.
Ұстаз жемісі шәкірттерінің түрлі деңгейлік байқауларда жүлделі орындарға ие
болуларымен  өлшенеді. Шәкірттерімнің  алғысына  бөленіп,  бар  білімімді
меңгерте білсем бұл менің ұстаздық сенімімнің ақталғандығы деп білемін. 

Шәкірттерімнің  де  жетістіктері  –  бір  төбе.  Шәкірттерім  республикалық
«Мұқағали  оқулары»  байқауында   Қуанбай  Бекзат  І  дәрежелі,«Ақбота»
интеллектуалдық  марафонынан  Бисеналина  Ғазиза  І  дәрежелі,  Қожақұлова
Әсем, Нұрболдықызы Аяулым, Жайман Дінмұхаммед, Жолымбетова  Айнара,
Асанкулов Дамир-  ІІ дәрежелі,Дулатова Биназер, Ертай Айша         ІІІ дәрежелі
дипломдар иеленген болатын. 

Қазақ  тілі  мен әдебиеті  –  баланың жүрегіне  бойлай еніп,  оның рухани
өрісін болжай алатын пән. Мақсатым – бала қиялын қияға өрлетер ғажайып
ертегілер, шыншыл да сыншыл аңыз-әңгімелер, ерлікті дәріптеген батырлар
жыры, шынайы махаббатты мұрат еткен әсерлі ғашықтық жырлар, өткір де
өміршең  шешендік  сөздер  арқылы  халқымыздың  рухани  құндылықтарын
бойына  сіңірген,  ертеңгі  еліміздің  тізгінін  ұстайтын,  жас  жеткіншекті
тәрбиелеу. Әрине,  шәкірттерім әдеби шығармаларды оқу арқылы халқының
арманы мен қиялын, өткені мен бүгінгі өмірін таниды. Сүйікті кейіпкерлердің
арасындағы  достығы  мен  сүйіспеншілігінен,  патриоттығы  мен
еңбекқорлылығынан,  адалдығы  мен  адамгершілік  қасиеттерінен  үлгі  алып,
жақсысына жаны сүйсініп, жаманынан жиреніп, өзінше ой түйіп, жан-жақты
іздене  біледі.  Ендеше,  егемен  елдің  ертеңіне  үлес  қосатын  тәуелсіз
мемлекеттің саналы ұрпағы саналатын шәкірттерімнің ізгі сарайын біліммен
сәулелендіріп, білімнің биігінен көру - мен үшін үлкен бақыт.

* * * * *
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МЕКТЕБІМ МЕНІҢ, МЕКТЕБІМ...

ЖАЙТУҒАНОВА  НҰРЛЫГҮЛ  ШАУҚЫМҚЫЗЫ
Бастауыш сынып мұғалімі

Мен, Жайтуғанова  Нұрлыгүл  Шауқымқызы, еңбек жолымды 1991 жылы
Маңғыстау  облысы Бейнеу ауданы  Боранқұл  елді мекеніндегі Опорный орта
мектебінде бастауыш сынып мұғалімі боп бастадым. Бұған дейін осы мектепте
8  жылдық  білім  алып,  мектепті  үздік  куәлікке  аяқтап,  1987-1991  жылдары
Ақтау қаласындағы Маңғыстау педагогикалық училищесінде оқыдым. Аталған
училищені қызыл дипломмен  бастауыш сынып мұғалімі және ұзартылған күн
тобының тәрбиешісі мамандығы бойынша бітірдім. 

Өзімнің түлеп ұшқан алтын ұямда бастауыш сынып мұғалімі бола жүріп,
Атырау қаласындағы Х.Досмұхамедов атындағы педагогикалық университеттің
филология факультетіне  түсіп, аталған университетті қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі  мамандығымен тәмамдадым.

2014  жылы  отбасы  жағдайыма  байланысты  Ақтөбе  қаласына  қоныс
аударып, Благодар орта мектебіне бастауыш сынып мұғалімі боп қабылдандым.
2017 жылы  Ақтөбе қаласы № 65 ЖББОМ-не бастауыш сынып мұғалімі боп
ауыстым және осы бір ұйымшыл ортада әлі де жұмыс жасап келемін.

Жалпы еңбек өтілім – 30 жыл, оның ішінде педагогикалық өтілім -  22
жылды  құраса,  бастауыш  сыныптардағы  еңбек  өтілім  -  11   жыл.  Педагог-
сарапшымын.

Педагогикалық  қызметімде  өз  ісіме  шын  берілген,  талап  пен
тиянақтылықты бірінші орынға қоятын жанмын.  

Үнемі  жаңалыққа жаным құмар, балаларды өз  бетімен оқуға,  өзін  және
өзгелерді оқытуға, қалай оқу керектігін үйретуге аса назар аударатын жанмын.
Кембридж бағдарламасы  бойынша да стратегияларды сабақ процесінде үнемі
қолданып,  оқушылардың  топпен  жұмыс  жасауына,  жеке  және  жұптық
жұмыстарға баулуға үнемі көңіл қоямын. Баламен тез тіл табысамын. 

Жылдар  жылжып  өткенде,  өмір  ағымында  жүзе  отырып,  қызмет
барысында  білім  ордасының   үш-төртеуінде  жұмыс  жасаған  екенмін.  Әр
мектептің,  әр  ортаның   менің  қызметтік  өрлеуіме,  педагогтік  мәртебемнің
қалыптасуына тигізген  әсері зор болды. Әр ортадан өзіме қажетті қабілет пен
тәжірибені жинақтадым. 

Әсіресе,  Ақтөбе  қаласындағы  №  65  жалпы  білім  беретін  орта  мектеп
ұжымы -  мен  үшін  өте  ыстық  ұя.  Мұндағы  педагогтар  қауымы -  бір-біріне
қамқор, ағаны аға тұтатын, үлкеннің алдын кесіп өтпейтін, үнемі жаныңа жалау
боп тұратын жандардан құралған ұжым.  Ұжымдастарымды қимайтындығым
сонша,  бір  оқу жылында денсаулығыма байланысты жұмыстан шығып,  үйде
отырып, келер жылы осы бір ыстық ұяма қызметке қайта оралдым. 

Сол кезде мені жатырқамай, құшақ жая қарсы алған ұжымыма ризамын. 
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Әрине,  мұның  бәрі  «бір  жағадан  бас,  бір  жеңнен  қол  шығара  білген»,
ұйымдастырушылық  қабілеті  зор,  толассыз  тың  идеялардың  иесі,
көшбасшылық  қабілеті  зор  басшымыз  Жантурина  Марфуха  Сәменқызының
арқасы деп білемін. Осы бір тынымсыз еңбек майталманының арқасында  төрт
оқу  жылында  мектебіміз  Ақтөбе  қаласындағы  жетекші  мектептер  қатарына
қосылып, оқу-тәрбие процесінде өзге мектептерге үлгі боларлықтай дәрежеге
көтерілді.  Басқасын  айтпағанның  өзінде,  биылғы  оқу  жылында  Қ.Жұбанов
атындағы  Ақтөбе  өңірлік  мемлекеттік  универститетінің  бастауыш  сыныптар
кафедрасымен  бірлесіп  жұмыс  жасаудамыз.  Осындай  жас  мектепте  жұмыс
жасай отырып, болашақта мұнан да зор белестерге шығатынымызға сенемін. 

Бұрын мен қандай едім, қазір мен қандаймын?-деп ойланамын кейде... 
Сол ойымды  қағаз бетіне өлең түрінде өрнектесем, бұл менің өзім қызмет

жасайтын  №  65  ЖББОМ-не  және  онда  жұмыс  жасайтын  тамаша  жандарға,
ұжымдастарыма арнағаным болсын:

Күн  артынан  күндер  зулап  өтуде,
Қиялыма  қиял  қанат  серпуде.
Болашақтың  мектебіне  іргелі,
«Зияткерлер» оймен  сапар шегуде.
Кеше  біздер  қандай  едік, достарым?
Ой  жүгіртіп, қарайықшы, қас-қағым.
Әмір  беріп, тәртіп  беріп  балаға,
Қатал  түрде  құрдық  сабақ  жоспарын.
Ал бүгін ше?
Ал бүгін  біз  азатпыз.
Әрбіріміз  ойымызбен  озатпыз.
Ынтымақты  орта  құрып  әуелі,
Өзгеруге  ұмтылатын  қазақпыз!
Әр  баланы  зерделейміз  үңіліп,
Одан  кері  шектелмейміз түңіліп.
Нұсқау  беріп, бағыт  беріп балаға,
Арасында  отырамыз  жүгініп...
Жаңа  тәсіл, көшбасшылық, дарындар,
Бар  баланың  бойынан  ол  табылар.
АКТ-мен  байланысса  әр  сабақ,
Алға  ұмтылып, балалар  да  жалындар.
Сенім  жүгін  арқалаған  халықпыз,
Біраз  жылда  өзгеріп  те  қалыппыз.
Осы  жолдан  таймай  жүрсек, ұжымдас,
Танытамыз  сындарлылық  қалып  біз!
Сондықтан  да алға, алға, достарым,
Әрқайсыңда  болсын  берік  ұстаным!
Жалындайық, жарқылдайық  жасындай,
Өйткені  бұл  өмір  деген  қас-қағым...
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МЕКТЕБІМ – ҚҰТТЫ МЕКЕНІМ 

ИСАБЕКОВА ШЫНАР ЖАРЫЛҚАСЫНҚЫЗЫ
Мектепалды даярлық сыныбының   жетекшісі

 «Мектепалды даярлық - білім бастауы».
Білімді болу баланың кішкентай кезінен-ақ қалыптасады. Мысалы, баланы

балабақшаға  беру  де  үлкен  нәтиже  береді.  Бала  өз  үйінде  ата-анасына
еркелейді,  ойнайды, ал балабақшада болса,  одан да артық мүмкіндіктерге ие
болады, түстерді ажыратуды, бояуды, сызуды, тақпақ жаттауды,ертегі айтуды
үйренеді.

Бала  мектеп  жасына  жеткен  шағында  (5-6  жас)  мектепалды  даярлық
сыныбына берген дұрыс,  өйткені  бала мектеп табалдырығын аттаған күннен
бастап оқушы ретіндегі  жауапкершілікті  сезіне бастайды. Біріншіден, мектеп
тәрбиесіне  үйренеді.  Екіншіден,  тапсырмаларды  орындап,  өз  бетімен
жұмыстануға дағдыланады. Мектепалды даярлық сыныбында  оқыған бала 1-ші
сынып бағдарламасын  оңай игеріп кете алады. Себебі,  мектепалды даярлық
сыныбында  сауат  ашу  («Дыбыс,  әріп  -  сиқырлар  елі»),  Қарапайым
математикалық  ұғымдарды  қалыптастыру  (сиқырлы  қолдар,  сиқырлы
ермексаздар,  сиқырлы  аппликация,сиқырлы  қарындаштар)  т.б  оқулықтармен
танысады.  Сауат  ашу  оқулығында  бала  әріптермен  танысады,  дыбыстарды
ажыратуды  және  жазуды  үйренеді.  Қарапайым  математикада  санауды,
сандардың  құрамын,   кіші  сандарды  қосып,  азайтуды  үйренеді.  Мысалы:
(2+2=4,  4-2=2,  5+5=10, 10-5=5) үйрене бастайды.

Сонымен қатар, мектепалды даярлық  сыныбында «Ана тілім –дара тілім»,
«Мейірімділік  пен  әдептілік»,  «Әдепті  бала»  тақырыптарындағы  вариативтік
компоненттер бар. Осы  үш вариативтік компоненттермен жұмыс жүргізіледі.
Мектепалды даярлық сыныбында баланың дамуы,  ойы, қиялы қалыптасады.
Бала қиялдау  арқылы әр түрлі оқиғаларды ойластыра алады, өз ойымен бөлісе
алады.  Мектепалды  даярлық  сыныбына  келген  балалармен  жұмыс  жасау
тәрбиешіге бірден оңай соқпауы мүмкін. Себебі  ата-анасына еркелеп, ойнап,
өзінің  қалаған  ісімен  айналысып   қалған  бала  мектеп  тәртібіне   бірден
биімделіп  кете  алмайды.  Тәрбиеші   өз   маманы болса,  төзімділік   танытып,
өзінің  қабілетінің,  біліктілігінің  арқасында  баламен  тез  тіл   табысады.  Сол
себепті тәрбиеші болатын әрбір тұлға  өз мамандығын  үлкен жауапкершілік
екенін сезініп,  білікті  маман болуға тырысу керек.  Бала  оқуды жақсы алып
кетуі тәрбиешіге  ғана емес,  ата-анаға да байланысты. 

Балаға тәрбие беретін  бірінші  тұлға  ата-ана  болғандықтан, алдымен ата-
ана   баланы  психологилық   тұрғыда   дұрыс  дайындау  керек.  Мектепалды
даярлық  сыныбына  баратын баласына  мектептің білім ордасы екенін, ұстаз
сол  білімді  баланың бойына  сіңіретін  тұлға   екендігін   түсіндірсе,  бала   да
жауапкершілікті сезіне алады деп ойлаймын.  
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2017 жылдан бастап № 65 ЖББОМ қызымет жасап келемін.  Мектептегі
қызықты сәттердің бәрі әріптестеріммен  байланысты. Мектеп тек білім алып
қана  қоймай,  сонымен  бірге  өмірлік  жолымызды  қалыптастыра  бастаймыз.
Ортамен, адамдармен  қалай қарым-қатынас орнату керектігін үйренеміз. 

