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Құрметті оқырман қауым!

Балабақша – балаларға үздіксіз білім 
беру жүйесінің бірінші баспалдағы. 
Балалардың бойына ұқыптылық, рухани-
адамгершілік, алғашқы танымдық 
ұғымдарды қалыптастыруда, жалпы 
адамзаттық және ұлттық құндылықтар 
мен ізгі қасиеттерді сіңіруде мектепке 
дейінгі ұйым педагогтарының еңбегі 
ұшан - теңіз.  

Жыл сайын республика көлемінде 
балалардың зияткерлік қабілеті  мен 
шығармашылығын шыңдап, оларды 
өнерге баулу мақсатында мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту саласында 
халықаралық, республикалық, облыстық, 
қалалық деңгейлерде әртүрлі байқаулар 
мен іс-шаралар өткізіледі.

«Балалар мен балабақшалар» 
энциоклопедиясына мектепке дейінгі 
білім беру саласының соңғы жылдардағы 
жеткен жетістіктерінің үздіктері 
сараланып, жинақталды.  

Аталған жинақ балалардың 
шығармашылық қабілеттерін 
дамытудағы педагогтардың қажырлы 
еңбегін қолдап,  насихаттау мен 
таратуды көздейді.   
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«Балдәурен»
бөбекжай-балабақшасы 
Бұланды ауданы

«Балдәурен» бөбекжай-балабақшасы  мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда озық іс-
тәжірибелерді қолданып қана қоймай, тарату жұмысында да алғы қатарда. Бөбекжай-
балабақшада тәжірибелі педагогтер тәрбиелушілер бойына білім мен тәрбие нәрін 
сусындатуда. 
Бөбекжай–балабақша тәрбиешілері А.Е. Темиргалиева, З. Махшанай халықаралық  
әлеуметтік  педагогикалық инновациялар  жәрмеңкесінде  сертификат және грамотаға 
ие болды.  Д.К. Кожахметова республикалық «Отличник просвещения» төсбелгісімен,  
А.Е. Темиргалиева «Республикалық Ы.Алтынсарин атындағы білім қызметкерлерінің 
Ассоциациясының» алғыс хатымен марапатталды. Монтессори технологиясын 
оқу  үрдісіне енгізуге үлес қосқаны үшін «Өрлеу» ұлттық орталығының грамотасымен 
Темиргалиева А.Е., Махшанай З., Молдахметова Т.С. марапатталды.  Ақмола 
облысы білім беру басқармасының грамотасымен  Темиргалиева А.Е.,  Хуандых А. 
марапатталды. «Ұлт өнері – ұрпаққа мұра» республикалық қолөнер байқауының 
дипломымен 10 тәрбиеші марапатталды. Білім беру саласына үлес қосқаны  үшін 
аудандық білім бөлімінің грамотасын 2016 жылы 3 тәрбиеші, 2017 жылы 8 тәрбиеші 
иеленді. 2016 жылғы Көкшетау қаласында өткен облыстық педагогикалық оқуларда  А. 
Хуандых 3 орын ие болды. 

Халықаралық  жәрмеңкенің сертификат иегерлері: 2017 жылы – 9, 2016 жылы – 
5, 2015 жылы – 3, 2014 жылы – 4 тәрбиеші. Республикалық ғылыми  жоба бойынша 
«Үздік ғылыми жоба» атты  номинацияның 2017 жылғы  иегерлері : Темиргалиева А.Е., 
А.Хуандых. «Үркер» зияткерлік орталығының жетістіктер кітабына тәрбиеші Л.Б. 
Жылгелдиева және тәрбиеленуші Сабина Нағашыбаева енді.

2016 жылы «Өрлеу» ұлттық орталығы экспериментті жоғары деңгейде жүргізіп, 
нәтижелі аяқтағаны үшін алғыс хатты балабақша ұжымына табысталды.

ІІ Ұлттық сыйақы-2017 байқауында «Білім  беру саласының үздігі» номинациясымен,    
медальмен және сертификатпен марапатталды.  
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№ 7 «Айша» балабақшасы
Көкшетау қаласы

Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «№7  «Айша»  балабақшасы  
Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында ашылды. Қазіргі таңда балабақшаны 
басқарып отырған меңгеруші: Бану Набиқызы Нупилова. Балабақшаның 
сыйымдылығы 320 орынды қамтиды, 16 топта жұмыс жүргізіледі.  
Балалардың саны – 329, оның ішінде: 2 санаторлы топ, 2 логопедтік топ, 
12 негізгі топ. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына  орай «Мектепке 
дейінгі балалық шақ» республикалық орталығының  ұйымдастыруымен 
балабақшалар арасында өткен «Ең үздік мектепке дейінгі ұйым»  
байқауының қалалық және облыстық кезеңдерінде №7 "Айша" 
балабақшасы Бас жүлдені иеленіп, республикалық сайыста алғыс хатпен 
марапатталды. «Үздік тәрбиеші» байқауында: 2013-2014 оқу  жылы 
Март Бақытжан ІІ  дәрежелі дипломмен, 2014-2015 оқу жылы Бағлан 
Айтмуханбетқызы Шингожина  ІІІ дәрежелі диплом,  2015-2016 оқу жылы 
Индира Мырзабекқызы Баязитова ІІ  дәрежелі дипломмен марапатталды.  
«Ақмола жұлдыздары» халық шығармашылық көркемөнерпаздар 
байқауында № 7 «Айша» балабақшасының шығармашылық ұжымы 2015-
2016 оқу жылы Бас жүлдені, 2016-2017 оқу жылы «Балауса» вокальдық 
тобы Бас жүлдені иеленді. 

«Балғын шақ» байқауында Жердяева Яна  І орын, Галимская София  бас 
жүлде, Засовицкая Анастасия  ІІ орын, 2016-2017 оқу жылы  Белогрудов 
Ярослав  І орын алды. «Кішкентай ханзада» байқауында   Зейнолла Абай  
Бас жүлдемен марапатталды, 2015-2016 оқу жылы  Аман Арлан  ІІ орын, 
"Ең үздік коллаж" облыстық сайыста  І дәрежелі Диплом және кубок 
иегері атанды. 2017 жылы қалалық интеллектуалдық «Ханталапай» 
байқауында Бас жүлдені жеңіп алды.
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Ақтөбе облысы
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Ясли-сад  № 1 «Тополёк»
Мартукский  район 

Дошкольная организация № 1«Тополёк» с. Мартук,  
Мартукского района неоднократно являлась лауреатом 
районных, областных и республиканских конкурсов в номинации 
«Лучший сельский детский сад». Стремление быть лучше и 
соответствовать требованиям сегодняшнего времени привело 
коллектив к работе в инновационном режиме.

На базе ясли-сада №1 «Тополёк» начала  работать  
экспериментальная площадка по проблеме  «Формирование 
экологической культуры дошкольников через поисково –  
познавательную  деятельность». Работа продолжилась  в 
областной творческой эколаборатории , её участниками стали 
Коваленко О.В., Боброва Н.И. и Белая Н.М.. Главным достижением 
была победа Халиковой И.Р. в областном конкурсе «Воспитатель 
– современный педагог –мастер», где она представила опыт 
работы детского сада по экологии, а также обобщила опыт на 
областном уровне в брошюре  «Сотрудничество с родителями, 
как условие оптимизации экологического воспитания 
дошкольников».     

Педагогами Коваленко О.В. и Щевелевой Ю.А. обобщён опыт 
работы  на  тему «Прикоснись к природе сердцем». Благодаря  
добровольным помощникам, на территории  ясли-сад   создана 
экологическая тропа с несколькими маршрутами. Материал  по 
созданию  экологической тропы был представлен методистом 
Коваленко О.В. на Республиканском семинаре,  где ясли-сад был 
награждён грамотой за реализацию программы «Балапан», 
качественное воспитание и обучение подрастающего поколения.  
Работая в инновационном режиме, ясли-сад «Тополёк»  в 2016 году 
был  включён  в пятёрку дошкольных учреждений Актюбинской 
области в эксперимент по апробации Типовой программы. В ходе 
апробации педагогами использовались современные подходы к 
организации педагогического процесса. Были разработаны такие 
проекты как  «Кисонька - Мурысонька», «Страна Лимония», «Что 
мы знаем о верблюде», «Космос», «Путешествие с капелькой», 
«Моя семья» и другие. Педагогами и воспитанниками детского 
сада достигнуты следующие результаты: Гончарюк Н.В.- (2 

место) в  районном конкурсе «Воспитатель года»  - 2016 г.;                                                                                                                                          
Масакбаева Б.Ш. удостоена Гран-при  и награждена дипломом  
за участие в заочном творческом конкурсе «Тәрбие негізі 
– патриотизмде». Боброва Н.И. награждена грамотой 
Международного центра развития образования «Platon» за вклад 
и развитие творческой деятельности участников и подготовку 
призёров республиканского конкурса «Золотой бисер». В канун Дня 
учителя, заведующая Жармагамбетова Т.Ж. удостоена гранта 
Акима области «Лидер в образовании». Халикова И.Р. отмечена 
Благодарственным письмом за участие в республиканской 
научно–практической конференции «Моделирование 
инновационной и информационно - образовательной среды как 
фактора развития конкурентноспособной личности педагога».          

Её открытое мероприятие  по проектной деятельности 
«Страна Лимония» вошло в республиканский научно –
методический журнал «Просвещение». Небылица Софья 
победительница районного конкурса  «Әнші балапан 
-2016»; Абдулкадырова  Наташа, Коржова  Даша, Маханова  
Дильназ, Утепбергенова Диана, Печеруш Полина – призёры 
Международного конкурса «Пони» (Пойми! Открой! Найди! 
Исследуй! – 2016год). Сабитова Тахмина, Бакытова Анель, Зобова 
Евангелина, Небылица Софья награждены Дипломами второй 
и третей степени  за участие в Республиканском конкурсе  
искусств «Тәуелсіздікке - тарту», посвящённый 25-летию 
Независимости РК. Воспитанники Шуканова Аделина награждена 
Дипломом 1 степени за лучшую работу на Республиканском 
конкурсе «Золотой бисер»-2017г., Дегтярёв Артём –Дипломом  3 
степени на Республиканском конкурсе «Мягкая игрушка»-2017г., 
руководитель Козловская Т.А.

За последние три года Актюбинским областным научно-
практическим центром обобщен опыт педагогов, выпущены  
методические брошюры:  «Язык-как средство коммуникации 
«Бөбектер сөйлейді»; «Балаларды қазақ тіліне үйрету процесі 
кезіндегі ойынның рөлі».
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№  7 «Еркетай»
бөбекжай-балабақшасы
Хромтау  ауданы

Балабақша – мәңгілік балалық пен жастықтың ордасы. 
Балабақша бізге өз мүмкіндігімізді толық көрсетуге, баламен 
бірге балаша ойнауға, ойлауға, еркелеуге, қиял әлеміне 
шарықтауға, ертегілер еліне саяхат жасауға мүмкіндік береді. 

Аудандық  «Жыл тәрбиешісі» байқауында тәрбиеші К. 
Мурзагулова «Ізденімпаздық шеберлік» номинациясымен, 
«Математика-ертегілер елінде» облыстық  математикалық 
марафонда тәрбиеші Левина Н.И. ІІ дәрежелі дипломмен, 
«Шарықтасын Шәмшінің әні» аудандық байқауы, 
ынталандыру грамотасымен тәрбиеші Дусимова Г., Наурыз 
мерекесіне орай ұйымдастырылған  аудандық  шараға белсене 
қатысып, ұлттық киімді насихаттағаны үшін аудан әкімі 
алғыс хатпен, аудандық  тамыз  конференциясында рейтинг 
бойынша «Үздік балабақша» байқауында бас жүлдемен, 
облыстық «Үздік үлеске» сырттай байқауына қатысқаны 
үшін сертификатпен, аудандық  «Жыл тәрбиешісі-2015» 
байқауында тәрбиеші  Төрезақова Г. ІІІ орын алғаны үшін, 
облыстық «Бүлдіршіндерді көркем әдебиет әлеміне баулу» 
сырттай байқауында ІІІ дәрежелі дипломмен, облыстық  
«Топтағы ең үздік тілдік-көркем орталық» сырттай 
байқауында тәрбиеші К.Мурзагулова ІІ дәрежелі дипломмен, 
облыстық «Мамандығым-мақтанышым» сырттай  
эссе  байқауында тәрбиеші М.Урынбасарова ІІІ дәрежелі 
дипломмен, жас тәрбиешілер арасында ұйымдастырылған 
аудандық «Ұлттық құндылықтар – біздің мақтанышымыз»  
байқауында балабақша ұжымы алғыс хатпен, аудандық І 
қалалық ашық пікір сайысында бас  жүлде кубогымен тәрбиеші 
П. Акбарова І орын, Н. Бимагамбетова І орын алғаны үшін, 
облыстық «Қазақстан – бірлігі жарасқан ел» байқауында 
тәрбиеленушілер Д. Сахабутдинов І дәрежелі дипломмен, Е. 

Браун,  И. Панфилов ІІІ дәрежелі дипломмен, облыстық  «Үздік 
білім беру үлескесі-2015» сырттай байқауында ІІ орын алғаны 
үшін, аудандық   «Жыл  тәрбиешісі»  байқауында  Елеуова Айнұр 
ІІ орын алғаны үшін, республикалық «Тәуелсіздікке тарту» 
байқауында ІІ орын алғаны үшін тәрбиеші Г. Акузакова, 
республикалық «Ұлт өнері-ұрпаққа мұра!» байқауында 
тәрбиешілер А. Губашева, Г. Акузакова, Т. Раймбаева, А. 
Елеусизова, Д. Ещанова, К. Мурзагулова І орын алғаны үшін, 
республикалық «Тәуелсіздікке тарту» байқауында І орын 
иеленгені үшін тәрбиеші А. Аманова, республикалық «Қыс-
ғажайыптар мерзімі» байқауында тәрбиеші Э.Жанмолдаева 
ІІІ дәрежелі дипломмен, республикалық «Қыс-ғажайыптар 
мерзімі» байқауында ІІІ дәрежелі дипломмен тәрбиеші 
Ә.Исаева, «Зимний пейзаж» ІІ республикалық дистанциялық 
конкурста ІІ орын алғаны үшін  тәрбиешілер Т.Раймбаева,  
М. Сатыбалдиева, А. Сәрсенбай, А. Елеусизова,  Д. Ещанова ІІІ 
орын алғаны үшін А. Ахетова, Ү. Биржанова; республикалық 
«Ғаламшар денсаулығы менің қолымда» байқауында І дәрежелі 
дипломмен Ж.Книсарина, ІІІ дәрежелі дипломмен тәрбиеші 
Б.Дүйсенбина,  «Өнегелі ұстаз» Ү республикалық сайыста ІІ орын 
алғаны үшін меңгеруші М.Сарсенгалиева, ІІІ орын алғаны үшін 
П. Кембаева, Р. Исмағамбетова, С. Ильясова марапатталды. 
Музыка жетекшісі Р. Исмағамбетова, Ж. Ильтаева "Мәңгілік 
елім-Қазақстаным!" музыка жетекшілерінің республикалық 
байқауында ІІІ орын, "Үздік музыка пәні мұғалімі" республикалық 
байқауда төсбелгі, "Өнерге қосқан үлесі үшін" республикалық 
байқауда төсбелгіге ие болды. 
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«Специальная  (коррекционная)
дошкольная  организация 
№ 11 «Ақбота» для  детей 
с нарушением зрения и речи
город Актобе

Детский сад «Акбота», единственный в Актюбинской области для детей с нарушением 
зрения и речи. В этом детском саду  детям помогают научиться  говорить, слышать,  
видеть. День у малышей насыщенный.  Кроме обычных  «детсадовских» дел,  дети   лечатся на 
аппаратах, занимаются  индивидуально на занятиях  по развитию речи, звукопроизношению, 
обучению грамоте, зрительному восприятию,  ориентировке в пространстве, социально- 
бытовой ориентировке. Дети любят посещать  «Плеоптический кабинет»,  «Аппаратный 
кабинет» «Монтессори кабинет»,  кабинет психолога,  кабинет  тифлопедагога,  
музыкальный и физкультурный залы, где каждый день с детьми работают  специалисты:  
врач- офтальмолог,  медсестра - ортоптистки,  логопеды,  тифлопедагог, воспитатели.                              

Для успешной работы по коррекции речевых и зрительных недостатков, мы  нашли  
решение, разработали и реализуем  в детском саду направления «Литотерапия»   и  
«Детская журналистика».

Именно  детская  журналистика и литотерапия  может быть использована как средство 
повышения уровня речевой, познавательной и коммуникативной  компетентности  
воспитанников  детского сада. 

Если для решения задач развития речи детей  использовать игровые методы, в частности 
метод интервьюирования, то это усилит речевую мотивацию, создаст условия для 
формулирования вопросов, построения самостоятельных высказываний и рассуждений. 

Литотерапия – это  лечение с использованием  натуральных природных камней,  которые 
влияет  на организм  детей.  В более широком представлении – это использование природных 
минеральных веществ:  камней, металлов, глины.

В детском саду   вся  работа  направлена на то, чтобы родитель стал равно 
ответственным  в воспитании, обучении, коррекции  детей.  Результатом  работы  с 
родителями является выпуск ежеквартального журнала «Акбота». Журнал отражает 
воспитательно-образовательную работу всего детского сада.  Кроме того, в журнале 
работает “Родительская рубрика”, в которой сами родители делятся положительным 
педагогическим опытом, опытом лечения   детей,  высказывают свою точку зрения по 
некоторым аспектам работы детского сада,  рассказывают о своем сотрудничестве с 
педагогами ДО.

В рейтинге города  детский сад  вошел в тройку лучших детских садов.  Самые главные 
награды – это успехи детей. Ребята участвуют во всевозможных конкурсах:  танцевальных,   
художественных,  интеллектуальных.  После окончания детского сада   дети поступают в 
общеобразовательные школы и  учатся так же, как и их здоровые сверстники.    

Детский сад «Акбота»- это второй дом, где   дети проводят большую часть своего 
времени, это мир, в котором они живут активной, полной интересными событиями 
жизнью,  впитывают весь уклад и традиции  детского сада.
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«Еркемай» бөбекжай-бақшасы
Шалқар ауданы

 «Шалқар ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне 
қарасты «Еркемай» бөбекжай-бақшасы типтік жобада 
салынып, «100 мектеп, 100 аурухана» бағдарламасы бойынша 
2007 жылы қараша айында  пайдалануға берілді. 

Балабақшаны «Қазақстан  Конституциясына 20 жыл», 
«Тәуелсіздікке қосқан үлесі үшін» медальдарының иегері 
ұлағатты ұстаз, 31 жыл педагогикалық еңбек өтілі бар, «Бала 
жанының бағбаны» атанған тәлімгер ұстаз, іскер  басшы 
Г.Т.Оралмағанбетова басқарады. Балабақшада қазіргі заман   
талабына сай  бүлдіршіндердің қалыпты өсіп-жетілуіне 
барлық жағдай жасалған.

Мекеме жетістіктері: «Сала көшбасшысы» медаліне 
және сертификатына ие болды. «Білімнің қайнар көзі-ұстаз 
деген» аудандық шығармашылық апталығынан І орын, «Біздің 
балабақшамыздың тарихы» республикалық байқауынан 
ІІ орын, 2016 жылы  облыстық балабақшалар арасындағы 
байқаудан ІІ орын, «Балабақшадағы білім берудің бес саласы 
бойынша көрнекіліктер» атты аудандық көрмеден  II орын, 
аудандық «Көңілді оркестр» байқауынан І орын,  аудандық 
«Көңілді старт» спорттық сайысында ІІ орын, аудандық 
«Тіл-тәрбие бастауы» байқауынан І орын, 1 маусымда аудан 
әкімінің «Алғыс хатына» ие болды. Республикалық  «Отбасы 
мен балабақша» ғылыми-әдістемелік журналының №5 
санында балабақшамыздың тыныс-тіршілігінен суреттер, 16  
педагогтің ұйымдастырылған оқу қызметтері, мақалалары 
жарияланып, республика көлемінде іс-тәжірибелері 
таратылды. 2016 жылы 8 педагогтің әдістемелік құралы, 
5 педагогтың электронды ортасы облыстық «Өрлеу» 
орталығынан жарық көрді.

Педагогтар жетістігі: Меңгеруші Г.Т. Оралмағанбетова  
Қазақстан Республикасының «Слава Казахстана» ордені,  
аудан әкімдігінің «Алғыс хаты», Ақтөбе  облысының  білім 

басқармасының «Құрмет грамотасы», Қазақстандық салалық 
білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымының 
«Құрмет грамотасы»,  аудан әкімдігінің «Алғыс хаты», 
«Қазақстан Конституциясына 20 жыл» медалі, қоғамдық 
қызметтегі елеулі жетістіктері үшін Шалқар ауданының 
маслихатынан «Құрмет грамотасы»,  республикалық 
«Тәуелсіздікке қосқан үлесі үшін» медаліне ие болды. Әдіскер 
Т.Қ. Елеусіз аудандық білім бөлімінен «Құрмет  грамотасы», 
облыстық  "Үздік  педагогикалық  жаңалық» байқауынан 
II орын,  аудандық  «Жыл  тәрбиешісі»  байқауынан  1 орын, 
облыстық білім бөлімінен «Құрмет грамотасы», «Специалист  
года-2015»  Республикалық Ұлттық сертификат, 2017 жылы 
республикалық «Үздік балабақша әдіскері» байқауынан ІІІ орын, 
«Үздік әдіскер» медалінің иегері атанды. 

Музыка жетекшісі Тілеген Ж.Ғ. аудандық  «Әулет ажары» 
сайысынан  II дәрежелі диплом, облыстық  білім бөлімінің 
«Құрмет грамотасы». Тәрбиешісі Ниязмағанбетова 
Қ.Ж.  «Специалист года-2015» Республикалық  Ұлттық 
сертификат, 2016 жылы аудандық «Жыл тәрбиешісі-2016» 
III орын, аудандық білім бөлімінің «Құрмет  грамотасы». 
Тәрбиеші Кенжеғұлова Қ.С. облыстық ғылыми-тәжірибелік 
орталығынан "Үздік ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті" 
байқауынан  III дәрежелі диплом,  аудандық  шебер класстан 
«Бас жүлде». Ағылшын пәні мұғалімі Турлаева М.К. 2017 жылы 
аудандық шебер класстан «Алғыс хат», аудандық білім 
бөлімінен «Құрмет грамота». Бейнелеу пәні мұғалімі Шүренова 
Н.О.   аудандық білім бөлімінен «Алғыс хат», «Специалист 
года-2015» Республикалық  Ұлттық сертификат, 2017 жылы 
облыстық кәсіподақ ұйымынан «Құрмет грамота». Тәрбиеші 
Г. Шамшина-аудандық «Кемел елдің-кемеңгер қаламгері» 
байқауынан ІІ орын алды.
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«Жансая» бөбекжай-бақшасы
Мұғалжар  ауданы 
Қандыағаш қаласы

«Біздің бөбекжай-бақшасы - бұл бала бағбандарының мекені»

«Балаларды ойын арқылы ойлауға  тәрбиелеу» мақсатында 
балабақша ұжымы түрлі оқу қызметтерін, тәрбие 
жұмыстарын тұрақты өткізеді. Бөбекжай-бақшаның алдына 
қойылған  мақсат, міндеттері барлығы орындалуда. Бөбекжай-
бақшамыз 2015-2018 оқу жылына облыстық эксперименталдық 
алаңы болып табылады. 

Бүлдіршіндеріміз Мұғалжар аудандық шығармашылық 
орталығының ұйымдастырылуымен өткізілетін «Таңғажайып 
әлем», «Би  калейдоскоп», «Кішкентай ханзада мен 
ханшайым», сонымен қатар Республикалық, Халықаралық  
балалар шығармашылық «Ақ көгершін» байқауларда жүлделі 
орындар иеленіп жүр. Республикалық «Үркер» зияткерлік 
марафоны, Халықаралық «Адам және табиғат» байқау 
ойыны, «New Opportunities» қашықтық байқауларға балалар  
белсенді қатысуда. Тәрбиеленуші Сундетов Ақжол аудандық 
шығармашылық орталығының ұйымдастырылуымен  өткізілген  
«Кішкентай ханзада- 2015» байқауына қатысып, бас жүлдеге ие 
болды. Сундетов А.  XII республикалық «Ақ көгершін» балалар  
шығармашылығы фестиваль-байқауына қатысып, I дәрежелі 
дипломант атанды, «Мистер талант»  номинациясын жеңіп 
алып, Астана қаласына жолдама алды. Сундетов А. Астана 
қаласында өткізілген  X Халықаралық «Ақ көгершін» балалар 
шығармашылығы фестиваль-байқауына қатысып, II орын 
лауреат атағын жеңіп алды. Еркін  Кусар және Мәлік Нұршат 
аудандық шығармашылық орталығының ұйымдастырылуымен 
өткізілген «Кішкентай ханшайым - 2016» байқауына қатысып, 
жүлделі орындарға ие болып, Алматы қаласына жолдама 
алды. 2016 жылы қараша айында  Алматы қаласында  XIV- 
Республикалық «Ақ көгершін» балалар шығармашылығы 
фестиваль-байқауына қатысып, I дәрежелі дипломант атанып, 
Астанаға жолдама алды. Еркін Кусар және Мәлік Нұршат 

Астана қаласында өткізілген  XI Халықаралық  «Ақ көгершін» 
балалар шығармашылығы фестиваль-байқауына қатысып, I 
дәрежелі дипломант, II орын лауреат атағын жеңіп алды.

