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«Адамның адамшылығы 
жақсы ұстаздан» дейді хәкім 
Абай Құнанбайұлы. Сондай 
жақсы ұстаздың бірі Шайзада 
Ахметованы қай жерде жүр-
месін үнемі шәкірттері қаума-
лап, ұстазға деген құрметін 
көрсетіп жүреді. Бұл – ұстаз-
дың талай жылғы шәкіртті 
тәрбиелеудегі еңбегінің нәти-
жесі. 

Шайзада Орынбасарқы-
зы 1951 жылы 1 қаңтар күні 
Шалқар ауданы Шалқар қа-
ласында дүниеге келген. 1967 
жылы Қарабұтақ ауданын-
дағы (қазіргі Әйтеке би ау-
даны) Т.Шевченко атындағы 
орта мектебін, 1974 жылы 
С.Киров атындағы Қазақ Мем-
лекеттік Университетінің та-
рих факультетін бітірген. 1980 
жылы Алматы Жоғары пар-
тия мектебін тәмамдап, 2001 
жылы Ақтөбе қаласындағы 
«Дүние» университетінің Заң 
факультетін бітірген.

1974-1991 жылдар ара-
лығында өзі оқыған Т.Шевчен-
ко атындағы орта мектепте 
аға тәлімгер, тарих пәнінің 
мұғалімі, Қарабұтақ аудандық 
комсомол комитетінің бірін-
ші хатшысы,  атқару комитеті 
төрағасының бірінші орын-
басары,  аудандық партия 
комитетінің хатшысы, Ақтөбе 
облыстық партия комитетінің  
кеңесшісі қызметтерін атқар-
ды.

1991-1999 жылдары Ақтө-
бе облыстық тарихи-мәде-
ни ескерткіштерді қорғау 
кеңесінің жауапты хатшысы,  

облыстық «Агрокадрлар» 
оқу өндірістік орталығы ди-
ректорының орынбасары, 
облыстық білім басқармасы 
техникалық құралдар бойын-
ша әдістемелік кабинетінің 
директоры, облыстық эконо-
микалық «Бизнес мектебі» 
директорының  орынбасары 
және облыстық әкімшілік жа-
нындағы мемлекеттік қызмет-
керлердің біліктілігін арттыру 
және қайта даярлау орталығы 
курс ұйымдастырушысы бо-
лып абыройлы еңбек етті.

Шайзада Орынбасарқызы 
1999-2005 жылдары Ақтөбе 
қаласындағы № 37 орта мек-
тептің директоры, ал 2005-
2010 жылдар аралығында 
– Ақтөбе қаласы № 36 қазақ 
орта мектебі директорының 
қызметін атқарды.

Облыстық партия комсо-
мол конференцияларының 
Қазақстан ЛКЖО ХІV съезінің, 
ТМД  және Қазақстан Респу-
бликасының білім беру қыз-
меткерлері І съезінің делега-
ты болды.

Аяулы ұстаз облыстың білім 
саласындағы көп жылғы еңбе-
гі үшін «Қазақстан Республи-
касы білім беру ісінің үздігі»,  
«Ы. Алтынсарин»,  «Еңбек ар-
дагері» төс белгілерімен, со-
нымен қатар Қазақстан ЛКЖО 
ОК-нің, ҚР Білім және ғылым 
министрінің, республикалық  
«Нұр Отан» халық демокра-
тиялық партиясының, облы-
стық білім басқармасының, 
облыстық, қала әкімдіктерінің 
Құрмет грамоталарымен ма-
рапатталған.

Қазіргі таңда Шайзада 
Орынбасарқызы облыстық 
білім басқармасының арда-
герлер Кеңесінің төрағасы 
қызметін атқарады, сонымен 
бірге Ақтөбе облыстық тари-
хи-өлкетану мұражайы жа-
нындағы «Шолпы» клубының 
мүшесі,  белсенді ардагер-ұс-
таз.

Мамандық көп. Осы ма-
мандық иелерінің барлығы 
да ұстаздың алдынан өтеді. 
Шайзада апайдың  шәкірттері 
де бүгінде түрлі маман иелері. 
Олар қай салада жетістікке 
жетсе де, оның артында ұстаз 
еңбегі тұрғандығын естерінен 
шығармақ емес...

Ардагер ұстаздар

Ұстазым менің, ұстазым! 

Шығармашылық шеберхана

Акканым УРКИМБАЕВА 
№39 «Достық» МДҰ меңгерушісі,

Гүлсайран ҰЗАҚБАЙ, 
№39 «Достық» МДҰ әдіскері. 

