
ДАРЫНДЫ БАЛАЛАР – БАҚЫТТЫ  
ЕЛ БОЛАШАҒЫ 

«Ақтөбе-Дарын» өңірлік 
ғылыми-тәжірибелік 
қосымша білім беру 
орталығы 2006 жылы да-
рынды балаларды анықтау, 
Ақтөбе облысының 
интеллектуалдық, 
шығармашылық және 
спорттық әлеуетін көтеру, 
олармен жұмыс жасай-
тын педагогтардың озық 
тәжірибелерін жинақтап, 
тарату бағытында құрылған 
болатын. Орталықта дарын-
ды оқушыларды әлем мо-
йындайтын жеңістерге же-
телеу, қолдау мақсатында 
бес бөлім қызмет етеді.

12 жыл ішінде облыстың  
5000-ға жуық (4087) дарын-

дары республикалық, халықаралық 
деңгейдегі байқауларға, олим-
пиада, зияткерлік ойындар мен 
шығармашылық сайыстарға 
қатысып, білім-біліктерін сына-
ды. Нәтижесінде республикалық 
деңгейде 1213, халықаралық 
деңгейде 577 оқушы жүлдегер 
атанды. Сондай-ақ облыстың да-
рынды оқушылары – Қазақстан 

Республикасының құрама 
командасының мүшелері, жалпы 
білім беретін пәндер бойынша 
республикалық олимпиадалар 
мен ғылыми жобалар байқауында 
бірнеше жыл қатарынан «Ең үздік 
олимпиадалық команда» атағын 
жеңіп алды.      

Ақтөбелік дарынды оқушылар 
жылдан-жылға өз білімдерін шыңдап, 
бәсекеге қабілеттілігін еселей түсуде. 
Соңғы үш жылда халықаралық олим-
пиадалар мен ғылыми жарыстарға 
205 оқушы қатысып, оның 109-ы 
жүлдегер (53%) атанды, ал дарынды 
жасөспірімдерге арналған Ақтөбе 
облыстық мамандандырылған «Білім-
инновация» лицей-интернатының 
оқушылары А. Бралин «Жыл ада-
мы-2015», А. Назарбек «Жыл ада-
мы-2016» атақтарына лайықты болса, 
тағы бірқатары Саха Республикасының 
Якутск қаласында өткен «Туймаа-

сап, сапалы әрі заманауи 
білім алу құқығын беруде. 
Зертхана мектеп түлектерінің 
жоғары оқу орындарына 
түсіп, бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз етіп отыр.

Қ. Жұбанов атындағы 
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университеті ғалымдарының 
жетекшілігімен 
ұйымдастырылған орталық 
жанындағы «Жас ғалым» 
ғылыми лабораториясы 
3 жыл қатарынан тиімді 
жұмыс жасауда. Аталған 
зертхана дарынды 
оқушылардың ғылыми-
зерттеу жұмыстарымен 
шұғылдануына жағдай жа-

Жаңылсын НҰРҒАЛИЕВА

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2019www.bilim.expert50

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ: ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕ



да» халықаралық олимпиадасы мен 
биология, информатика пәндерінен 
халықаралық олимпиадалар-
да облыс мәртебесін асқақтатты. 
Аталған мектеп оқушылары 20 жыл 
қатарынан Ақтөбе облысының 
құрама командасына еніп, жоғары 
нәтиже көрсеткені үшін «Дарын» 
РҒПО құрылуының 20-жылдығы 
аясында өткен республикалық тамыз 
педагогикалық кеңесінде «Олимп 
шыңын бағындырған мектеп» атағына 
ие болды.      

Облыстың құрама коман-
дасын республикалық, 
халықаралық 
интеллектуалдық байқауларға 
дайындау мақсатында 
ашылған облыстық «Жа-
лын» олимпиадалық ре-
зерв мектебіне – 11 жыл. 
Мектептегі дәріс беруші 
ұстаздар қатарында ф-м.ғ.д., 
профессор И.Ф.Спивак-
Лавров, ф-м.ғ.к.,доцент 
Т.Т. Шерияздан, г.ғ.к., доцент 
А.М. Сергеева сияқты 
ғалымдар және халықаралық 
олимпиадалар жүлдегерлері 
А. Бралин (Назарбаев 
университеті студенті), 
А. Дуйсенов (Әл-Фараби 
атындағы ҚазақҰУ студенті), 
Д. Аубекеров («Пифагор» 
республикалық олимпиада 
мектебінің тренері, ҚБТУ 
студенті) бар.