2015-2016 оқу жылында  бөбекжай-бақшалар арасында  
рейтинг қорытындысы  бойынша  жүлделі III орынға, ал 2016-
2017 оқу жылында жүлделі II орынға ие болды. Аудандық  білім 
бөлімінің ұйымдастырыуымен тәрбиешілер арасында «Жыл 
тәрбиешісі» байқауы өткізіліп тұрады. «Жансая» бөбекжай-
бақшасының тәрбиешілері де қатысып, жүлделі орындарға ие 
болып жүр. Ибрагимова Г.Б. «Жыл тәрбиешісі-2014» III жүлделі 
орын, Мухтубаева Т.Қ. «Жыл тәрбиешісі-2015» II жүлделі 
орын, Набиева С.У. «Жыл тәрбиешісі-2015» II жүлделі орынға 
ие болды. Педагогтар Республикалық «Бала мен балабақша», 
«Отбасы және балабақша»,  облыстық «Өрлеу» Ақпараттық-
әдістемелік журналдарына өз іс-тәжірибелерін таратуда.  
Астана қаласындағы «ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығының 
қашықтықтан өткізілетін Ибрагимова Г.Б. «Тәрбиеші болу 
бақыт» II орын, Қалмагамбетова Л.Р. «Мектепке дейінгі білім 
беру мен тәрбие» атты эссе  I орын, Ибраева Р.Ж, Балагулова Ж.А. 
II  орын, Байшуақова Т.Н «Өнегелі ұстаз» I орын, Орынбасарова 
Г.Б. «Үздік заманауи сабақ» II орынға ие болды. Музыка жетекшісі 
Мухтубаева Т.К. Санкт-Петербург қаласында мектепке 
дейінгі ұйым арасында өткізілген «Мастерство без границ» I 
Халықаралық  қашықтық байқауында қатысып, сертификатқа  
ие болды. Аудандық көркемөнерпаздар байқауына  белсене 
қатысып, Бас жүлде, I орындар иеленіп жүр. 

Болашақ ұрпақты талапқа сай ұлтжанды, ел мақтанышы 
етіп тәрбиелеуде-бақша өмірінің  рөлі зор. Бақшаны бала 
бағбандарының мекені, - деп тани отырып, бөбекжай-бақшаны 
болашақтың қақпасына айналдыруымыз керек.
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"Қарлығаш" бөбекжай-бақшасы
Мұғалжар ауданы
Қандыағаш қаласы
 Тәрбиенің алтын бесігі –балабақша!

Бүгінгі таңда заманымызға  сай  зерделі, ой  - өрісі жоғары, дені 
сау, жан-жақты дамыған  ұрпақ қалыптастыру  мемлекетіміздің 
алға қойған аса маңызды міндеті. Олай болса  тәрбие мен білімнің 
алғашқы дәні - мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. 
Бүлдіршіндердің тәрбиелі де білімді болып, еліміздің мақтанышы 
болып өсуіне  1992 жылы  ең алғаш өз жұмысын бастаған   
Қандыағаш қаласындағы «Қарлығаш» балабақшасының ұжымын 
да  өзіндік  үлестерін қосуда.  

Балабақшамызда жаңару, жаңғырту жұмыстары  қарқынды, 
үздіксіз жүргізіліп, ауданымыздың алдыңғы  қатарлы  
балабақшаларының біріне айналып отыр. Балабақша  
педагогтары аудандық , облыстық семинарларға барып, өз іс-
тәжірибелерімен бөлісіп  келеді. Балабақшамызда тәжірибелі 
педагогтар Т.А. Артыгалиева, М.К. Муханова  облыстық  
шеберханалар  құрамына еніп,  жұмыс жасап «Жобалау  іс-
әрекеті –жаңашыл оқыту тәсілі» тақырыбында, Г.С. Күлжанова 
Ж.А.Қурмановалар  «Мектепке дейінгі балаларды экологиялық 
үйлесімдеу шарты негізінде  ата-анамен  қызмет жасау» 
тақырыбында үш жыл эксперименталдық алаң болып жұмыс 
жасап,  нәтижесінде облыс көлемінде семинар өткізді.  Алдағы  2017 
– 2020  оқу  жылдарында  балабақшамыз «Мектеп  жасына  дейінгі  
балаларды  қатынастық тілдің құзіреттілігін  ертегі  арқылы  
қалыптастыру»  тақырыбында  эксперименттік  алаңмен  жұмыс  
жасауды  мақсат  қылып  отыр. Балабақша педагогтары аудан, 
облыс, республика көлемінде байқауларға белсене қатысады. 
Бүлдіршіндеріміз  аудандық «Кішкентай ханшайым, кішкентай 
ханзада», «Таңғажайып әлем», «Би калейдоскоп», «Мемлекеттік  
тіл – ұлт тірегі» фестивалі аясында өткізілген «Тіл болашағы 
- балабақшада» байқауларына қатысып, бас жүлдеге ие болып, 
облыстық «Ақбөбек», республикалық «Көктем гүлі – Әз наурыз», 
«Ақкөгершін», Халықаралық «Күншуақ» байқауларында жүлделі 

орындарға ие болып жүр. 2017-2018 оқу жылы бойынша балабақша 
педагогтарының жетістігі-79, балалардың жетістіктері - 83, 
педагогтардың 53 әдістемелік іс-тәжірибесі таратылды.

Сапалы білім берудің  күн сайын тиімді жолдарын ойластырып 
отыруды ерекше талап етіп отырған жаңа кезеңде, балаларды  
жан –жақты дамытып, дені сау, жаны таза тәрбиелі, білімді 
ұрпақ тәрбиелеуге үлес қосу балабақшаның  басты мақсаты  
деп түсінген  педагогтарымыз  төрт топқа бөлініп,  Денсаулық 
технологиясы «Денсаулық байлықтан да қымбат», Жоба 
«Эрудит», экология бағыты «Біз табиғат зерттеушілер», 
ТРИЗ технологиясы «Сиқырлы саусақтар» тақырыбы бойынша 
төрт бағытта жұмыс жасайды. Біздің  педагогтардың негізгі 
міндеті: әдіс тәсілдерді дұрыс таңдау, жаңаша педагогикалық 
технологияларды жетік қолдана білу, жеке тұлғаның  дамып 
қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау.  Педагогтардың  
осындай жаңашылдықпен жұмыс жасау нәтижесінде балабақша 
бес жыл қатарынан аудандық мектепке дейінгі ұйымдар арасында  
рейтингтер  қорытындысы бойынша  І орын иеленіп, ауыспалы  
кубокты  жеңіп  алып  келеді. Педагогтардың  жаңашылдықпен 
жұмыс жасауының  нәтижесі. Педагогтар  шығармашылық  
ізденіс дағдыларын дамыту мақсатында  ізденіспен жұмыс 
жасайды, Ақтөбе облыстық ғылыми–тәжірибелік орталығының 
жоспарлы семинарларына  қатысып, іс-тәжірибе бөліседі, 
дәріс алады. «Өрлеу» БАҰО АҚ  педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтына курстарға барып, 
біліктіліктерін арттырып отырады. Міне , осындай  ізденістер 
баланың бойындағы  жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерін  
ашып, олардың өнегелі де тәрбиелі болып тәрбиеленуіне  
септігін тигізеді. Тынымсыз  25 жыл  еңбек  етудің нәтижесінде 
балабақша аудандағы  белгілі  білім ошағына  айналып отыр. 
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«Нұрболашақ» балабақшасы
Қобда  ауданы

«Көркейе бер, туған жер!» акция аясында (Демеушісі-
«Алтын Қыран» корпоративтік халықаралық қайырымдылық 
қоры, президенті И.Т.Салжанов) 150 орындық 2013 жылдың 8 
қазанында  Қобда ауылында «Нұрлы болашақ» балабақшасы 
іске қосылды, қазіргі таңда 200 баланы қамтиды.

Педагогтар жаңа инновациялық технологияларды қолдану 
арқылы жұмыс жасайды. Осындай технологиялық құралдардың 
бірі «Даналық әліппесі», ақпараттарды мультимедиялық 
ресурстардың қөмегімен оқытуды қамтамасыз ететін құрал-
«Е-blocks» технологиясы. Тәрбиеленушілердің білімді жеңіл 
және сергек қабылдауға «I-pad- үйренейік» бағдарламасы, 
Монтессори бағдарламасы, шахмат, құм терапиясы, театр  
қолданылады.

 Ақпараттарды   мультимедиялық  ресурстардың  көмегімен 
жеткізуге  мүмкіндік  беретін интерактивтік  тақталар   ересек 
топтар  және  ән-күй  залында   орнатылған. Интерактивтік  
тақталар   оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-
тәсілдерді енгізу бағытында  бақша  ішіндегі  іс-шараларды 
бейне таспалар арқылы тамашалауға мүмкіндік    береді.

  Балабақшаның  негізгі жұмыс бағыты: рухани-патриоттық 
сана-сезімді қалыптастыру бойынша жұмыстар  жүргізе 
отырып, балаларды  өз елінің  тарихын  білуге, өз елінің кешегі 
және бүгінгі қаһармандарын мақтаныш  тұтуға, олардың 
ерлігіне тағзым етуге, Отанын, отбасын, табиғатын сүюге 
тәрбиелеу.

Мектепке  дейінгі  мекемеде   балалар  рухани – патриоттық  
тұрғыдан  білім алып , тәрбиеленуі  үшін  «Даналық әліппесі» 
атты әдістемелік құрал және заман  талабына  лайық 
оқу –тәрбие  үрдісін  жүйелі  жүргізу  үшін   инновациялық  

жаңа технологиялармен  IPAD планшетниктері , E-BLOCKS  
құралдары да сатып алынып,  балаларға  базарлық ретінде  
сыйға тартылған.     

Бақшада  сонымен қатар   баланың  жеке  басының  дамуына 
шығармашылық  қабілеттерін арттыруға, зияткерлік, 
көркемдік  -эстетикалық  қабілеттерін  дамыту  мақсатында  
Монтессоридің   «Еркін  тәрбиелеу» педагогикасы, ӨТШТ 
(өнертапқыштық  тапсырмаларды шешу  теориясы), 
денсаулық  сақтау  технологиясы, шахмат әліппесі,театр 
ойын –шығармашылығы, өлкетану  бағытындағы  жұмыстар  
жүргізілуде. Ай сайын  «Өміріміз ашық және жарқын болсын» 
тақырыбында апталықтар  және  түрлі   «Шеберлікке  
қадам», «Ертегілер  елінде», «Аэробика»  атты  т.б үйірмелер    
өткізіліп  тұрады. Сонымен қатар «Шахмат  патшалығы» 
атты  клуб  ашылып, ол барлық  керекті  дидактикалық 
құралмен  жабдықталды.

Балабақшада әр топта жас ерекшеліктеріне қарай 
фитокөпшік, ароматерапиясы, арома алқасы және 
Стрельникова, Уманский 9 нүктелі массажы,  фито шайы, 
ертегі аэробикасы өткізіледі.

Тәрбиеленушілер жетістіктері: Халықаралық «Пони» 
байқауының жеңімпаздары: Жалғасбаев Ақжол, Есет Назерке. 
Жүлдегерлері: Бөлебаев Дамир, Ахметжан Дильназ, Кенжебай 
Жансая. «Человек и природа» ІІІ орын Жалғасбаев Ақжол 
«Үркер» зияткерлік марафонынан ІІ дәрежелі диплом жүлдегері 
Мадетхан Дильназ, Облыстық «Менің отбасым» сурет 
байқауы І орын Уалиева Амина.
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 Ясли-сад № 6  «Ақкөгершін»
город Хромтау  

Ясли-сад идет в ногу с современными технологиями, и работает по 
направлению использование инновационных технологии в детском саду. И 
на этом пути было проведено много интересных занятий и развлечений. 
Одним из них, которым в совершенстве овладели педагоги в работе с 
детьми это организация Флипчарт занятии, где также и дети научились  
приемам работы с интерактивной доской. А также большое внимание 
и предпочтение уделяется проектам. Проекты в детском саду — это 
интеграционный метод, предполагающий использование различных 
методических приемов, позволяющих глубоко освоить предлагаемую 
тему. Они предполагают самостоятельную деятельность детей под 
руководством взрослых (воспитателей и родителей). Участие в проекте 
позволяет проявить свои способности.  В ходе работы ребенок обучается 
планировать свои действия, контролировать процесс выполнения, а 
также учится прогнозировать результат своей деятельности. Проектная 
деятельность в нашем детском саду является одной из самых эффективных 
форм в воспитании и образовании детей. Это работа, основанная на 
сотрудничестве детей, педагогов и родителей, которая помогает детям 
стать более самостоятельными. У детей развиваются познавательные 
способности, творческое воображение, мышление. Дети становятся более 
коммуникабельными. Ясли-сад работает над долгосрочным проектом под 
названием «Наш веселый огород».
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№ 39  «Достық»                                                       
мектепке дейінгі ұйымы
Ақтобе қаласы

Балабақша – баланың жүйелі түрде білім – тәрбие 
алатын ең алғашқы қоғамдық ошағы. Балабақшаның 
балаға беретін тәлім – тәрбиесінің қаншалықты мықты 
болуы , сол балабақшада қызмет ететін педагогикалық 
ұжымға  байланысты.

Өскелең ұрпақтарды тәрбиелеу мен оқытуда, жан-
жақты  инновациялық технологияларды қолдану 
мақсатында жұмыстар ұйымдастырып жүргізуде: 
Балабақша  2015-2017 жылдары «Жаңа технологиялармен 
білім беретін оқу бағдарламалардың апробациядан өткізу»; 
2014-2017 жылдары  «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік 
білім беру бағдарламасы бойынша пилоттық мекеме 
ретінде танылды.  

Мектеп   жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу 
мен оқытуда инновациялық технологиялар бойынша 
республикалық, облыстық, қалалық семинарлар мен 
конференцияларда өзінің іс тәжірибесімен бөліседі. 
Республикалық семинарларға: меңгеруші А.Ж.Уркимбаева, 
әдіскер А.Б.Дуйсенова және тәрбиеші Г.Б.Ұзақбай қатысты. 
«Лучшие педагоги системы дошкольного воспитания и 
обучения в Казахстане» электронды фотоальбомына 
тәрбиеші Баекова.З.А енген. Педагогтардың іс-
тәжірибелерінен 21 әдістемелік құралдар жарыққа шықты 
(Уркимбаева А.Ж., Дуйсенова А.Б., ОлешкоЛ.И., Биржанова 
Д.С., Андреева Е.В., Баекова З.А.,Чипегина В.А., Тайжанова 
Д.У., Табышева Л.Т., Епишкина З.Р., Ұзақбай Г.Б., Уксукбаева 
Ш.З., Жакаева Д.К.). Республикалық «Қазақстан патриоты» 
журналының байқауынан бас жүлде иеленген педагогтар: 
Дуйсенова.А.Б., Туребекова.Ж.Е., Жакаева.Д.К., Омаралиева 

Г.С., Епишкина З.Р., 1 орын Баекова.З.А.
Мектепке дейінгі ұйым тәрбиеленушілері халықаралық, 

республикалық, облыстық, қалалық байқауларының 
жүлдегерлері. Педагогтар -  шығармашыл, өздерінің кәсібін 
сүйетін жандар, сондықтан да үнемі ізденіп, балаларын 
жан-жақты   дамытады.

Балабақша тәрбиеленушілерінің жетістіктері: 2016-
2017 оқу жылы Халықаралық байқауынан жүлделі орындар: 
«Дорога к звездам» Нышанов Н., Цвентарный А., Қамбарбек 
Б., Нұрланұлы Е., Снигерева.Д, Пакидова.Л, Нұрғалиев 
Ә. (тәрбиешілер: Ұзақбай .ГБ, Епишкина.З.Р).   «ПОНИ» 
халықаралық байқауынан жүлделі орындар: Сандыбай Д., 
Әсет Т., Елемес.А. , Насыров Р.,Молдабаева Ш. (Олешко 
Л.И, Ұзақбай Г.Б, Андреева Е.В). Халықаралық «Platon» білім 
дамыту орталығынан жүлделі орындар: Абдижапаров Е., 
Қыстаубай Д., Ернарқызы Ф., Сисенбай И., Багитжанова 
С., Нұрғалиев А., Гуска С., Пакидова Л., Мұрат С., Қасым 
Е., Усенова А.  «Генофонд Евразия» байқауынан жүлделі 
орындар: Цвентарный А., Қожабек  Е., ШахабаеваА, Он Н.

Республикалық «Ғаламшар денсаулығы менің қолымда» 
байқауынан   2 орынды Саматова А. иеленді. Республикалық 
«Үркер» байқауынан жүлдегерлер: Алмуханова И., Ершова 
Л., Соловьева Я., Ахметова М., Коннова Д., Епишкина Л. 
Қалалық байқау «ЭКСПО-2017» көрмесі шеңберінде өткен 
байқауынан жүлделі орындар: Абдоллаев Ә., Айтжанова 
Д, Төлеген Ж., Снигерева Д., Жеткіншек І. «Балбөбек» 
патриоттық ән байқауынан Тілекқабыл Ж. 3 орын алды. 
Қалалық «Ең үздік тәжірибе үлескесі» байқауынан МДҰ 1 
орын иеленді.
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Туберкулез ауруына қарсы санаторлық 
түрдегі «Нұр» балабақшасы
Ақтобе қаласы

Балабақша өз жұмысын 2009 жылы бастады. Бақшада 2 жастан 5 жасқа дейінгі 
балалар тәрбиеленеді.  Оқу-тәрбие жұмысы мемлекеттік тілде жүргізіледі. 
Балабақшада  оқу-тәрбие  жұмысын  жүйелі, өз деңгейінде жүргізу  үшін  арнайы  
мектепке дейінгі білім беру мамандары   қызмет етеді. 

Біздің жетістіктеріміз: аудандық «Жыл тәрбиешісі» байқауына қатысып, І 
орынға ие болған тәрбиеші Космагамбетова Ш.Т және ІІІ орынға ие болған тәрбиеші 
Тулегенова Г.Ш. мақтау қағазымен марапатталды; Ақтөбе облыстық ғылыми-
тәжірибелік орталығы «Мектепке дейінгі ұйымның ең үздік үлескесі» атты 
облыстық байқауға қатысқандығы үшін сертификатпен марапатталды; «Ақтөбе - 
Дарын» өңірлік ғылыми-тәжірибелік қосымша білім беру орталығы, облыстық «Жас 
суретші» байқауына қатысқаны үшін тәрбиеленуші Шагалаев Ерлан, тәрбиеші: 
Космагамбетова Ш.Т мақтау қағазымен марапатталды; аудандық «Жыл тәрбиешісі 
- 2015» байқауына қатысып, «Балаларға мейірімі мен махаббатын сыйлаған» 
номинациясы бойынша тәрбиеші Кияшбаева А. марапатталды; 2016 жылы 
білімқұмар балаларға арналған, республикалық  «Үркер» зияткерлік марафонының 
жүлдегері Егінбай Ұлықбек марапатталды. Ақтөбе облысының білім басқармасы  
«Аймақты абаттандыру ісі бойынша үздік білім беру ұйымы - 2016» атты облыстық 
байқауына қатысқаны үшін «Нұр» балабақшасын марапаттады.  Аудандық «Үлгілі 
тәрбиеші» сайысында І орынға ие болған тәрбиеші Бимашева Г.Б мадақтамамен 
марапатталды. Аудандық «Үлгілі тәрбиеші» сайысында «Дарынды тәрбиеші» 
атағына Кадырбекова Ж.С.  ие болды. 2016 жыл аудандық білім бөлімі басшысының 
Құрмет грамотасына тәрбиеші Кадырбекова Ж.С. иегер атанды.  Аудандық «Үлгілі 
тәрбиеші» сайысында «жаңашыл» тәрбиеші атағына ие болған Кияшбаева А. А 
марапатталды. Қобда мектеп-балабақша комплексі «Үштік одақтың бірлігі-бала 
жетістігінің кепілі» атты ата-аналар апталығына белсене қатысты, тәрбиеші 
Қосмағамбетова Ш.Т. алғыс хатпен марапатталды. Қазақстан халықтарының 
бірлігі күніне арналған «Жайна, жаса мамыр» атты аудандық фестиваль-байқауына 
белсене қатысқаны үшін «Нұр» балабақшасы Қобда аудандық әкімінің алғыс хатымен 
марапатталды.
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Ақтөбе қаласы  «Кен и Барби» ЖШС мектепке дейінгі ұйымы 2011 жылы 80 орынға ашылды. 
Оқу-тәрбие жұмысы қазақ, орыс тілінде жүргізіледі. Қазіргі бүлдіршіндерді заман талабына 
лайық, бәсекеге қабілетті, жан-жақты тәрбиелеу мен оқытуда республикалық, облыстық, 
қалалық деңгейлерде нәтижелер мен жетістіктерге қол жеткізіп келеміз. 

Оның ең басты дәлелі балабақша «Темп роста» номинациясында Ақтөбе облысының күміс 
рейтингісін жеңіп алып, «Гордость образования 2016» ұлттық сертификатына ие болып, 
бейімділік даналық білім белгісін алды. Сонымен қатар жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқытуда 
қосқан үлесі үшін Ақтөбе қаласы әкімінің мақтау қағазына ие болды. Мектепке дейінгі ұйымдар 
арасында өткізілген қалалық «Балбөбек» байқауына қатысып жүлделі ІІІ орынды иеленіп, 
дипломмен марапатталды. "Мемлекеттік тіл – ұлт тірегі" қалалық тіл фестивалі аясында 
өткен «Тіл болашағы - балабақшада» атты байқауына қатысып, "Алақай" алғыс хат иеленді. 
Ақтөбе қалалық білім бөлімі мен ғылыми әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен 
өткізілген «Шіркін, би құдіреті» қалалық фестивалінде І орын иеленді. 2016 жылы «Ең үздік 
мектепке дейінгі ұйым» республикалық байқауының қалалық кезеңінде ІІІ орынды иеленді. 
Тәрбиеленуші Зобенко Полина «Дарынды бала» қалалық байқауының «Зерек бала» номинациясын 
жеңіп алды. «Современный детский сад - 2017!!!» педагогикалық жобалар республикалық 
сырттай ұйымдастырылған конкурсына қатысып, сертификатқа ие болды. 2017 жылы «Әр 
бала бір жұлдыз» атты облыстық байқауына қатысып, грамота алды. «EXPO MAMA FEST» 
көрмесіне қатысып, алғыс хат алды. 

Үнемі қалалық деңгейдегі әртүрлі конкурстарға, мерекелерге қатысып тұрады. 1 маусым 
балаларды қорғау күнінде Тұңғыш Президент паркінде      «Ча-ча-ча» биімен мектепалды даярлық 
тобының балалары шықты. 

Балабақшада театрландырылған әрекет өте жоғары дамуда. Балабақша ішінде өтетін 
барлық мерекелік шараларда балаларға костюм тігіп, атрибут, декорация, қойылымның 
барлық реквизиттерін дайындап, театрландырылған қойылымдар қояды. Мультфильмдер 
мен ертегілерді қойып, балалар рөлді сомдайды. Таныс сюжеттер бойынша ертегілерді 
драмалайды. Балалардың барлығы «әртіс» тұрғысында бекиді, сахнада өзін ұстауды үйренеді, 
өз ойларын ашық айта алады, дауыс ырғағы, тілдік мәнері дамиды, түрлі эмоцияларды білдіру 
үшін интонациямен дыбыстауды үйренеді.                      