Елімізде қолға алынып жатқан мектеп-
ке дейінгі ұйымдардағы тәрбиелеу мен 
оқыту тәжірибесіне жаңашыл өзгерістер 
енгізудің мәні — баланың табиғатын тану 
және баланың жанына жақын болу. «Бала 
үнін» ескере отырып, оның еркелігін 
дұрыс басқару мүмкіндіктеріне жол табу, 
өз бетінше үйрену дағдыларын, сонымен 
қатар, мектеп жасына дейінгі балаларды 
тәрбиелеу мен оқыту ісінде «4К моделін» 
қалыптастыру,  балаға талап қоюда ата- 
анамен бірлесіп ортақ талаптардың бо-
луын қамтамасыз ету аса маңызды. Ба-
ланың жеке тұлғалық қасиеттеріне ғана 
мән бермей, оның әрекеттерін мадақтау 
арқылы ынталандырып, белсенділігін 
арттыру, оның өз қабілеттерін әрі қарай 
дамытып, жетілдіруіне қолдау көрсету 
қажет. 

Ақтөбе қаласындағы №39 «Достық» 
мектепке дейінгі ұйымында 2019 жылдан 
бастап «Заманауи білім беру технологи-
яларын енгізу негізінде мектепке дейінгі 
ұйымдардың тәрбие білім беру проце-
стерінің сапасын арттыру» бағытында 
облыстық эксперимент алаңы өз жұмы-
сын жүргізуде. Мақсаты — мектепке дей-
інгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту 
шеңберінде мектеп жасына дейінгі ба-
лаларды тәрбиелеу мен оқыту процесін 
тиімді әдіс-тәсілдер мен технологиялар-
ды қолданып ұйымдастыру, казіргі білім 
беру үдерісіндегі «4К моделін»: креа-
тивтілікті, сыни ойлауды, коммуника-
тивтілікті және командада жұмыс істеу 
дағдыларын дамыту. Эксперименттің 
жүргізілу уақыты —  2019-2022 жылдар. 

Мектеп жасына дейінгі бала бойында 

академиялық дағдылармен қатар негіз-
гі дағдыларды да қалыптастыру қажет, 
ол дегеніміз — сыни ойлау, мәселелерді 
шешу, сындарлы диалогті жүргізу, коман-
дада жұмыс істеу, яғни қазіргі қоғамда та-
бысқа жету үшін қажетті дағдылар. 

Балабақшада эксперименттік топтар-
да педагогтар жаңартылған білім беру 
бағдарламасының түйінді идеялары: «4 К 
моделі», «Бала үні», «Ойын», «Бақылау», 
«Тұтас бала бейнесі» өз тәжірибелерін-
де кеңінен қолдануда. Балалардың сыни 
ойлау дағдысын дамыту үшін  зияткерлік 
ойындар ойнатып, топта пікірталастар-
ды және түрлі проблемалық жағдаяттар-
ды талқылату арқылы балалардың сын 
тұрғысынан ойлау дағдысын жетілдіруде. 
Сыни ойлауды меңгерген бала икемді, 
жоспарлау мен сезінуге, ымыралық 
шешімдерді іздеуге дайын болады. 

Қарым-қатынас балаларға өз идеяла-
рын жүзеге асыруға көмектеседі. Өз иде-
яларын балалар ойындарда іске асыра-
ды, эмоциялар арқылы білдіреді. Отанын 
сүйген, елін жаудан қорғау үшін аянбай 
күрескен тұлғалардың, ақын-жыраулар-
дың, билердің татулыққа, адамгершілік-
ке, елін сүюге шақырған өлең жырлары, 
шешендік сөздерін қолдану арқылы бала-
лардың бойында патриоттық сезімдерін 
қалыптастырып, тілдік дағдыларын да-
мыту бағытында жұмыс жүргізіліп жатыр. 
Сахналық қойылым, сюжеттік рөлдік ой-
ынды ұйымдастыру арқылы баланың тіл-
дік дағдысын, ересектермен қарым-қаты-
насқа түсу дағдысын жетілдіруге болады. 
Бұның барлығы мақсатты түрде орында-
луы тиіс. 

