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Мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен оның жұмыс сапасын жақсарту 

үшін кәсіби шеберлігін жетілдіру 

 

Ел басымыз Н.Ә.Назарбаев жалпы ұстаздарға арнаған сөзінде «Еліміздің 

ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,ал жас ұрпақтың тағдыры 

ұстаздардың қолында» екенін үнемі айтып отырады.    

       Міне, осы ұлылардан қалған өсиетті орындау және берілген тапсырманы 

іске асыру мақсатында Атырау қаласының оқушылар орталығы өзіне 

қойылған міндет талаптарды жүйелі орындап келеді. 

Оқушылар орталығы 2000 жылы Атырау қаласы әкімінің шешімімен көп 

балалы және әлеуметтік жағынан аз қамтылған жанұя балалары үшін 

Мектептен тыс жұмыс орталығы деген атаумен ашылған болса, үстіміздегі 

жылдан бастап мекеме атауы Атырау қаласы әкімінің Қаулысы негізінде 

«Атырау қаласының оқушылар орталығы» болып өзгерді. 

Орталық жыл бойы балалар мен жасөспірімдер үшін үздіксіз қызмет 

атқарып келеді. Бүгінгі таңда 9-бағыт айқындалып, үйірме  саны 22-ге 

толықтырылды. Оқыту барысы қазақ және орыс тілінде негізделген. 

 Күні бүгін балалармен жетекшілерге жылы әрі таза, эстетикалық 

талғамға сай жабдықталған бөлмелерде жан-жақты ізденіп жұмыс жасауына 

толық мүмкіндік бар. Орталықта басшымен ұстаз, ұстаз бен оқушы 

ортасындағы климат өте жоғары қойылған. 

 

Орталықта жас мамандарды жұмысқа тарту оларды тәрбиелеу іс-

тәжірибеден өткізу, білімін жетілдіру жұмысы толық қамтылған. Бүгінгі күні 

орталықта жалпы саны 10-ның үстінде жас мамандар жұмыс жасап жатыр. Ол 

қызметкерлерге кәсіби біліктілігі жоғары мамандар үнемі арнайы дәрістер 

жүргізіп, тәжірибелерімен бөлісіп отырады. 

Туындаған қажеттілікке байланысты мектеп және мекеме базаларынан 5 

филиал ашылды.  

Орталық жұмысын жандандыру мақсатында кеңестер құрылды. Олар: 

педагогикалық, әдістемелік, директор жанындағы, шығармашылық 

және ата-аналар кеңестері. 

Үйірмеге қатынасушы  жалпы бала саны 5314-ке жетті. Және болашақта 

да бала саны бұл саннан да артатынына еш күмәнім жоқ. 

Сөзімнің дәлелі өткен жылы қала әкімінің ұйымдастыруымен өткен 

«Балалар мен жастарға арналған үйірмелермен клубтар жәрмеңкесінде» 

«Ең қатысушысы көп үйірме» номинациясын жеңіп алғандығымыз. 



Жетістіктер 

2012 жылы Еліміздің қосымша білім беру жүйесінің педагог 

қызметкерлері арасында өткен «Қазақстанның қосымша білім беру 

жүйесіндегі 100 танымал есім» атты республикалық конкурсқа қатысып, 

жеңімпаз атанып, кітапқа еніп, дипломмен марапатталу, 

2012 жылы Тәуелсіздіктің  20 жылдығында облысымыздың білім беру 

саласының өркендеуіне қосқан қызметі мен жемісті еңбегі үшін облыстық 

білім беру басқармасының және қалалық білім бөлімінің «Құрмет 

грамотасы» мен «Алғыс хаттарымен» марапатталу, 

2014 жылы өткен қалалық «Үздік менеджер» байқауында жүлделі 1 

орынды, облыстық сайыста жүлделі 2 орынды иелену секілді жетістіктерді 

атап өткім келеді. 

Өткен жылы Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын техникалық 

гимназияның оқушысы  Құлмахан Айматтың «Жеті атасын білген ұл, жеті 

рулы елді біледі» атты ғылыми жобаға мекеме басшысы ретінде жетекшілік 

етіп, ол өз кезегінде қалалық, облыстық кезеңдерден жүлделі 1 орынды 

иеленіп, республикаға жолдама алды. 

Ұжым және орталық әкімшілігі. 

Орталықта бүгінгі күні 30 педагог, жоғарғы білімді 25 ұстаз білім береді. 

Оның ішінде ІІ санатты 9, І санатты 7 және жоғары санатты 7 ұстаз қызмет 

етеді. 

Бұл біздің орталықтың атын шығарып жүрген қосымша білім беру 

педагогтары. Оқушылардың түрлі жарыстардан орын алуына себепші болып 

дайындап жүрген оқытушылар, сонымен қатар өздері де педагогикалық 

оқулар, көптеген республикалық және аймақтық сайыстарда жүлделі орын 

алып жүрген ұстаздар қауымы. Осы жылдың өзінде орталығымыздан 4 педагог 

Ақтөбе қаласынан, 5 педагог Атырау қаласынан педагогтардың біліктілігін 

көтеру курстарынан өтіп, өз білімдерін шыңдап келді. 