Мектеп  –мейірім  ошағы.  №  65  ЖББОМ  басқа  мектептерге  ұқсамас
мектебіміздің  ерекшелігі  өте  көп.  2018ж  –Халықаралық  ПОНИ  байқауының
жеңімпаздары мен жүлдегерлерін сапалы дайындағаным үшін –Диплом. 2019ж-
Республикалық  «Білім  айнасы»  газетінің  редакциясы   ұйымдастырған
«Педагогтардың   шығармашылық  дағдыларын  дамыту»  семинар  –тренингке
қатысқаным үшін –Сертификат. 2020ж-«Білім жолы» Халықаралық білім беру
және интеллектуалды шығармашылық дамыту  орталығынан  I Халықаралық
«Эссе,  көркем  сурет,   авторлық   өлеңдер  және  мәнерлеп  оқу»  байқауына
белсене қатысқаным үшін –Алғыс хат; Республикалық   ғылыми –әдістемелік
«Поиск  педагога»  журналына  ашық  сабағым  жарияланды.  «Көшбасшы»
педагогикалық  орталығынан  –Алғыс  хат,  2021ж-  Қазақстан  республикасы
Тәуелсіздігінің  30  жылдық  мерейтойына  орай  қатысқаным  үшін   қалалық
деңгейде өткізілген «Best әлем»  балалар интеллектуалды байқауына жеңімпаз
дайындағаным үшін Алғыс хат алдым.

Оқушыларымның жетістігі: 2019ж –«Алаштың алтын дауысы -М Мақатаев
атты»  Эссе, көркем сурет, авторлық  өлеңдер және мәнерлеп оқу байқауынан
екі оқушым 1орын иегері атанды.  

2020  ж-ПОНИ  халықаралық  конкурсынан  4  оқушым  диплом  иегері
болды.  2021ж  –  Қазақстан  Републикасы  Тәуелсіздігінің  30  жылдық
мерейтойына орай, қашықтан қалалық деңгейде өткізілген «Best әлем»  балалар
интеллектуалды  байқауына  қатысып,  тапқырлығымен,  шығармашылық
дарынымен  жақсы  нәтиже  көрсеткен   Кенжеғали  Рахман   II  дәрежелі
дипломмен марапатталды. 

2021ж  «Абайлап  жүр,  балақай!»  атты  он  күндік  аясында  іс-шараларға
қатысып,  жүлделі  I  орын  жеңіп  алған  үшін   мектепшілік   Мадақтама  мен
марапатталды.

Ұрпақ тәрбиесі – келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек  қоғам иегерлерін
жан-жақты  жетілген,  ақыл-парасаты  мол  тәрбиелеу  біздің  қоғам  алдындағы
борышымыз. Мектепалды даярлық тобы мен ата-аналар өзара ынтымақтаспен
жұмыс  жүрізсе, балаларға тиісті көңіл бөліп, олармен санаса  білсе, келешектің
шын жанашырлары тәрбиеленіп шығарлары сөзсіз.

* * * * *
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МЕН ТАҢДАҒАН ҰЛЫ ЖОЛ 

ҚАЙНАДИН БЕКБОЛ КИІКБАЙҰЛЫ
Дене шынықтыру пәні мұғалімі

Мен Қайнадин Бекбол Киікбайұлы 2012 жылы Ақтөбе  қаласы Благодар
орта  мектебін  тәмәмдап  Құдайберген  Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік
мемлекеттік университетіне дене шынықтыру және спорт мамандығына оқуға
түстім.Мектеп  қабырғасында  жүргенде  бұл  мамандықты  таңдауыма  себепші
болған дене шынықтыру пәні мұғалімі  Мүсірепов Бауыржан-спорт пен білімді
ұштастыра отырып мені өзіне еліктіре білді.

2012-2016 жыл аралығында жоғарғы оқу орнында өз мамандығыма деген
құштарлығыммен  спортқа  деген  махаббат  мені  әртүрлі  шаралар   мен
жарыстардан  төбе көрсетуіме жетеледі.  2016 жылы ұстаздық жолымды өзім
оқыған Благодар орта мектебінен бастадым. Осы білім ордасында бір жылға
жуық  жұмыс  жасап,ауылымыздан  қала  әкімі  Бердібек  Сапарбаевтың
қолдауымен  2017 жылы №65 жалпы білім беретін орта мектебі ашылып,жаңа
білім  ордасына  дене  шынықтыру  пәні  мұғалімі  болып  жұмысқа
орналастым.Мен  жұмысқа  орналасқан  жылы  мектептің  ашылу  салтанаты
өткізіліп  мектепке «Кеңес Нокин» аты берілді. Қазіргі таңда жұмыс өтілімім
бес  жыл.Осы  жылдар  аралығында  оқушыларға  тәрбие  білім  бере
отырып,салауатты  өмір  салтын  ұстануға,спортпен  шұғылдануға  тәрбиелеу
үстіндемін.  Ұстаздық  ұлы  –  жол.  Әрқашан  ізденіс  пен  біліктілікті  қажет
етеді.Біліктілігімді шындау мақсатында,ұлы жолды дәріптеп қалалық,облыстық
дәрежеде  алғыс  хаттармен  марапатталып,республикалық  деңгейде  ашық
сабақтарым жарыққа шықты.

Мектепшілік деңгейде: Мектепшілік «Жаңа мектепке-жаңашыл ұстаз»атты
жас мамандар байқауына белсне қатысқаны үшін Алғыс хат.

Сізді  ардақты  мамандық  иесі  деп  біліп,  өмір  теңізіне  құлаш  ұрған  әр
шәкіртіңіздің  жетістігі  үшін  мектеп  №  65  ЖББОМ  директоры
М.С.Жантуринадан Алғыс хат.

Қалалық  деңгейде:  2017жыл  «Рухани  жаңғыру»  бағдарламасы  аясында
және  Қазақстан  Республикасының  Тәуелсіздік  күніне  орай  жасанды  шыңға
өрмелеуден қалалық ашық біріншілігінде белсене қатысқаны үшін Мадақтама
алдым... ІІІ МЕСТО в соревнованиях по легкой атлетике в рамках городского
семинара по легкой атлетике.  «Жеңіл атлетика.  Жарысты ұйымдастыру дәне
өткізу.Тәжірибелік  жұмыстар»  тақырыбында  дене  шынықтыру  пәні  жас
мұғалімдерінің  біліктілі  мен кәсіби шеберлігін  арттыру мақсатындағы оқыту
семинарына қатысып сертификат берілді. 

Ақтөбе  қаласының  150  жылдығына  орай  Ақтөбе  қаласының  «Құрметті
азаматы»   мемлекет  қайраткері,экономика  ғылымдарының  кандидаты
К.Нокиннің  жүлдесін  ұйымдастырудағы  белсенділігі  үшін  қала  әкімі
І.Испановтан Алғыс хат. 
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2019  жыл.Ақтөбе  қаласының  150  жылдығы  және  2019-Жастар  жылына
арналған жасанды шыңға өрмелеуден облыстық ашық біріншілікте жетекшілік
етіп,жасөспірімдерді  бақ  сынайтын  сайыстарға  белсене  қатыстырғаны  үшін
Алғыс  хат.7  мамыр  Отан  қорғаушылар  күні  қарсаңында  қалалық  білім
бөлімінің басшысы С.С.Сүлейменовтен Алғыс хат.

ҚР-да орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Дене шынықтыру» пәні
бойынша  педагогика  кадрларының  біліктілігін  арттыру  білім  беру
бағдарламасы бойынша 40академиялық саға көлемінде оқыту курсын аяқтағаны
үшін сертификат.

Облыстық деңгейде: 2018 жыл Ұлыстың ұлы күні-Наурыз мейрамына орай
білім  беру  жүйесі  мен  спортты  дамытуға  қосқан  үлесі  үшін  «Ақтөбе
облысының  дене  шынықтыру  және  спорт  басқармасы»  атынан  Құрмет
грамотасы. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы және «Бақытты бала-мәңгілік ел
кепілі» жобасы аясында Отан қорғаушылар және 9-мамыр  Ұлы Жеңіс күніне
орай  өткізілген  «Менің  Отаным-Қазақстан!»  туристік-өлкетану  жасақтары
слетінің облыстық кезеңіне қатысқанын растау үшін сертификат  берілді.

Облыстық дене тәрбиесі пәні мұғалімдері арасында өткен облыстық пәндік
олимпиадаға қатысқаны үшін сертификат алдым.

Дене  тәрбиесі  пәні  мұғалімдері  арасынла  өткен  облыстық  пәндік
олимпиадада ІІ орынға ие болғаны үшін ІІ дәрежелі диплом.

Республикалық  деңгейде: Қазақстан  орта  мектебі»  атты  Республикалық
ғылыми-методикалық  журналында  «Баскетбол.  Қорғаныстағы  техникалық-
тактикалық әрекеттер  дербес  қорғаныс» атты ашық сабақ  жоспары жарыққа
шықты. Сонымен  қатар  2019  жылы  ұлттық  бірыңғай  тестілеу  орталығынан
өтіп,мектеп ішіндегі  комиссияның шешімімен «Педагогог-модератор» санаты
берілді. «Ұстаздық  еткен жалықпас,  үйретуден  балаға»  дегендей  алған білім
мен  тәжірибемді  оқушылармен   бөлісе  отырып,  шәкірттерімді
қалалық,облыстық  біріншіліктерде  бақ  сынастыра  отыра  төмендегідей
жетістіктерге жеттік.  

Қалалық кезең: 2017 жыл. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында және
Қазақстан  Республикасының  Тәуелсіздік  күніне  орай  жасанды  шыңға
өрмелеуден қалалық ашық біріншілігінде  ІІІ орын алған Әбдіғалиева Индира
және  І  орын  алған  Салимгереева  Азиза.  ЖББОМ  оқушыларының  қалалық
спартакиадасында гір көтеруден 53 кг салмақта ІІІ орын иеленген  Бақытжанова
Ақалтын.  Қалалық  оқушылар  спатакиадасы  бағдарламасының  мектептер
арасындағы баскетболдан 10-шы микротоп бойынша жүлделі ІІ орын алған №
65 ОМ қыздар командасы.

2018  жыл.  «Алтын  жумар  «тау  туризм  техникасын  жетілдіру  бойынша
үйірмешілер арасындағы жарыста ІІ орын алған Салимгереева Айжан, ІІІ орын
алған  Орақбаева  Сая,  ІІІ  орын  алған  Сәкенұлы  төлеген,  ІІІ  орын  алған
Әбдібеков Әсет, ІІІорын Салимгереева Азиза. 2018-2019 оқу жылында кәсіби
бағдар  беру  аясында  өткізілген  «Үстел  теннисі»  мектепаралық  спорттық
шарада ІІ орын Салимгереева Азиза.
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Шыңға өрмелеуден Ақтөбе облысы чемпионатында ІІ орын Салимгереева
Азиза. 2019 жыл. Мектеп оқушылары арасындағы Спартакиада бағдарламасы
бойынша 1500м қашықтыққа жүгіруден ІІІ орын иеленген Азиза Салимгереева.

Облыстық  кезең:  Облыстық  шаңғымен  спорттық  бағдарлау  бойынша
жақын қашықттыққа жүгіруден ІІІ орын Салимгереева Азиза.

Ақтөбе облысы спорттық бағдарлау чемпионатында ІІІ орын Салимгереева
Азиза.  Шыңға  өрмелеуден  Ақтөбе  облысы  чемпионатында  ІІ  орын
Салимгереева  Азиза.Ақтөбе  облысының  мектеп  оқушылары  өткен  облыстық
шаңғы жарысында І орын алған Саида Рзабаева .

Өмірде мамандықтың түрі көп. Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар.
Адамдар мамандықты жүрегінің қалауы бойынша таңдауы керек.Өйткені, әрбір
адамның болашағы таңдаған мамандығына тікелей байланысты. Мен таңдаған
ұлы жол - әр баланың жүрегіне жол тауып,бала бойындағы дарынды ашу.

* * * * *

ҰСТАЗ – ҰЛАҒАТТЫ ҰҒЫМ 

ҚОЯНБАЕВА АСЫЛГУЛ ЖАЙЫЛХАНОВНА
Физика пәні мұғалімі

Ұстаз...  Қандай  қасиетті  сөз!  Әр  адамның  жүрегіне  ерекше  жылулық
нұрын  себетін  аяулы  тұлға  бейнесімен  өзектес  ұғым.  Адам  баласының
жүрегінде қадір тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі Ұстаз. 

«Ұстаз»  деген  қазақ  баласы  үшін  қашанда  қасиетті,  қадірлі  болған.
«Ұстаздан  тәрбие алған» немесе  «ұстаз  алдын көрген» деген сөздер құлаққа
«ана тәрбиесін алған» деген сөздермен ұштасып жатады. Алғаш әріп танытып,
өмірдің қыр сырын білуге, сан қилы құбылыстарын терең түсінуге мұрындық
болып,  оқушы жан дүниесіне  нұрлы шуақ  түсіріп,  адамгершілікке  баулыған
мұғалімнің бейнесі көңіл төрінен орын алары анық.  