Дәстүрге айналған республикалық 
шығармашылық додаларында 
облысымыздың дарынды оқушылары 
бірнеше жыл қатарынан үздіктер 
қатарынан көрінді. Соңғы үш жылда 
12 республикалық шығармашылық 
шараға 98 оқушы қатысып, оның 
40-ы жүлделі орынға ие болған. 
Облысымыздың жас дарындары Абай, 
Шәкәрім, Махамбет, М. Мақатаев, 
І. Жансүгіров, Қадыр, Мағжан, Әбіш 
оқуларында, көркемсөз оқу, түрлі 
тақырыптардағы шығарма жазу мен 
ақындар айтыс-мүшәйрасында және 
«Алтын қазына», «Өзін-өзі тану», 
«Дәстүрлі ән» байқауларында топ жа-
рып, республикалық жарыста облыс 
намысын абыроймен қорғап жүр.

Орталық салауатты өмір салтын 
ұстануға баулу, облыстық шара-
лар арқылы спортқа бейім жас-
тарды анықтау, республикалық 
спартакиадаға облыс команда-
сын іріктеу мақсатында аймақтық 
Ұлттық ғылыми-практикалық дене 
тәрбиесі орталығымен бірлесе 
отырып, нәтижелі жұмыс жүргізіп 
келеді. Соңғы үш жылда облыстық 
спартакиадаға 10 071 мектеп 
оқушылары мен колледж білім алу-
шылары қатысып, 1945-і жеңімпаз 
атанды. Биылғы оқу жылы да 
ақтөбелік жас спортшылардың ұлттық 
мектеп лигасының республикалық 
баскетбол бәсекесінде жеңісімен 
басталды. Ақтөбе облыстық білім 
басқармасы қорғаныс істер жөніндегі 
облыстық Департаментімен бірлесіп 
атқарған жұмыстары негізінде біздің 
дарынды оқушылар «Мерген сар-
баз-2018», Әлия Молдағұлованың 
құрметіне арналған «Мерген ару 
– 2018» сайыстары мен «Sport FEST 
Kazakhstan» спартакиадасының 
республикалық кезеңдерінде жоғары 
көрсеткіш көрсетуде. Ер балалар 
арасындағы волейбол, қыз балалар 
арасындағы футбол, кеме үлгілеу, 
ер балалар арасындағы гандбол, гір 
спорты, президенттік көпсайыс, тен-
нис бойынша да Ақтөбе облысының 
командасы республикалық үздіктер 
қатарынан орын алды. 

Дене шынықтыру мұғалімдерінің 
біліктілігін арттыру, тәжірибе ал-
масу мақсатында жергілікті және 
халықаралық университеттерімен 
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жасалған меморандум негізінде 
2018 жылы үш халықаралық ғылыми-
практикалық конференция өткізілді. 
Осы конференцияларға 2000-ға жуық 
төрешілер мен арбитрлер қамтылып, 
салауатты ұрпақ тәрбиелеу жөнінде 
білімдерін жетілдірді.         

Мәңгілік елдің мәртебесін 
асқақтататын ұрпағымыздың өмірі 
бақытты болуға тиіс. Сол үшін мемле-
кет тарапынан барлық жағдай жасалып 
отыр. Жыл сайын ақтөбелік оқушылар 
жазғы демалысын тиімді өткізеді. 
Ал 2018 жылды Ақтөбе облысының 
басшысы Б.Сапарбаев «Бала жылы» 
деп жариялағаннан бастап, бұл жыл 
балалардың толыққанды дамуы үшін 
ұйымдастырылған игі шараларға толы 
болды. Ақтөбе облысы мен көршілес 