Креативтілік —  әр адамның туа біт-
кен қабілеті. Шығармашылық ойлауды 
дамыту үшін балаға еркіндік беріп, өз 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүм-
кіндік жасау,  сәтсіздіктерді кешуге қо-
рықпауға үйрету керек. Балалардың 

шығырмашылық дағдыларын дамыту 
мақсатында бүлдіршіндерді облыстық 
патриоттық әндер байқауынa, «Бақытты  
бала» облыстық байқауларына жиі қаты-
стыру қолған алынған. Сонымен қатар те-
атрлық қойылымдар арқылы балалардың 
шығармашылығы мен рухани - адамгер-
шілік қасиеттерін қалыптастырып, мей-
ірімділікке,  сүйіспеншілікке, бір-біріне  
қамқорлық  көрсетуге үйретеді. 

Балабақшада эксперименттік алаң-
ның жұмыс жоспарында ата-аналардың 
қатысуымен шығармашылық көрмелер 
ұйымдастырылады. Ата-аналармен бір-
лескен шығармашылық жұмыстар сүй-
іспеншілік  пен  сенім ахуалына, шабыт  

шығармашылығының  дамуына  ықпал  
етеді. Сонымен қатар балалардың креа-
тивтілік дағдысын қалыптастыруға септі-
гін тигізеді. 

Кішкентай балалар бірлескен жұмыс 
үшін жаралған. Екінші немесе үшінші 
адам көмегімен бала түсініктерді меңге-
реді және өмірлік дағдыларды шынықты-
рады. №39 «Достық» МДҰ-ның ата-ана-
лары тәрбиеленушілермен бірге «АСЕ» 
облыстық балалар мен жасөспірімдер 
мектебінде спорттық жарысқа жиі қаты-
сып, командамен жұмыс істеу дағдыла-
рын қалыптастыруға қолдау көрсетеді. 

Командалық жұмыста және ынты-
мақтастықта бала басқа пікір болатынын 
түсінеді. 

Оқыту мен тәрбиелеу жұмыстарын ұй-
ымдастыруда бала-ата-ана-педагог ара-
сында ынтымақтастық болса, сонымен 
қатар мектепке дейінгі ұйым-мектепалды 
даярлық сыныбы-мектеп арасында са-
бақтастық, бірізділік, жүйелілік орнаған 
жағдайда «Тұтас бала бейнесі» қалыпта-
сады.

Педагогтардың кәсіби құзіреттіліктерін 
арттыруға бағытталған «Жаңартылған 
білім беру мамұнының ерекшеліктері» 
тақырыбы аясында балабақшаішілік се-
минарлар ұйымдастырылып тұрады. 
Эксперименттік топтардың тәрбиешілері 
Асия Кабулова, Жансая Мандыбаева қа-
лалық деңгейде ашық ұйымдастырылған 
оқу қызметін өткізіп, облыстық семинар-
ларда өз тәжірибелерімен бөлісіп жүр. 

Білім беру жүйесінде заманға сай та-
лаптар күнделікті жиі өзгерістерін енгізу-
де. Сол себепті де бүгінгі білім берудің 
мәні күрделі. Тұрақсыз, тез өзгеретін 
әлемде өз орнын таба білетін және өзіндік 
дара жолын сала алатын, ішкі тұжырымы 
мен тұлғалық қасиеттері мен қабілеттері-
не сай дағдылары дамыған тұлғаны қа-
лыптастыру біздің міндетіміз. 

Мағжан СЕЙТҚАЛИЕВ,   
Ақтөбе көлік, коммуникация 

және  технологиялар колледжінің 
ЭС - 22 тобының студенті

(Топ жетекшісі  Гулзада Жалмағамбетова) 

Білгенмін шәкіртті әркез қолдарыңды, 
 Өзің ең аялаған арманымды. 
 Білемін сан мұңайған сәттерімде,
 Көзімнен бәрін ұғып алғаныңды...

Біліммен байланысып жатқан әні, 
Бұл әлем шын ұстаздан бақ табады. 
Ұстазын сағынған бұл бала жүрек, 
Сезімін бүгін міне, ақтарады.

Сен жүрген жолды әркім жүріп пе еді?. 
Қарсы алған сәтің есте күліп мені. 
Мұғалім — мәңгі мәнін жоймас  маман,
 Ғасырдан ғасыр жалғар үміт демі!..

Шәкірттің аялаған бақ, талабын,
Мейірмен қарайды әркез от жанарың... 
Кішкентай тұлғалардан дарын жасар, 
Ұстазым, мен өзіңмен мақтанамын!

Ел-жұртты қинағанда індет мынау,
Ұстазым, құр сенделіп жүрмепсің-ау. 
Мектеп пен мұғалімнің шын қадірін, 
 Ұғынды ата-ана да, құрметтім-ау!..