Адам  Ата  Хауа  Анадан  бері  жұмыр  басты  пендені  ойландырып,
толғандырып  келе  жатқан,  қоғам  өзгерсе  де  қажеттігін  жоймайтын  үлкен
мәселе – шыр етіп дүниеге келген нәрестені өмір сүруге дайындау. Өмірдегі
көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті,  икемділікті,  шеберлікті,
ерекше  шәкіртжандылықты,  мейірімділікті  қажет  ететін  мамандық  та  –
ұстаздық мамандық.

 Мен   Коянбаева Асылгул Жайылхановна Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы
Жайсаңбай ауылында 1963жылы 12-ші ақпанда дүниеге келдім. 

1980 жылы  Қаракөл орта мектебін бітіріп, 1983 жылы Ақтөбе педагогика
институтына  физика-математика  бөліміне  оқуға  түсіп,  1988жылы  физика-
математика пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша тәмәмдап. Осындай қызығы
да, қиындығы мол мамандықты мен де таңдадым. 
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Ұстаз  болу  –  бала  кезімнен  арманым еді.Бұған  себепші  болған  марқұм
бастауыш мектепте сабақ берген Мұқанова Рабат апайым болатын.  «Шіркін,
апай сияқты менде  мұғалім  болсам  ғой»,- деп – армандайтынмын.

Армандаған  жетер  мұратқа  деп  сол  арманыма  Ақтөбе  педагогикалык
институтын бітірген кезде қолым жетті деп ойладым.Сол бір қолыма диплом
алған  сәтте  мұғалім   үнемі  шәкірттерімен  қарым-қатынаста  болып,  білсем,
үйренсем  деген  бала  арманы  мен  оның  сырлы  тағдырына  басшылық  етуді
мойнына  алған  маман  екенінде  түсіндім.  Алғашқы  еңбек  жолымды  Ырғыз
ауданының Жарама ауылындағы Қызылжар орталау мектебінде бастадым.

 Опытный ауылына қоныс аударуыма  байланысты  1994  жылдан  бастап
Блогадар орта мектебінде алғашқыда математика сосын 2000 жылдан бастап
физика пәні мұғалімі болып қызмет жасадым. 2017 жылы ауылымызға заман
талабына  сай  №65  жалпы  білім  беретін  орта  мектебі  салынып  пайдалануға
берілді.Бұл осы жерде тұратын ата-аналар, оқушылар және мұғалімдер қауымы
үшін  көптен  күткен  қуаныш  болды.Үш  ауысыммен  екі  тілде  оқытатын
салынғанына 40-жылдан артық уақыт өткен мектептен жаңа мектепке ауысу
мен үшін айтып жеткізе алмайтын қуаныш болды.

Бұрын  жаңадан  ашылған  мектептерге  семинарларға  барғанда  қызыға
тамашалаушы едім енді міне менде,менің әріптестерім мен шәкірттерімде жаңа
мектептің салтанатты ашылуына куә болдық. Қандай керемет сәт, адамға жаңа
шабыт  сыйлады.  Жаңа  мектепте  физика  пәні  мұғалімі  болып  қызметімді
жалғастырдым. Өмірімнің жаңа парағы ашылғандай    жасұрпаққа саналы білім,
сапалы  тәрбие беруге  тың құлшынышпен кірістім.

2017-2018 оқу жылында ХХІІІ Халақаралық қашықтық олимпиадасынан
Бисембаева  Ғазиза,  Жұмабаева  Камшат  11-класс  оқушылары   І  орын,
Бисналина  Камшат,  Ибрагим  Ақалтын  10-класс  оқушылары   ІІ  орын.
Абдижамиева Назкен, Ерболатқызы Нұрханым, Бақытжанова Ақалтын 9-класс
оқушылары   ІІ  орын.  Ерболатқызы  Ақбота,  Атаниязов  Ерболат,  Жамбулов
Мейрамбек,  Орынбасарова  Аружан  7-класс  оқушылары   ІІ  орынға  иеленді.
Жаңартылған   білім  беру  жүйесі  –құзыреттіліке  және  сапаға  бағытталған
бағдарлама.Осы  оқу  жылында  7-кластарға  жаңартылған  білім  беру
бағдарламасымен  жұмыс  жүргіздім,   іс-тәжірибемді  республикалық
басылымдарға ұсынып «Білім шыңы-ғылым сыры» педагогтар мен оқушыларға
арналған   республикалық   ғылыми-әдістемелік,танымдық,мәдени-рухани
журналдың  үйымдастырумен  «Болашаққа  бағдар:Рухани
жаңғыру»бағдарламасын  іске  асыру  аясында  өткен  «ҚАЗАҚ  ЕЛІНІҢ ҮЗДІК
ҰСТАЗЫ»атты  республикалық  жобаға  қатыстып  нәтижесінде   2018жыл
27науырыз  №608шешімі  бойынша  «ҚАЗАҚ  ЕЛІНІҢ  ҮЗДІК  ҰСТАЗЫ»
төсбелгісімен марапаталып, «Қазақ елінің үздік ұстазы энциклопедиясы ендім.
«Қатынас  ыдыстар»   сабақ  жоспары   «Мектеп  ұстаздарының   әлемі»
республикалық   педагогикалық  журналына,  «Дыбыс».  «Дыбыстың
сипаттамалары»  «Физика   Қазақстан  мектебінде»  республикалық  ғылыми
-әдістемелік журналында  №1-2.2018ж. Қаңтар-ақпан «Жылу қозғалтқыштары
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және  оның адам өміріндегі  әсері»,  «Қазақстан  орта  мектебі»  республикалық
әдістемелік  журналы  №7-8.  2018ж шілде-тамыз жарияланып әріптестерімен
кәсіптік  тығыз байланыс жасадым.

Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған адам жақсы қоғам қайраткері, ұлы тұлға
болып  өседі,  өмірін  дұрыс  бағытқа  бейімдеп,  көркейеді.  Алайда  оқушыны
білімге қызықтырып, өз әлеміне баурап алу үшін ұстазға дариядай терең білім,
биік парасаттылық, талмас еңбекқорлық, таза ниет керек. 

2018-2019 оқу жылында біраз жетістіктерге қол жеткізді. Әбдібеков Әсет,
Русланқызы  Мейрамгул  8-класс  оқушылары  intolimp.kz  оқу-әдістемелік
орталығы ұйымдастырған  «Жер серігі - Ай» атты шығармашылық байқауына
қатысып  Іорын,  Адилжан  Наргиз   8-класс  оқушысы  «Біздің  үйдегі
техника»атты шығармашылық байқау қатысып І орын алса, Ерғалиев Санжар 9-
класс  оқушысы  «Бүкіл  әлемдік  Тартылыс  заңы»  атты  шығармашылық
байқауына  қатысып  І  орын  иеленді.  Сахитжанова  Ботагоз  «Бесконечная
Вселенная»  байқауы  Іорын,  Әбдіғалиева  Әсел,  Исаева  Бейбіт  8-класс,
Бүркіталина Гаухар 9-класс BILGEH ALAMAN пәндік олимпиадасы қатысып
мектепішілік, қалалық деңгейлерден өтіп облыстық деңгейден 3-орын иеленді.
Қуандық Жансая  7-класс  оқушысы жалпы орта,  негізгі  білім беретін  мектеп
оқушылары  арасындағы  ғылым  негіздері  пәндері  (қалалық)  кіші
олимпиадасына  қатысып  ІІ  орын  алды.  Аружан  Орынбасарова,  Әбдіғалиева
Әсел  –  8  класс  оқушылары,  Гаухар  Бүркіталина  9-класс  Облыстық  ХІ
Астрономиялық олимпиадасына қатысып дипломмен марапаталды.

Тынбай  еткен  еңбегімнің   жемісі  Физика  курсында  «Оптика»  бөлімінің
есептерін шығару әдістері нұсқаулық пен «Физиканың электр бөлімі бойынша»
Электрондық  орта-2018ж.  «Өрлеу»  БАҰО  Ақтөбе  қаласы  жасалып  облыс
ұстаздарына   ал  «Дененің  импульсі».  «Импульстің  сақталу  заңы»  Мектеп
Ұстаздарының әлемі Республикалық педагогикалық журнал №1.2019ж, «Қызық
екен»телевикторина  ойыны  «Ақтөбе  ұстазы»  №3  жарияланып  әдістемелік
көмек ретінде ұсынылды.

Бүгінгі  білім  бәсекелесі  заманында  шәкірттерідің  биіктен  көрінуіне
күнделікті   жаңашылдық  арқылы,  жан-жақты  берген  тәрбие  арқылы  қол
жеткізуге  болады.  Осы  оқу  жыл  физика  кабинетіне  зертханалық  құралдар
келді.Бұрынғы мектепте де кабинет жабдықталған бірақ бұл жолы ерекше,жаңа
жарқыраған  кабинет,жаңа  құралдар  шәкірттердің  қызығушылығын  арттырса
маған  ерекше  шабыт  берді.  «Жаратылыстану  техникалық  пәндерде  арнаулы
тәжірибелік  жұмыстарды  ұйымдастыру  жолдары»  атты  облыстық  семинар
өткізіп әріптестеріме жаңа құрал – жабдықтарды таныстырып өз тәжірибемді
ортаға  салдым.2019-2020  оқу  жылы  Пирмухамбетов  Сұлтанбек  10 класс
Дарабоз. «Ғарыш және Адам» Бас жүлде. Пандемия кезінде қашықтан оқытуға
көшкенде  баланы  тәрбиелеу  мен  оған  білім  беруде  жауапкершілікпен  қарап
оқушыларды білім бәйгесіне қатыстырдым. Қуандықов Ерасыл 7-класс Іорын,
Қожақулова Әсем 7 класс ІІ орын Vpo.kz. виртуалды олимпиада, Жеткіншекова
Алуа, Тулеубаева Нұрзия, Әбдіғалиева Әсел 9-класс оқушылары жалпы білім
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беретін пәндер бойынша оқушылардың   онлайын олимпиадасына  қатысып, І
орынды иеленсе, Жеткіншекова Алуа, Тулеубаева Нұрзия 9-класс оқушылары
ІІ орын, Нұрболды Аяулым ІІІ орын  ҚР Кіші Ғылыми Акедемиясының 24-ші
облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысып алды.

Мұғалім  заман  ағымына  сай  өз  білімін  жетілдіру  арқылы  мектепке
жаңалық  әкелуі  қажет.  Физика  пәнінен  қысым  тарауы  бойынша  топтық
жұмыстарды ұйымдастыру әдістері (7-класқа арналған) нұсқаулық, «Физикадан
сыныптан  тыс  іс-шаралар»  Электрондық  орта  Ақтөбе  облыстық  ғылыми-
тәжірибе орталығы-2019ж, «Манометлер. Сорғылар» Respublika Ustazdary №13-
14.2019ж,  «Электр  қыздырғыш  құралдар,  қыздыру  шамдары,  қысқаша
тұйықталу,  балқымалы  сақтандырғыштар»  Физика  және  астрономия
республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журнал, №4-6, 2019 жыл 

«Механикалық  жұмыс»  Білім-жаңа  бағдар  республикалық  ғылыми-
әдістемелік  журнал  №6,2019  жыл.  Қазақстан  педагогтар  қауымдастығының
ұйымдастырумен өткізілген республикалық «Үздік ұстаздар-2019» байқауына
қатысып, «Педагогика саласының үздігі» төсбелгісімен марапатталды.

Ең алдымен өз кәсібіңе, өз пәніңе деген зор сүйіспеншілік болғаны абзал.
Осынау  сүйіспеншілік  оқушы  бойындағы  білімге,  пәнге  деген  алғашқы
құштарлығын түртіп оятады. Ал осы шәкірт бойында оянған білім құштарлығы
енді тұтанған шырақ секілді. Ең қиыны — осынау шырақты сөндіріп алмау.

2019-2020  оқу  жылы  Серманова  Элвира,  Қараева  Жайлыгул,  Көлдеева
Аяулым І  орын Қожақұлова Әсем 9-класс,  Нұрболдықызы Аяулым8-класс-ІІ
орын  «Ақ  бота»  интеллектуалдық  марафоны.  Кожакулова  Асем  І  орын
Халықаралық онлайн олимпиада «Механическая энергия».

Ол үшін талмай еңбектену мен іздену қажет. Сонда ғана осы білім шырағы
лаулаған жалынға айналары сөзсіз.  «Жарықтың табиғаты туралы түсінектердің
дамуы, Жарықтың корпускулалық және толқындық теориясы», «Физика және
астрономия» республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журнал, №3,
2020 жыл.  Бар саналы ғұмырымды, жастық жолы мен күш қайратымды шәкірт
тәрбиелеуге  арнадым. Өз білімімді жетілдіріп семинарлар мен вибенарларға
үзбей қатысып отырамын.  Жақсы ұстаз-бұл қай кезде  де  ең алдымен кәсіби
деңгейі  жоғары,  интеллектуалдық,  шығармашылық  әлеуеті  мол  тұлға.  Ол
оқытудың  жаңа  технологияларын  өмірге  ендіруге  дайын,  оқу-тәрбие  ісіне
шынайы жанашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігінің бірі. Оқушының
пәнге  деген  қызығушылығын арттыру  үшін  оқытудың көптеген  жаңа  әдіс  –
тәсілдерін алып, өз іс-тәжірибемде ұтымды пайдаланып отырамын.