мемлекет Ресей Федерациясы Орын-
бор облысының арасындағы өзара 
ынтымақтастық негізінде екінші жыл 
қатарынан облыстың дарынды ба-
лалары Орынбор облысы, Тюльган 
ауданы, Ташлы селосында орналасқан 
«Солнечная Страна» оқу-сауықтыру 
орталығында демалуда, биыл бұл 
мүмкіндік 120 балаға бұйырды. 
Татарстан Республикасының Қазан 
қаласында орналасқан «Байтик» 
компьютерлік лагеріне облыс бо-
йынша робототехника, компьютерлік 
бағдарламалаумен шұғылданатын, 
облыс мақтанышына айналған 5 да-
рынды оқушы бағдарламалау және 
компьютерлік модельдеу негіздерін 
үйрену үшін жіберілсе, 400 дарынды 
оқушы Шығыс Қазақстан облысындағы 
табиғаты әсем, мөлдір бұлақты Таулы 
Үлбідегі «Дарын» лагеріне жаңа оқу 
жылына қарай күш-қуат жинап қайтты.

Әрине, осы жетістіктердің бәрі 
қабілетті балалардың дарыны мен 
талантын ашуда. Олармен жұмыс 
жасайтын шығармашыл, білікті 
мұғалімдердің еңбегі екенін мойын-
даймыз. Облыста дарынды балалар-
мен жұмыс жасайтын педагогтардың 
инновациялық-педагогикалық 
қызметін, кәсіби шеберлігін дамы-
ту, дарынды балалармен жұмыс 
жасаудың үздік тәжірибелерін тарату 
мақсатында дәстүрлі түрде «Үздік 
авторлық-бағдарлама», «Дарын-

ды балаларға-талантты ұстаз», 
«Педагогикалық идеялар фестивалі», 
«Үздік жыл психологі» атты 
республикалық байқаулар өткізіліп 
тұрады. Соңғы үш жылда аталған 
шараларға облыстан 128 педагог 
қатысып, 118 (92 %) жеңімпаз атанды. 

Дәстүрлі республикалық 
педагогикалық байқаулардың 
қатарына қосылған «Математикалық 
регата» атты І халықаралық 
педагогикалық олимпиадада 
облыстың құрама командасы «Ең 
үздік команда» атағына ие болды. 

Дарынды балаларды тану, дамыту 
мұғалімнің кәсіби даярлығына бай-
ланысты болғандықтан орталықтың 
инновациялық-педагогикалық қызмет 
көрсету бөлімінің ұйымдастыруымен 
жыл сайын дәстүрлі түрде шебер- 
кластар, семинарлар мен конференци-
ялар, пәндік олимпиадалар өткізіледі. 

Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасында айтылған талаптар-
ды жүзеге асыру мақсатында Орталық 
жанында облыстық «Тәрбие. Білім. 
Дарындылық» атты педагогикалық 
шығармашылық жобасы құрылды. 
Шығармашылық топ құрамына дарын-
ды балаларға арналған 3 облыстық 
мамандандырылған мектеп-интер-
нат (М.Құсайынов атындағы АОД-
БАММИ, Ақтөбе «Білім-инновация» 
лицей-интернаты және АОФММИ) 
мұғалімдері еніп, туған жерге тағзым 
ету мақсатында Ақтөбенің киелі 
жерлеріне саяхат жасады, зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, экспедициялар 
ұйымдастырды. Осы жоба төңірегінде 
«Рухани жаңғыру тетігі – тіл» атты 

Елбасымыздың «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын 
жүзеге асыру мақсатында 
облыс әкімі Б.Сапарбаевтың 
бастамасымен облыста 
2018 жылы «Бақытты бала» 
ауқымды жобасы жүзеге 
асырылды. Жоба аясында 
облыcтың 120 мың oқушыcы 
жaзғы дeмaлыcтaрмeн 
қaмтылды, oның ішіндe 
17 мың бaлa Қaзaқcтaнның 
киeлі жәнe көрікті жeрлeрінe 
туриcтік caпaрлaрғa шығып, 
11 мыңнaн acтaм дaрынды 
бaлa Рeceй, Тaтaрcтaн, 
Қытaй, AҚШ жәнe Мaлaйзия 
eлдeріндeгі eң жaқcы 
жaзғы дeмaлыc жәнe білім 
бeру лaгeрьлeріндe болып, 
тынығып қайтты. 
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дебат үйірмелері ашылды. «100 жаңа 
есім» жобасы шеңберінде белгілі бір 
жетістікке жеткен, көшбасшы бола 
білген азаматтармен кездесулер 
өткізіліп, БАҚ арқылы еңбегі еленген 
ұстаздар туралы арнайы бағдарлама 
мен мақалалар жарияланды.     