«Кен и Барби» балабақшасы
Ақтобе қаласы
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 Балабақша – баланың жүйелі түрде білім – тәрбие алатын 
ең алғашқы қоғамдық ошағы, 2010 жылдан бер өз жұмысын 
атқаруда «Алақай» балабақшасында жиырма жеті бала 
тәрбиеленуде. Балабақшаның балаға беретін тәлім – 
тәрбиесінің қаншалықты мықты болуы, сол балабақшада 
қызмет ететін педагогикалық ұжымға, нақтырақ айтар 
болсақ, ұстазға байланысты. Балабақшада меңгеруші, 
әдіскер, психолог, екі тәрбиші, музыка жетекші ұстаздарымыз  
қызмет атқаруда. 

Ұстаз – киелі мамандық. Ол ертеңгі болашақты, 
болашақ иесін – ұлтын тәрбиелейді. Биылғы оқу жылы 
басшылық тарапынан жаңа бастамамен басталды. Оқу 
жылында ата-аналар қатысумен көптеген ертеңгіліктер, 
спорттық сайыстар ұйымдастырылды. Желтоқсан айында 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына байланысты апталақта 
ата-аналар да өз үлестерін қоса білді. «Тәуелсіздік – 
бақытым» атты сурет және макет көрмесінде барлық  
ата–аналар түгелдей қатысты. Әр мереке сайын 
тәрбиеші педагогтар балалармен әр түрлі тақырыптағы 
танымдық және тақырыптық қаралымдар ұйымдастырып 
отырды. Мысалы: Мәдениет үйінде өткізілген ертеңгілік 
«Наурызым», «Анамызды аялайық» бүлдіршіндерге ұлттық 
тәлім-тәрбие беруде.  Себебі өз ұлтының тілін, дінін ата–
бабаларымыздан мұра болып ұрпақтан –ұрпаққа жалғасып 
келе жатқан, салт-дәстүрімізді жалғастырар білімді, жан 
– жақты азамат тәрбиелеп шығару тәрбиеші–педагогтар 
мен ата–аналардың, өскелең ұрпақ алдындағы парызы. 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойына орай «Алақай» 
балабақшасының ұжымына аудандық алғыс хат табысталды. 
Біздің ұстаздарымыздың да жетістіктері аз емес, «Бояулар 
патшалығына саяхат», «Егеменді Қазақстан», «Ересек 
топтағы балаларды шығармашылық әлеуметтік дамыту» 
тақырыптары бойынша сертификат, «Үздік педагогикалық 
жаңалық» байқауынан мақтау қағазы, «Әдістемелік үдеріс 
қызметін жетілдіру» тақырыбы бойынша семинарда 
сертификат иеленді. Бүлдіршіндер «Зимушка зима» 

Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, халықаралық 
экология академиясынан сертификатқа ие болды.

Тәрбиеші – суретші, әртіс, әдебиетші, ақылшы, дос және 
бала жанын бағамдар психолог. «Тәрбиеші адам – тағалы 
атпен тең» деп халық даналығында көрсеткендей, әрбір 
жасалған істен кейін «Жарайсыңдар, балалар! Тобымыз немесе 
ойын алаңымыз қандай сәнді болып қалды, бәрекелді!» деген 
сөздерді есту арқылы жасаған еңбектерінің дұрыс екеніне 
көз жеткізеді. Ұжым болып жұмыс жасай білуі, ұқыптылық, 
ізденімпаздық, аяушылық, қамқорлық, сезімдерін бойына 
сіңіруі аса маңызды.

Кішкентай сәбилеріміз ата-анасының, тәрбиешісінің, 
достарының мінезінен, жүріс-тұрысынан, сөйлеген сөзінен, 
істеген ісінен үлгі алуға тырысады. 

Сонымен қатар сенбілік кезінде балабақша қызметкерлері 
Саркөл ауылдық әкімдік тарапынан табысталған талдарды 
егіп, балабақша одан әрі көркейе түсті. Балабақша 
қызметкерлері, ата-аналар  «Жүрегім толы мейірімге» атты 
акцияға өз үлестерін қосты. Балабақшаның ұстаздары мен 
ата-аналары жәрменке ұйымдастырып, содан түскен ақшаға, 
ауылдың аз қамтылған, мумкіндігі шектеулі балаларға 
қайырымдылық көмек көрсетті.  

Біздің елімізде бала ерекше халық. Ерекше болатыны 
сәби алғаш дүниеге келгеннен бастап, айналасын ерекше 
шаттыққа, ерекше сезімге бөлейді. Күнделікті өсіп келе 
жатқан баланың әр қылығы ата - ана үшін қуаныш, бақыт.
Әр ата - ана баласының денсаулығы мықты, ержүрек, қайсар, 
батыл болып өсуіне жауапты. Қоғамның белгілі қайраткері, 
ақын М.Шахановтың: «Халықта ең бірінші ұлттық рух 
болуы керек», – дегенін әр кез есте сақтап, еліміздің жарқын 
болашағы үшін атсалысуымыз қажет. Өйткені бірінші 
ұлттық тәрбиенің ошағы – отбасында, екінші – балабақшада 
болғандықтан, ата - ана мен балабақша, яғни мұғалімдер мен 
жұртшылық тығыз байланыста болуы шартты нәрсе екенін 
баршамыз біліп жүрейік.

 

«Алақай» балабақшасы
Темір ауданы
Саркөл ауылы  

Балабақша - тәрбиенің алтын бесігі.
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№ 3 балабақша
Текелі қаласы

Балабақшада мектеп жасына дейінгі балалардың 
зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін дамытуға 
арналған ағылшын тілі, би сабақтарын жүзеге асыру 
бойынша түрлі оқу іс-әрекеттер жүргізіледі. Денсаулық 
сақтау саласында: бала денсаулығын нығайту шынықтыру, 
сауықтыру мақсаттарында мекемеде медициналық блок, 
дене шынықтыру, ән-күй, би залдары заманауи жиһаздармен 
толық жабдықталған. Психологиялық салада: баланың жеке 
танымдылық, эмиоцияналдық дамуына әсер ету қамқор 
болу мақсатында мекеме психологы тәрбиешілер мен жеке 
мамандармен тығыз қарым-қатынас жасайды. Бала дамуын 
қалыптастыратын тәсілдерді зерттеу және қолданып көру, 
психикалық процесстердің, баланың мектепке психологиялық 
және ынта жағынан даярлығының мониторингін өткізу.

Балабақша жетістіктері жеткілікті. Меңгеруші Е. 
Жақсыбекова Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым 
министрлігінің Алғыс хатымен, Текелі қаласы білім бөлімінің 
2015-2016 оқу жылындағы балабақшалар арасындағы 
қорытынды рейтингісі бойынша балабақша ұжымы І 
дәрежелі дипломмен және кубокпен, ғимараттарды 
безендіру байқауында қала әкімінің  ІІІ дәрежелі дипломымен, 
Е. Жақсыбекова Республикалық қашықтық «Біздің бала – 
бақшамыздың тарихы» байқауында жүлделі І дәрежелі 
дипломмен марапатталды. Қалалық «Мектепке дейінгі 
ұйымның ең үздік үлескесі» байқауында жүлделі І орынға,  ие 
болды.

Балабақша ұжымы Республикалық қашықтықтан 
өткізілген «Біздің баладақшамыздың тарихы» атты 
презентация байқауында жүлделі І орынға ие болды. 
Тәрбиешілер: Т.Жусипова,  Г. Круг, Н. Логинова, А. Қожағазина, 
А.Цой, Г. Көбей Республикалық «Үркер» интеллектуалдық 
орталығының алғыс хаттары және дипломдармен 
марапатталды. Балабақша ұжымы Республикалық «Үркер»   
интеллектуалдық орталығының алғыс хаты және кубогына 
ие болды. Тәрбиеші Т. Байхель «ZIAT» ҒӘО сертификаты 
және  ІІ республикалық «Білім берудегі жаңа инновациялық 
технологиялар» конференциясына қатысып, мақала 
жарияланғанын растайды. Тәрбиеші А. Кулжабаева қалалық 

«Жас маман» байқауында І орынға ие болды. Тәрбиеші А. 
Кожағазина қалалық «Ең үздік тәрбиеші» байқауында І орынға 
ие болды. Тәрбиешілер: А. Нурмуханова, А. Молдабекова, 
Л. Костенко, А. Цой, Т. Байхель, А. Кулжабаева, Т. Жусипова, 
А. Кожағазина  қалалық білім бөлімінің граматалармен 
марапатталды. Әдіскер З.Г. Леонова І Республикалық 
қашықтықтан өткізілген «Үздік балабақша әдіскері» 
байқауында төсбелгісімен және ІІІ дәрежелі  дипломымен 
марапатталды. Меңгеруші Е. Жақсыбекова «Skils Academy» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алғыс хатының 
иегері атанды. Тәрбиеші С. Абдушева Текелі қаласы білім 
бөлімінің Кұрмет мадактамасымен марапатталды. 
Тәрбиешілер: Л.Кущ, Т.Жусипова Текелі қаласы әкімінің 
Алғыс хатымен марапатталды. Тәрбиеші А. Нурмуханова  
Текелі қалалық мәслихатының Құрмет грамотасымен 
марапатталды. Тәрбиеші Т.А. Байхель 3-4 жастағы балаларға 
арналған «Юный математик» локальдік бағдарламасын 
басып шығарды. Музыка жетекшісі Л.А. Костенко 5-6 
жастағы балаларға арналған «Веселый оркестр» локальдік 
бағдарламасын шығарды. Әдіскер З. Леонова «Чтобы сказки 
не обидеть – надо их почаще видеть»  4-5 жастағы балаларға 
арналған локальдік бағдарламасын шығарды. Тәрбиеші А.Ш. 
Кожагазина 5-6 жастағы балаларға арналған «Арт-терапия 
– фантазия әлемі» локальдік бағдарламасын  шығарды.

Тәрбиеленушілеріміздің жетістіктері: Шаяхметова Дания, 
жетекшісі А.Кожагазина  Республикалық «Үркер»   зияткерлік 
марафонының жеңімпазы және медаль иегері болды. 
Сембаева Алуа, жетекшісі Г. Көбей Республикалық «Үркер»   
зияткерлік марафонының жеңімпазы және медаль иегері 
болды. Республикалық «Үркер»   зияткерлік марафонының 
жүлдегерлері: Е. Наумкина, А. Арстанбек, П. Барлыққызы, 
Н. Нұрбек, Д. Калиев, А. Рамазан, С. Қанат, А. Нұрлан, Ж. 
Қадірхан, А. Шалқарұлы, Д. Василова, А. Амаев, Р.Камалова. 
Республикалық қашықтық "Болашақтың балалары"   
интернет-байқауында Ф.Приймак -  ІІІ дәрежелі диплом, 
жетекшісі Т. Байхель. Тоқтар Айзия, жетекшісі Донасова А.А.  
ІІІ Республикалық қашықтық «Жас суретші» байқауында ІІІ 
орынға ие болды.
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Елбасының «Балапан» бағдарламасы аясында 320 баланы 
қамтитын 16 топпен жабдықталған мектепке дейінгі білім 
беру саласына өз үлесін қосуды мақсат еткен «Күншуақ» 
балабақшасының  іргетасы қаланды. Аз ғана уақыт ішінде 
жеткен жетістіктер жетерлік.  

Алматы облыстық әдістемелік кабинеттің 
ұйымдастыруымен балабақшада Монтессори жүйесі бойынша 
«Инновациялық әдістемелік орталығы» ашылды. Балабақшада 
инновациялық орталық бойынша «Мектепке дейінгі 
ұйымдарда Монтессори технологиясын қолданудың тиімділігі» 
тақырыбында облыстық және қалалық деңгейде семинарлар 
өткізіліп, іс-тәжірибе таратылды. Н.А.Зайцев әдістемесі 
бойынша Санкт-Петербург қаласында өткен «Н. Зайцев 
әдістемесі бойынша балаларды  оқуға және математикалық 
ұғымдарын қалыптастыруға үйрету» атты авторлық курсқа 
балабақша меңгерушісі П.М.Кадирова, балабақша әдіскері 
Р.Тумаева, «Н.Зайцев әдістемесі бойынша балаларға ағылшын 
тілін үйрету» атты тақырыпта ағылшын тілі мұғалімі 
А.Абдельдинова қатысып, біліктіліктерін арттырғанын 
дәйектейтін арнайы сертификатқа ие болды. Балабақша 
меңгерушісі Эстония, Швеция, Финляндия мемлекеттерінде 
өткен «Білім беру үрдісінде жаңа технологияларды Балтық 
және Ресей елдерінде қолдану» форумында іс-тәжірибе алмасуға 
барды.

Қырғыз Республикасы Шолпан ата қаласында «Халықаралық 
білім беруді дамыту академиясы ұйымдастырған «Жаңашыл 
балабақша – 2016» байқауының І жүлделі орынын жеңіп, 
Италияда өтетін халықаралық форумның 30%  жолдамасына 
ие болды. «Жаңашыл жетекші» төсбелгісімен балабақша 
меңгерушісі Кадирова Перизат Мусағалиқызы марапатталды. 

«Болашақ кәсіби оқыту» орталығының ұйымдастырумен 
Астана қаласында қашықтан өткен Республикалық 
байқауында «Қазіргі заманғы балабақшаның үздік көшбасшысы» 
номинациясы бойынша балабақша меңгерушісі Кадирова 
Перизат Мұсағалиқызы жүлделі ІІ орын иеленді.

«Болашақ кәсіби оқыту» орталығының ұйымдастырумен 
Астана қаласында қашықтан өткен республикалық байқауында 

балабақша педагогтары Р.Тумаева, Г. Туғанбаева, Л. Иманалиева, 
Г. Абелбаева, А. Абдельдинова, Л. Естаевалар «Қазіргі заманғы 
балабақшаның үздік мұғалімі» номинация  иегерлері атанды.

Қалалық «Үздік тәрбиеші – 2017» байқауында  мектепалды 
даярлық тобының тәрбиешісі Иманбекова Айгерім I дәрежелі 
дипломына ие болды.

«Күншуақ» мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі 
Аужанова Сая «Су бар жерде – өмір бар» атты тақырыбымен 
сәуір айындағы өткен «Қалалық педагогикалық оқуларда» I 
дәрежелі диплом иегері атанды. Текелі қаласында Алматы 
облыстық әдістемелік кабинетінің ұйымдастырумен өткен  
облыстық «Үздік флипчарт сабақ» атты байқауда балабақша 
педагог-психологы Туганбаева Гүлзат I орынды иеленді.

«Балдаурен–2017»  байқауында балабақша 
тәрбиеленушілерінен құрылған «Күншуақ» би ансамблі 
бас жүлдені жеңіп алғаны үшін қала әкімінің дипломына 
ие болды. Балабақша тәрбиеленушілері өткізілген «Асыл 
бала» республикалық қауымдастығы, КАДУ Қазақстандық 
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының қауымдастығы, 
«ЮСИМАС» зияткерлікті дамыту Халықаралық Академиясы 
мен «Дарын» Республикалық ғылыми-тәжірибелік орталығы 
ұйымдастырылған «Білім жолы» интеллектуалдық 
марафонына қатысып, «Алтын балапан» кубогын жеңіп алды. 
Балабақшаның он тәрбиеленушісі «Білім жолы» зияткерлік 
марафонына қатысқаны үшін сертификат иегерлері атанды.

Балабақшаның мектепалды даярлық «Көбелек», «Күншуақ», 
«Көгершін» топтарының тәрбиеленушілері білімқұмар 
балаларға арналған Республикалық «Үркер» зияткерлік 
марафонына, Халықаралық «ПОНИ» интеллектуалдық 
турниріне қатысқаны үшін сертификат және мадақтау 
қағаздарын иеленді. Алматы обылысының білім басқармасы 
әдістемелік кабинетінің ұйымдастырған облыстық «Мектепке 
дейінгі ұйымның ең үздік үлескесі» байқауында ІІ орынды иеленді.

Алматы облысының білім басқармасы ұйымдастырған 
мектепке дейінгі ұйымдар арасында «Үздік балабақша –2017» 
байқауының ІІ орын иегері атанды.

№ 8 «Күншуақ»
бөбекжай-балабақшасы 
Талдықорған қаласы
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№ 13 «Балапан» балабақшасы
Атырау қаласы

Балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі 2010-2014 
жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы бойынша ТОО «СНАБОЙЛ СТРОЙ» кәсіпорнының 
демеушілігімен Құрылыс департаментінің тапсырыс бойынша күрделі жөндеуден өткізіліп іске 
қосылды. 

Балабақшаның  жетістіктері: Г.Х. Хизағалиева қалалық педагогикалық оқуда алғыс хатпен, 
“Айгөлек” балалардың шығармашылық қалалық фестивалінде қалалық оқу бөлімі тарапынан 
балабақша алғыс хатпен, “Айгөлек” балалардың шығармашылық қалалық фестивалінде 
“Хореография” номинациясы бойынша ІІ дәрежелі дипломмен, «Театр» номинациясында «Қызыл 
телпек» қойылым І дәрежелі дипломмен,  “Вокал” номинациясы бойынша  І дәрежелі дипломмен 
Мақаш Аяулым, қалалық «Айгөлек» балалардың шығармашылық фестивалінде “Вокал” 
номинациясы бойынша І дәрежелі дипломмен Асқар Рамазан, облыстық «Айгөлек» балалардың 
шығармашылық фестивалінде І дәрежелі дипломмен Р.Асқар марапатталды. Балабақша аралық 
«Болашаққа-дені сау ұрпақ» сайысында  І дәрежелі дипломға ие болды. Қалалық мектеп жасына 
дейінгі «Білім жолымен бәрін білгім келеді» байқауында Нұрсұлтан Абылай ІІІ дәрежелі диплом 
иегері атанды. “Ойна да ойлан” номинациясында ІІІ дәрежелі диплом иегері – Калыбай Айжан. 
“Бәрін білгім келеді” номинациясында  ІІ дәрежелі диплом иегері – Смахов Ардақ, спорттық  
интеллектуалдық олимпиадасында балабақша аралық сайыста ІІІ дәрежелі дипломмен ересек 
топ балалары марапатталды. Қалалық «Айгөлек» фестивалінде “Вокал” номинациясы бойынша ІІ 
дәрежелі дипломмен Сабирова Асемай марапатталды. Тәрбиешісі Қ.Қ.Қосымбаева республикалық 
www.45 minut. kz басылымынан грамота және сертификатқа ие болды.  «Үздік психолог» сайысында  
ІІІ  дәрежелі дипломмен Г.Т.Ихсанова марапатталды. Қалалық «Білім беру мазмұнын жаңарту 
жағдайында педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен білім сапасын арттыру» тақырыбындағы 
XVIII педагогикалық оқуларда педагогикалық шеберлігімен ерекшеленген А.Н.Туленова ІІ дәрежелі 
дипломмен марапатталды.  
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 «Құлыншақ»  бөбекжай-балабақшасы
Исатай ауданы

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» 
атты Қазақстан халқына жолдауында «Өмір бойы білім алу» әрбір қазақстандықтың жеке кредосына 
айналуы тиіс»,- деп  білім беруді жаңғыртуды одан әрі жалғастыруға үлкен мән бере атап көрсетілген.

«Құлыншақ» балабақшасы «Ең таңдаулы балабақша» аудандық, облыстық байқауларында 
І дәрежелі дипломға ие болып, республикалық байқауының «Лауреаты» атанды. «Білім беру 
қызметкерлерінің кәсіби өсуі – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің шарты» аудандық, 
облыстық  педагогикалық оқуларында Н.Ғ.Абілбашарованың «Ертегілер арқылы мектеп жасына 
дейінгі балалардың негізгі құзіреттіліктерін қалыптастыру» тақырыбындағы баяндамасы І дәрежелі 
дипломмен марапатталып, Талдықорған қаласында «Баланың жасында көргені бүкіл өміріне азық 
болады» тақырыбында өткен республикалық педагогикалық оқуларда алғыс хатпен марапатталды. 
Ғ.Р.Есенгенжина республикалық ХХV педагогикалық оқуда ІІІ  дәрежелі дипломмен марапатталды.

2014-2015 оқу жылында балабақша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 
жылғы 9 қазандағы № 408 бұйрығына сәйкес «Мектепке дейінгі ұйымдардағы жаңа технологиялар мен 
білім беретін оқу бағдарламаларын сынақтан өткізу алаңы» болып бекітілді. 

Тәрбиеленушілер жетістігі: "Айгөлек" мектеп жасына дейінгі балалар шығармашылығының 
облыстық фестивалінде «Еркем-ай» балалар оркестрі І, ІІ дәрежелі дипломдармен мараптталды, 
жетекшісі Ш.Ж.Қайырлиева.

Мектеп жасына дейінгі балалар шығармашылығының облыстық «Айгөлек» фестивалі 
қорытындысымен  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Мектепке дейінгі 
балалық шақ» Республикалық орталығы ұйымдастырған Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына арналған балалар шығармашылығы «Қазақстан - біздің ортақ үйіміз» сырттай аймақтық 
фестиваліне қатысып, «Дала үні» номинациясы бойынша «Бас жүлдеге» ие болып, арнайы дипломмен 
марапатталды. 
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Исатай ауданы
«Қарлығаш» бөбекжай балабақшасы

«Қарлығаш» бөбекжай балабақшасы  2005  жылғы 17 тамызда ашылды. «Мектепке 
дейінгі балалық шақ» республикалық орталығының жұмыс жоспарына сәйкес Қазақ 
хандығының 550 жылдық мерейтойына арналған «Ханталапай» интеллектуалдық 
(сырттай) республикалық байқауға Атырау қаласы № 19 «Шұғыла», № 30 «Жұмбақ», 
Исатай ауданы «Қарлығаш» мектепке дейінгі ұйымдардың бейне материалдары 
жіберілді, байқаудың қорытындысы бойынша Исатай ауданының «Қарлығаш» 
балабақшасы бас жүлдеге ие болды.

«Үздік балабақша меңгерушісі» облыстық байқауы ұйымдастырылып өткізілді. 
Білім беру жүйесін дамытуға ықпал ететін дарынды педагогтарды анықтау 
мақсатында мектепке дейінгі ұйымның «Үздік балабақша меңгерушісі» байқауы 
өткізіледі. Үздік меңгерушілердің педагогикалық инновациялық, басқару, бақылау 
тәжірибелері қаралды, шығармашылықпен жұмыс істейтін, рухани-адамгершілік, 
ғылыми-әдістемелік және ақпараттық мәдениетті игерген, замануи ақпараттық 
коммуникациялық технологияны меңгерген, жан-жақты дамыған, жоғары 
интеллектуалды деңгейдегі дарынды педагог анықталды. Байқауға аудандық, 
қалалық байқаудан бірінші жүлделі орынға ие болған 8 меңгеруші қатысты. 
Бас жүлдені Исатай ауданы «Қарлығаш» балабақшасының меңгерушісі Тамара 
Молдашқызы Халенова иеленді.
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Шығыс Қазақстан 
облысы
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Детский сад «Нұр-Дәулет» создан при учреждений 
«Семейская школа – гимназия лингвистики и компьютерных 
технологий» в 2011 году по программе «Балапан» в рамках 
частно- государственного партнерства. И хотя пять лет - 
совсем небольшой срок, результаты деятельности детского 
сада плодотворны. 

В нашем детском саду стало доброй традицией, быть 
активными участниками  конкурсов, семинаров, проектов. 
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив 
завершил работу над проблемной темой: «Трёхъязычие, 
как средство гармоничного развития детей дошкольного 
возраста».  Итогом трёхлетней работы над данной темой 
был проведённый в марте 2016 года областной семинар 
при содействии регионального центра «Шығыс», где 
присутствовали педагоги из разных районов ВКО и, которые 
убедились, что трёхъязычие в детском саду – не миф, а 
реальность. 

 Так же педагоги детского сада в течении всего учебного 
года постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
посещают городские методические объединения, знакомятся 
с опытом работы своих коллег и делятся опытом с педагогами 
дошкольных учреждений города и региона. Приобретают, 
изучают новинки  методической литературы, применяют 
на практике  современные инновационные технологии. Все 
это в комплексе даёт хороший результат в организации  
педагогической деятельности, улучшении качества  
воспитания и образования  дошкольников.

Увидеть в ребенке творческую личность, раскрыть, 
реализовать, для педагогов – целое искусство. И те педагоги, 

которые владеют этим искусством, будут удовлетворены  
плодами своей деятельности – всецело. Так как дети 
благодатная и отзывчивая публика. 

  Убедиться в этом могли не только коллектив детского 
сада «Нұр-Дәулет», но все родители и приглашенные 
гости. 22 ноября 2016 года, на большой сцене театра Абая 
состоялся грандиозный концерт в честь 5-летнего юбилея  
детского сада «Нұр-Дәулет». 