«Педагогтік шеберлік – дарынды талант емес, үйрену, ізденудің нәтижесі.
Мұғалім  шеберлігі  жайлы  жазылған  дайын  қағида  жоқ,  болуы  да  мүмкін
барлығы да өзімізге байланысты» Біздер,  мұғалімдер, күнделікті өмірдің жай
ғана  адамы емес,  болашақты құрушыларды,  адамзаттың  сәулетті  болашағын
жасаушыларды тәрбиелеп отырғанымызды ойласақ, мұғалім мұратының қандай
болатыны өзінен-өзі айқын. 
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МАМАНДЫҒЫМ-МАҚТАНЫШЫМ

ҚОРАЗОВА ҒАЗИЗА ЕРБОЛАТҚЫЗЫ
Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

«Мамандықтың бәрі жақсы, қалауыңша таңдап ал»,-дегендей бұл әлемде
мамандықтың    мыңға  жуық  түрі  бар.  Қаншама  мамандықтың  арасынан  өз
қалауыңды таңдау оңай емес. Қандай мамандық таңдап, еңбек етсек те халыққа,
елге деген көмегі болуы қажет.

Қоңырау соғылады, сабақ басталады және менің оқушыларымның көздері
маған қарайды: қызығушылық, сену  кейде бағалауды көремін. Олар менен көп
нәрсені  күтеді,  мен  оларға  өзімді  білуге,  мүмкіндіктеріме  сенуге,  жетістікке
жетуге көмектесуім керек, өйткені Мен мұғаліммін!

Мен үшін әрқашан бастауыш сынып мұғалімі,  содан кейін балабақшада
тәрбиеші болып жұмыс істеген әкемнің қарындасы Іңкәр апам  үлгі болды. 

Күн  сайын  сабақтан  кейін  мен  оған  барып,  балаларға  қамқорлығымды
көрсетіп  жұрдім.  Мектепті  бітіргеннен  кейін  мен  өмір  жолын  таңдауға  тап
болдым. Маған педагогикалық институтқа, филология факультетіне түсуіне  ата
– анам көмектесті. Содан бері мен өз арманыма  қарай нық бастадым. 

Менің ұстанымым – мектепте барлық жағынан өзекті болу. 
Сабақтың мүмкіндіктері таусылмайды. Ол қандай болуы керек? Сабақта

ақпаратты көбейтуден, оны түзетуден, баға белгілеуден және ойланудан оңай
ештеңе  жоқ:  «содан  кейін  не  болады?»  Алайда,  қазіргі  жағдайда  білімді
қалыптастыру  білім  берудің  басты  мақсаты  емес.  Білім  мен  дағды  қазіргі
қоғамда сәтті болу үшін қажет, бірақ жеткіліксіз. 

Адам үшін білім көлемі соншалықты маңызды емес, өйткені бұл білім мен
дағдыларды нақты өмірде туындайтын нақты жағдайлар мен проблемаларды
шешу үшін қолдану мүмкіндігі. 

Жастар қазіргі  әлемде өздерін жайлы сезінуі үшін олар өздеріне сенімді
болуы  керек,  шешім  қабылдай  білуі  және  оларға  жауап  беруі  керек,  үнемі
өзгеріп тұратын өмір жағдайларына оңай бейімделуі керек, қажетті білімді өз
бетінше игеріп, көпшіл болуы керек. Сондықтан мен сабақтарда топтық жұмыс
формаларын  қолданамын,  оқушыларға  проблемалық  жағдайларды  қоямын,
оларды бір-бірімен өзара әрекеттесуге үйретемін, сәттілік жағдайларын жасауға
тырысамын. Мұндай жағдайда бала өз күшіне сене бастайды, ашылады, оқуға
деген ықыласы артады. Балалар сізбен кездесуді асыға күтеді  сабақ қызықсыз
болмауы  керек.  Бүгінгі  таңда,  әсіресе  жасөспірімдер,  сабақтағы  пассивті
тыңдаушының рөлі қанағаттандырмайды. Олар материалмен танысудың жаңа
және  әртүрлі  формаларын  іздейді,  онда  олардың  белсенділігі,  тәуелсіздікке
деген  құштарлық,  құндылық  бағдарлары  және  субъективті  тәжірибе  көрініс
табуы мүмкін. 
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Мұнда дидактикалық ойындар, өлеңдер, мультимедиялық презентациялар
және сабақты өткізудің заманауи технологиялары көмекке келеді.

Проблемалық  оқыту  технологиясын,  жоба  әдісін,  ақпараттық
технологияларды, сыни ойлауды дамыту технологиясын кеңінен қолданамын.
Олар жұмысты жоспарлаумен, идеядан дайын өнімге дейінгі кезеңдік іс-қимыл
бағдарламасын әзірлеумен байланысты, құзыреттіліктерді іске асыруға ықпал
етеді;  АКТ-құзыреттілікті,   іскерліктер  мен  дағдыларды,  танымдық  және
шығармашылық қабілеттерді қалыптастырады. 

Күн  сайын  өз  мысалыммен  қол  жеткізген  жетістіктеріммен  шектелудің
қажеті жоқ екенін дәлелдеуге тырысамын, ал "Білім- өмір!",  менің өмірімнің
ғана емес,  сонымен қатар оқушыларымның  ұранына айналды! Бүгінгі  таңда
мұғалімнің  жұмысы  тек  өз  жетістіктерімен  ғана  емес,  сонымен  бірге  оның
қанатының астынан шыққан оқушылармен де бағаланады. 

Мен  бүгінгі  оқушыларыммен  мақтан  етемін.  Біз  бірге  зерттеу
жұмыстарымен  айналысамыз,  олимпиадалар  мен  конкурстарға,  пәндік
апталықтарға қатысамыз. Балалар филолог болмаса да,  олар мәдениетті  және
білімді адамдар болады, және бұл менің еңбегім! 

Мектепте 22 жыл еңбек етудемін. Осы жылдар ішінде көп нәрсе болды:
сәттілік, қателіктер, жеңістер, тәжірибе мен бедел біртіндеп пайда болды. Бүгін
мен  өз  мамандығымды  жақсы  көретінімді  және  оған  шын  жүректен  қолдау
көрсететінімді мойындай аламын. Мектеп менің өмірім деп айтуға құқығым бар
деп ойлаймын! Ал менің философиям қарапайым – бар жанымды, білімімді –
барлығын шәкірттеріме  беру!

* * * * *

МЕКТЕБІМ – АЛТЫН ҰЯМ ЖАРҚЫРАҒАН

МЕЙРМАН МАДИНА БІТІМБАЙҚЫЗЫ 
Музыка пән мұғалімі

          
Өмірде мамандықтың түрі көп. Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар.

мұғалім  оларды  оқытады,  әнші  ән  айтады,  тағы
басқа  да  мамандықтар  туралы  айта  беруге  болады.   Адамдар  мамандықты
жүрегінің қалауы бойынша таңдауы керек. Өйткені, әрбір адамның болашағы
таңдаған  мамандығына  тікелей  байланысты.  Өз  ісін  жақсы  көріп,  үлкен
жауапкершілікпен атқарғанда ғана бақытты болады.

«Армансыз  адам  -  қанатсыз  құспен  тең»  -  дегендей,  оқушылар  мектеп
бітірген соң, өзі армандаған бір мамандықтың иесі болады. Мамандықты дұрыс
таңдай  білген  адам:  «Мамандығым  –  мақтанышым»  -  дей  отыра,  сол
мамандықтың қыры мен сырын меңгеріп, шыңына жете білу керек. 

Қолыма  алғаш  аттецтат  куәлігін  алғандағы  қуанышымда  шек  болмады.
Өйткені  алда  мені  нағыз  мамандық күтіп  тұрған  еді.  Ол өмір  жолының сан
сүрленуінің ішінен өз жолымды адастырмай таптыратын мамандық  иесі. 
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Мен ойымды саралай келе 2003 жылы Ақтөбе  гуманитарлық колледжіне
музыка бөліміне оқуға түсіп, 2007жылы музыка пәнінің мұғалімі мамандығын
растайтын  құжатты   ұстадым.  2007жылы  еңбек   жолымды   Благодар  орта
мектебінен бастадым..  2017жылдан бастап № 65жалпы білім беретін мектепте
педагог ұйымдастырушы, музыка пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын.  Мен
үшін музыка әлемі енді басталғандай  еді. Мерекелік шараларды ұйымдастыру
өзіңнің  кәсіптік қырланрын ашу, іздену бәрі бәрі алға қарай үлкен сеніммен
ұмтылдыра берді. Ұмтылдыра берді.

Мен  үшін  алдыңда  отырған  шәкірттердің  жаннарынан  өзіңе  деген
сағынышты,  қуанышты  көру  бақыт  екен.  Әр  сабағымды  асыға  күтетін
оқушыларымды көрген сайын мен мамандық таңдауда адаспағанымды түсініп
осы күніме үнемі шүкіршілік етіп отырамын. Кейде сабақ беру кезінде нотаға
көз салсам өзім туралы жие ойланамын.

Нотадағы бес жол менің өмірімнің сансыз жолдары болса, сол жолдарды
киелі  жеті  нотаның  орналасуы  арқылы  менің  биік  белестерді
бағындырғанымды көрсетіп тұрғандай. Ал кілтше....  Ол менің ерік жігерімді,
сезімімді  ,  ақылымды,  сабырмен,  байыпппен  бағдарлап   іс  әрекетке  көшуді
көрсетіп түрған жүрегімнің кілті ма дерсің. 

Менің мамандығым - әлемдегі ең қажет мамандықтардың бірі де бірегейі.
Сондықтан  мамандығымды  мақтан  тұтамын.  Менің  бүгінгі  оқушылармен
жеткен  жетістігімнің  жемісі   Мұқағали  Мақатаевтың  90  жылдығына  орай
"Қазақ поэзиясының хан тәңірі" атты Республикалық байқауға Тұрымбетова
Еркеназ  қатысып  I-орынға  ие  болды.  Халықаралық  Абай,  Мұқағали  және
Махамбет  оқуларына  қатысып  ,өлең  сөзінің  құдіреті  мен  қуатын  жанымен
сезініп , өнер бәйгесінде Киікбай Карина Iдәрежелі орынға ие болды. 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерей тойына арналған "Абай салған
дара жол" халықаралық өнер білім байқауына қатысып "Вокал" номинациясы
бойынша Төлеген Нұрсая, Тұрымбетова Еркеназ Iорынға ие болды. Жамбыл
Жабаев  175  жылдық  мерейтойына  арналған  "Жамбылдың  әсем  жырлары"
халықаралық байқауына қатысып Төлеген Нұрсая I-орынға ие болды"Ақниет"
балалар  шығармашылық  ордасы.  "Балдаурен"  атты  I-  ші  Республикалық
байқау  -фестивалінде  өте  Жоғары  дәрежеде  өнер  көрсеткені  үшін
Тұрымбетова  Еркеназ  Бас  Жүлдеге,  Киікбай  Карина  I  орынға,  Бөкенбай
Ақжүніс, Русланқызы Айым,III орынға ие болды.

"Жарқын жаңа жұлдыз" атты II-ші  Республикалық байқау-фестивалінде
өте  жоғары  дәрежеде  Қуандық  Арай  I  орынға  ие  болды.   "Құтты  мекен
таланттары"  I  Республикалық  балалар  жасөспірімдер  байқауына  Киікбай
Карина қатысып Iорын иеленді.  Жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие
беріп, жан-жақты тұлға қалыптастырудағы жетістері үшін және Халықаралық
"Маханбет,  Абай,  Мұқағали"  оқуларына  вокал  бойынша  шәкірт
даярлап,шәкіртті  жетістікке  жеткені  үшін Құрмет грамота.  Ақтөбе облыстық
ғылыми-тәжірибиелік орталығы.
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Жас  ұрпаққа  саналы  тәрбие  сапалы  білім  берудегі  озық  тәжірибесін
көпшілікке  танытып және әдістемелік  жұмыстағы жоғары белсенділігі  үшін.
Құрмет  грамотасы.  Жамбылдың  әсем  жырлары  "халықаралық  байқауында
кәсіби ұстаз шеберлігін көрсеткені үшін "Ұлылық-Ұстаз сертификаты берілді.
"Жамбылдың  әсем  жырлары"  175  жылдығына  арналған  халықаралық  өнер-
білім байқауының өтлуіне үлес қосып, шәкірттерді жоғары нәтеже көрсеткені
үшін  Алғыс  хат.  Елбасымыздың  "Болашаққа  бағдар  -рухани  жаңғыру"және
"Абай  салған  дара  жол"халықаралық  өнер  білім  байқауына  кәсіби  ұстаз
шеберлігін  насихаттап  көрсеткенім  үшін  "Ұлылық  -ұстаз  "  сертификаты
берілді."Абай салған дара жол" атты халықаралық өнер және білім байқауының
өтуіне үлес қосып, шәкірттері жоғары нәтиже көрсеткені үшін. Үздік жетекші.
Жарқыра  жаңа  жұлдыз"  атты  II  Республикалық  байқау-фестивалінде  Өз
шәкіртін  белсенді  қатыстырып,шығармашыл  ұрпақ  тәрбиелеуге  қосқан  үшін
Диплом.   Ақтөбе  қаласының  білім  бөлімінен  Құрмет  Грамотасымен
марапатталдым,  "BALDAUREN"  I  -ші  Республикалық  байқау-фестивалі
Диплом ҮЗДІК ҰСТАЗ балалардың өнерге деген     құштарлығын арттырып,
жетістіктерге жетудегі кәсіби іскерлігім үшін марапатталдым.   