Біздің орталық ұжымы облыс 
бойынша дарынды балалармен 
жұмысты шебер ұйымдастырумен 
қатар, қоғамдық жұмыстарға да 
белсене араласуда. Биылғы жылғы 
республикалық тамыз педагогикалық 
кеңесінің «Педагогтың дамуы мен 

«Ақтөбе-Дарын» өңірлік 
ғылыми-тәжірибелік қосымша 
білім беру орталығы негізінде 
2009 жылдан бастап, об-
лыс психологтерінің да-
рынды балалар мәселесі 
жөніндегі Шығармашылық 
лабораториясы жұмыс жа-
сайды. Шығармашылық 
лабораториясының негізгі 
міндеттері – дарынды және 
қабілетті балаларды анықтау, 
қолдау, олардың жеке 
ерекшеліктерін ашу, даму 
деңгейлерін зерттеу, дамыту 
барысында инновациялық 
технологияларды қолдану, 
ата-ананың рөлін арттыру, 
отандық, мәдени – тари-
хи дәстүрді дамыту және 
сақтау негізінде рухани – 
адамгершілік және азаматтық – 
патриоттық тәрбиесін 
көтеру. Шығармашылық 
лабораторияның құрамына 
ғылыми жетекші, 13 аудандық 
психолог-координаторлар және 
облыстық мамандандырылған 
білім беру ұйымдарының 
психологтері кіреді.

жетілуінің жаңа мүмкіндіктері – 
табысқа апарар жол» тақырыбындағы 
алаң жұмысын кәсіби шеберлікпен 
ұйымдастырғаны үшін «Дарын» 
республикалық ғылыми-практикалық 
орталығы тарапынан «Ақтөбе-
Дарын» орталығы ұжымының 
жұмысы жоғары бағаланып, 
2018 жыл қорытындысы бойынша 
«Skills Academy» мекемесінен «Үздік 
ұйым» атағы берілді, ал дарынды 
балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі 
көп жылдар бойығы үздіксіз 
еңбектері мен жетістіктері үшін 
орталық қызметкерлері «Дарын» 
республикалық ғылыми-практикалық 
орталығының 20 жылдығы» 
төсбелгісімен, Қазақстан Республика-
сы Білім және ғылым министрлігінің 
Құрмет грамоталарымен марапаттал-
ды. 

Тәуелсіздік жылдарынан бастап, 
елімізде жасалған барлық игілікті 
істер тек жас ұрпақтың дұрыс білім 
алып, қалыптасқан тұлға ретінде 
дамуына арналады. «Қазақстандық 
жол – 2050: ортақ мақсат, ортақ 
мүдде, ортақ болашақ» стратегиясы 
анықтап берген және Республикалық 

ғылым мен білім беру жүйесінің 
алдында тұрған міндеттерінің бірі – 
Қазақстанның гүлденуіне, егеменді 
еліміздің өсіп-өркендеуіне өз үлесін 
қосар білімді, мәдениетті жастарды 
тәрбиелеу. Сол себепті бүгінгі таңда 
дарынды, қабілетті оқушылардың 
жетілуіне көмектесу, жалпы мәдениетті 
қалыптастыру Ақтөбе облысы бойынша 
ерекше қолға алынып отыр. 

«Ақтөбе-Дарын» өңірлік ғылыми-
тәжірибелік қосымша білім беру 
орталығы ұжымының жауапкершілігі 
зор жүйелі жұмысы мен 
шығармашылық ізденістері облыс 
әкімдігінің қолдауымен толыққанды 
жалғасын таба береді. 

Жаңылсын НҰРҒАЛИЕВА,
Ақтөбе облысы білім 

басқармасының «Ақтөбе-Дарын» 
өңірлік ғылыми-тәжірибелік 

қосымша білім беру орталығы» 
ММ директоры

АННОТАЦИЯ

В статье директора РНПЦДО 
«Актобе-Дарын» Жанылсын Нур-
галиевой говорится о ходе работы 
с одаренными детьми Актюбин-
ской области. В регионе созданы 
все условия, в которых дети могут 
свободно получать современное, 
соответствующее международным 
стандартам образование, реали-
зовать свой потенциал в интеллек-
туальных, культурных, спортивных 
соревнованиях. 
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