   Участвовало в данном концерте более 400 детей, педагогов, 
а так же задействованы и родители. Было представлено 
более 20 концертных номеров: это вокальные номера, танцы, 
музыкальные постановки. Руководители Раиса Садвокасовна, 
Жанар Алипхановна, музыкальный руководитель Гульмира 
Ембергеновна, хореографы, методическая служба и все 
педагоги, подвели итог своей деятельности за прошедшие 5 
лет сплоченной, плодотворной работы. 

Проведение международной специализированной 
выставки EXPO-2017 в Астане является одним из ключевых 
проектов Казахстана. Коллектив детского сада не остался 
в стороне и посветил целый месяц этой актуальной теме. 
В течении этого месяца был запланирован и  проведён 
Экологический марафон,  тема которого: «Планета детей 
за энергию будущего», итогом «Экологического марафона» 
стал экологический праздник, танцевальный флешмоб на 
городском уровне в поддержку Проекта «Энергия будущего». 
Самым значимым и большим достижением в 2016 – 2017 
учебном году,  является присвоение переходящего Кубка: 
«Лучшее частное дошкольное учреждение». 
      

«Вылепить прекрасную статую и 
вдохнуть в нее жизнь – хорошо: 
но развить юный ум, вылепить
по-своему юную душу и вдохнут 
в нее чувство – правдив еще лучше»
(В. Гюго)

Детский сад «Нұр-Дәулет»
город Семей 
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№ 5 бөбекжай-балабақшасы
Аягөз қаласы

Бөбекжай-балабақшада мектепке дейінгі балаларды 
оқытып тәрбиелеуде және жан - жақты дамыған 
жеке тұлғаны дамытуда барлық жағдайлармен 
қамтамасыз етілген. Мекеменің материалдық - 
оқу базасы жоғары деңгейде жабдықталған, мұнда 
медициналық, психологиялық, логопедтік қызмет, 
физиокабинеттен тұратын сауықтыру кешені, 
спорттық –хореографиялық, ән – күй залдары, ағылшын 
және өзін-өзі тану кабинеттері бар. Топ бөлмелері 
заманауи модульдық жиһаздармен және дамыту 
ойын, ойыншықтар, дидактикалық материалдарымен 
қамтамасыз етілген. Тәрбиеленушілердің жетістік 
көрсеткіштері: аудандық  балабақшалар  арасындағы 
спорттық сайыста  І орын,  аудандық «Тірі табиғат 
бұрышы» сайысында бас жүлде, аудандық білім 
бөлімінің Конституция күніне арналған «Менің 
Отаным-Қазақстан» асфальтқа сурет салу сайысында  
ІІІ орын, облыстық «Балапан» конкурсында ІІІ орынды 
4 тәрбиеленуші иеленді, Республикалық «Zummer 
Fantasies» байқауына ІІІ дәрежелі диплом иегерлері 
атанды. 

2016-2017 оқу жылы бойынша тәрбиешілердің 
жетістік көрсеткіштері: Сеитжапарова Жанар 
Амангелдыевна республикалық «Ең үздік қалалық 
балабақша» конкурсында төсбелгі және І орын,  
облыстық «Сапалы білім беру ұйымында- тиімді 
басқарушы» мекеме басшыларының конкурсында ІІІ 

орын, аудандық «Тірі табиғат бұрышы» сайысында Бас 
жүлдені жеңіп алды. Канафьева Жанна Ирджановна 
«Үздік педагог портфолиосы» республикалық сырттай 
байқауда ІІІ дәрежелі дипломмен, «Үздік балабақша 
педагогы» атты жоба сайысында Құрмет грамотасы 
және «Үздік балабақша педагогы» төсбелгісімен 
марапатталды.  Бабаханова Балжан Спанқызы «Үздік 
педагог портфолиосы» Республикалық сырттай 
байқауында сертификат иеленді. «Үздік балабақша 
педагогы» атты жоба сайысында Абдрахманова 
Гульзира Кажыгабыловна, Идрисова Гаухар Құрмет 
грамота және «Үздік балабақша педагогы» 
төсбелгісімен марапатталды. «Солнечный свет» 
сайтында өткізілген Халықаралық шығармашылық 
конкурсында Оразгалиева Гульмира Маратовна, 
Олжаева Меруерт Жакановна Матимбаева Арай 
Айтмухановна  түрлі номинациялар бойынша І орын 
иеленді. «Шабыт» білім беру-әдістемелік орталығы 
ұйымдастырған «Фокус» қашықтықтан өткізілген 
байқауда Абдрахманова Гульзира Кажыгабыловна, 
Адамова Сандуғаш Сагынханқызы, Байюсупова Пану 
Битоковна, Бутантаева Жанар Скаковна, Бекболова 
Шолпан Бериккуловна жүлдегерлерді жоғары дәрежеде 
дайындағаны үшін дипломмен марапатталды. 
Бөбекжай-балабақша әкімшіліктері арасында өткен 
«Намыс дода» спорт сайысында бөбекжай-балабақша 
әкімшілігіне сертификат табысталды.
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Дошкольное образование детей является начальным звеном непрерывного 
общего образования человека, также своеобразным фундаментом будущего 
школьного обучения. 

Наши дети ежегодно являются победителями и призерами следующих 
конкурсов: областной  интеллектуальный конкурс «Балапан», республиканский 
марафон «Үркер», международный конкурс «Пони» (Пойми! Открой! Найди! 
Исследуй!) международный игровой конкурс «Человек и природа». За 2016-2017 
учебный год дети являются победителями таких конкурсов, как городской 
конкурс по казахскому языку, городской конкурс «Экознайка», республиканский 
конкурс «Юные таланты», республиканский конкурс «Наурыз…», 
республиканский конкурс «Золотая осень», международный конкурс «Тайны 
Космоса».

Педагоги прошли международные мастер-классы в рамках игровых 
технологии «ЖИПТО» и «Занимательная и увлекательная техносфера 
(конструирование, моделирование, робототехника) в дошкольном и 
начальном образовании» - 62,5% педагогов. За 2016-2017 учебный год 65,2% 
педагогов  имеют публикации в Республиканском журнале «Педагогическая 
мысль" 

Участие педагогов в конкурсах, смотрах и  конференциях; публикации в 
СМИ: республиканский конкурс «Тәлімі мол тәрбиеші ұстаз» воспитатель 
Котова Е.А. – 2 место, Республиканский конкурс «Мәңгілік ел» Данильченко С.Г., 
Чернышова В.А., Котова Е.А., Горбатовская Л.Н., Тутунова М.Б., Мухамжарова 
Л.Н., Ашкенова Б.С., Абайдельдинова М.У. – сертификаты, республиканский 
конкурс «Я-педагог 21 века» по английскому языку Сейсапарова С.К. – 1 место 
диплом, Республиканский НПК «Современные методы и технологии обучения: 
детский сад-школа-вуз» директор Амренова Н.К. – сертификат, диплом 
за 2 место «Лучший доклад 2016 года», республиканский конкурс «Лучшая 
разработка мероприятия» Данильченко С.Г.- 3 места, Чернышова В.А. – 1 и 3 
место. Республиканский конкурс "Тіл - ең асыл құндылық" Мухамадиева М.М. – 
3 место, Бердигожина Б.Т. – сертификат.

Сотрудничество образовательного учреждения с общественными 
организациями и другими учреждениями, как со школой № 29 и с ВК 
гуманитарным колледжом.

Детский сад № 8 «Мирас» 
город  Усть-Каменогорск
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Березов мектеп – балабақша кешені 2008 жылдың 1 қараша айынан бастап есігін ашты. 
Сол уақыттан бастап әр түрлі іс – шаралар, жарыстар, семинарлар, байқаулар өтуде. Қазіргі 
уақытта мектепке дейінгі ұйымдарда білім сапасын арттыру аса маңызды мәселе, ол үшін 
жалпы және негізгі жағдайларды жасарту басты болып саналады. Балабақшада еңбек етуге 
толық жағдай жасалып, тәрбиелеу мен білім берудің технологияларын сауатты меңгеріп, жаңа 
педогогикалық әдіс –тәсілдер жүйесін кәсіби шеберлікпен игеріп, оны тәжіребиде пайдалануға 
шығармашылықпен үлес қосып отырады. 

    Жанар Ерболатовна Майтахова «Жас өскелең ұрпақты тәрбиелеуде жеткен жетістіктері 
мен адал еңбегі үшін», «Білім жүйесінің дамуына қомақты үлес қосып, жоғары көрсеткіштерге 
жеткені үшін», «Ең үздік мектеп - балабақша тәрбиешісі -2014»,  «Мектепке дейінгі ұйымдар мен 
шағын орталықтардың тәрбиелеу мен оқыту жұмыстарын жаңаша ұйымдастыру жолдары» 
тақырыбындағы облыстық семинарда экологиялық тәжірибені ең жоғары дәрежеде орындады. 

«Ертегі» балабақшасымен іс-тәжірибе алмасты. Ақсай қаласының  №5 «Ертегі» 
балабақшасымен ұжымдық жұмыс жасалып, әдіскер Л.В. Локтува және Ж.Е. Майхатова байқауда 
2 орын иеленді. Березов балабақшасы туралы шағын бейнефильм жасалды. 2016 жылы «Ұлттық 
ойындарды сабаққа пайдалану жолдары» семинарында «Тауық пен балапан» іс – шарасы 
ұйымдастырылып, «Мақта қыз бен мысық» ертегісі мюзикл арқылы көрсетілді, талқылауда 
түрлі сыни пікірлер айтылып, ең үздік сабақ деп танылды. Березов мектеп балабақша кешенінің 
тәрбиеленушісі Нұғұман Нұржан «Кел балалар оқылық» байқауына катысып, алғыс хат алды.

Болашақ ұрпақ тәрбиесі өте үлкен жауапкершілікті талап етеді. Адамға бірінші кезекте білім 
емес, тәрбие берілуі керек.  Бұл балабақшада оқу – тәрбие жұмыстары үш тілде жүргізіледі. 
Ұлттық орталықта күніне бірнеше сағатын өткізетін бүлдіршіндер ұлттық құндылықтарды 
бойына сіңіре алады, ата-баба  ерліктерін, халқымыздың әдет – ғұрпын, дәстүрін бала түсінігіне 
сай дәрежеде үйренеді. 

Березов мектеп – балабақша кешені
Глубокое ауданы
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    Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Зайсан қаласы 
2008 жылдың 30 наурызынан бастап «Зайсан қаласындағы 
балаларды мектепке дамыту орталығы»  №1 «Еңлік» 
балабақшасы бөліну жолымен, заңды тұлға болып, қайта 
құрылған. 

Педагогтардың кәсіби шеберлігін және білім беру деңгейін 
көтеру, іс-тәжірибе тарату мақсатында "Мектепке 
дейінгі мекемеде денсаулық сақтау технологиясының 
қолданылуы"; музыка жетекшілері мен дене тәрбие 
нұсқаушыларына арналған аудандық семинар «Мектепке 
дейінгі мекемеде денсаулық сақтау технологиясының 
қолданылуы мен музыка жетекшісінің педагогикалық 
үдерісті ұйымдастыру ерекшеліктері», «Мектепке дейінгі 
ұйымда вариативтік бөлімнің ұйымдастырылуы» аудандық 
практикалық семинар ұйымдастырылып отырады. 

Үнемі басшы ретінде білім мен біліктілігін жетілдіруде 
өзіне және ұжымына үлкен талап қоятын балабақша 
меңгерушісі А.М. Досбаеваның басшылығымен балабақшада 
балалардың дамуына толық жағдай жасалған. Сонымен 
бірге балабақшада еңбек етіп келе жатқан әдіскер 
Л.Ж.Боржикова жас мамандарға қамқорлық көрсетіп, 
жаңашылдыққа ұмтылып, өз ісін жауапкершілікпен 
атқарса, ұйымдастырылған оқу қызметтерінде 
жаңа технологияларды пайдаланып жүрген тәрбиеші 
Т.Е.Дүтбаева, ізденімпаз тәрбиеші М.Ж.Дүтбаева мен 
бала жүрегінен ерекше орын алып жүрген педагог-психолог 
Г.Ж.Қатпанова жұмысы көз қуантады. Ертеңгілік жаттығу 
мен әр түрлі спорттық шараларды жандандырып жүрген 
дене шынықтыру нұсқаушысы Е.М.Қадылбековтың және 
ертеңгіліктердің қызықты да тартымды өтуіне музыка 
жетекшісі А.Е. Бекшойнованың еңбектері зор.  

Республикалық педагогикалық оқудың аудандық 
кезеңінде балабақша әдіскері Л.Ж.Боржикова жүлделі 3 
орынмен марапатталды. Аудандық балабақша балалары 
арасындағы спорттық сайыс ұйымдастырғаны үшін дене 

тәрбие нұсқаушысы Е.Қадылбеков аудандық білім бөлімінің 
марапатына ие болды. Ұйымдастырылған педагогикалық 
оқудың аудандық кезеңіне балабақшаның музыка жетекшісі 
А.Е. Бекшойнова жүлделі 2 орынмен марапатталды. 

Жыл сайын балалар аудандық сайыстарға, қашықтықтан 
ұйымдастырылатын байқауларға қатысып, жүлделі 
орындарға ие болады: аудандық балалар арасындағы 
«Толағай» спорттық сайыста балабақша тәрбиеленушілері 
2 орынды жеңіп алды. «Елім менің» аудандық патриоттық 
сайысында «Бас жүлдені» тәрбиеленуші Болатбекқызы 
Айару алды. Балабақшаның тәрбиеленушілері облыстық 
«Балапан» байқауында жүлделі 1, 2, 3 орын иегерлері 
атанды: Қуанышбекова Еркеназ, Тілеуханова Інжу, 
Аубакирова Айсұлу, Алиханова Айару, Аленова Абигель, 
Танжиков Ахмет. Республикалық қашықтықтан өткен 
«Наурыз – көктем және молшылық мерекесі» атты 
байқауда тәрбиеленуші жүлделі 3 дәрежелі дипломмен 
марапатталды. 

Мекемелер арасында өткен «Гүлдер мерекесіне» орай 
ұйымдастырылған шарада «Бас жүлдені», «Үлгілі мекеме» 
атағын, «Үздік мектепке дейінгі ұйым» байқауында 
жүлделі 3 орынды жеңіп, «Ең үздік мектепке дейінгі ұйым 
портфолиосы» номинациясын алғаны үшін марапатталды. 
«Денсаулық фестивалі» шарасында балабақша ұжымы бас 
жүлдені жеңіп алды. Өткізілген әрбір іс-шара аудандық  
«Достық» және «Мектеп және қоғам» баспа беттері мен 
балабақшаның арнайы enlik.kz сайтында жарыққа шығады. 
Ол жерде бала тәрбиесі жөнінде ата-аналарға арналған 
бұрыш, жетістіктері мен жаңалықтар жарияланады.

Мемлекет пен ата-ана тәрбиешіге өзінің ең қымбатты 
асылын, халықтың болашағы-сәбиінің тағдырын барлық 
ықылас ниетімен сеніп тапсырады. Мұндай сенім мектепке 
дейінгі мамандарға үлкен жауапкершілік жүктейді. Біз осы 
жауапкершіліктің үмітін ақтап, болашаққа нық сеніммен 
қадам басамыз.

«Қоршаған орта мен өндірістік еңбекке, 
білімге деген балалардың құштарлығы 
мектепке дейінгі кезеңде қалыптасатынын 
естен шығармау керек»
                                                    Н.Ә. Назарбаев  

Зайсан ауданы
Зайсан қаласы
№ 1 «Еңлік» балабақшасы
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Республикалық «Балапан» бағдарламасы аясында 
құрылған «Күншуақ» балабақшасы 2013 жылдың 1 
ақпанында кішкентай бүлдіршіндерге өз есігін айқара 
ашты. Балабақшадағы педагогикалық ұжымның 
барлық оқу-тәрбиелеу жұмыстары әрбір баланы жеке 
тұлға ретінде үйлесімді жан-жақты дамыта отырып 
тәрбиелеуге бағытталған. 

Балабақша жыл сайын қалалық сайыстарға, 
педагогикалық кеңестер, семинарлар мен ашық оқу 
қызметтеріне қатысып, тәжірибе алмасып тұрады. 
Тәрбиешісі Б.С. Кабзолдина Білім басқармасының 
грамотасымен марапатталды. «Тәрбиеші – қайырымды 
жүрек» қалалық конкурсында 3 орынға ие болды. 
Л.М. Кунафина «Ұлттық тәрбие – ұлт болашағы» 
әдістемелік құрал шығарды.  Ж. Асаубаева қалалық «Жыл 
тәрбиешісі» сайысына қатысып, «Жаңашыл тәрбиеші» 
номинациясымен марапатталды. А.Копежанова қалалық 
«Жыл тәрбиешісі» сайысына қатысып, «Ізденімпаз 
тәрбиеші» номинациясымен марапатталды. «Білім 
және Ғылым» Республикалық ғылыми конференциясында 
«Ең үздік тәрбие сағаты» бағыты бойынша 2 орынға 
тәрбиеші Л.Кунафина ие болды. 

Облыстық «Балапан» зияткерлік турниріне қатысып, 
ІІІ орынға ие болған Абдығану Елнұр мен Касимова 
Ясмина грамотамен марапатталды. «Шабыт» білім 
беру-әдістемелік орталығы ұйымдастырған мектепке 

дейінгі, жалпы орта, қосымша білім беру ұйымдарының 
білім алушылары арасында 2017 жылы «Күз бояуы» 
қашықтық интернет-байқауында Акшикова Ильзара 
мен Асаинов Алдияр І және ІІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталды. «Шабыт» білім беру-әдістемелік 
орталығы ұйымдастырған мектепке дейінгі, жалпы 
орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 
мекемелерінің білім алушылары арасында өткізілген 
интернет байқауында Русланұлы Нұрали, Оспанов Ислам, 
Қазбек Ануар ІІ дәрежелі дипломмен, Теміржан Әділжан 
ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. «ZIAT» ғылыми-
әдістемелік орталығының «Менің Тәуелсіз Қазақстаным» 
атты республикалық суреттер сайысында 1 орынға 
ие болған Каратаев Абылай, Толепов Иляс, Мажгутова 
Жибек, Мухаметкали Али, Ерганат Ануар және «New 
Opportunities» оқу-әдістемелік орталығының ІІ деңгейлі 
диплом иегері Кошербек Айнагуль атанды.

Сондай-ақ, балабақша тәрбиешілері мен 
тәрбиеленушілері республикалық IQ «Үркер» орталығының 
мақтау қағаздары мен сертификаттарына Сериков 
Алижан, Каратаев Абылай ие болған, облыстық 
«Балапан» сайысының мақтау қағаздарымен  Ранбаев 
Жандос, Зарубек Кудайберген марапатталды. Сонымен 
қатар балабақша ұжымы қалалық конкурстарға белсенді 
қатысып,  жүлделі орындарға ие болады. 

«Күншуақ» балабақшасы
Курчатов қаласы
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В сентябре 2014 года открылся частный детский сад «Өрнек» по программе 
государственно-частного партнерства  и государственной программе «Балапан». 
Учредеитель частного детского сада ТОО «Өрнек» в лице Койгельдина Ержан 
Турсынхановича. 

  Ежегодно по итогам года  два года подряд Гран-при в номинации «Лучший детский 
сад», в областном конкурсе «Лучший дошкольный двор сельского учреждения» занял 
2 место.

На базе детского сада были проведены два семинара, которые прошли на 
высоком методическом уровне для заведующих детских садов и для воспитателей. 
Заведующая частным детским садом приняла участие в областном конкурсе 
«Эффективный руководитель – продуктивная организация образования», по 
итогом конкурса  разработка педагогического совета была признана одной из 
лучших. В областном этапе республиканского конкурса «Фестиваль инновационных 
идей» заняли 3 место. Баймадиева Г.М. удостоена грамоты и благодарственного 
письма за участие в республиканском конкурсе «Лучший методист детского сада» 
от SKILLS AKADEMY  Martebe.kz. Сейтказына А.Е. получила Гран-при в конкурсе «На 
зарядку становись!», в конкурсе «Лучший музыкант-2017 года» заняла 2 место, 
а ее воспитанники в конкурсе лучшие детские музыкальные номера І места, 
Ескеалмасова А.Д. заняла І место в районным конкурсе «Лучший воспитатель года 
- 2016». Ее  воспитанник старшей группы «Балапан» Ерланұлы Ислам занял 1 место 
в районном конкурсе «Жігіт сұлтаны». В республиканском марафоне «Уркер», 
участвовали 12 воспитанников, из них один завоевал Гран-при, трое І места.  
Туенбаева Г.О. удостоена диплома ІІІ степни в Республиканском конкурсе «Лучшее 
портфолио воспитателя» от научно- методического центра «Зият». В конкурсе 
«Осеннее раздумье» организовнной  «Гендерным фондом Евразии»  Закирова Д.Ш. 
заняла ІІІ место.  
        

  

Детский сад «Өрнек» 
Кокпектинский район



72      

         
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - 2017

«Балалар және балабақшалар»  

Жамбыл  облысы



74      

         
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - 2017

«Балалар және балабақшалар»  

№ 12 арнайы 
гастроэнтерологиялық балабақшасы
Тараз қаласы

Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің «№12 арнайы 
гастроэнтерологиялық балабақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны 1983 жылдан жұмыс 
істейді. Ғимаратта 12 топтық бөлмелер, музыка және 
спорт залы, медициналық блок (мед.бике бөлмесі, егу және 
жеке кабинеттері, тұзбен емдеу кабинеті, физио кабинет), 
әдістемелік, психолог, бейнелеу өнері кабинеттері бар. 
№12 арнайы гастроэнтерологиялық балабақшасын  
Балтабаева Марфуға Рахматуллақызы басқарады.     

 Оқу жылында қойылған жылдық міндеттерді шешу 
мақсатында жұмыс  педагогтармен қатар  ата-аналармен 
де сабақтастықта жүргізіліп келеді. Балабақшада ата – 
ана- педагог- бала 3 жақты байланыста жұмыс жасайды.

Балабақшада балалардың танымдық процесстерін, 
ақыл – ой  деңгейін дамыту мақсатында балалармен 
тренингтер, релаксация, оқу қызметі, әртүрлі ойын – 
сауықтар жүргізіледі. Сонымен қатар балабақшада тұзбен 
емдеу, фито чай, «Көңілді политра»,   «Толағай»,  «До – 
ре – ми – фа – соль», «Соловушка» «Грация», «Сымбатты 
бишілер», «Полиглот», «Көңілді ағылшын» және дарынды 
балалармен  «Білімділер мен білгірлер» үйірмелері жұмыс 
жасайды. Осы атқарылған жұмыстардың нәтижесінде 
тәрбиеленушілер халықаралық «Пони», «Дарын», «Үздік 
жоба», «Сайыстар әлемі», республикалық «Үркер», 
«Зияткер бала»  медалі, «Логика» пәні, «Жас зертеушілер», 
«Сұлулық әлемі», «Мен суретшімін», «Үздік қалалық 
балабақша»  байқауы , «Туған жерім – алтын бесігім!», «Ұлт 
өнері -ұрпаққа мұра», «Жүйріктер жүйрік озар жарысқанда»  
ән байқауы, облыстық «Облыстық сурет көрмелері», 
қалалық «Қазақшаң қалай балақай», «Мың бұралған 

бишілер»,  балабақшаішілік «Көңілді алаң», «Көктем аруы», 
«Әкем, анам, мен», «Білімділер мен ақылдылар», «Күз 
ханшайымы», «Менің әжем алтын» сияқты сайыстар мен 
байқаулар, олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие 
болды.      Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді 
сіңіру – ата-ана мен тәрбиешінің басты міндеті. 
Кішкентай бүлдіршіндеріміздің бойына ізгілік, мейірімділік, 
қайырымдылық, адамгершілік қасиеттерін сіңіріп, өз-өзіне 
деген сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер 
шешуші рөл атқарады. Адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке 
тәрбиелеу күнделікті балабақша өмірінде, тәрбиешінің 
жұмыс күнін ұйымдастыру процесінде, ойын және оқу 
ісінде жоспарлы түрде қамтылады. Тәрбиешінің тәртібі, 
іс - қимылы, балалармен, үлкендермен қарым - қатынасы 
кішкентай сәбилер үшін үлгі болып, олардың жеке басының 
қалыптасуына ықпал етеді. Балабақша мен отбасы 
арасындағы тығыздық артқан сайын бүлдіршіндеріміздің 
адамгершілік құнды қасиеттері арта түседі. 
Бүлдіршіндерімізде жақсы қылықтар, ұжымдық қарым - 
қатынас, адамгершілік сезімдері, еңбексүйгіштік, үлкендер 
еңбегін құрметтеу, жауапкершілік, патриоттық сезімдер 
туралы түсініктер қалыптасады. Кішкентай бөбектер 
адамгершілік қасиеттерді ата - анасынан, үлкендерден, 
тәрбиешілерден насихаттау арқылы емес, тек шынайы 
көру, сезіну қатынасында алады. Адамгершіліктің құнды 
қасиеттерінің негізі отбасында қалыптасады,     

Тәрбиенің алтын бесігі - балабақшадағы сәбилерді 
адам баласына тән асыл қасиеттерге, адамгершілікке 
тәрбиелеуден жалықпайды!
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№ 35 «Ер Төстік» балабақшасы
Тараз қаласы

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында көптілділік 
мәселесі туралы «Қазақ тілінің басымдығы сақталады. Оның 
әрі қарай дамуына зор көңіл бөлінеді. Сонымен қатар бүгінде 
ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа 
экономика тілі. Қазіргі кезде 90% ақпарат ағылшын тілінде 
жарияланады. Әрбір екі жыл сайын олардың көлемі 2 есе ұлғайып 
отырады. Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан жалпы 
ұлттық прогреске жете алмайды» - деп атап көрсетті. 