Бүгін  өзгердім  мен  оқушыларымның  жүлделі  оралуына  себепші  болған
көшбасшымын  және  өзімнің  тәжіребемді  бөлісіп  шыңдала  түсуге  бекінген
саналы тұлғаның бірімін.

* * * * *

МҰҒАЛІМ – МАМАНДЫҚ БОЛСА, 
ҰСТАЗДЫҚ АДАМ БОЙЫНДАҒЫ ҰЛЫ ҚАСИЕТ...

МУСАЕВА АСИЯ ҚАЙРАТҚЫЗЫ
Биология пәні мұғалімі

Ойлап отырсам, бұл мамандықты бекер таңдамаған екенмін. 
«Шәкірт  болып  көрмеген  –  ұстаз  болып  жарытпас»,-  демекші   бала

кезімнен  мектептің  озат  оқушылары қатарынан  көрініп,   ондағы  барлық  іс-
шараларға белсене ат салысатын оқушылардың бірі  болдым. Тіпті  десе,  өзім
бала болсам да өзімнен кіші көрші балаларды жинап алып, мұғалім боламын.
Мектепте мұғалім нені үйретті,  қалай сөйледі барлығын сол балаларға келіп,
қайталайтынмын. Сондай ынтамен, туған жерімдегі «Қызылжар орта мектебін»
2014  жылы  сәтті   аяқтап,  ұлағат  ұясына  айналған  білім  мен  ғылымның
қарашаңырағы  Алматы  қаласындағы  «Қазақ  ұлттық  қыздар  педагогикалық
университетіне» биология мамандығы бойынша оқуға түстім. 

Мектеп қабырғасындағы оқулықтардың (биология) авторларынан білім алу
мен үшін бір жетістік болды. 2018 жылы оқу орнын «үздік» аяқтап,  Ақтөбе
қаласына қайта келдім. Сол жылы № 65 жалпы білім беретін орта мектебіне
жұмысқа орналастым. 
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Жас  ұрпақты  ғаламдық  дамудың  көшінен  қалдырмай  өрге  шығарар
азамат  тәрбиелеу  ұстаздарға  жүктелген  аса  маңызды  да  жауапты  міндет.
Осындай  абыройлы  борыш  бойынан  табылған,  жаңа  заманның  ауыр  жүгін
қайыспай көтере білген ұстаз, №65 жалпы білім беретін орта мектептің  білікті
басшысы – Жантурина Марфуха Саменовнаны ерекше атап өткім келеді. Оқу
орнын енді бітірген жас маманға  жол көрсетіп, кереметтей мектеп ұжымының
қатарына қосқаны үшін шексіз ризашылығымды білдіремін. 

Еңбек өтілім аз болғанымен осы жылға дейін білімімді әрі қарай шыңдап,
қосымша курстар оқып, бірқатар жетістіктерге де жеттім. Атап айтсам,  2019
жылы  биология  пәнін  қостілді  оқыту  негізінде,  «Астана  Халықаралық
Университеті»  қолдауымен  өткізілген  Ақтөбе  қаласындағы  филиалында  
9  айлық  ағылшын  тілі  курсынан   өттім.  Сонымен  қатар  шет  елден  келген
еріктілерден   «CLIL»  методикасы  бойынша  білім  алып,   Кембридж
университеті  ұйымдастырған  ағылшын  тілінің  деңгейлік   «CEPT»  атты
тестілеуінен  өтіп  С1  деңгейін  алдым.  Сол  жылдары  Ақтөбе  қаласы  білім
бөлімінің  басшысы-  С.С.  Сүлейменовтің  және  Ақтөбе  қаласы  әкімінің
орынбасары- А.Арынғазиевадан «Алғыс хат» алдым. 2019 жылы «Jastar  jyly»
жолдауы  аясында  мектебімізде  өткен  жас  мамандар  сайсында  ІІ  орынға  ие
болдым.  Сонымен  қатар  Ақтөбе  Облыстық  ғылыми-тәжірибелік  орталығы
ұйымдастырған  биология  пәні  мұғалімдері  арасында  өткен  облыстық  пәндік
олимпиадада ІІІ  орынға жүлделімін.  www.edulife.kz ұйымдастыруымен өткен
Республикалық қашықтық олимпиадасынан биология пәні бойынша жүлделі  
І  орын,  сонымен  қатар  оқушыларым  Аяулым  Нұрболдықызы  І  орын,  Әсем
Манасқызы  ІІ  орынмен   «BaytaqEl»экологиядан  Республикалық  қашықтық
олимпиадасынан  оқушыларым  Әбдіғалиева  Әсел  мен  Қараева  Жайлыгүл
жүлделі ІІ орындармен марапатталды. Және де №30 орта  мектебінің биология
пәні  мұғалімі   А.М.  Нұрманмен бірлесе  отырып,  биология  сабақтар  жинағы
атты  электрондs  орта  жасап  шығардық.  2021  жылы   «Жаңартылған  білім
мазмұны»  бойынша,  тамыз  айында  «Педагогтердің  цифрлық  құзырлығын
дамыту» және де «Neurobox: тиімді оқыту тәсілдері» атты курстарынан өттім.
Cонымен  қатар  2020-2021  жылғы  Қалалық  білім  бөлімі   ұйымдастыруымен
өткен «Тамыз мәслихатында» биология секциясы бойынша қала мұғалімдері
арасында «Биология пәнін ағылшын тілінде оқытуда жаңа технологиялардың
тиімділігі»  тақырыбымен бой  көрсеткен  болатынмын.  Және  де  қазіргі  таңда
мектебіміздегі арнайы жас мамандардан құралған «Жас маман» мектебінің топ
басшысы ретінде де қызмет атқарамын.  

Алдағы  уақытта  да  жаңа  заманның  қарқынына  ілесе  отырып,  білімімді
шыңдап, әлі де көптеген жетістіктерге жетемін деген сенімдемін.

Бүгінгі  жаңа  дәуірдің,  жаңарған  білімнің  мұғалімге  қояр  талабы  өте
жоғары болғандықтан, мұғалім әрқашан ізденісте болып, білімін шыңдау керек.
Сонымен қатар біздер үлгі боларлықтай бар жақсылық атаулының ең биігінен
көрінуге  тиіспіз. 
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МЕКТЕП ЖЕТІСТІКТЕРІ

СҮТЕНОВ ЖӘНІБЕК ЖАНАТАЙҰЛЫ
Химия пәнінің мұғалімі, 

дарынды балалармен жұмыс жөніндегі координаторы

Бұл  менің  ұстаздық  жолымдағы  еңбек  етіп  жатқан  екінші  ұжымым.
Жоғары  оқу  орнын  бітіргеннен  кейін  мен  Темір  ауданы,  Шұбарқұдық
гимназиясында 3 жыл қызмет еттім. Кейін отбасылық жағдайыма байланысты
Ақтөбе  қаласына  ауыстым.  Жұмыс  іздеп  қалалық  білім  бөліміне  барып
түйіндеме  тапсырдым.  Кейіннен  №65  жалпы  білім  беретін  орта  мектебіне
жолдама алдым. 2018 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі күнге дейін мен осы
татулығы жарасқан үлкен ұжымның бір бөлшегімін. 

Мектеп  ұжымы  мені  жылы  қарсы  алды.  Қаланың  шетінде
орналасқандықтан  ба  адамдары  ауыл  адамдарындай  ашық  жарқын,  білгенін
аямай айтып,  әр  істе  қол ұшын созуға  дайын тұрады.  Мен өзімді  өз  үйімде
жүргендей сезіне алдым. Ешқандай жатырқау болмады.

Оқушыларға  келер  болсақ,  олар  маған  өте  ұнады.  Олардың  әрқайсысы
білімге ұмтылған, қарапайым, сыйластығы мол. Мен осы мектепке кіргеннен
бастап  химия  пәнін  ағылшын  тілінде  жүргізіп  келемін.  Мені  көргенде  осы
мектептің  оқушылары  ағылшынша  амандасатын.  Мен  олардың  бұл  әрекетін
өздерінің менің пәніме деген құрметін көрсетіп жатыр деп қабылдадым. 

Химия пәнімен қатар мен мектептің дарынды оқушыларының да дамуына
жауапты  қызметімді  қоса  атқарып  келемін.  Оқушыларды  осы  уақыт
аралығында  көптеген  сайыстарға  апарып  жеңістерінің  куәсі  болдым.  Кейде
тағдырға осы қызметім үшін де  шүкіршілік етемін.  Себебі  мен тек өз пәнім
арқылы ғана емес жалпы барлық жағынан да олармен қарым қатынас жасай
аламын. Мен оларға пәндік олимпиаданың маңызы туралы жиі айтамын. Себебі
кез-келген пәннен жетістікке жету үшін сол пәнді тереңірек білу керек, ал ол
үшін олимпиадаға қатысу қажет. 

№  65  жалпы  білім  беретін  орта  мектебі  барлық  қалалық  білім  бөлімі,
облыстық  Ақтөбе-Дарын  республикалық  ғылыми  практикалық  орталығы
тарапынан  ұйымдастырылатын  барлық  жарыстарға  белсенді  қатысады.  4
жылдың  ішінде  қалалық  және  облыстық  деңгейдегі  түрлі  жарыстардың
жүлдегерлерін  дайындап  үлгерді.  Қалалық  мониторингте  де  алар  орны
соңғылардан емес. Бұл мектеп өзіндік жүйесін сынақтан өткізіп жатыр. Және
бұл үрдіс аяқталу фазасына да жетіп қалған сияқты. Болашақта осы мектептің
жетістіктері  облыстық  деңгейде  мойындалып  республикалық  деңгейде
танылады деп сенім артамын. Ол үшін мектеп жетістігінін формуласын жасауы
керек.  Жалпы  мектеп  жетістіктерін  айтқан  кезде  оқушы  жетістігі  мен
мұғалімнің жетістігін бөліп қарастыра алмаймыз. 
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Мектеп ұжымында өз пәнін толық білетін білімді және сауатты мұғалімдер
көп болса, өз кезегінде оқушылардың да жетістіктері көп болады деуге болады.

Екіншіден мұғалімдердің жақсы оқушы дайындап шығаруы олардың осы
салаға  қаншалықты қызығуына яғни мотивацияның болуына да  байланысты.
Қазіргі Білім және ғылым министрлігі де Педагог мәртебесі заңында дарынды
бала дайындаған мұғалімдерді барынша қолдап жатыр. 

Үшіншіден  дарынды  баланың  ата-анасы  өз  баласын  қолдауына  да
байланысты.  Кез-келген  отбасында  баласының  болашақ  мамандығына  назар
аудара отырып қай пәннен білімін тереңдету керек екендігі шешілуі тиіс. Пән
мұғалімі  дарынды  баланың  ата-анасымен  тығыз  қарым-қатынаста  жұмыс
жасауы маңызды. 

Сөзімді  қорытындылай  келе,  мектептің  жетістіктігі  ол  мектепте  мықты
немесе әлсіз оқушының көп болуына, қосымша курстардың көп не аз болуына
немесе мұғалімдердің мықты немесе әлсіз болуына тәуелді емес. 

Мектеп жетістігінің нақты формуласы оқушының, ата-анасының және пән
мұғалімінің өзара бірлескен және ұзақ жылдарға созылған бастысы нәтижеге
бағытталған жұмысының жемісі! Қалғаны сыныққа сылтау ғана... 

* * * * *

МЕНІҢ ҰСТАЗДЫҚ ӨМІР ЖОЛЫ 

ТУЛЕПОВ БАУРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ
Ағылшын тілі пәні мұғалімі

Менің ұстаздық өмір жолым 1999 жылдан басталды. Ең алғашқы cегіз жыл
Қобда ауданы, Білтабан ауылындағы Білтабан орта мектебінде өтті. Ең алғаш
«Ұстаз»  деген  атаққа  ие  болуым  да  осы  мектептен  басталды.  Бұл  мектеп
оқушылары менің армандарымның жүзеге асуына өз үлестерін қосты.

Отбасы  жағдаймен  2008  жылы  Ақтөбе  қаласындағы  К.Нокин  ауылына
көшіп келдім. 2009 жылы Благодар орта мектебіне ағылшын тілі пәні мұғалімі
болып орналастым.  Мен ағылшын тілі  мұғалімімін.  Менім алдымда екі  жол
саласы  болатын,  бірі  аудармашы  мамандығы  болса,  ендігісі  ағылшын  тілі
мұғалімі.  Мен  өз  таңдауымды  дұрыс  жасағаныма  сенімдімін.Үнемі  ізденіс
үстінде жүріп, сабақты әсерлі де қызықты ету, балаларға білім нәрін сусындау
менім  алға  қойған  мақсатым.  Олай  болса,  оқушыны  ағылшын  пәніне
қызығушылығын тудырып дамытуды және жемістің нәтижесін көруді мақсат
тұтқан әрбір мұғалім жолдауға жедел үн қосу керек деп білемін. 