Енді оқушыларымыздың жетістіктеріне келер болсам, тек осы жылдың 

өзінде ғана, яғни қаңтар айында Алматы қаласында өткен республикалық 

«Күншуақ» фестиваліне би үйірмесінен 2 би тобы қатысып, нәтижесінде,  

1-ші, 3-ші орындарды иеленді. Сонымен қатар Ақпан айында Алматы 

қаласында өткен «Атадан-Мұра» республикалық фестивалінде, ағылшын, 

қазақ тілі үйірмелерінен 3 оқушыдан 6 оқушымыз көркем сөз оқудан 1 орын 

алса, осы жарыста орталықтың домбыра үйірмесінің оқушысы Мадиев Айтуар 

3 орынды иеленді. Жақында ғана Халықаралық «Ақ көгершін» жас өнерпаздар 

сайысында вокал үйірмесінің оқушысы Елемесова Шұғыла  2 орын иеленіп 

қайтты.  Және осы жылы Атырау қаласының оқушылар орталығына 15 жыл 

толуына орай аталған орталықта сәуірдің 15-і күні мерейтой аталып өтті. 

Орталық директоры Түсіпқалиева Айзада Мұғиқызы бастаған ұжымның 

ұйымдастыруымен өткен шараға жалпы саны 70-ке жуық қаладағы әр түрлі 

мекемелерден қонақтар шақырылды. Үлкен ауқымды шара өтті. Осы іс шарада 

көптеген ұстаздар қалалық, облыстық білім басқармасынан құрмет 

грамоталары мен алғыс хаттармен марапатталды. 



Осы 4 жыл ішінде жеткен жетістіктеріміз өте көп. Атап өтсем, 

Халықаралық фестивальден – 17 оқушы, Республикалық конкурстан – 35 

оқушы, Облыстық байқаулардан – 63 оқушы, қалалық сайыстан – 93 оқушы 

жүлдегер атанған. 

Балалардың қалалық, облыстық, аймақтық және республикалық 

фестиваль сайыстарда орын алуы, үлкен жетістіктерге жетуі біз үшін үлкен 

мақтаныш.   

2013 жылы мекеме базасында «Қосымша білім беру жүйесіндегі 

әдістемелер» тақырыбында қалалық семинар өткізілсе, 2014 жылы               

«Балаларға қосымша білім беру жүйесін жаңарту: инновациялар енгізу және 

қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету» тақырыбында облыстық семинар 

орталық ғимаратында өткізілді.  Мақсат облысымызда қосымша білім беру 

саласын жандандыру, жұмыс ауқымын кеңейту, тәжірибе алмасу. 

Қала деңгейінде «Күй атасы Қүрманғазы» жас күйшілер сайысы, сонымен 

қатар дәстүрлі түрде «Кел билейік» жас бишілер сайысы, Бүкіләлемдік Экспо 

2017 көрмесі қарсаңында қолөнер шеберлерінің «Балалардың ғажайып 

өнері» атты қалалық көрмесі ұйымдастырылды.   

  Қазіргі жаңа заманға сай, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау 

мақсатында, сұранысқа ие болып отырған мамандықтар да ашылған болатын. 

Осы оқу жылынан бастап өнерге, оның ішінде әзілге, ақындықпен 

тапқырлыққа жақын балаларды тарту мақсатында «Жайдарман» көңілді 

тапқырлар үйірмесі, «Жас ақындар» үйірмесі өз жұмысын бастады. 

Нәтижесінде орталығымыздың командасы Астана қаласында өткен Қосымша 

білім беру бағыттары бойынша  «Мамандықтар әлеміне жол ашамыз» 

тақырыбындағы республикалық форумға қатысып, жүлделі бірінші 

орынды жеңіп алды. Бұның өзі орталықтың, қаланың, қала берді 

облысымыздың мерейін үстем етіп, ұстаздардың ерен еңбегін көрсетті. 
Алдағы уақытта мақсатымыз осы қала аумағынан көптеген филиалдар ашып, 

алыс елді-мекендердегі оқушылардың да қатысуына мүмкіндік беріп, 

қаладағы барлық мектептің оқушыларын қамту. Филиал жұмысын тек бір ғана 

бағыт емес, бірнеше  бағытқа топтастырып,  үйірме санын көбейту. 

Орталық Республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік 

орталығымен, облыстық және қалалық мәдениет басқармалары, облыстық, 

қалалық кітапханалар, салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы, 

қарттар үйі, саңыраулар қоғамы, облыстық тарихи-өлкетану мұражайы, 

облыстық Ш.Сариев атындағы өнер мұражайы, «Ақжелкен», «Жерұйық» 

шығармашылық орталықтарымен тығыз байланыста жұмыс түрлерін 

жүргізеді.  

Ұжымның нәтижелі еңбектері баспасөз беттерінен де орын алады. Атап 

айтсам, Атырау газетінде, Бала би журналында, Қазақстан-Атырау 

телеарнасында орталықтың жұмыстары көрініс тапты. 

 

Біз еліміздің болашағын сенімді жастардың қолына тапсыруымыз керек. 

Ендеше, мақсат айқын, ендігі міндет – нақты іс. Тыңдағандарыңызға көп 

рахмет! 



 