     №35 «Ер Төстік» балабақшасында «Балабақша жағдайында 
көптілдікке тәрбиелеудің педагогикалық-психологиялық 
аспектілері» тақырыбында  2013-2017 жылдар аралығында 
ғылыми-педагогикалық эксперименттік жұмыс  жүргізіледі. 

     2013 жылдан бастап эксперименттік жұмысты 
үйлестіруші педагогтар мен эксперименттік топ  
балалары түрлі деңгейдегі байқаулар мен жарыстарға 
қатысып, жеңімпаз атанды.   Педагогтар мен балалардың 
жетістіктері: әдіскер Р.Т.Бейсенбекова «Ең  үздік  бала  
бақша  әдіскері» қалалық  байқауында  І орынға  ие  болды, 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына  орай  
ұйымдастырылған  «Бесік  арбасы» шоуына қатысқаны үшін 
балабақша ұжымы Тараз қаласы әкімі Н.Календеровтың  
алғыс  хатымен  марапатталды. Тәрбиеші   Ф. Әлімбекова   
қалалық  «Жыл   тәрбиешісі» байқауында  ІІІ орынды   иеленді.  
Бейнелеу    өнер   жетекшісі   Г.М. Өмірбекова Республикалық 
«Тәуелсіздік – тұғырым» атты көркемсурет байқауында 
дипломмен, республикалық «Ұлт өнері-ұрпаққа мұра» атты 
қол өнер байқауында дипломмен марапатталды. Тәрбиеші 
А.А.Конакбаева М.Монтессори технологиясы жұмыстарына 
арналған балалар арасында қалалық зияткерлік байқауында 
дипломмен марапатталды. Тәрбиешілер Г.Е. Исатова және С.Б. 
Сулейменова  республикалық «Тәрбие – негізі патриотизмде!» 
атты байқауда  І орынды иеленді. Облыстық «Жұлдызды сәт» 
байқауында   ересектер тобының балалары ІІІ орынды иеленді. 
«Қазақстан патриоты» республикалық  журналдың «Тәуелсіздік 
тұғырым» атты көркемсурет байқауында А. Жасуланқызы  бас 
жүлдені иеленді. Республикалық «Жолдағы қауіпсіздік» сурет 
байқауында І.Асхатқызы  ІІ орын иеленді. Ересектер тобының 
тәрбиеленушілері облыстық «Жұлдызды сәт» фестивалінде 

ІІІ орынды иеленді.  Облыстық «Жұлдызды сәт» фестивалінде 
ересек топ тәрбиеленушісі А.Батырбекұлы бас жүлдені жеңіп 
алса,  М.Азизова, А.Кулибай, К.Маратқызы ІІ орынды иеленді. 
Ересек тобының тәрбиеленушісі А.Кулибай  М.Монтессори 
технологиясы жұмыстарына арналған балалар арасында 
қалалық зияткерлік байқауында «Креативті бүлдіршін» 
номинациясы,  ересек тобының тәрбиеленушілері Д.Асылбек, 
А.Мейрамбек «Бәсекеге қабілетті бүлдіршін» номинациясы 
бойынша дипломмен марапатталды. «Platon» Халықаралық 
білімді дамыту орталығы ұйымдастырған Республикалық 
байқауға менгеруші А.С.Ережепбаева мен ғылыми жетекші 
Р.Қ.Керимбаева  эксперименттік жұмыс нәтижесі  бойынша 
қатысып,  «Үздік педагог» медалі мен алғыс хат алды. Тамыз 
кеңесінде Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің алғыс хатымен әдіскер Р.Т.Бейсенбекова 
марапатталды. ЭКСПО-2017 Халықаралық көрмесі аясында 
ұйымдастырылған іс-шараларға балабақшаның бейнелеу 
өнер жетекшісі Н.Ахмедова мен балабақша тәрбиеленушілері 
қатысып, 1 орынды  иеленді. Республикалық «Ұлт өнері –
ұрпаққа мұра»  атты қол өнер байқауында ересек топ  
балалары  А.Жайсанбай, Д.Эмин  ІІ, ІІІ орынды иеленді.“Skills 
academy” ЖШС республикалық мекемелер арасында өткен 
«Жайдарлы жаз» балалар байқауында тәрбиеленушілер 
К.Мухан, А.Сейт, Ш.Райымбаев І орынды иеленіп, меңгеруші 
А.С.Ережепбаева, әдіскер Р.Т.Бейсенбекова, бейнелеу өнер 
жетекшісі Н.Ә.Ахмедова алғыс хатпен марапатталды. 
«Бірлігіміз жарасқан» атты республикалық балалар 
байқауында «Үздік өнер» номинациясында Ж. Керебаева, 
Л.Талғатқызы, Н.Жоран, А.Оразғали Құрмет грамотасымен 
марапатталды. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні 
және ЕХРО-2017 көрмесіне орай өткізілген «Әлем балалардың 
көзімен» сурет байқауында Ж.Алимхан І орын  иеленді. 
Халықаралық байқау фестивалінің «Күншуақ» «Хореография» 
номинациясында А.Оразғали, Н.Жоран, Г.Абдулла  ІІІ орын 
иеленді. Қалалық «Бақытты балалық шақ» атты акварельмен 
сурет салу байқауында Д.Оразбек  ІІІ орын алғаны үшін 
грамотамен марпатталды. Балабақша тәрбиеленушілері 
қалалық «Мен көп тіл білемін» акциясына қатысып, алғыс 
хатпен марапатталды.
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«Болашақ» 
бөбекжайы-балабақшасы
Шыңғырлау ауданы

Балабақша 2016 жылдың қыркүйек айынан  бастап 
жұмысқа кірісті, аталмыш балабақшада бүгінде Қияқбаева 
Бибігүл Зорбайқызы басшылық етіп келеді. 

Аудандық туризм орталығының ұйымдастыруымен 
«Европа-Азия-2017» шаңғы туризмі жарысына балабақша 
ұжымынан құрылған топ қатысып, белсенділік танытқаны 
үшін дипломмен марапатталды. Республика көлемінде 
«Бірлігіміз жарасқан, шыныққан біз отбасы» сырттай 
байқауына қатысып, Бас жүлдені иеленді. 2017 жылдың 
қыркүйек айында «Құқық бұзушылықтың алдын алу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңын орындау және 
саламатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің 20 
жылдығына орай өткізілген «Денсаулық фестивалінде» 
«Көңілді старт» эстафетасынан бөбекжай ұжымы ІІІ 
орынды иеленді. 

Бөбекжай педагогтарының жетістіктері: 
аудандық «Березка» ұлттық мәдени орталығының 
ұйымдастыруымен патриоттық акциясын насихаттау 
мақсатында өткізілген «Мәңгілік ел» байқауына балабақша 
тәрбиешісі Сафина Альфия Фаиловна қатысып, ІІІ жүлделі 
орынды иеленді. Аудан көлемінде өткізілген вариативтік 
бөлім бойынша үздік жобалық жұмысын Жулдыбаева 
Ляйла Халеловна ұсынып, І жүлделі орынды иеленді. 
Бөбекжай тәрбиешісі Калмакова Ляззат Есмагамбетовна 
балабақша тәрбиешілерінің тіл үйретудегі біліктігі мен 
тәжірибесін сараптау, балабақша тәрбиешілерінің оқу-
тәрбие жұмысындағы белсенділігін арттыру мақсатында 
өткізілген «Ең үздік балабақша тәрбиешісі» сырттай 
байқауына қатысып, ІІ орынмен марапатталды. 2017 
жылғы аудандық Тамыз кеңесінде аудан әкімі атынан 
Жулдыбаева Ляйла Халеловна алғыс хатпен марапатталса, 
Шыңғырлау ауданы білім беру бөлімі басшысының атынан 
Айталиева Самал Амангельдиевна Құрмет грамотасына 

ие болды. «Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңын орындау және 
саламатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің 20 
жылдығына орай өткізілген «Денсаулық фестивалінде» 
велоспорт жарысынан бөбекжай тәрбиешісі Юмабаева 
Ания Тимергалиевна жүлделі ІІ орынға ие болды.

Бөбекжай бүлдіршіндерінің жетістіктері: 
Бүлдіршіндердің жазғы демалыс уақытын тиімді 
пайдаланып, шығармашылық жұмыспен айналысуға 
баулу мақсатында ұйымдастырылған «Жайдарлы жаз» 
республикалық балалар байқауында «Алаңқай» тобының 
тәрбиеленушісі Иус Ксенияның шығармашылық жұмысы 
үздік деп танылып, Бас жүлдемен марапатталды. 
«Аққайың» тобының тәрбиеленушісі Амангелді Айару Орал 
қаласында тіл фестивалі шеңберінде халық ауыз әдебиеті 
үлгілерін насихаттау мақсатында ұйымдастырылған 
«Бала тілі - бал» байқауына белсене қатысып, үздік 
өнер көрсеткені үшін ІІ орынға ие болды. «Ақжелкен» 
тобының тәрбиеленушісі Назарова Айзере аудандық 
мектепке дейінгі балалардың тілін, тілді меңгеру деңгейін 
дамыту, қазақ тіліне, қазақ ертегілеріне, әндеріне 
қызығушылығын арттыру мақсатында өткізілген «Қуыр, 
қуыр, қуырмаш» байқауына қатысып, жүлделі І орынға ие 
болды. Бөбекжай мен ата-ана арасында тығыз қарым-
қатынас орнату мақсатында «Асыл әжем, ақ әжем, ақ 
жаулықты  дана  әжем» әжелер сайысы ұйымдастырылып, 
әр топтан қатысқан әжелер І, ІІ, ІІІ жүлделі орындарға 
ие болды. 1-маусым – Балаларды қорғау күні қарсаңында 
балалар мен ата-аналарға мерекелік көңіл-күй сыйлау 
мақсатында «Мақта қыз бен мысық» қойылымы қойылып, 
барлық топтар қамтылған концерттік бағдарлама 
ұйымдастырылды.

Алдағы уақытта да бөбекжай ұжымының биіктен 
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 «Арай» бөбекжайы
Шыңғырлау ауданы 

Шыңғырлау ауданы әкімдігінің білім беру бөлімінің «Арай» бөбекжайы 2005 жылдың 5 қыркүйек 
айынан бастап жұмыс істеуде. Балалардың жас ерекшеліктері  1-жастан 5-жас аралығында, 
балабақша  өз жұмысын қазақ тілінде жүргізеді. Бөбекжайды Жумагалиева Айна Темиргалиевна 
басқаруда. Бөбекжайда 4 тәрбиеші бар.  

Акпанова Динара Муратжановна 2016 жылы аудандық мектепке дейінгі ұйымдар арасында 
өткен «Ойнайық та ойлайық» видеороликтердің сырттай  байқауында «Ең ізденімпаз тәрбиеші» 
номинациясын алды. Токжанова Асел Жумагужиевна 2016 жылы аудандық мектепке дейінгі ұйымдар 
арасында «Ханталапай»  интеллектуалдық сырттай  байқауында  фотоколлаж бойынша I 
орынды иеленді. Лубен ауылдық округінің әкімдігінің ұйымдастырылуы бойынша Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдық мерекесіне орай өткізілген «Ынтымақ, келісім, ең басты байлық-ел 
үшін» сайысында «Ең үздік ән» номинациясы бойынша «Арай» бөбекжай ұжымы марапатталды.

Бірінші желтоқсан Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған мекемелер 
арасында өткен волейбол жарысына қатысып,  II орынға ие болды. «Салауатты ұлт салауатты 
ұрпақ» атты  спорттық іс-шарада «Арқан тартуда» III орынды иеленді.  «Тіл-тұтастық туы» 
атты тіл фестивалі аясында  өткізілген аудандық «Кел, балалар оқылық»  байқауында жүлделі II 
орын бойынша марапатталды.

Тәрбиеленушілердің  жетістіктері: Қазақстан Республикасы халқының тілдері күніне арналған 
«Тіл-ұлт мерейі» атты  аудандық тіл айлығы аясында балабақшалар арасында өткізілген «Қуыр, 
қуыр, қуырмаш» сайысында Ораз Дана қатысып, II орынды иеленді. Мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын кеңейту, мемлекеттік тілдің мәртебесі мен маңызын кеңінен насихаттау мақсатында 
ұйымдастырылған, аудандық балабақшалар арасында өткізілген «Қуыр, қуыр, қуырмаш» сайысында 
Аязбаева Наз қатысып, II орынды иеленді. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, 
мемлекеттік тілдің мәртебесі мен маңызын кеңінен насихаттау мақсатында ұйымдастырылған, 
аудандық балабақшалар арасында өткізілген «Қуыр, қуыр, қуырмаш» сайысында Сатыбалды Інжу 
қатысып, II орынды иеленді. 
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«Балғын шақ» бөбекжайы 
Ақжайық ауданы
 Алғабас ауылы

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 
берілген білім адамзаттың қас жауы, тәрбиесіз берілген білім 
адамзатқа апат әкеледі» деген ғұлама ойшыл Әбу Насыр 
Әл-Фараби ойын әрбір ұстаз, әрбір ата-ана өздеріне қағида 
ретінде ұстанса құба-құп болар еді. Ал балабақшадағы тәрбие 
ата-анадан берілген тәрбиені жалғастырып жандандырады. 
Бүгінгі қоғам мүддесіне  лайықты, жан-жақты жетіліп, 
дамыған парасатты азамат тәрбиелеп өсіру. Еліміздің 
болашағы жарқын болу үшін ең алдымен «Бесігімізді  түзеуіміз» 
қажет. 

Бөбекжайдағы тәрбиеленушілерді оқыту–тәрбиелеу 
барысында қолданылатын көрнекіліктер, ұжым 
педагогтарының өз қолдарымен жасалынып, әдістемелік 
құралдармен әдістемелік кабинет мамандары толықтырып 
отырады. Сонымен қатар әдістемелік көмек беру, тәжірибе 
алмасу мақсатында  «Мектепке дейінгі балалардың экологиялық 
тәрбиесі» тақырыбында аймақтық семинар өткізілді. 
Семинар барысында «Балғын шақ» бөбекжайы ортаңғы топ 
тәрбиешісі А.О. Кажкенова таным саласы жаратылыстану 
бөлімі бойынша «Ау қайда жасырынды?» тақырыбында, Ж.Б. 
Истуаниева әлеумет саласының экология негіздері бөлімінен 
«Табиғат көркі» тақырыбында оқу қызметтерін, ІІ кіші топ 
тәрбиешісі  З. Д. Нуртазина әр түрлі дидактикалық ойындардың 
жасалу жолын көрсету мақсатында  «Шебердің қолы ортақ» 
шеберлік сыныбын көрсетті. Бұл тәрбие мекенінде әдіскер 
Н.С.Исмагулованың ұйымдастыруымен тәрбиешілермен,  
балалармен, ата-аналармен «Тәуелсіздік - тірегім», «Мектепке 
дейінгі балалардың экологиялық тәрбиесі», «Көктем келді 
құлпырып», «Мен елімнің патриотымын» тақырыптарында 
әдістемелік апталықтар өтеді. Апталық барысында ата-
аналар балалармен бірігіп табиғи материалдардан көрмелер 
дайындады. Ата-аналармен бірлесіп, қардан әдемі бейнелер 

жасау үшін «Мұз қалашығы» атты ойын-сауық өткізілді. Одан 
бөлек ата-анамен бөбекжай арасындағы байланысты дамыту 
мақсатында тәрбиеші З.Д. Нуртазина «Жомарт күз», тәрбиеші 
Ж.Б. Истуаниева «Тәуелсіздік  тұғыры биік болсын», әдіскер Н.С. 
Исмагулова «Кел , кел Жаңа жыл», тәрбиеші А.О. Кажкенова 
«Ана –бақыт, ана - нұр , саз жетекшісі С.Ғ. Аяпкалиева «Нұр 
себеле, Ұлыстың ұлы күні» тақырыптарында  ертеңгіліктер 
өткізіліп, ата-аналар кейіпкер ретінде қатыстырылды, түрлі 
отбасылық спорттық сайыстар, ойын – сауықтар өткізіліп 
тұрады.                                                                                                                                                           

Балабақша ұжымы облыс, қала көлемінде ұйымдастырылып 
отыратын байқаулардан қалыс қалған емес. Бүлдіршіндеріміз 
2017 жылы «Республикалық «Үркер» зияткерлік марафонына» 
қатысып, сертификаттарға ие болды. «Білім беру 
– әдістемелік орталығы  «New Opportunities» ЖШС» 
ұйымдастырған «Наурыз көктем – көктем және молшылық 
мерекесі» сырттай байқауына қатысып, жүлделі  І , ІІ , ІІІ 
орындармен, ал ұйымдастырушы педагогтар З. Д. Нуртазина, 
Ж.Б. Истуаниева алғыс хатпен марапатталды. 2017 жылы 
ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы қорының «Үздік қазақ тілді 
интернет-сайт сыйлығы» байқауының жеңімпазы  «Martebe.
kz» білім сайтының қолдауымен өткізілген «Жайдары жаз» 
атты республикалық байқауға қатысып, ІІ дәрежелі мақтау 
қағазымен, меңгеруші А.Е. Утемисова, әдіскер Н.С. Исмагулова, 
тәрбиеші З.Д. Нуртазина алғыс хатпен марапатталды. «Бала 
мен балабақша» және «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» 
әдістемелік журналдарына тәрбиешілердің іс-тәжірибелерін 
тарату жұмыстары жіберіледі.   Қазіргі таңда тәрбиешілер 
қауымына үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Бала тәрбиесі 
– баршаның ісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің 
де мақсат-мүддесі біреу, ол – заман талабына сай ұрпақ 
тәрбиелеу.

Балабақша – бақыт мекені
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Ақжайық мектебінің
мектепалды дайындық сыныбы
Теректі ауданы
 Ақжайық ауылы

2016-2017 оқу жылынан бастап мектепалды дайындық сыныбы «Бақытты балалық шақ» 
бағдарламамен, Қазақстан Республикасы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандартымен жұмыс жасап келеді. Мектеп құрал-жабдықтармен толық 
қамтылған, жылы, жайлы. Балаларға барлық жағдайлар жасалған. Мектепалды даярлық 
сыныбында жоспарға сай ата-аналармен бірге көптеген қызықты іс-шаралар өткізіледі: 
«Алтын күз», «Туған тілді сақтайық», «Әке, шеше және мен», «Біз тәуелсіз елдің азаматымыз», 
«Айналайын анашым», «Наурыз», «Ертегілер еліне саяхат», «Жігіт султаны», «Жеңіс күні», 
«Дайындық тобымен қоштасу». Аз ғана уақыт ішінде мектепалды даярлық сыныбының 
жеткен жетістіктері жетерлік. Педагог еңбегі оқушылары мен тәрбиеленушілерінің тәрбиесі 
мен білімінен көрінеді. «Ең үздік мектепке дейінгі шағын орталық» байқауының аудандық 
кезеңіне белсене қатысып, «Ізденісі үшін» аталымын иеленгеніне «Бүлдіршін» Қарасаева 
Айсұлу Маратқызы марапатталды. Облыстық білім жүйесіндегі педагогикалық шеберлігі, 
шығармашылық ізденісі және өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табыстары үшін 
Қарасаева А. М. Батыс Қазақстан облысының білім басқармасының  Құрмет грамотасымен 
марапатталды. 22 қыркүйек – Қазақстан Республикасының халықтарының тілдер мерекесіне 
орай ұйымдастырылған аудандық 4-5 жастағы мектепке дейінгі ұйым тәрбиеленушілері 
арасындағы «Ана тілім –  айбыным» байқауының қатысушылары. Ақжайық  ЖОББМ 
мектепалды даярлық сыныбының тәрбиеленушісі Абуханов  Бейбарыс «Мәнерлеп оқу шебері» 
номинациясымен марапатталды.  2016 жылы Баймұхан Айжан «Бақытты балалық шақ» 
байқауында І орын алғаны үшін грамота иеленді. Мектепалды дайындық тобының оқушылары 
Жұмабаева Нұрлы, Сағи Арман МАДТ халықаралық ПОНИ турнирінің қатысып, сертификатқа 
ие болды. 

Еліміздің келешек тағдыры, Қазақстан ертеңі өз қолдарымызда. Туған елімізді өркениетті 
мемлекеттермен терезесі тең, керегесі кең ететін де – біздер. Сондықтан елді, жерді сүйіп, 
қадірлейтін бала тәрбиелеуді өмірлік мақсат етеміз.
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Мектепке дейінгі кезеңдегі тәрбие – адам қалыптасуының 
алғашқы баспалдағы. Балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей 
із қалдырады. Осы орайда Қазақстан Республикасы ның 
Президенты Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдауындағы 
«Біздің жас мемлекетіміз өсіп-жетіліп, кемелденеді, біздің 
балаларымыз бен немерелеріміз осымен бірге ер жетеді, 
олар өз ұрпағының жауапты да, жігерлі, білімді, өресі 
биік, денсаулығы мықты өкілдері болады» деген сөзін 
басшылыққа ала отырып, заман талабына лайық тәрбие 
мен білім беру жұмысында жаңа технологиялар, идиялар 
мен шығармашылық, инновациялық жаңашылдыққа  жаппай 
көшуіміз керек.

Бүгінде елімізде білікті құрылымдаушы (конструктор) 
инженер сынды техникалық мамандық иелеріне сұраныс 
жоғары. Индустриялды инновациялық дамуды қолға алып 
жатқанда оларға деген қажеттілік жыл өткен сайын 
артпаса, төмендемесі айдан анық. Мамандар бұл мәселені 
шешу үшін баланы сәби кезден бастап техника саласына 
бейімдеу қажеттігін айтады. Осы бағытта Батыс Қазақстан 
облысандағы Орал қаласындағы №44 «Мерей» бөбекжайында 
«Ойнай отырып құрастырамыз, біз болашақ жас техник» 
атты жобалық жұмыс бағдарламасын басшылыққа ала 
отырып, мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істейді. 
Ондағы мақсат: мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау 
белсенділіктерін, байқағыштық тәрізді шығармашылық 
қасиеттерін арттыру. Техника ғылымына деген 
қызығушылығын тудырып, әрі қарай шыңдау. Көп уақытты 
талап етеін ұшақтар мен кемелердің үлгілері төзімділікті 
талап етеді. Бүлдіршіндер конструкторлардан түрлі кеме, 
ұшақ, робот сынды техникалардың үлгілерін құрастырады. 
Осы орайда қабілетті балалардың жұмыстарын жандандыру 

мақсатында компьютер көмегімен ЛЕГО EDUCATION 
бағдарламасын балаларға меңгертіп, сол бойынша жұмыс 
жасайды. Құрастырған ойыншықтарын компьютер желісіне 
қосу арқылы түрлі қозғалыс әрекеттерін көріп, қызықтап 
қолмен ұстап, көзбен көруге құштар мектеп жасына дейінгі 
балаларға бұл технологиялық әдісті пайдалану өте тиімді. 
Бұл бағдарламаның қарапайым техникалық құралдарынан 
айырмашылығы АҚТ балаға дайын, қатаң іріктеліп алынған 
ұйымдасқан білімнің мол мөлшерін беріп қана қоймай, 
сондай-ақ оның зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін 
және өздігімен жаңа білім алу шеберлігін дамытуға да 
мүмкіндік береді. Түрлі көрмелер ұйымдастырылады. Үйірмеде 
тәрбиеленіп, білім алған жас техниктердің әрі қарай 
қызығушылықтарын арттырып, танымдық қабілеттерін 
шыңдау  мақсатында күні бүгіннен бастап, облыстық 
балалар техникалық шығармашылық орталығымен бірлесіп 
жұмыс істеп келеді. Олардың жасаған жұмыстары тек үлгі 
ретінде емес, шын жүзінде көңіл қуантарлық. Олар жасаған 
ойыншықтар жүреді, кемелер жүзеді, ұшақтар ұшады. 
«Жас техниктер» үйірмесін ұйымдастырып, көптеген 
нәтижелерге қол жеткізді. Құрастыру жұмыстарының 
бағытына деген қызығушылықтары жоғары болды. Көптеген 
балалар құрастырудың жаңа түрлерін ойлап, өз беттерінше 
құрастыра білді. Еркіндікке, батылдыққа үйренді. Тілдері 
дамып, достық қарым-қатынастары артты. Жеке, топпен 
жұмыс істеуге  дағдыланды. Ерекше қабілетті балалар 
анықталды. Ата-анамен бірлескен жұмыс түрлері жанданды. 
Бұл аталмыш бағдарлама негізінде  жұмыс істеген балалар 
еркін дамуға, өз бетімен ізденуге, білімпаз, шығармашыл 
болуға, еңбексүйгіштікке мүмкіндік алды. Балалардың ұсақ 
қол моторикалары дамып, өз істеріне деген сенімдері артты.