Шетел  тілін  үйрету  қиын  да,  қызықты жұмыс.  Қазіргі  кезде  ұстаздарға
қойылып отырған талап жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, сапалы
терең білім беру, оқушылардың ойлау, есте сақтау көру қабілеттерін жетілдіру.
Мектептерде  жаңа  технологиялар  арқылы  оқыту  ағылшын  тілін  үйренудің
сапасы мен маңызын арттырады. Ағылшын тілін оқыту процесінде тілді дұрыс
үйрету, ауызша сөйлеу, сауатты жазу, мәнерлеп оқыту өте маңызды. 
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Қазіргі кезеңде мектептерде ағылшын тілін оқыту дұрыс жолға қойылған.
Оқушылардың  ағылшын  тілін  біліп  ғана  қоймай,  оның  тарихын,  ұлттық
мәдениетін  білуге  көп  көңіл  бөлінеді.  Ағылшын  тілін  оқытудағы  білімділік
мақсаты - шетел тілінде сөйлеуді үйрету, байланыста бола алу мен ортақ тіл
табысып, қарым - қатынасты нығайтуға ұмтылу болса, тәрбиелік мақсаты - өзге
адамдарды тыңдау мәдениетін қалыптастыру негізінде өз пікірін айта алу және
қорғауға үйрету.

2015  жылы ата-ана  ретінде  Ақтөбе  облысы әкімінің  халықтың  алдында
есеп  беретін  жиналысына  қатысып,  бүкіл  ауылдың  тұрғындарының  атынан
мектеп  салуға  өтініш  жасадым.  2016  жылы  мектептің  іргетасы  салына
басталды,ал 2017жылы 1қырқүйекте мектептің ашылу салтанаты өтті. 

Сол күннен бастап осы №65 ЖББОМ еңбек өттілімді жалғастырып келе
жатырмын. Жұмыс өтіліме осы мектепте бес жыл болса да, оқушыларым біраз
жетістіктеріне қол жеткізді. Түрлі республикалық, облыстық олимпиадалардан
орындар иеленіп келеді. Оқушыларымыздың жетістігі — біз үшін мақтаныш.
Себебі,  мұғалім  үшін  шәкірттерінің  жеңісі  —  еңбегінің  жемісі.  Атап  айтар
болсам,  Исаева  Б.  8  сынып  оқушысы,  Әбдіғалиева  И.  7  сынып  оқушысы,
Халықаралық  «British  Bulldog»  сайысынан  жүлделі  II  орындарды  иеленді.
“Кенгуру-лингвист”  халықаралық-  лингвистикалық   конкурска  қатысып  5
оқушым  I-III  жүлделі  орындарға  ие  болды:  Маралова  А(I),  Ешаева  Д(II),
Қожақұлова  Ә(II),Ғабдулхамитов  С(II),  Еркебай  Ұ(III).2018  жылы«Байрон
оқулары» қалалық байкауына қатысып 11кл. оқушысы Нұрболды Н. жүлделі I
орынға  ие  болды,  10кл   оқушысы  Ибрагимова  А.жүлделіIII  орынға  ие
болды.“Қазақстан – бақытымның ордасы” атты облыстық тілдер конкурсында
“Шығармашыл  тұлға”  номинациясына  ие  болған  үшін  Әбдіғалиева  Индира
грамотамен марапатталды.  “Білген Аламан” облыстык  конкурсқа 3 оқушым
қатысты.   II-III  жүлделі  орындарға  ие  болды,  олар  6а  класс  оқушылары
Қожақулова Ә.(III), Тлеулиева Ж.(II) және 5 класс оқушысы Ғабдулхамитов С.
(III). 2020 жылы  5-6 кл. аралығында облыстық пәндік олимпиадаға 2 оқушым
қатысты.Олар: Қазиханова Д. (5 кл.) және Көпжанова Д.  (6кл.), II орынға ие
болғаны үшін Көпжанова Д  (6кл.)  дипломмен марапатталды,  сол жылы ҚР
Кіші  Ғылым  Академиясының  24  Облыстық  ғылыми-тәжірибелік
конференциясына  өз  баяндамасын  “School  Assessment:  today  and  tomorrow”
ұсынғаны үшін 8кл оқушысы Әбдіғалиева Индира грамотамен марапатталды.
2020 жылы  ҚР Тұңғыш Президенті  қоры сыйлығының иегерлері,  Qaztest.kz
cайтында   “Ағылшын  тілі” пәнінен  өткізілген  республикалық  оқушылар
олимпиадасының жүлдегерлері  7 кл оқушысы Қожақұлова Әсем  II дәрежелі
дипломмен  марапатталды  және  6  кл  оқушысы  Ғабдулхамитов  Сағынтай  III
дәрежелі   дипломмен марапатталды.    Daryn.kz   cайтында   “Ағылшын тілі”
пәнінен  өткізілген  республикалық  онлайн  олимпиадасына  9  кл  оқушысы
Мирамбаева  М.Қатысып,  III  орынға  ие  болғаны  үшін  дипломмен
марапатталдым. 
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2021 жылы көктем маусымның “Үздік оқушы” Республикалық  қашықтық
олимпиадасында  (UCHITELYA.KZ-  образовательный  интернет  портал)
ағылшын  тілі пәнінен  III  орын  алған  үшін  Қожақулова  Ә  дипломмен
марапатталды.  «Шәкіртсіз ұстаз — тұл» дегендей, өз шәкірттеріммен, жеткен
жетістіктерімен мақтанамын.2017 жылы “ Polylinguistic  Professional  Creativity
Contest-  2017”  тақырыбында  сайысқа  қатысып  III  жүлделі  орынға  ие
болдым.2018 жылы “Byron’s Reading”байкауында оқушыларым жақсы нәтиже
көрсеткен  үшін  грамотамен  марапатталдым.2018  жылы  қалалық  білім  беру
қызметкерлерінің  кәсіподақ  комитетінің  төрайымы  Л.УралбаеваданАлғыс
хатымен марапатталдым. 2019 жылы  Ақтөбе облыстық ғылыми – тәжірибелік
орталығының   директоры   Б.Джармагамбетовадан   «Құрмет  Грамотасымен»
марапатталдым.Солжылы  “Білген  Аламан”  республикалық   конкурсқа  
2  оқушым  қатыстықан  үшін,  “Serpin”  білім  және  инновация   ұлттық
палатасының  директоры  Тұрсұн  Әкім  Хазретұлынан  ”Алғыс  хатпен”
марапатталдым.“ Сабақты зерттеу: қазақстандық мектептер тәжірибесі” III-ші
Өңірлік  тәжірибелік  конференциясында  баяндама жасап,  қосқан үлесім үшін
грамотамен  марапатталдым.2020  жылыАғылшын  тілі пәні  мұғалімдері
арасында  өткен  облыстық  пәндік  олимпиадада  III  орынға  ие  болғаны  үшін
дипломмен марапатталдым. 2021 Daryn.online “Qaztest”  cайтында   “Ағылшын
тілі” пәнінен  өткізілген  республикалық  онлайн  олимпиадасына   қатысып  
II  орынға  ие  болғаны  үшін  дипломмен  марапатталдым. Ағылшын  тілі пәні
мұғалімдері  арасында  өткен  облыстық  пәндік  олимпиадада  III  орынға  ие
болғаны  үшін  дипломмен  марапатталдым.2021  көктем  маусымның  “Үздік
оқушы”  Республикалық   қашықтық    олимпиадаға  (UCHITELYA.KZ-
образовательный  интернет  портал)  қатысуға  жеңімпаз  атанған  оқушыны
Қожақулова Ә (III орын) дайындаған үшін куәлікке ие болдым. 

Ағылшын  тілі пәні  мұғалімдері  арасында  өткен  облыстық  пәндік
олимпиадада II орынға ие болғаны үшін дипломмен марапатталдым. “Teacher
Resourse”  республикалық  ұстаздар журналына сабақтарым жарияланған үшін
Алғыс  хатпен”  марапатталдым.Ақтөбе  облысының  білім  басқармасынын
директоры Ж.Батырханнан “Құрмет Грамотасымен”марапатталдым.

Осы  жеткен  жетістіктерім  менің  шығармашылығымды  үнемі  шыңдап,
маған қанат бітіріп отырады. Шәкірттерімнің алғысына бөленіп, бар білімімді
меңгерте білсем бұл менің ұстаздық сенімімнің ақталғандығы деп білемін.

Өз ойымды қорытындылай келе,менің ұстаздық борышым – адамға ғана
тән өмір сүре білетін жеке тұлға қалыптастыру деп білемін. Сондықтан да мен
өз  болашағыма  білім  алып  жатқан  болашақ  маман  –  шәкірттерімнің
болашағына  үлкен  сеніммен  қараймын.  Менің  шәкірттерім  заманауи
технологиялар заманында осы қоғамға сай өмір сүре алатын білімді де, білікті,
елін, жерін, мамандығын сүйетін, адамдарға ізгілік жасайтын, шәкірт жүрегіне
жол табатын маман болып шығуы керек.
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ЖАС ҰРПАҚҚА  ПАТРИОТТЫҚ  ТӘРБИЕ  БЕРУ 

ТАГАБИРГЕНОВ БАКЫТ ЖАНАТОВИЧ
Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінін мұғалімі

Мен Тагабиргенов Бакыт Жанатович 2008 жылы «Благодар орта мектебін»
сәтті  аяқтап.Сол  жылы  әскерге  шақырылып  Манғыстау  облысы  Ақтау
қаласында  №25744  «Теніз  жәяу  әскері»  әскери  бөлімінде  өз  борышымды
атқарып  келдім,нысаншы  оператор  артмастер,бөлімше  командирі  және
Нұрсылтан  қаласында  бірінші  әскери  шеруге  қатысып өзіме  үлкен  тәжірибе
жинап  келдім.2012  жылдан  бастап  Ішкі  Істер  Департаментінде  2017  жылға
дейін қызымет атқардым.

Негізгі  мамандығым  дене  шынықтыру  пәні  мұғалімі  болғандықтан.2017
жылы  №65  ЖББОМ  не  түйідемемді  тапсырып.Осы  жылы  қыркүйек  айынан
бастап  «Алғашқы  әскери  және  технологиялық  дайындық»  пәнінін  мұғалімі
болып қабылдандым.

Ерекше атап  өткім  келетіні  мектепке  алғаш келгенде  №65 жалпы білім
беретін  орта  мектептің   білікті  басшысы  –  Жантурина  Марфуха
Саменовнаны.Жас маман болып келдім тәжіребем аз Марфуха Саменовна осы
күнге  дейін көптеген  жанашылдықтарға  үйретіп,    жол көрсетіп,  кереметтей
мектеп  ұжымының  қатарына  қосқаны  үшін  шексіз  ризашылығымды
білдіремін.Айта  кетсем  өз  пәнім  бойынша  педагок  модератор  санатын
алдым.Жоғары білімді  маманы болдым.Осы жетістіктерге  жеткенімді  мектеп
басшысына және ұжымына алғысым шексіз.

Алғаш еңбек жолымды «Алғашқы әскери және технологиялық дайындық»
пәнінін  мұғалімі  болып  бастадым.  Осы  4  жылдық  тәжірибемде  де  мен
патриоттық  тәрбие  беруде  пайдаланатын  жұмыс  түрлерін  жинақтауға
тырыстым.Алдымда отырған әр шәкірт бір нәрсе алып кетсе, санасына жақсы
ой түйіп кетсе деп ойлаймын. 

Еңбек өтілім аз болғанымен осы жылға дейін білімімді әрі қарай шыңдап,
қосымша курстар оқып: 2017 жылы Жанартылған мазмұнда алғашқы дайындық
пәнінің  жұргізу  әдістемесі.Қалалық  ғылими  әдістемелік  орталықтан  курстан
өттім.  2018  жылы  Алматы  қаласында  Білім  саласымен  ақпараттық  ортаның
жанару  жағдайында  Алғашқы  іскери  және  техналогиялық  дайындық  пәнін
оқытудын заманауи тәсілдері 80 академ сағатын оқыдым. 

Ақтөбе дарын ӨҒТҚББО туристік өлкетану жасақтары слетінің облыстық
кезеніне  қатыстым.  2019  жылы  ҚР  орта  білім  беру  мазмұның  жанарту
шенберінде  Дене  шынықтыру  пәнінен  Өрлеу  орталығында  40  академ  сағат
оқыдым.  Сонымен  бірге  мектепшілік  және  облыстық  Ақтөбе  қалалық  білім
бөлімінін  басшысынан  Ақтөбе  облысының  әкімінен  Алғыс  хаттармен
марапатталдым.ҚР Қорғаныс министірінен төтенше жағдай кезінде міндеттерін
адал орындаған үшін естелік белгісімен марапатталдым.
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Сонымен қатар оқушыларым: Ақтөбе қалалық білім бөлімінін басшысынан
2018 оқу далалық жиындағы Үздік бөлімше командирі Алдабергенов.А, 2018
оқу далалық жиындағы Үздік  инженерлік тосқауыл құрған үшін ІІ  дәрежелі
мақтау  қағазы,  2018  оқу  далалық  жиындағы  Үздік  әскери  құралдармен
жабдықталған ІІ  дәрежелі мақтау қағазы,  2019 оқу далалық жиындағы Үздік
взвод командирінін көмекшісі Амангельдинов.Т, 2019 оқу далалық жиындағы
Үздік  қорғаныс шебін дайындағаны үшін ІІ  дәрежелі  мақтау  қағазы,Әскерге
дейінгі  жас  өспірімдер  арасындағы  спартакиядада  ІІІ  орынға  иеленген
Салимгореева А мадақтама және дипломдармен марапатталды.

Сонымен  қатар  мектеп  жанында  ашылған  спортық  туризм  үйірмесінін
жетекшісімін. Мектептін оқушылары қызығушылық пен қатысада бұл спортты
түрі ерекше деп ойлаймын балдарға жергілікті жерлерде картамен бағдарлау,
жаяу  жорықтарға  шыққан  кезде  ас  мәзірі,алғашқы  дәрігерге  дейінгі  көмек
көрсету,жорыық кезінде  құрал жабдық жинау  киім түрін  тандау,альпинистік
техникасын үйренеді.Шәкірттерім көптеген жүлделі орындарға ие болды олар:
Облыстық  жарыстарда  спорттық  бағдарлаудан  Ақтөбе  облысынын  ашық
жарысында ІІІ орын женіп алған Жайлан.Ә м14,Лонг, спорттық бағдарлаудан
Ақтөбе  облысынын  ашық  жарысында  ІІ  орын  женіп  алған  Сұлтанғали.Т
м14,Лонг, спорттық бағдарлаудан Ақтөбе облысынын ашық жарысында ІІ орын
женіп алған Рахметов.Ж м14,Лонг, спорттық бағдарлаудан Ақтөбе облысынын
ашық  жарысында  ІІ  орын  женіп  алған  Салимгореева  Айжан  м14,Миддле,
спорттық  бағдарлаудан  Ақтөбе  облысынын  ашық  жарысында  І  орын  женіп
алған  Салимгореева  Азиза  м14,Миддле,  спорттық  бағдарлаудан  Ақтөбе
облысынын  ашық  жарысында  І  орын  женіп  алған  Салимгореева  Айжан
м14,Спринт,  спорттық  бағдарлаудан  Ақтөбе  облысынын  ашық  жарысында  
І  орын женіп алған Салимгореева  Айжан  м14,Лонг,  спорттық бағдарлаудан
Ақтөбе  облысынын  ашық  жарысында  І  орын  женіп  алған  Қасымханов.Т
м14,Миддле, жсанды шынға өрмелеуден облыстық жарысында жұптық сайыста
2003-2004 жыл арасында ІІ орын Орынбасарова.А, жасанды шынға өрмелеуден
облыстық  жарысында  жұптық  сайыста  2005-2006  жыл  арасында  ІІІ  орын
Салимгореева.А, Туризм арулары 2020 спорттық туризм техникасы бойынша
қалалық жарыста  ІІ  орын №65ЖББОМ барс  тобы,  Менін  отаным Қазақстан
туристік  өлкетану  экспидицыялық  жасақтары  слетінін  облыстық  кезенінде
қашықтықтан  қатысып «Туристік  түйіндер»наминациясы бойынша ІІ  орынға
Салимгореева Азиза. 

Егер менің жинақтаған жұмыс түрлерім шәкірттерімнін игілігіне жараса
мен өз мақсатыма жетем деп ойлаймын.
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ҰСТАЗДЫҚ  ЕТКЕН  ЖАЛЫҚПАС 

УСМАНОВА ЖАНИЯ ШЫНДАУЛОВНА
Бастауыш сынып мұғалімі

Егер  сен  жұмысқа  қуанышпен  барып  ,  үйіңе  қуанышты  қайтсаң  ,сол
бақыттың ең қарапайым формуласы – деген сөз бар.  

Ұстаздық  мамандықты  таңдау  алғашқы  жетістігімнің  бірі   болды.
Балаларға тәрбие, білім беру арқылы қоғамға қандай да бір пайдам тиеді деген
ой нық сенім берді .Сенім мен жүрек қалауынан туған қызығушылық ұстаздық
мамандықтың  қыр-сырын   меңгеруге  деген  күш–қуат,  ынта-жігер  берді.
Жұмысқа уақыт табыңыз, бұл - табыс шарты. 

Ойлануға уақыт табыңыз, бұл-күштің қайнар көзі деген ойды ұстанамын.
Себебі  білім мен озық ой , күш адамды алға жетелейді.

Ұстаздық  еткен жылдарда ойыма түйгенім оқушыға  ұстаздық жасайтын
адамның бойында өз мамандығына берілген, бар қуатын оқушыға сарқып бере
алатын,  баламен  бірге  қуанып,жанын  түсіне  алатын   асыл  қасиеттер  болу
керек.. Меніңше,  ұстаз болу – кез-келген адамның қолынан келе бермейді. 

Ал жақсы ұстаз, өзіңіз ешқашан жасамайтын заттарды, сіздің қабілетіңізді
танытатын заттарды жасауға міндеттейді. Нашар ұстаз: «жақсы, сен мұны ертең
істесең де болады» дейді. Алайда бұл сүйіспеншілік емес, бұл аяушылық. 

Ал  Нағыз  Ұстаз  шәкірттерін  біз  жақсы  ұстаздан  сабақ   алдық   деп
айтатындай дәрежеге жеткізеді.

Мен   2017  жылы  №  65жалпы  білім  беретін  орта   мектебіне  жұмысқа
орналастым. Жаңа мектеп,жаңа орта, жас мамандар, шығармашыл жастармен
қызу жұмыстанып кеттік.  Мектеп басшысы Жантурина Марфуға Сәменқызы
шығармашыл,ізденімпаз  ,  талапшыл,  әріптестерін  үнемі  ізденіске,  даму  мен
жаңаны игеруге жетелейтін  жан . Мектеп басшылығының ұсынысымен мектеп
тренері   курсына  қатысып,  әріптестеріммен  жаңа  бағытта  жұмыстандық.
Облыстық,  қалалық   конференциялар,семинарлар,ашық  сабақтар   өткізіп  өз
тәжірибемізбен бөлісін отырамыз.  Ұжыммен бірлескен жұмыс өз нәтижелерін
беруде. 

  Бүгінгі таңда № 65  ЖББОМ -те бастауыш класс мұғалімі  болып қызмет
жасаймын. Бастауыш класс оқушылары- қаймағы бұзылмаған сүт ,  тап-таза ақ
парақ  ,  жып-жылтыр  айнадай.   Жақсысы  да,  жаманы  да  бетінде.  Айнаға
қарайсың   да  кемшілігіңді  түзетесің.  Мұғалімнің бейімділігі,  дарындылығы,
еңбекқорлығы көбінесе оқушының білімге деген қызығушылығын , талабы мен
ізденісін оятады. Сондықтан  менің өзіме қояр талабым,алдыма қояр мақсатым
қашан  да  жоғары  болды.  Ізденіс  пен  бірге  үздіксіз  дамуға  тырыстым.
Нәтижесінде:  облыстық   «Ustudy»  –өңірлік  тест  орталығынан  1  дәрежелі
диплом,   «Lesson  Study   педагогтердің  кәсіби  даму  құралы   ретінде»
тақырыбындағы облыстық 1 ғылыми-практикалық  конференциясы сертификат,
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«Lesson  Study   педагогтердің  кәсіби  даму құралы  ретінде»  тақырыбындағы
облыстық 1 ғылыми-практикалық  конференциясы-алғыс хат алсам, «Қазақстан
орта  мектебі»  Республикалық  журналына  сауат  ашу  1  класс  бойынша
материалым  жарияланды.

«Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы:  болашағы,  тәжірибе,  табысы»
тақырыбындағы   республикалық  вебинардан  сертификат,  Ақтөбе  қалалық
семинарда баяндама «Жаңаша әдіс-тәсілдердің тиімділігі мен әсері» ,

Өрлеу ҰБАО  Ақтөбе облысы біліктілікті арттыру  институты. Облыстық
семинарда  «Жаңаша  мазмұнды  білімге  жаңаша  көзқарас»     коучинг  сабақ
өткіздім.Баспадан   «Қызықты  қазақ  тілі.Өзіндік  жұмыс  дәптері  2  класс»
әдістемелік  нұсқулық   жарық  көрді.Нұр  Отан  партиясынан  алғыс  хат,
Педагогикалық  шеберлік  орталығы  «Үздік  кәсіби  қоғамдастық  »  облыстық
байқаунан  сертификат,Ақтөбе  облыстық  ғылыми-тәжірибелік  орталығының
Құрмет грамотасымен мадақталдым.

Ғылымның  соңғы  жаңалықтарын  күнделікті  сабақтарымда  пайдалану,
білім беру жүйесіндегі инновациялық технологияларды тиімді қолдану арқылы
оқушыларды озық ойлы,  білімді,заман  талабына  сай  етіп  оқытуды көздедім.
Нәтижелі жұмыс өз жемісін беріп, оқушыларым түрлі сайыста жетістікке жетіп
жүр. Қамбар Данияр- "BILGEN BAIGE" облыстық олимпиадасының 1 дәрежелі
диплом, Жұмабай Шынболат-"BILGEN BAIGE" облыстық олимпиадасының 1
дәрежелі диплом, «Білген бәйге»  Республикалық олимпиадасынан сертификат
иеленді.  Сәкенқызы  Ж.  Республикалық  «Зерде»  ғылыми  жұмыстар  мен
шығармашылық жобалар байқауының қалалық кезеңінен 3-ші дәрежелі диплом
алды.  Жетесов  А-  «Nio.kz»Республикалық  ұлттық  қашықтық  олимпиадасы
математика  пәнінен  1дәрежелі  диплом,  қазақ  тілі   пәнінен  1дәрежелі
диплом,«IQ»интеллектті  дамыту  орталығынан  «Ғажайып  сурет  әлемі»
байқауынан  3-орын алды.Жұмабай Ш -«IQ»интеллектті дамыту орталығынан
«Тәуелсіз  ел  тірегім»  білімділер  байқауынан   1-орын  Сайранқызы  К  -
«IQ»интеллектті  дамыту  орталығынан  «Жыр  жауқазыны»  білімділер
байқауынан   3-орын  ,«IQ»интеллектті  дамыту  орталығынан  «Тәуелсіз  ел
тірегім»  білімділер  байқауынан   1-орын  иеленді.Жан-  жағымнан  өзіме  үлгі
болатын ұстаздарды көруге тырысамын, бұл маған күш береді және тынымсыз
еңбектенуге жетелейді. 

Ұстаздық  қызметті  ерекше ұлықтаған  халқымыз өзінің  ең қымбаттысын
яғни,балаларын  оқытып,тәрбиелеуді  бізге-ұстаздарға  тапсырған.   Адамның
адамшылығы  жақсы  ұстаздан  деп  Абай  атамыз  айтқандай,ұстаз
білімді,еңбекқор, бала жанын түсіне алатын болса, ұстаздық кәсіптің шыңына
жете  алады  деп  ойлаймын.  Бойымдағы  бар  білімді,асыл  қасиеттерімді
шәкірттеріме арнай білсем,олардың жүрегіне жол тауып,қазақ халқының әдет-
ғұрпын,тарихын  танып  білуге  талпындырсам,Отанды,адамзатты  сүюге
тәрбиелесем менің мақсатымның орындалғаны деп білемін.
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МЕКТЕПТІҢ ЖҮРЕГІ – ҰСТАЗ 

ШАҒЫРОВА ВЕНЕРА БЕЙБІТҚЫЗЫ
Бастауыш сынып мұғалімі

                           Ғалым да , шахтер де бас иетін,
                                                     Ұстазым бар сенің қасиетің,  
                                                     Білім берген, ой берген, ақыл берген,
                                                     Көз алдымда кетпейді асыл бейнең...

Осы  тақырыпты  ала  отырып  көп  ойландым.  Шындығында  «Мұғалім
мамандығы барлық мамандықтың анасы» деп қалай дұрыс айтқан. 

Ұстаз  алдында тәлім алмайтын адамдар жоқ.  Ұстаз  берген тәрбие әрбір
адамзаттың өміріне жол сілтер шамшырағы екені сөзсіз.

Бар ғылымды игеріп ғұлама атанған  ғалым да, елімізді жаудан қорғаған
батыр да, шабыты шарықтаған ақын да, жерге дән сеуіп егін еккен диқан да,
мал бағып тер төккен малшы да, аспан әлемін бағындырған ғарышкер де бәрі
бәрі де ұстаз алдына келеді.  Олар мектеп табалдырығын ешнәрседен хабары
жоқ, мыңдаған тарыдай ғана кейіпте, ашық, жарқын, пәк сезіммен аттайды.

Осындай бүлдіршіндердің бойына білім нәрін сеуіп, тәрбие ұрығын егіп,
таудай азамат етіп шығару міндеті осы ұстаздарға жүктелген. Сонда  әр адам,
әр мамандық иесі  өз  білімдерінің  бастауын ұстаздан  алады.  Оның   тәлімін
үйренеді. 