№ 44 «Мерей» бөбекжайы 
Орал қаласы
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Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы әкімдігі Казталов 
аудандық білім беру бөлімінің «Арай» бөбекжайы Қараоба 
ауылында орналасқан. 

Аудандық білім беру бөлімінің «Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымында оқу-әдістемелік жұмысты үздік ұйымдастырғаны үшін» 
номинациясы бойынша дипломмен, Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күніне орай өткізілген «Жыл үздігі» байқауында 
ауданның әлеуметтік-экономикалық, мәдени дамуына қосқан 
елеулі еңбегі және мінсіз қызметі үшін «Үздік балабақша 
меңгерушісі» аталмышы бойынша меңгеруші О.З. Кенжегалиева 
дипломмен, «Жаңа технологияларды қолдану арқылы мектепке 
дейінгі білім беру сапасын арттыру мен мазмұнын жаңарту 
жолдары» тақырыбында өткізілген әдістемелік республикалық 
семинарды ұйымдастыру кезінде атқарылған белсенді қызметі 
үшін алғыс хатпен, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығында «Мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру процесін 
жалпы білім берудің жаңа үлгілік бағдарламасына сәйкес 
жобалау» тақырыбында сертификатымен, Республикалық 
www.45minut.kz  газетінің «Шығармашыл тәжірибелі ұстаз» 
медалімен марапатталды. Әдіскер Г.К. Имашева Тәуелсіздік күні 
мерекесіне орай  Қараоба округі әкімі алғыс хатымен, «Платон» 
Халықаралық дамыту орталығының  республикалық «Менің 
сүйікті үй жануарым» фото және көркемсурет байқауындағы 
жетістігі үшін тәрбиеленуші Темірболат Ақкенже  І дәрежелі 
дипломмен марапатталды. 

Психолог А.С. Шадиярованың жетекшілігімен  «Platon» 
халықаралық білім дамыту орталығы «Отбасы өмір аясы-
2» республикалық фотосурет байқауындағы жетістігі үшін 
тәрбиеленуші Максим Айзере ІІІ дәрежелі дипломмен, «Өрлеу» 
біліктілікті арттыру ұлттық орталығында «Мектепке 
дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беруді психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеу» мектепке дейінгі ұйымдардың 
психологтеріне арналған семинарға қатысып, сертификатпен 
марапатталды. Ағылшын-орыс тілі мұғалімі А.С. Аймагамбетова 
Казталов аудандық мектепке дейінгі ұйымдар арасында 
өткізілген аудандық сырттай «Үздік жобалық жұмыс» 
байқауына қатысып, І орын алғаны үшін мадақтамамен, Астана 
қалалық білім беру  әдістемелік орталығы «New Opportunities» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мектепке дейінгі ұйым 
тәрбиеленушілеріне арналған ағылшын тілінен қашықтықтан 
өткізілген «GOLDEN AUTUMN» байқауында «Poem about autumn» 
номинациясы бойынша ІІІ дәрежелі дипломымен тәрбиеленуші 
Меңдіхан Аруна Медетқызы, ағылшын тілі мұғалімі А.С. 
Аймагамбетова «GOLDEN AUTUMN» тақырыбында қашықтан 

өткізілген байқауында балалардың ағылшын тіліне деген 
қызығушылықтарын, шығармашылық, интеллектуалдық және 
диалог жүргізе білу қабілеттерін дамытқаны үшін алғыс хатпен 
марапатталды. 

Тәрбиеші А.С. Султанова Тәуелсіздік күні мерекесіне орай  Қараоба 
округі әкімі алғыс хатымен, Казталов аудандық білім беру бөлімінің 
ұйымдастыруымен өткен «Үздік тәрбиеші» байқауына белсене 
қатысқаны үшін дипломмен, «Платон» Халықаралық дамыту 
орталығының «Менің сүйікті балабақшам» республикалық 
фотобайқаудағы жетістігі үшін тәрбиеленуші Асетова Аружан  
І дәрежелі дипломмен марапатталды. Тәрбиеші Г.М. Туралиева  
Казталов аудандық білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен «Ең 
үздік ұйымдастырылған іс-әрекет» байқауына белсене қатысқаны 
үшін  дипломмен, Қараоба округі әкімі алғыс хаты, «Платон» 
Халықаралық дамыту орталығының республикалық  «Үздік ашық 
сабақ-3» байқауына белсене қатысып, жас ұрпаққа білім беруде 
ізденімпаздылығымен, жаңашылдығымен ерекшеленгені үшін 
жұмысы ІІ дәрежелі дипломмен, ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай өткізілген «Тәуелсіздігімізді тәу етелік» республикалық 
көркемсурет байқауында шығармашылық шеберлігін 
танытқаны үшін тәрбиеленуші Каражанов Бейбарыс І дәрежелі 
дипломмен, жетекшісі мадақтамамен, 2017 жылы  «Ертегілер 
елінде» республикалық балалар  журналында жарияланған 
суреті шығармашылығымен  танылғаны  үшін тәрбиеленуші 
Әсел Ермұханбет дипломмен  марапатталды. Тәрбиеші 
А.Т. Абдыгалиева Казталов аудандық білім беру бөлімінің 
ұйымдастыруымен өткен «Үздік жобалық жұмыс» аудандық 
сырттай байқауына қатысқаны үшін мадақтамамен, «Platon» 
халықаралық білім дамыту орталығының «Табиғат аясындағы 
серуен» республикалық көркем және фотосурет байқауындағы 
жетістігі үшін тәрбиеленуші Ермеккалиева Айназ  І дәрежелі 
дипломмен марапатталды.

Музыка жетекшісі Б.М. Меңдіғалиеваның жетекшілігімен 
«Platon» халықаралық білім дамыту орталығының 
ұйымдастыруымен республикалық «Айгөлек» ән-күй байқауына 
қатысқан тәрбиеленуші Тасқали Бекарыс ІІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталды. Казталов аудандық мектепке дейінгі 
ұйымдар арасындағы 3-5 жас аралығында «Балапан жұлдыз» 
шығармашылық байқауына белсене қатысқаны үшін «Балдырған» 
ортаңғы тобы тәрбиеленушілері Набидолла Исма «Мәнерлеп оқу 
жанры» бойынша, Ермаганбетова Айда Айбековна мен Еркын 
Жантемір Жарасқанұлы «Ән жанры» бойынша сертификатпен, 
«Би жанры» бойынша  «Қазақ биі» бас жүлдеге ие болды.

«Арай» бөбекжайы
Казталов ауданы
Қараоба ауылы
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Балабақша – баланың мектепке деген қызығушылығын 
арттырып, әріп танытып, әліппеге деген алғашқы 
қадамын қалыптастыратын орын. 

Аудандық білім бөлімі ұйымдастырған «Әкем, шешем 
және мен» отбасылар  арасындағы спорттық сайыста 
Кожевтар отбасы I орын иегері, Ербулатовтар отбасы 
«Ынтымағы жарасқан отбасы» номинациясымен  
марапатталды. Балабақша  педагогтері арасында 
өткізілген аудандық «Спорт - өмірдің көркі» атты  
эстафеталық  жарыста «Бөбек» балабақшасы жүлделі  
I орын иегері атанды.        Аудандық білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен  жас  мамандар  арасында «Ең үздік жас 
тәрбиеші - 2016 » байқауында тәрбиеші  А.А. Давлетова  
бас жүлдеге ие болды.  Аудандық  «Қызы сыны»  байқауында 
жас тәрбиешілер Г. Жаныбекова, Н.А. Рамазанова  жүлделі 
ІІІ орын, «Өнерлі ару» номинациясымен марапатталды. 
Тасқала аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен 
өткізілген  «Ана тілім- ардағым»  байқауында  бас жүлдемен 
марапатталды. Республикалық әскери-патриоттық 
«Қазақстан Патриоты»  журналы ұйымдастырған  
«Туған жерім – алтын бесігім»  атты фотосурет 
байқауында Тұрдықылыш Гүлім  І орынмен, осы байқауға  
тәрбиеленушісін қатыстырып,  белсенділік танытқаны  
үшін логопед  Н.А. Исмагулова  дипломмен марапатталды. 
Аудандық білім бөлімінің  алғыс хатымен  тәрбиеші 
Б.С.Машикова марапатталды. Аудандық білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен өткізілген  «Балақай» шығармашылық 
байқауында  би жанры  бойынша  тәрбиеленушілерден 
құралған  «Айжұлдыз»  бишілер тобы  Бас жүлде  (жетекшісі 
Р.Г. Масалимова),  мәнерлеп оқу бойынша  Сансызбай Мақсат  
І орын (тәрбиешілері Б.С.Алмухамбетова, З.Е.Жексенбаева) 
ән жанры бойынша Мукашева Даяна  (жетекшісі  
Е.К.Баймагамбетов) ІІ орындарға ие болды. Ағылшын тілінің 
мұғалімі Ф.Х. Ибатова және тәрбиеленушілері Төлеген 
Айжұлдыз, Лукпанова Санель, Жумашев Ержан,  Ербулатов 

Саят ағылшын тілінен қашықтықтан өткізілген 
«GOLDEN AUTUMN»  байқауына қатысып, сертификатқа 
ие болды. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай балабақша тәрбиеленушілеріне арналған 
республикалық   «Тәуелсіздікке – тарту!»  атты өнер 
байқауында Төлеген Айжұлдыз, Жандосқызы Сабина  I 
орын иегерлері атанды. Осы байқауға тәрбиеленушілерін 
қатыстырып, белсенділік танытқаны үшін  тәрбиешілер 
Б.С. Машикова, З.Е. Жексенбаева «Қазақстан Патриоты» 
республикалық әскери-патриоттық журналының 
дипломымен марапатталды. Аудандық білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен « Қадыр оқулары» байқауына қатысқан 
тәрбиеші А.Е. Макашова  І орынды иеленді. Аудандық  
білім бөлімінің ұйымдастыруымен  өткізілген «Ұлы дала 
ұрпақтары» (сырттай) шығармашылық фестиваліне 
қатысып, жүлделі I орынды  иеленді. Аудандық  білім бөлімі 
ұйымдастырған «Универсида-2017» қысқы спорттық  
жарысында балабақша тәрбиеленушілері ІІ орынға ие 
болды. Аудандық «Логопедиялық калейдоскоп» сырттай 
байқауында логопед Н.А. Исмагулова ІІ орынға ие болды. «Біз 
бейбітшілік үшін» қашықтықтан өткізілген интернет 
байқауында «Сурет» номинациясы бойынша Сепетов Расул 
ІІ дәрежелі  дипломмен марапатталды. Тасқала аудандық 
мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген  «Отбасы – алтын 
діңгек» байқауына тәрбиеші А.Е. Макашова  отбасымен 
қатысып, бас жүлдеге ие болды.

Мектепке дейінгі ұйым, жалпы орта, техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарының әдіскерлеріне, сонымен 
қатар педагог –психолог, логопед және дефектолог 
мамандарына арналған қашықтықтан өткізілген  
«Балалар -  өмірдің гүлі» байқауында «Заманауи сабақ – 
тиімді сабақ» номинациясымен  логопед Н.А. Исмагулова 
ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. Аудандық білім 
бөлімінің  Құрмет грамотасымен  тәрбиеші А.Е. Макашова 
марапатталды.

 «Бөбек» балабақшасы 
Тасқала ауданы
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Бейнелеу өнері – мектеп жасына дейінгі балалардың 
қызығушылықпен айналысатын іс-әрекеттерінің бірі. 
Бейнелеу өнерінің сурет салу, мүсіндеу, аппликация бала 
үшін  өзінше, әрқайсысы қызықты. Бала бейнелеу өнерінің 
қай түрімен айналысса да өз көңіл-күйін білдіре алады. 
Бейнелеу өнері балалардың эстетикалық, адамгершілік, 
еңбексүйгіштік, ойлау қабілеттерін дамытады. Әр 
түрлі көркем жабдықтауда  бейнелеу  техникасын 
қолдану, балалардың мүмкіндіктерін кеңейтіп, қиялын, 
шығармашылық қабілеттерін  дамытады.

Бөбекжайда мектепке дейінгі ұйым басшыларына 
арналған «Мектепке дейінгі білім беру жүйесі қызметінің 
тәрбие мен оқытудағы инновациялық технологияларын 
енгізу негізінде білім беру процесін жаңғырту» 
тақырыбындағы  республикалық семинарда қатысушы 
педагогтермен дәстүрден тыс әдістерді қолдану арқылы 
сурет салу түрлерімен таныстырып, практика жүзінде 
дәстүрден тыс сурет салу әдістерімен шеберлік-сыныбын 
ұйымдастырды. Осындай игі істерді атқаруға үлес қосқаны 
үшін бөбекжай директоры Ш.А. Айткалиеваға Алматы 
қаласының «Өрлеу» БАҰО» АҚ алғыс хаты табысталды. 

«Еуразиялық гендік қор» ғылыми-өндірістік білім беру 
орталығының ұйымдастыруымен өткізілген «Біздің бала-
бақшамыздың тарихы» атты республикалық байқауына 
қатысып, бөбекжай директоры Ш.А.Айткалиева жүлделі 
ІІІ орынды иеленіп, дипломмен марапатталды. Мектепке 
дейінгі ұйым әдіскерлеріне арналған «М.Монтессори, 
В.Воскобовичтің педагогикалық  технологиялары арқылы 
балалармен жаппай топтық жұмыс оқу қызметін 
ұйымдастыру. Құм терапиясы» тақырыбындағы 

облыстық семинарда бөбекжай тәрбиешілері 
дәстүрден тыс әдістерді қолданып,  шығармашылық іс-
тәжірибелерімен бөлісті.  

Ата-аналармен бөбекжай арасында қарым –
қатынасты нығайту мақсатында  дәстүрден тыс 
әдістер арқылы сурет салудың қыр-сырын меңгертуде 
дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Балабақшада жоспарға 
сай педагогтар мен балалармен түрлі кеңес, шеберлік 
сыныптары ұйымдастырылады.

2017 жылы әдіскер-инноватор А.Е.Жумалиеваның 
«Мектеп жасына дейінгі балалардың дәстүрден 
тыс әдістер арқылы ұсақ моторикасын дамыту» іс-
тәжірибесі қалалық білім беру бөлімінің әдістемелік 
кабинетінің  сараптамалық кеңес отырысында қаралып, 
қала педагогтарына таратуға ұсынылды. Қалалық 
«Күз кереметі» сырттай байқауына белсене қатысып, 
бөбекжай тәрбиеленушісі А.Д.Ғинаят және жетекшісі 
Б.С.Ибраемова алғыс хатпен марапатталды. Мектеп 
жасына дейінгі балаларды оқыту үрдісінде бейнелеу өнері 
жұмыстарында дәстүрден тыс инновациялық сурет салу 
технологияларды тиімді қолданып, интеллектуалдық 
дамуын жетілдіру арқылы көркемдік– шығармашылық, 
еркін ойлау қабілеттерін дамыту мақсатымен «Өнерлі 
екен он саусақ» тақырыбында қалалық зертхана жұмысы 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 
бағдарламасынын мазмұнына сай жоспар құрастырылып, 
бөбекжай балаларын дәстүрден тыс әдіспен сурет салуды 
меңгертуде.

№ 40 «Болашақ» бөбекжайы 
Орал қаласы
Зашаған кенті
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Қарағанды облысы 
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«Ер Төстік» мектеп жасына дейінгі 
балаларға арналған мекеме
Балқаш қаласы

 Бүгінгі бүлдіршіндеріміз - еліміздің ертеңі, тәуелсіздіктің тірегі. Сондықтан 
балабақша ұйымының тәрбие-оқыту ісі баланың жан-жақты қалыптасуының 
негізі болып табылады. Жаңаша оқыту технологиялары, оқу әдістері баланың 
интеллектуалды дамуына ықпал етеді, ал тәрбие ісі рухани-адамгершілік 
құндылықтардың негізі болуда. Еліміздің жас ұрпағын жетілдіруде ақпараттық 
жүйелер, ғылым мен білім жетістіктері баланы ерте жастан қоғамға бейімдеуге, 
әлеуметтендіруге үлкен үлесін қосып келеді. Біз болашаққа жол саламыз. Әр кезде 
жолымыз ашық болып, келешегіміз кемел болуына зор үмітпен сенеміз. 

Балабақша – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 
«Ең үздік мектепке дейінгі ұйым» атты облыстық сайыстың жүлдегері. 
Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында  қол жеткізген 
табыстары мен жаңа қазақстандық білім беру саласына қосқан үлес үшін Балқаш 
қаласының білім бөлімі тарапынан алғыс хатпен марапатталды. ІІІ облыстық 
музыка конкурсында Людмила Мельникованың тәрбиеленушілері І дәрежелі диплом 
иегерлері атанды. Балқаш қаласының 80 жылдығына арналған қазақ тілінде 
мәнерлеп оқу бойынша қалалық сайыста І орын иеленді. Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқытуды ұйымдастыруда жоғары жетістіктерге жеткені, педагогикалық 
шеберлік, шығармашылық ізденіс үшін «Миллион капелек солнца» номинациясымен 
мараптталды.  «Сырттай балабақша» облыстық әлеуметтік-педагогикалық  
жобаның қатысушысы. Балабақша әдіскері Г.А. Қуатбекова Қарағанды облыс 
әкімінің  «Мектепке дейінгі білім беру мекемесінің үздік педагогы»  номинациясының 
жүлдегері атанды. 
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«Детский сад  «Балақай»
город Караганда 

В детском саду постоянно осуществляется выбор путей 
обновления педагогического процесса, учитывая тенденции 
социальных преобразований, запросы родителей, интересы 
детей, профессиональные возможности педагогов.   Педагоги 
и воспитанники детского сада   принимают  активное  
участие во всех проводимых мероприятиях, конкурсах 
и соревнованиях районного, городского, областного и 
республиканского уровня

В детском саду  оформлена и действует выставка  «Наши 
достижения», где экспонируются достижения детского сада, 
которые регулярно  пополняются и обновляются. Педагоги 
детского сада обмениваются и делятся  опытом на страницах 
республиканских, областных  научно-методических изданиях: 
республиканская  учебно-методическая газета «Мұғалім. kz»; 
республиканский научно-методический журнал «Мектепалды   
даярлық»; республиканский  научно- методический  журнал 
«Отбасы және балабақша»; республиканский  научно-
практический   журнал «Қазақстандағы мектепке дейінгі 
білім»; республиканский  педагогический  журнал «Бала 
мен балабақша»; областная  газета  Орталық Қазақстан; 
областная газета «Индустриальная Караганда»; городская 
газета ИПК и ПГСРО «Өзденіс-Перемена». Педагогический 
коллектив является постоянным участником областных, 
республиканских и международных научно-практических 
конференций, педагоги публикуются в сборниках  
конференции. 

Достижения педагогов и воспитанников: республиканские 
педагогические чтения, директор Чжао С.Б.  – 2 место; 
республиканский конкурс «Учитель года» в номинации 
«Дошкольное воспитание » воспитатель  Белоус Н.Г.  диплом 
2 степени; республиканский конкурс «Панорама открытых 
уроков»  ТОО «Научно методический центр «ZIAT» : Самекина 
Б.И.,  Алтаева С.У., - диплом I степени; Тыряткина Н.Н., 
Таттымбетова М.Х., Наваренко О.Н., Дахина Г.Е., - диплом 
I степени; Герасимова Ж.Н., Абдикаликова М.Т., Дешко 
А.З. - диплом III степени. Республиканский конкурс центра 
«Дошкольное детство» на тему «Краски осени»  Смагулов 
Алдияр - 1 место; республиканский конкурс «Молодой 
специалист» - воспитатель Макан А.Б. диплом II степени; 

областной фестиваль-конкурс детского творчества 
«Первые шаги»,  номинация «Изобразительное искусство», 
воспитанник Сагындыков Абылай, учитель изодеятельности 
Беспалова Г.И. - диплом 1 степени; областной конкурс 
«Воспитатель года» в номинации «Мастер своего дела» 
3 место - воспитатель Сотникова О.В. ; ІV областной 
интеллектуальный конкурс одаренных детей  - 5 призовых 
мест, восппитателям Терентьевой А.А., Наваренко О.Н., 
Сайлау Л.Е., Коныровой Г.К. вручены благодарственные 
письма, областной профсоюзный смотр художественного 
творчества, посвященного Году Человека Труда в   
номинации  «Лучшее литературное чтение»  учитель 
казахского языка Абдрахманова Г.Ж. - 1 место, II областной 
фестиваль-конкурс детского творчества «Первые шаги» 
заняли призовые места в номинации «Хоровое пение», 
номинации «ИЗОдеятельность», номинации «Хореография»,  
областной конкурс детского творчества «Маленькая 
страна» в номинации «Театр моды» и «Вокал»   1, 3 место; 
областная интеллектуальная игра "Зерек бала" для детей 
старшего дошкольного возраста  Мейрам Жангир - Гран 
При,  также 58 призовых мест; IV областной фестиваль  
детского творчества  «Еркетай» - 1 место, 2 Открытый 
региональный конкурс  детского изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Өркен», Асанова 
Айым - диплом III степени; 4 областной конкурс юных 
талантов «Шок жулдыз», номинация «Хореография» - 1 
место; V областной конкурс юных талантов «Шоқ жұлдыз», 
номинация «Вокал» - 2 место; конкурс  рисунков областного 
музея изобразительного искусства на тему: «Қазақ халық 
ертегілері», Шишова Амалия - 3 место; IV городской 
спортивный семейный конкурс «Толагай» - 1 место; городской 
семейный  конкурс «От чистого истока»  - 2 место; городской 
конкурс художественной самодеятельности «Біз бақытты 
ұланбыз» - 2 место; городский профсоюзный конкурс, 
посвященный Дню победы - 1 место.

Творческая  инициатива, развитые способности и талант 
помогают педагогам и детям добиваться  отличных 
результатов.
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В декабре 2011 года по программе «Балапан»  Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 
открылся современный, инновационный детский сад – нового поколения «Бәйтерек». В детском саду 
воспитываются и обучаются 480 детей дошкольного возраста. Руководит  дошкольным учреждением  
«Бәйтерек» Р.У.Тебай. Умеет оказать своевременную и квалифицированную помощь и поддержку каждому 
сотруднику руководимого ею коллектива, организовать и повести за собой коллектив. 

Учебно – методическая и воспитательная работа в детском саду «Бәйтерек» построена в соответствии 
с «Типовой учебной программой дошкольного воспитания и обучения», авторскими программами и 
методическими рекомендациями: «Говорим по-английски» - программа по обучению английскому языку 
детей 5-6 лет, «Сау болғымыз келеді» методическая программа, «Раскрытие духовно-нравственных 
ценностей дошкольника на основе «Слов назидания» великого мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева 
«Откроем в сердце двери...», «Абай  мұрасы – қазақтың бойтұмары», программа  психологических 
занятий с детьми старшего дошкольного возраста «Психолог и Я», «Тіл ақау топтарындағы бала тілін 
түзетуде М.Монтессори әдістемесі арқылы адамгершілік қасиетке  тәрбиелеу». С 2014 году детский сад 
«Бәйтерек» является  пилотной организацией по программе первой леди Казахстана С.А.Назарбаеваой 
«Нравственно- духовное образование «Самопознание».

За время работы  детского сада сформировалась команда поистине лучших педагогов, квалифицированных 
специалистов, мастеров своего дела, имеющих прекрасное образование, постоянно повышающих свой 
личностный и профессиональный уровень, любящих детей.

Педагоги детского сада используют различные формы проведения организованной учебной деятельности   
(традиционные, нетрадиционные, интегрированные, комплексные, дифференцированные, групповые, по 
подгруппам), которые  обогащаются игровыми и сказочными сюжетами.