Болашақ маман иелерінің жарқын жанды, кең жүректі  болып шығуы да
осы  ұстаздардың  міндеті.  Өз  тәлімі  кезінде  әлі  жетіліп  болмаған
бүлдіршіндерге рухани адамгершік туралы айта отырып, соған баулыса, онда
ол жай ғана маман  иесі емес, рухани адамгершілігі мол «үлкен» маман иесі
болар еді. Немесе рухы биік жан дер едік. 

Қиындығы да,  қызығы да  жетерлік,  ең  бастысы жауапкершілігі  жоғары
мамандықтың  бірі  ұстаздық  ету  екені  ақиқат.  Сондықтан  басқа
мамандықтардың  анасы  мұғалім  деп  атау  орынды.  Ал  сол  басқа  мамандық
иелерінің  баршасы ұстаздарға борыштар.  Сондықтанда ел болашағын,  елдің
дамуы мен әлемдегі орнын анықтайтын да – ұстаз. 

Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты
түрлендіріп,  тұлғаның жүрегіне  жол таба  білуі.  Ұстаз  атана  білу,  оны қадір
тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз
пәнін  ,  барлық  шәкіртін,  мектебін  шексіз  сүйетін  адам.  Ұстаз  болғаныма
қуанамын және мақтанамын.

Мен Шағырова Венера Бейбітқызы еңбек жолымды Ырғыз ауданы,Нұра
ауылында  Т.Жүргенов  орта   мектебінен  бастадым.Отбасылық  жағдайыма
байланысты  қоныс  аударып  Хромтау  ауданы,Ақжар  елді  мекенінде  еңбек
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жолымды жалғастырдым. 2016 жылы Ақтөбе қаласы К,Нокин ауылына қоныс
аударып Блогадар орта мектебінде жұмыс жасадым.

2017  жылы  қыркүйек  айында   К.Нокин  ауылының  төрінен   еңсесі
биік,болашаы  айқын   жаңа  мектеп  бой  көтерді.  Білім  ордасының  ашылу
салтанатында облыс әкімі Б.М. Сапарбаев қатысып бүлдіршіндерді құттықтап,
білім кілтін мектеп директоры М.С.Жантуринаға табыс етті.

Жаңа мектеп жаңарудың бастамасы тәрізді.Мектебіміз  еңсесі  биік,ертеңі
жарқын  білім ордасы. Мектеп іші барлық құрал-жабдықтармен жабдықталған .
Бөлмелері кең, таза ,жарық, әрі   шаттыққа,қуанышқа толы білім ордасы деп
білемін.

Қазіргі таңда № 65 жалпы білім беретін орта мектебінде бастауыш класс
мұғалім болып  жұмыс   жасаймын. Міне осы мамандық иесі болып қызмет етіп
келе жатқаныма  30 жылдай болды. Мектепті білім айдынындағы үлкен кемеге
теңегім келеді. Осы кемеде бала он бір жыл уақытын өткізеді. Бұл кемеде небір
дарынды тұлғалар да, әлемді бас идірген ағаларымыз да, сіз де, біз де отырдық.

Иә  мектеп,  білім,  ұстазым  деген  ұлы  сөздер  бір-бірімен  тығыз
байланысты.  Бұл  сөздердің  құдіретін  ұға  білу  де  парыз.  Дана  халқымыз
“дарын  жанып  тұрған  жалын”-  дейді,  әр  оқушының  өз  таланты  болады.
Шәкірттері  білімді,  дарынды,  К.Нокин  ауылының   қақ  төрінен  орын
тепкеналтын  ұя   №  65  жалпы  білім  беретін  орта   мектебім  жайлы
мақтанышпен  айтқым  келеді.  Білім  ордамыз  аз  уақыт  ішінде  облыстық,
қалалық  деңгейдегі өткен білім саласы жағынан  әр түрлі шаралардан биік
белестерден көрінуде.№65 жалпы білім беретін орта мектебі ашылған жылдан
бастап  республикалық,облыстық,қалалық  семинарлар  өтіп,ұстаздардың
шығармашылығын дамытуда жұмыстар жасауда.Мен мектебімізде бастауыш
сыныптар  бірлестігінің  жетекшісі   болып   қызмет  атқарамын.Бастауыш
сыныптар бірлестігінде 10 мұғалім бар. Барлығының да білімдері ,біліктілік
санаттары  жоғары  деңгейдегі  ұстаздар.Мектебімізде   «Бағалау-  оқушы
жетістіктерін салыстыруға  негізделген үдеріс», «Тапсырмаларды саралауды
жоспарлау  мен  ұйымдастыру  арқылы  бастауыш  сыныпта  білім  беру
үдерісінің  тиімділігін арттыру»,  облыстық семинарлар өтсе,  «Жаңартылған
бағдарламалар  бойынша   бастауыш  пәндерін  оқыту  ерекшеліктері»
тақырыбында  облыстық  көлемде  дөңгелек  үстел  өз  мәресін  көрсетті.
Бастауыш  сынып  бірлестігінің  ұстаздары  әріптестеріне  өз  шеберліктерін
шыңдаудағы  жаңа  әдіс-тәсілдерімен  бөлісті.  Осы  семинар,  дөңгелек
үстелдердің  жоғары деңгейде   ұйымдастырылуына мектебіміздің   басшысы
,ПШО тренері М.С.Жантуринаның үлесі зор деп айтқым келеді.

М.С.Жантурина  ерекше  қабілетті,  ізденімпаз,  білгенін  үйретуден
жалықпайтын,  ұжымды  алға  сүйреп,  қанаттандырып, шабыттандырып
отыратын білімді басшы деп айта аламын.

Білікті  басшы   оқушылары  мен  ұстаздарының  білімі,  біліктілігіне  ғана
емес, олардың жүріс-тұрысы мен киім-киісіне де қатаң талап қоя біледі.
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Иә, "Жақсы адам ғана жақсы басшы бола алады" демекші, білікті басшы,
шығармашыл тұлға, ұжым мақтанышы. 

Сондықтан,  білім  сапасының  артуына  өз  үлесін  қосып,  5  жыл  талмай-
қажымай еңбек етіп келе жатқан Марфуха Сәменқызына өз тұғырынан түспей,
әлі де біраз белесті бағындыра беретініне сеніміміз мол.

Жаңа мектеп-жаңа бастама жолында өз еңбегімнің жемісін,жетістіктерін
осы  мектептен  тауып  келемін.  2018  жылы  Ақтөбе  облыстық  ғылыми
тәжірибелік  орталығының  «Алғыс  хат»  мен,  Мұқағали  Мақатаевтың   90
жылдығына орай «Қазақ поэзиясының хан тәңірі» атты оқушылар арасында
өткен   Республикалық  байқауға  үлес  қосқаны  үшін   «Құрмет  грамотасы»,
2019жылы   Ақтөбе  қаласы  Білім  бөлімінің  «Құрмет
грамотасымен»,2019жылы  Ақтөбе  облыстық  ғылыми  тәжірибелік
орталығының  III  дәрежелі  дипломымен,  2019жылы  Қазақстан  Педагогтар
қауымдастығының   «Үздік  педагог»  төсбелгісімен, .  Диплом-  «Қазақстан
педагогтар қауымдастығы»  ,  «Алғыс хат»- №65 ЖББОМ директоры,  «Алғыс
хат»  -Ақтөбе  қаласы  білім  беру  қызметкерлерінің    кәсіподақ
комитеті,2020жылы  

«Өрлеу»  біліктілікті  арттыру   ұлттық  орталығы,педагогикалық
қызметкерлердің   біліктілігін  арттыру  институтының  «Алғыс  хатымен»,
2021ж   Ақтөбе  облыстық  ғылыми  тәжірибелік  орталығының  «Алғыс  хат»
-.мен,  - «Нұр Отан» партиясы Ақтөбе қалалық филиалының «Алғыс хатымен»
марапатталсам,   Республикалық  баспаларға  мақалаларым  да  жарық
көрді.«Қазақстан  орта  мектебі»Республикалық  әдістемелік  журнал.  
7-8,2018.Қазақ тілі «Түбір сөз және туынды сөз 

«Бала тәрбиесі» - республикалық қоғамдық, педагогикалық-психологиялық
басылым. 2.2019. Әдебиеттік оқу тақырыбы: «Аққу, шортан һәм шаян», «Бала
тәрбиесі» - республикалық қоғамдық, педагогикалық-психологиялық басылым.
5.2019.  Әдебиеттік  оқу  тақырыбы:  «Мен  соғысты  жек  көрем»,  «Бастауыш
сынып» республикалық әдістемелік  журналы №10  қазан 2019ж. Тақырыбы:
Су. Судың қасиеттері.  «Бастауыш мектеп» Республикалық-ғылыми әдістемелік
«Менің Отаным – Қазақстан» тақырыбында тәрбие сағаты  журналы  №11-12,
2020жыл.  Шәкірт  жетістігі  –  мұғалімнің  біліктілігі  мен шеберлігінің  жемісі
демекші,оқушыларым да  жетістіктерімен қуантуда. Халықаралық  «Кенгуру-
математика »  интеллектуалддық байқауынан жүлделі 

III орынмен   Исламғалиев Дарын, Балғазы Данияр  марапатталды.  2020-
2021жыл.  «Оқуға  құштар  мектеп»  жобасы  аясында   Жамбыл  Жабаевтың
туғанына  175 жыл мерей тойына  ұйымдастырылған  «Өлең сөздің  дүлдүлі»
атты  жыр  керуеніне   белсене   қатысып,  ақын  шығармларын  насихаттауда
үлесқосқан  төмендегі  оқушылар:  Сағындықова  Кәусар,  Дабыл  Әлижан
«Алғыс хат» пен марапатталды.
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Мұқағали  Мақатаевтың  90  жылдығына  орай  «Қазақ  поэзиясының  хан
тәңірі» атты Республикалық   әдеби байқауға қатысып төмендегі  оқушылар
Сұлтанғали  Алина,  Тілеулі  Гауһар,  Кенжиғалиева  Аружан,  Сағындықова
Кәусар, Дабыл Әлижан I дәрежелі Дипломмен марапатталды. 

2020 жылы  «Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығының
ұйымдастыруымен өткен «Кенгуру-математика барлығы үшін» халықаралық
зияткерлік конкурсында  Сағындықова Кәусар 1-орын,  Дулатова Еркеназ  1-
орын, Қайрат Айару 1-орын, Жұмахан Мансур 2 орын, Аманжолов Нұрарыс
жүлделі 2 орын, Аманжолов Алпамыс 3 орынмен марапатталды

Қасым Аманжолов ағамыз «Мектепті  сыйлағандықтан,  мамандығын жан
тәнімен сүйгендіктен мұғалім ең алдымен өзінің интеллектісін көтеруі керек,
дүниеге деген көзқарасын биіктетуі керек» деген болатын. 

Міне, осы айтылған қанатты сөздің астары жаңа мектеп мұғаліміне, соның
ішінде  жаңашыл,  заманауи мұғалім  болам деген  әріптестеріме  сілтеме  беріп
тұрғандай. Жаңа мектепті қалыптастыратын жаңашыл ұстаздар әрқашан заман
талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар болып, шығармашылықпен,
ізденіспен  жұмыс  жасауы  керек.  Сонда  ғана  озық  ойлы  ел  болашағын
қалыптастыратыны сөзсіз. 
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МАЗМҰНЫ

• АЛҒЫ СӨЗ

• ЖАНТУРИНА МАРФУХА  САМЕНОВНА

• ИСАБЕКОВА АЙМАНКУЛ ШАЙКУЛОВНА

• АЛИМБЕТОВА БАЛЗИРА ЕРГАЛИЕВНА

• АБДИЖАЛЕЛОВА ГҮЛФИЗА ТАНАТАРОВНА

• АМАНГУЛОВА НУРГУЛЬ КАРИПУЛЛОВНА

• АМИТОВА РАУЗА АДИЛГЕРЕЕВНА

• БИРЖАНОВА ЭЛЬМИРА ЖАМБУЛАТОВНА

• ЕСПАМБЕТОВА АЙГУЛЬ БАРТАЕВНА

• ЕРШЕКЕНОВА НАЗГҮЛ БЕКТУҒАНҚЫЗЫ

• ЖАЙТУҒАНОВА  НҰРЛЫГҮЛ  ШАУҚЫМҚЫЗЫ

• ИСАБЕКОВА ШЫНАР ЖАРЫЛҚАСЫНҚЫЗЫ

• ҚАЙНАДИН БЕКБОЛ КИІКБАЙҰЛЫ

• ҚОЯНБАЕВА АСЫЛГУЛ ЖАЙЫЛХАНОВНА

• ҚОРАЗОВА ҒАЗИЗА ЕРБОЛАТҚЫЗЫ

• МЕЙРМАН МАДИНА БІТІМБАЙҚЫЗЫ 

• МУСАЕВА АСИЯ ҚАЙРАТҚЫЗЫ

• СҮТЕНОВ ЖӘНІБЕК ЖАНАТАЙҰЛЫ

• ТУЛЕПОВ БАУРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ

• ТАГАБИРГЕНОВ БАКЫТ ЖАНАТОВИЧ

• УСМАНОВА ЖАНИЯ ШЫНДАУЛОВНА

• ШАҒЫРОВА ВЕНЕРА БЕЙБІТҚЫЗЫ
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