 Воспитанники детского сада являются призерами  и участниками международных, республиканских, 
областных, городских интеллектуальных конкурсов, конкурсов  детского творчества и мастерства: 
международный конкурс детского рисунка «Космическая экспедиция» российского центра выявления 
одаренных детей «SAPIENTI SAT», республиканский конкурс «Менің  қызықты күндерім» ННПООЦ «Бөбек»г.
Алматы;  областной конкурс «Халықтар достығы балалар қөзімен», международные интеллектуальные 
конкурсы «ПОНИ», «ҮРКЕР», «ZERDE»... Воспитанники детского сада – талантливые  и одаренные.

 С 2014 года детский сад «Бәйтерек» занимает I место в рейтинге отдела образования города среди 
дошкольных организаций города Караганды. Три года сохраняет за собой лидирующее место.   

Детский  сад «Бәйтерек» 
город Караганда
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Қызылорда облысы 
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Ясли-сад  «Айналайын»
Шиелинский район

КГКП «Ясли-сад  Айналайын» Шиелийского районного отдела 
образования - это ясли – сад общего типа на 280 мест. Ясли-
сад начал функционировать 12 мая 2008 года как детское 
дошкольное учреждение «Айналайын» ТОО «Казатомпром-
Демеу». 26 октября 2015 года в соответствии Меморандума 
между Акимом Кызылординской области и Председателем 
Правления АО «Казатомпром» детский сад передан местным 
исполнительным органам.

В здании детского сада размещены: залы для физкультурных 
и музыкальных занятий, крытый бассейн, медицинский блок.
На участке расположены: 12 благоустроенных детских 
игровых площадок, 2 спортивные оборудованные площадки, 
плескательный бассейн, футбольное и волейбольное поля. 
Работают две Монтессори-группы. 

Новое направление работы детского дошкольного 
учреждения на 2016-2020 годы – обеспечение высокого 
качества образования и создание предпосылок для роста 
личностных достижений детей.

 В рамках работы по обеспечению высокого качества знаний 
образования и создание предпосылок для роста личностных 
достижений детей была организована работа по сетевому 
взаимодействию с Государственным образовательным 
учреждением детский сад № 32 г.Санкт-Петербурга.

За годы работы на базе ясли-сада проводились: 
региональный методический семинар «Заманауи білім 
берудегі М.Монтессори педагогикалық жүйесінің 
өзектілігі», организованный Кызылординским учебным 
центром областного департамента образования. В 2016 

году региональный семинар медицинских работников 
детских садов Шиелийского района «Организация работы 
по оздоровлению детей в летний период». Педагоги и 
воспитанники детского сада активно принимают участие 
в различных творческих и профессиональных конкурсах и 
мероприятиях. Гран-при «Талантты бүлдіршіндер - 2016» - 
танцевальная группа детского сада; номинация «Жалынды 
бүлдіршіндер» в творческом конкурсе - детскому саду; Гран-
при конкурса «Әнші балапан - 2017» - Жакыпбек Ансар.

Наши педагоги: Дуйсебаева М., заведующая детского 
сада - диплом  победителя в номинации «Лучший 
заведующий» и специальный приз жюри в 50 000 рублей 
Первого Международного Конкурса профессионального 
мастерства специалистов дошкольных образовательных 
организаций стран СНГ «Мастерство без границ»,  г. Санкт-
Петербург; Молдахметова Г., хореограф детского сада 
– благодарственное письмо за подготовку танцевальной 
группы детского сада; Уркимбаева  Ж., музыкальный 
руководитель детского сада - республиканский Конкурс 
профессионального мастерства  учителей музыки  
образовательных организаций  РК, 1 место и номинация 
«Лучший учитель музыки»; Зинковская Н., воспитатель 
детского сада - Международный конкурс профессионального 
мастерства специалистов дошкольных образовательных 
организаций стран СНГ «Мастерство без границ» - диплом 
победителя 2 степени в номинации «Лучший воспитатель» 
г.Санкт-Петербург. 



108      

         
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - 2017

«Балалар және балабақшалар»  

Жетістікке жеткізетін жарқын жол

                                                                                                          
№ 13 «Балдырған» 
бөбекжайы
Жалағаш ауданы
                                                                                                                                                      
                                  Балаларын  білім мен тәрбиеге  қызықтырып, өз әлеміне баурап 

алу үшін ұстазға дариядай терең білім, биік парасаттылық, 
талмас еңбекқорлық, таза ниет керек. Осы орайда № 13 
«Балдырған» бөбекжайында қабілет пен қасиеттерді бойына 
сіңіре білген педагогтар жетерлік. Биылғы  оқу жылы біздің 
бөбекжай ұжымы үшін үлкен жетістіктер мен жеңістерге 
толы жыл болды. Себебі, бөбекжайдың  білікті педагогтары  
мен  тәрбиелі балалары — көптеген байқаулар мен сайыстарға, 
олимпиадалар мен конференцияларға қатысып, ұжым абыройын 
асқақтатты. «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» 
деп дана хал¬қымыз айтқандай, осы орайда ұжымымдағы 
ұстаздарымның еңбектерін айтып өтпеу мен үшін әділетсіз 
деп білемін. «Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық 
орталығының ұйымдастыруымен ЭКСПО-2017 Халықаралық 
көрмесі аясында «Мектеп жасына дейінгі балалардың 
зерттеушілік әрекетінің ең үздік экологиялық жобасы» өңірлік 
көрмесінің  аудандық кезеңіне қатысып, облыстық  кезеңге 
өтті. Облыстық кезеңде облыстық білім басқармасының «Ең 
үздік  сауықтыру  жобасы»  номинациясы бойынша  Дипломмен 
марапатталды. Республикалық кезеңге өтіп  «Ең үздік 
сауықтыру  жобасы» номинациясы бойынша үздік деп танылып, 
қорытындысы «Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық 
орталығының сайтына орналастырылды және «Дана бала» 
республикалық ғылыми–әдістемелік журналына жарияланды. 

Бүлдіршіндерге тәрбие мен  білім  беруде аянбай еткен 
еңбегіміздің жемісі «Ең үздік ұйым – 2017 » номинациясын 
жеңіп  алудан көрінді.  Қазіргі заман талабына сай өнерлі, 
шығармашылыққа бай, жан-жақты дамыған, өздерінің жағымды 
жақтарын көрсете білетін, өз ойларын ашық айтатын ұрпақ 
тәрбиелей отырып, мәңгілік ел болып қалыптасудың алғашқы 
қадамдарын бала бойына сіңіріп, тынымсыз еңбек, толассыз 
ізденістен жалықпайтын жандар ғана нәтижелі табыстарға 
жете алады. Сондай жандардың бірі – білім беру саласына қосқан 
үлесі үшін тәрбиеші Жаппасбаева Нүргүл, Күзембаева Айнұр, 
Тайбасарова Маржан мен Абзалова Мөлдір  аудандық білім 
бөлімінің Құрмет грамотасын алса, республикалық «Менің жаңа 
сабағым» байқауына  жаңа технологиялар мен практикалық 

дағдыларын жетік меңгерген  тәрбиеші Күзембаева Айнұр 
мен Абзалова Мөлдір қатысып,  жұмыстары жоғары 
деңгейде бағаланып, жүлделі І орын алды және Дипломмен 
марапатталды. Облыстық оқу орталығы ұйымдастырған 
«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясының құндылықтары –
қазақстандық патриотизм негізі тақырыбында  өткізілген  
шығармашылық апталықтың аудандық кезеңінде кіріктірілген 
оқу қызметін ұйымдастырған тәрбиеші Күзембаева Айнұр мен  
Құланбаева Жазира  ІІ –орынға,  шеберлік сынып көрсеткені үшін 
меңгеруші Дәулет Қалдыгүл ІІ –орынға және  «Инновациялық 
идея» көрмесі бойынша І орын, «Ақпарат айнасы» көрмесі 
бойынша  І орын иеленіп, мадақтама грамотасы табыс етілді. 
Облыстық кезеңге қатысып, балабақша жұмысы Алғыс хатпен 
марапатталды. «Өрлеу» біліктілікті арттыру институты 
ұйымдастырған «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің 
тұрақты дамуы: қазіргі заманғы тенденциялар, отандық 
тәжірибе келешегі» тақырыбындағы республикалық ғылыми–
тәжірибелік конференцияда үздік баяндама жасағаны үшін Алғыс 
хатпен  марапатталып, баяндамасы республикалық жинақта 
таратылды. «Бала деп соққан жүректер» ІІ Республикалық 
слетінің кубогін жеңіп алды. 

Оқыту мен тәрбиелеу барысында тәрбиеленушілерінің 
кішкентай болса да, әрбір жетістігіне қуана білу және оны 
әрдайым мақтап, мадақтап отыру -баланы өсірудің тамаша 
бір жолы. Осы орайда Шалқымаева Сәуле, Елемесова Гүлназат, 
Тайбасарова Маржанның балалары  мақтау мен мадаққа 
әбден лайық. Олар халықаралық білім дамыту орталығының 
республикалық «Сандар әлемі» атты математика бойынша 
қашықтықтан өткізілген олимпиадада  ой ұшқырлығыменен  І 
дәрежелі Дипломмен марапатталған. 

Бойымыздағы бар білімімізді, асыл қасиеттерімізді періште 
бөбектерге арнай білсек, олардың жүрегіне жол тауып, Отанды, 
адамзатты сүюге тәрбиелесек –  біздің балабақшамыздың нағыз 
мейірім алаңына айналғаны деп білемін.
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«Алпамыс» балабақшасы
Қызылорда қаласы  

Балабақша педагогтары  бала тәрбиесі барысында 
өздерінің жаңашыл идеяларымен, инновациялық 
технологияларды қолдана отырып, бәсекелік 
қабілеттері жоғары, санасы ашық, ойы тұщымды, 
мақсаты айқын бүлдіршіндерді  тәрбиелеуде зор үлес 
қосуда. Тәрбиелеу мен оқыту барысында үлкен еңбекпен 
жеткен жетістіктер легі толассыз. Атап айтар болсақ, 
2014 жылы балабақша жанынан ұйымдастырылған «Ата 
– аналарға арналған консультациялық пункт» жұмысы 
бойынша «Алпамыс» балабақшасы республикалық 
дәрежеде БАС ЖҮЛДЕ иеленді. Облыстық «Ең үздік 
мектепке дейінгі ұйым» байқауында балабақшаның 
тың жұмыстары үздік деп саналып, бас жүлдені иеленіп, 
республикалық кезеңге жолдама алды. Республикалық 
«Ең үздік мектепке дейінгі ұйым» байқауында жүлделі І  
орынды иеленді. 

Іс – тәжірибе алмасу  мақсатында үнемі өз білімдерін 
жетілдіру үшін біліктілік арттыру курстарынан 
өткізіліп, оқыту – семинарларына қатыстырылып, 
инновациялық технологияларды меңгертіп, қолдану 
барысында жүйелі жұмыс жасауда. Нәтижесінде 
педагогтар қалалық, облыстық, республикалық 
семинарларға, шеберлік сыныптарына, конкурстарға 
қатысып, жүлделі орындарды иеленуде. Қалалық көлемде 
өткізілген «Үздік музыка жетекшісі - 2017» байқауында 
Тұрымбетова Ақтолғай Әлібекқызы облысқа жолдама 
алып, одан әрі облыстық байқауда жүлделі ІІ орынды 
иеленді. 

«Үздік тәрбиеші - 2017» байқауында балабақша 
тәрбиешісі Жетпісбаева Сая Маратқызы  өзінің тың 
жаңалықтарымен, жаңа технологияларымен көзге 
түсіп, ІІ орынды иеленді. Облыстық оқу орталығының 
ұйымдастыруымен өткізілген «Көшбасшы әдіскер, 
креативті тәрбиеші, дарынды бала» шығармашылық 

апталығы бойынша қалалық кезеңде балабақша 
әдіскері Қисықова Нұргүл Жаңабекқызы «Жаңашыл 
әдіскер» номинациясымен марапатталса, тәрбиеші 
Серікова Гүлсезім Серікқызы өзінің жобалау – зерттеу 
технология негізінде «Астрономия» бағыты бойынша 
балалармен бірге аспан әлемін зерттеу жүргізіп, 
нәтижесінде «Жаңашыл тәрбиеші» номинациясымен 
марапатталды. Сонымен    қатар ағылшын тілін 
үйренуде алдына жан салмай өзінің дарындылығымен 
көзге түскен «Жас ізденімпаз» ересектер тобының 
тәрбиеленушісі Жұмабай Ернұр  «Зерек бала» 
номинациясын алса, «Шығармашылықтың шексіз әлемі» 
үздік дидактикалық – материалдар көрмесі үздік деп 
танылып, облысқа жолдама алды.  “Тпәй - Тпәй” вокалды 
тобы республикалық  “Алматым жүрегімде” байқауының 
вокал   номинациясы бойынша  І орын жүлдегері атанды. 
“Наз” аспапты ансамблі республикалық  “Атадан мұра” 
байқауының аспапта ойнау   номинациясы бойынша 
ІІІ орын жүлдегерлері атанды. Әбілқайыр  Шахрияр 
республикалық  “Атадан мұра” байқауының  вокал  
номинациясы бойынша І орын жүлдегер болды. Әбілқайыр 
Шахрияр республикалық  “Жүйріктен жүйрік озар 
жарысқанда” байқаудың  қолөнер  номинациясы бойынша 
ІІІ орын  иегері атанды.   Абдисаки Ердаулет республикалық 
“Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда” байқауының  
көркемсөз  номинациясы бойынша бас жүлдегері атанды.  
“Тпәй-Тпәй”  би тобы республикалық  “Атадан мұра» 
байқауының  хореография номинациясы бойынша І  орын 
жүлдегері атанды. Балабақша бүлдіршіндері қалалық 
“Ұлттық ойындар маңызы” байқауының     бас жүлдені 
иеленді. 

Қорытындылай келе жаңашыл педагогтардың 
шығармашыл, жан – жақты болуы, бүлдіршіндер 
болашағының жарқын болуына кепіл береді.  
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Успешное развитие дошкольного образования, обеспечение 
равных возможностей для всех детей младшего возраста 
на современном этапе является важными направлениями в 
развитии  системы дошкольного образования Костанайской 
области.

 В настоящее время  в области функционируют 618 дошкольных 
организаций, из них  детских садов – 149, дошкольных мини-
центров  - 470, в которых  воспитываются 35306 детей.  В 
области функционирует  64 частных дошкольных организации, 
из них в  сельской местности – 8. 

В 2017 году   проведено   обучение  160 педагогов на  авторских 
курсах и семинаре  президента АНО «Детский сад-дом радости» 
Н.М.Крыловой, доцента, к.п.н. (г.Санкт-Петербург), автора  
научно-методической системы  дошкольного образования:  
программа  и  технология «Детский сад-дом радости», 
мониторинг «Лесенка  успеха».  

В целях повышения  профессионального мастерства  
педагогов   в  области работали 64 районных (городских) 
методических объединений педагогов дошкольных организаций, 
на базе дошкольных организаций - 195 постоянно действующих 
семинаров, 405 методических объединений в дошкольных 
организациях, проведено  134 семинара  и  158 семинаров-
практикумов, 151 мастер-классов   районного и городского 
уровня, работали  62  школы передового педагогического опыта,   
166 творческих групп. 

В      400    дошкольных     организаций   области   (свыше 
2200 педагогов) широко внедряются информационно-
коммуникационные технологии, чему способствует 
оснащённость детских садов интерактивными досками, 
мультимедийными и лингафонными кабинетами. 
Педагогами  разрабатываются электронные пособия. Только 
педагогическим коллективом ясли-сада № 61 г.Костаная 
разработано 11 электронных пособии, которые успешно 
используются в конструировании педагогического процесса 
дошкольной организации. 

Результатом работы творческих групп  педагогов  
дошкольных  организаций  города  Лисаковска в 2016-2017 
учебном году стали   УМК «Драма», авторы О. Хомутова, Н. 
Тарасова; УМК «Естествознание» и УМК «Основы экологии» 
авторы Е. Бритвина, Т. Яндулова; УМК «Ознакомление 
с окружающим миром», авторы Г. Тасмагамбетова, Н. 
Перникова; Костюченко Н.П.;  УМК «Лепка»- авторы Н. 
Тарасова, Н. Заметайло, А. Григорова; УМК «Аппликация»- 
автор Е.Бритвина, УМК «Рисование»- авторы В. Прахнау, С. 
Попова. Данные работы были включены в перечень учебников, 
рекомендованных для организаций образования,  утвержденный  

приказом МОН РК от 4 апреля 2017 года №150. В областной банк 
передового педагогического опыта клуба «Ұлағат»  в 2017 году  
включены две работы: «Интеллектуальное развитие детей  
3-6 лет через развивающие игры, современные методики и 
технологии по формированию элементарных математических 
представлений» Цыбускина И.Я., Снисарь Е.Н., воспитатели 
КГКП «Ясли-сад «Улыбка» акимата Карабалыкского района»; 
«Опытническая деятельность и экспериментирование как 
средство развития познавательных интересов детей от 2 
до 6 лет», Харитонова М.А., воспитатель мини-центра ГУ 
«Карабалыкская средняя школа № 1 им. М.Горького отдела 
образования акимата Карабалыкского района». 

Республиканский центр «Дошкольное детство»  выступил 
инициатором  Республиканского конкурса «Лучшая дошкольная 
организация». На областном  этапе   конкурса победителями  
стали: 1 место  - ясли-сад №2 г. Рудного, 2 место – ясли-сада  
№5 г. Костаная, 3 место  ясли-сад №69 г. Костаная. По итогам 
республиканского этапа  ясли-сад №2 г. Рудного получил 
благодарственное  письмо  Министерства  образования и  
науки  Республики Казахстан.

Участником Республиканского заочного детского конкурса 
выразительного чтения «Елін сүйген, Елі сүйген Елбасы» 
был обладатель     Гран –При  областного  этапа конкурса 
воспитанница  ясли-сада «Ивушка» г. Лисаковска  Косемук 
Владислава (5лет), 1 место областного этапа конкурса  
воспитанники ясли-сада №9 города Костаная, Шахматова 
Ксения,  Ракишев Олжас (6 лет), 2 место воспитанник 
ясли-сада №10 города Рудного Осяев Тимофей (6лет), 3 
место Чипижный Роман (5 лет) воспитанник ясли-сада 
«Айналайын» Карабалыкского района, Нургожина Алтынай 
(5лет), воспитанница  дошкольного мини-центра  средней 
школы №1 г. Аркалык. На Втором Международном конкурсе 
профессионального мастерства специалистов дошкольных 
образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без 
границ», посвященный 25- летию создания СНГ и Году образования 
в Содружестве Независимых Государств, дипломом 3 степени в 
номинации «Лучший заведующий» была удостоена заведующая 
КГКП «Дошкольный учебно–воспитательный Центр развития 
воспитанников» акимата города Рудного Кутепова Е.В. В мае 
2017 года  республиканским центром «Дошкольное детство» 
Министерства образования и науки Республики в г. Костанае   
проведены  Республиканские  педагогические чтения «Летопись 
вековой истории дошкольного образования   в Казахстане», 
в которых  участвовало 150  представителей дошкольных 
организаций из всех регионов Республики  Казахстан. 

Костанайская область 



116      

         
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - 2017

«Балалар және балабақшалар»  

Маңғыстау облысы 

№57 «Ақбота» бөбекжайын
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№ 34 «Болашақ» балабақша»
Ақтау қаласы 

Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы МКҚК «№34 
«Болашақ» балабақша» 2013 жылы ашылды. Жобалық 
қуаты 208  орындық мектепке дейінгі мекемеде 24 педагог 
жұмыс жасайды. Олардың ішінде топ тәрбиешілерінен басқа 
орыс тілі, ағылшын тілі, информатика мамандары, дене 
шынықтыру және музыка жетекшілері, сондай – ақ, психолог 
пен логопед те бар. 

Осы жылдар ішінде балабақша тәрбиеленушілері мен 
педагогтерінің еліміздің мектепке дейінгі білім беру саласында 
қосқан үлестері өте көп. Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Ақтау қаласы балабақша 
педагогтерінің қатысуымен Желтоқсан оқиғасының куәгері,  
Ақтау қаласының тұрғыны Маңғыстаудың батыр қызы 
Айтжанова Айша  Тұяқбайқызымен кездесу ұйымдастырылды.
Облыстық «Ханталапай» интеллектуалдық сырттай 
байқауына балабақшаның ересек топ тәрбиеленушілері 
қатысты. Бұл байқауға  «Ханталапай» ойынының  
ұйымдастырылуы көрсетілген видео мен фотоколлажы 
жіберіліп, 1 орын иеленді және республикалық байқауға 
жолдама алды. Республикалық байқауда балабақша жұмысы  
фотоколлаж номинациясы бойынша 2 орын иеленді. 

Балабақшаның музыка жетекшісінің дайындауымен 
тәрбиеленушілерден құралған «Болашақ» вокалдық тобы 
қалалық «Ұлы дала ұрпақтары» балалар шығармашылық 
фестиваліне қатысып 2 орын иеленді. Балабақшамыз 
ұйымдастырылған іс - шаралар мен жеткен жетістіктер 
нәтижесінде қалалық «Үздік білім ұясы-2016» сырттай 
байқауында жүлделі III орын иеленгенін мақтан етеміз.

 Балабақшамыздың музыка жетекшісі Кульсариева Гулнар 
жетекшілік  еткен осы «Болашақ» вокалдық тобы «New 
Opportuities» ЖШС білім беру – әдістемелік орталығының 
ұйымдастырған «Тәуелсіздің тұғыры биікте» республикалық 
байқауына қатысып,   «Болашағымыз бірлікте» номинациясы 
бойынша 3 орын иеленді. Қала балабақшалары арасында 

өткен «Үздік әдіскер - 2017» байқауына балабақша әдіскері 
Балгабаева Дамегул қатысып, жүлделі 2 орын иеленді. 
Байқауда әділқазылар алқасында төрелік еткен қалалық 
кәсіподақ ұйымының төрайымы арнайы кәсіподақ атынын 
Балгабаева Дамегулге  Ұстаздық шығармашылығының 
жетістігі мен кәсіптік шеберлігі үшін мадақтама және 
ақшалай сыйлық табыстады. Облыстық «Көңілді старт» 
эстафеталық жарысында балабақшаның дене шынықтыру 
маманы Буйрашева Гулмира жетекшілік еткен ересек топ 
тәрбиеленушілерінен құралған «Болашақ» тобы жүлделі 2 
орынды иеленді. Ақтау қаласының мектепке дейінгі білім 
беру мекемелеріндегі тәрбиешілер арасында өткен «Көңілді 
старт» жарысында балабақшамыздың жас мамандарынан 
құралған топ  1 орын иеленіп, жеңімпаздарға кубок пен 
медальдар берілді. Қалалық «Ханталапай» интеллектуалдық 
сырттай байқауына балабақшаның жоғары топ 
тәрбиеленушілерінің қатысуымен  облыстық тарихи 
өлке тану музейінде түсірілген видео мен фотоколлажы 
жіберіліп  3 орын иеленді.        Қалалық «Астанам – бас қалам» 
балалар арасындағы сурет байқауына қатысқан  ересек топ 
тәрбиеленуішісі Надірхан Инаят  жүлделі 2 орынды иеленіп, 
дипломмен және сыйлықпен марапатталды. Ақтау қалалық 
білім бөлімінің наурыз айындағы атаулы күндерді мерекелеуге 
арналған іс-шаралар жоспары бойынша  балабақша базасында  
қайырымдылық шара ұйымдастырылды. Шараға Ақтау 
қаласының тұрғыны, 70 жастағы әже, жиендерін бағып 
отырған жалғызбасты кейуана Күлаш апай шақырылды. 
Балалар мен педагогтардың ұйымдастыруымен шағын 
концерт және сонымен қатар ақшалай, заттай сыйлықтыр 
берілді.

№34 «Болашақ» балабақша қалалық мектепке дейінгі 
ұйымдардың  2015-2016 және 2016-2017 оқу жылының 
қорытындысы бойынша үздік 10 топ қатарына енген.  
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№ 57 «Ақбота» бөбекжайы
 Ақтау қаласы

Ең бастысы- балабақшаны тек оқу-тәрбие ошағы деп 
санамай, баланы түсінетін, әрдайым көмек қолын созатын 
әлем деп сезіну. Осындай мейірім мен сүйіспеншіліктің 
аймағы - біздің «Ақбота» балабақшасы. 

«Білім ұясы: Ең үздік мектепке дейінгі ұйым» облыстық 
байқауына белсенді қатысып, мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқыту жүйесін дамытудағы шығармашылық  
жетістіктері мен кәсіптік қыметті  жетілдірудегі зор 
ұмтылысы үшін дипломмен, қалалық «Ханталапай» 
сырттай интеллектуалдық 5-6 жастағы балалар 
арасындағы  байқайында І орын алғаны үшін І дәрежелі 
дипломмен марапатталды. Білімқұмар балаларға 
арналған Республикалық «Үркер»  зияткерлік марафонына 
жүлдегерлер мен жеңімпаздарды  дайындауда  ойы ұшқыр, 
тілі  ұтқыр  шәкірт тәрбиелеуде жеткен жетістігі 
үшін, бала қиялына қанат бітіріп, ой өрісін кеңейтудегі 
ұстаз еңбегі үшін Тулеуова Гулайым, Кушкинбаева Улаш, 
Нұрбергенова Айдана, Уралбаева Туғанай, Инисбекова 
Жазира,  Сансызбаева Гулжан 2016-2017 оқу  жылы 
дипломен марапатталды. Республикалық әскери-
патриоттық «Қазақстан патриоты» журналының 
ұлттық өнерді жаңғыртуға бағытталған «Ұлт өнері- 
ұрпаққа мұра!» атты республикалық қолөнер байқауына 
шәкірттерін қатыстырып, белсенділік танытқаны 
үшін  Кушкинбаева У.М., Шонаева Ж.Р., Нұрбергенова 
А.Ғ. дипломмен  марапатталды. Республикалық әскери-
патриоттық «Қазақстан патриоты» журналы 
ұйымдастырған «Туған жерім - алтын бесігім!» атты 
фотосурет байқауына шәкірттерін қатыстырып, 
белсенділік танытқаны үшін Нұрбергенова Айдана  
Ғабитқызы дипломмен марапатталды. Қалалық 

«Ағылшын тілі пәні кабинеті» байқауында ІІІ орын алғаны 
үшін ағылшын тілі мұғалімі Айнабаева Жансая 2017 жылы 
дипломмен  марапатталды. Астана күні мерекесіне 
орай ұйымдастырылған  қалалық «ЭКСПО кереметтері» 
атты суретшілер сайысына қатысқаны үшін бейнелеу 
пәні мұғалімі Ересенова Гулдана Мұңалқызы 2017 жылы 
дипломмен марапатталды. «Үздік балабақша педагогы» 
атты республикалық жобаға «Тәуелсіздік тұғырым» 
тақырыбындағы озық іс тәжірибесін ұсынып, ұстаздық 
шеберлігін, біліктілігін жоғары дәрежеде танытқаны 
үшін Бурханова Динара Ердуллаевна 2017 жылы Құрмет 
грамотасымен  марапатталды.

«Үркер» зияткерлік марафонында Нұршат Кәусар, 
Адилова Айза, Алтынай Асылай, Түменбай Нұрәлі, 
Оңғарбайқызы Қаламқас, Усенова Іңкәр, Абыл Жансая, 
Сақтағанова Амина, Жұмабай Дәулет, Көбейсін 
Ақылбек, Кобесов Ануар, Едіге Бекарыс, Насретдинова 
Адемі жүлдегер атанды. «Ұлт өнері-ұрпаққа мұра!» 
сайысында Ғасреддин Сабина ІІ орын, Мендібай Әділет 
І орын, Хибасов Жалғасбек І орын, Ерболат Расул ІІ орын, 
Иманбай Айзере ІІ орын иеленді. Жалғасбек Хибасов - «Туған 
жерім-алтын бесігім!» байқауының І орын жеңімпазы. 
«22 Наурыз-Көктемнің көнілді мерекесінде» Кубайдулла 
Гулгул І орын, Гүлбағдатханым Нұрғисақызы ІІІ орынға 
ие болды. «Забавные мультьяшки» сайысында Егеубай 
Қармыс ІІІ орын, «Волшебный бисер» сайысында Урынбай 
Альтайыр І орын, «Еуразиялық гендік қор» өткізген 
сайыста Намазбаева Дильназ І орын, Шүкирбаева Лаура 
ІІІ орын иеленді. «Ару қалам-Ақтауым» байқауында 
балабақшамыздың тәрбиеленушілері ІІ орынға ие болды. 
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№ 61 «Сұлтан» балабақшасы
Ақтау қаласы

Балабақша баламен бірге балаша ойнауға, ойлауға, 
еркелеуге, қиял әлеміне шарықтауға, ертегілер еліне саяхат 
жасауға мүмкіндік береді. Тәрбиеші мамандығы - бұл өмір 
жолы. Қалалық «Менің Отаным-Қазақстан» мәнерлеп оқу 
байқауында балабақшаның тәрбиеленушісі Оразмухаммет 
Дана қатысып, «Өнерпаз бүлдіршін» номинациясымен 
марапатталды. Балабақшаның тәрбиешісі Ж.Ә.Әділғалиева 
Ақтау қалалық білім үйлестіру орталығының 
ұйымдастыруымен «Үздік педагог-2016» сайысына 
қатысып, жүлделі ІІ орын алып, дипломмен марапатталды. 
Балабақшамыздың тәрбиеленушілері 2016 жылы қала 
көлемінде  өткен балалар шығармашылығының «Жауқазын» 
фестиваліне қатысып, «Үздік бишілер» номинациясымен 
марапатталды. Облыстық «Мектепке дейінгі тәрбие 
мен білім орталығы» 2016 жылы Н.Р.Сарсенгалиеваның 
«Дене шынықтыру арқылы салауатты өмір салтын 
қалыптастыру» тақырыбында әдістемелік құралы облыс 
көлемінде таратылды. Балабақшаның  ағылшын тілі маманы 
М.Б.Турниязова «Платон» Халықаралық даму орталығының 
ұйымдастыруымен «Үздік ашық сабақ-3» сайысына қатысып, 
жүлделі I орын дипломымен  және кубогымен марапатталды. 
Облыстық «Ханталапай» ұлттық ойыны «Фотоколлаж» 
номинациясы III орынға ие болдық. Тұңғыш Президент күніне 
орай ұйымдастырылған «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» 
қалалық мәнерлеп оқу байқауы Н.Мажитова «Ынталандыру» 
дипломымен марапатталды. Қалалық «Ханталапай» 
сырттай интеллектуалдық балалар арасындағы байқауынан 
«Ынталандыру» номинациясын иеленді. Балабақша 
тәрбиеленушілері 2017 жылы қала көлемінде өткен балалар 
шығармашылығының «Жауқазын» фестиваліне қатысып, 
«Мың бұралған бишілер» номинациясымен марапатталды. 
Республикалық "Жас маман" байқауында диплом иеленді. 
"Үздік ұйымдастырылған оқу қызметі" номинациясын алды. 

Балабақшамызда «Халықтық педагогика – тәрбиенің қайнар 
көзі» тақырыбында қалалық семинар өтті. Семинарға 
балабақшамыздың ағылшын тілінің II санатты маманы 
М.Б. Тұрниязова «Мақта қыз бен мысық» ертегі желісімен 
оқу қызметін және ересектер тобының тәрбиешісі Г.М. 
Болатова «Білімпаз балалар» тақырыбында кешенді 
оқу қызметін көрсетті. «Жетістіктер апталығы» 
аясында балабақшамызда ашық оқу қызметтері 
өткізілді. Оқу қызметін ортаңғы тобының тәрбиешісі 
Э.А.Тұржанова «Ғарышқа математикамен бірге» қарапайым 
математикалық ұғымдарды қалыптастыру тақырыбында  
оқу қызметін өткізді. Қалалық «Ағылшын тілі пәні кабинеті» 
байқауынан, ағылшын тілі мамандары Ж.М.Абдикаримова, 
М.Б. Турниязова «Бас жүлдемен» матапатталды. 
Республикалық "Ең үздік білім ордасы",  "Айгөлек" 
республикалық байқауында I орын алды. “Қалалық үздік 
әдіскер” байқауынан балабақшамыздың әдіскері Сейдалиева 
Сандигул Жарылгапбергеновна  II орынмен марапатталды. 
Қалалық «Ұлы дала ұрпақтары» балалар шығармашылық 
фестивалінен «Мың бұралған биші» номинациясы бойынша 
«Алтын қазына» тобының «Тәуелсіздік қырандары» 
атты  биі  I орынмен марапатталды. Қалалық 1-маусым  
балаларды қорғау күніне арналған «Біз бақытты балдырған» 
балалар шығармашылық фестивалінде тәрбиеленуші 
Дулат Адия дипломмен марапатталды. Қалалық «Әрқашан 
күн сөнбесін!» сырттай шығармашылық фестивалінде 
тәрбиеленушілер «Бас жүлдемен» марапатталды. Қалалық 
«EXPO-2017» халықаралық көрмесіне арналған балалар 
шығармашылық фестивалінде тәрбиеленуші Турбаева 
Ақнұр «Көркем сөз шебері» номинациясы бойынша II орынға, 
қалалық «Табиғатпен үндес балабақша» байқауында II орынға 
ие болды.
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«Айналайын»  балабақшасының тәрбиешілері мен тәрбиеленушілердің осы күнге дейін жеткен 
жетістіктері өте көп. Тәрбиешілердің бала тәрбиесіне қосқан үлесі мен ерен еңбектері қалыс қалып жатқан 
жоқ. Көптеген республикалық, облыстық, аудандық жарыстардан көрініп жүр. Білім беру саласының өркендеу 
жолындағы адал қызметі, жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеудегі ерен еңбегі және қоғамдық жұмыстарға 
белсене қатысқаны үшін Нуртилепова Салима, білім беру саласына кәсіби біліктілігімен қосқан ерекше 
жетістігі үшін Ердәулетова Ақтолқын, мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарының педагогтері арасында «Педагогтың үздік портфолиосы» интернет байқауының 
жүлдегері Бекболаева Жансая, мектепке дейінгі ұйымдар арасында педагог мәртебесін көтеру, талантты 
жас мамандарды анықтау мақсатында «Жас маман-2016» аудандық байқауының жеңімпазы Бекболаева 
Жансая марапатталды. Білім құмар балаларға арналған республикалық «Үркер» зияткерлік марафонына 
жүлдегерлер мен жеңімпаздарды дайындағаны үшін, еліміздің бәсекеге қабілетті жас  бүлдіршіндерін 
тәрбиелеуге және дамытуға қосқан үлесі үшін Бекболаева Жансая марапатталды. «Тәрбиеші болу бақыт» 
атты республикалық интернет байқауда I орынды Бекмурзина Жемісгүл иеленді. Балалардың жетістіктері: 
III  дәрежелі диплом мектепке дейінгі ұйым тәрбиеленушілері арасында «Біздің денсаулығымыз басты назарда» 
аудандық денсаулық фестивалінің жеңімпазы «Достық» тобы марапатталды. Денсаулық фестивалі 
аясында балабақшалар арасында өткен «Біз бақытты баламыз» атты спорттық жарыста орын алғаны 
үшін Саматқызы Тілектес марапатталды. Жауқазын аудандық балалар шығармашылығы өнер фестивалінің 
«Әнші балапан» номинациясы бойынша тәрбиеленушілер Насихатқызы Айназ,  Жаңай Ақнұр,  «Нұрға 
бөлену» номинациясы бойынша жеңімпазы Айбергенқызы Ақбөбек марапатталды. Аудандық «Ханталапай» 
интеллектуалдық сырттай байқауының  «Ең үздік» бейнетаспа номинацисы бойынша III орын алған үшін 
тәрбиеленушілер марапатталды. Аудандық «Ханталапай» интеллектуалдық сырттай байқауынан «Ең 
үздік  фотоколлаж»  номинациясы бойынша III орын алғаны үшін «Айналайын» балабақшасы марапатталды. 
Балабақша бүлдіршіндері аудандық ұстаздар күніне арналған «Ұстаз, ұстаз тұлғасын дара тұрған» атты 
үш тілде өткен мерекелік бағдарламаға қатысып, ұстаздарды құттықтады. Елордасы Астана күніне орай 
ұйымдастырылған «Менің сүйікті Астанам» асфальтқа сурет салу байқауының жеңімпазы «Айналайын» 
балабақшасының тәрбиеленушісі Айбергенқызы Ақбөбек марапатталды.

«Айналайын»  балабақшасы
Ақтау қаласы
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Павлодар облысы 



128      

         
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - 2017

«Балалар және балабақшалар»  

Центр развития
ясли-сада № 1 «Ромашка» 
город  Экибастуз

По итогам ранжирования полного перечня субъектов 
хозяйственной деятельности Казахстана, Центр 
развития ясли-сада №1 «Ромашка» был  удостоен  
почетного звания «Лидер отрасли 2013».  Центр развития 
ясли-сада №1 «Ромашка» стал победителем областного 
конкурса «Детский сад года». Занял 3 место в областном 
конкурсе «Панорама систем воспитательной работы в 
учреждениях образования».  Представляли опыт работы  
на республиканском семинаре г. Актобе «Модель детского 
сада с интеллектуальным компонентом образования». 
Представили опыт работы с родителями и «Содержание 
вариативного компонента в обучении дошкольников» на 
областном уровне.  Ясли-сад получил сертификат отдела 
образования г.Экибастуза в номинации «Ең үздік тәрбие 
ортасы».  В 2016 году диплом II степени в республиканском 
фотоконкурсе «Детская энергия-энергия будущего».  В 2016-
2017 учебном году обобщил опыт работы по финансовой 
грамотности среди дошкольных учреждений республики. 
Ясли-сад стал победителем в  номинации «Лучший 
экологический проект исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста» в рамках Международной 
выставки ЭКСПО – 2017, организованной Республиканским 
центром дошкольного детства. Ясли-сад дважды вошел в 
республиканский сборник «Звезды Үркера» и  получил 4 кубка 
«Үркер». 17 лет ясли-сад является лауреатом областного 
фестиваля  детского творчества «Бүлдіршін», и городского 
конкурса детского творчества «Сәулетай».

 Педагог ясли-сад Куделько Т.И. награждена медалью «За 
эффективность» в трудовой деятельности в области 
сферы услуг образования. По итогам конкурса «Лучший 
воспитатель - 2017» в Павлодарской области стала 
воспитатель  Шотанова Н.Н. В республиканском конкурсе 
работников дошкольного образования «Тәрбиеші болу 
- бақыт» воспитатель Оразбаева Л.А. заняла III место, 
Куделько Т.И. получила диплом победителя в номинации 
«За стремление к совершенствованию», Михеева О.А. 
диплом победителя в номинации «За креативный подход 
к работе». Иванова М.В. награждена дипломом научно-

методического центра "ZIAT". В международном конкурсе 
для педагогов «УМНАТА» логопед сада Мубаракшина Е.Б. 
заняла 1 место, воспитатель Байболова В.Е.- 2 место, 
золотой сертификат сайта OQU-ZAMAN.KZ  получила  
воспитатель Касенова Б.С. Воспитанники Центра развития 
ежегодно становятся победителями конкурсов различного 
уровня. Пятеро воспитанников стали лауреатами 
1 степени Международного конкурса дошкольников 
«Радуга-малышка». Трое ребят стали победителями 
Международного конкурса рисунков и поделок «Маленькая 
страна творчества». Воспитанники Дауренқызы Сафият 
и Герц Кира дважды стали обладателями ГРАН – ПРИ 
городского конкурса юных художников «Әсем Әлем». 
Запорожская Л., Ужва А., Дауренқызы С.  заняли 2 место на 
республиканском конкурсе "Менің Тәуелсіз Қазақстаным". 
Анваров А., Черненко Д., Дарибаева А., Горников В. стали 
победителями областного интеллектуального конкурса 
"Алтын асык". Горников В., Ястремский М., Яблоков А., Швец 
Д., Чадов Я., Проценко В., Осолодков Я., Негманова К., Миневич 
М. стали призерами Республиканского интеллектуального 
марафона  «Үркер». Кайгородов Е, Саппарбеков Р, Евстифеев 
Н, Галкина К, Ахметов Р, Макубаева К, Кайгородов А. вошли в 
книгу «Звезды Үркер». В международном конкурсе  для детей 
и педагогов «Талантоха» Базылова К. заняла   3 место, в  
дистанционном конкурсе для детей и педагогов «Золотая 
рыбка» Данияркызы Ж., Искакова А. стали  дипломантами 
2 степени. Победителями олимпиады «Весенние лучики» 
стали: Авдеев Р, Байдильдина Д, Коротыш Р, Поросенкова 
Л, Осолодков Я; 3 место заняли Сухов Р, Рашиева К. Первое 
место в олимпиаде «В некотором царстве, в некотором  
государстве…» заняли  Горников В, Авраменко И, Миневич 
М, Осолодков Я, Поросенкова Л; 2 место – Резе С.

В  международной олимпиаде «Наши пернатые друзья»  
воспитанники Центра Абелян Л, Миневич М, Поросенкова 
Л, Осолодков Я, Метрикова А, Кенжаева С, Белихина К, 
Коротыш Р заняли  2 место. 
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Экологическая проблема – одна из острейших проблем 
современности.  Ни для кого не секрет, что будущее 
человечества зависит от уровня экологической культуры 
каждого человека, его компетентного участия в их решении.

В детском саду экологическое образование и воспитание 
является  одним из приоритетных направлений. Реализуя   
Типовую учебную  программу воспитания и обучения,  
разработаны рабочие программы по вариативному 
компоненту «Юный метеоролог», «Экологический театр», 
«Развитие познавательной активности дошкольников 
через детское экспериментирование». Данные программы 
решают задачи по экологическому воспитанию, дополняя 
друг друга. 

Педагоги детского сада стремятся найти новые 
средства экологического воспитания, которые помогли бы 
расширить знания детей в области познания, экологии и 
природопользования. В группах оформлены содержательные 
природные уголки, для детей созданы условия для 
систематических наблюдений за объектами живой и неживой 
природы,  условия для самостоятельных игр с природным 
материалом. Также в групповых помещениях со II младшей 
группы педагоги совместно с детьми создают  «Огород на 
окне», выращивают «дидактические» луковицы в стеклянных 
сосудах, еженедельно наблюдают за ними и зарисовывают  
в календаре. Это развивает наблюдательность детей, 
их способность замечать изменения растущих растений, 
понимать значение неодинаковых условий для их роста. 

На участках каждой группы (с учетом возрастных 
особенностей подбирается растения и рассада) созданы 
мини – огороды, что позволяет воспитателям формировать 
и закреплять у детей навыки и умения ухода за растениями, 
знакомить с основными овощными культурами, их значением 
в нашем рационе. Осенью мы проводим традиционные 

ежегодные выставки поделок из овощей и фруктов «Дары 
осени», которые активизируют взаимодействие педагогов, 
родителей и детей. Большое воспитательное значение 
имеют природоохранительные акции: «Вырасти цветок» - 
выращивание рассады и посадка цветов в клумбах, «Собери 
семена» - сбор семян цветочных растений, «Накорми птиц 
зимой»-изготовление кормушек для птиц. 

На территории детского сада  функционирует 
метеостанция, где воспитатели   помогают  детям вести  
наблюдения за погодой,  расширяют их  представления 
о значении погоды в жизни человека, растительного 
и животного мира, знакомят детей с приборами-
помощниками: компасом, термометром, барометром, 
осадкомером.  В этом направлении углубленно работает 
воспитатель  Крюкова Наталья Александровна. В ходе 
игровых занятий, экспериментов и экскурсий ее дети 
приобретают ценный коммуникативный опыт, берут на 
себя роль взрослых, умных ученых, труд которых очень 
важен для других людей. Это способствует, на наш взгляд, 
воспитанию и гражданской позиции детей.

Творческая работа и авторское пособие по кружковой 
деятельности «Зеленый патруль», «Юный метеоролог» 
педагогом представлялись на межрегиональной 
научно-практической конференции ППК  Б.Ахметовские 
педагогические чтения. Наталья Александровна  является 
победителем Областного  конкурса «Использование 
инновационных педагогических технологий в ДОУ»,  VIII 
Республиканского  конкурса учителей «Моя лучшая 
презентация урока» НМЦ «ZIAT»;  была  участником  
областного  конкурса  «Педагогикалық шеберлік -2015» в 
номинации «Таным»; победителем конкурса «Воспитатель 
года».

Ясли-сад № 3 "Семицветик"
город Павлодар
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 Центр полиязычного развития
ясли - сада № 6 «Золотая рыбка» 
город Экибастуз

Ясли - сад №6 «Золотая рыбка» получил статус «Центр 
полиязычного развития» 2015 году. В ясли -  саду сформирован 
грамотный творческий коллектив. Дошкольным 
учреждением руководит Бугай Людмила Михайловна. В 2017 
году на августовской конференции ясли-сад по итогам года 
занял II место в номинации «Білім берудегі инновациялар». 
Ясли-сад стал победителем республиканского конкурса 
рисунков ЭКСПО-2017; лауреаты областного конкурса 
«Бүлдіршін - 2017»; II место в XV детском творческом 
конкурсе «Сәулетай - 2017»; областной конкурс «Жасыл 
желек», грамота «Мектеп жаныңдағы учаскенің ең үздік 
дизайні»; областной конкурс «Қанатты достар» III место. 
В республиканских  конкурсах педагоги приняли   участие 48 
раз: из них 14 призовых мест - 1 место - 4 педагога; 2 место 
- 5 педагогов, 3 место - 5 педагогов. В международных 
конкурсах  приняли   участие 21 раз: из них 8 призовых мест: 
1 место - 5 педагогов; 2 место - 2 педагога, 3 место - 1 
педагог. Всего дипломов и публикаций 69. Всего 22 призовых 
места из них: 1 мест – 9; 2 мест – 6; 3 мест – 7. Аубакирова 
Б.Ж. – республиканский конкурс «Біздің балабақшамыздың 
тарихы» диплом I степени; диплом II степени за лучшую 
работу, представленную на Республиканскую научно - 
практическую конференцию методический интернет 
журнал «Просвещение» дистанционная республиканская 
конференция «Образование в XXI веке: мировой опыт 
и перспективы развития», сертификат участника 
Республиканской научно – практической конференции 
«Образование в XXI веке: мировой опыт и перспективы 
развития». Подвиженко Е. В. диплом за I место в 
международном конкурсе проводимом среди работ 
участников конференции «Педагогические таланты»; II 
место в республиканском педагогическом конкурсе «Лучший 
мастер - класс»; I место в международном конкурсе для 
педагогов «Учитель года».  Сайдулина Л. С. – II место в 
III Республиканском конкурсе работников дошкольного 
учреждения «Іздемпаз тәрбиеші» НМЦ «ZIAT»; I место 
Международного творческого конкурса «Яркие краски 

осени». Кайдарова Л. К. – II место в III республиканском 
дистанционном конкурсе работников дошкольного 
учреждения «Іздемпаз тәрбиеші» Сембина Р.А. - III место в 
республиканском педагогическом конкурсе «Методическая 
копилка». Поддубная  С. В. – III место в III республиканском 
конкурсе работников дошкольного учреждения «Іздемпаз 
тәрбиеші»; I место Международного творческого конкурса 
«Яркие краски осени». Голубева Г.И. II место в номинации 
«Профессиональное мастерство» в VIII Республиканском 
конкурсе «Тәрбиеші болу бақыт»; победитель I 
Международного конкурса «Твори, участвуй, побеждай!».  
Иванчук Т. Б. награждена за I место в республиканском 
дистанционным конкурсе детских фотографий «Мой 
любимый город», дипломом за подготовку призёров 
и победителей республиканского интеллектуального 
марафона «Yркер». Котляр Е. А. – диплом  за I место в 
V республиканском конкурсе работников дошкольного 
учреждения «Тәлімі мол тәрбиеші ұстаз»; диплом за 
подготовку победителей и призёров Международного 
турнира ПОНИ. Галицина Н. В. I место в V республиканском 
конкурсе работников дошкольного учреждения «Тәлімі мол 
тәрбиеші ұстаз»; III место в V республиканском конкурсе 
работников дошкольного учреждения «Тәлімі мол тәрбиеші 
ұстаз». 176 детей приняли участие в областных и 
республиканских конкурсах, из них  36 призовых мест. 77 детей 
приняли  участие в республиканском интеллектуальном 
марафоне «Үркер» для любознательных детей: из них 8 
человек получили дипломы призёров.  Международный 
турнир ПОНИ - 54 ребенка, из них: 2 победителя, 3 призёра. 
8 детей  заняли II место во II республиканском конкурсе 
детских рисунков, 6 детей – заняли III место. Награждены 
дипломом за 2 место Тихомирова М, Семенов Б, Тукаева М, 
Тримасов А. в республиканском конкурсе детских рисунков 
«Яркая осень». В городском конкурсе рисунков «Әсем әлем» 
приняли участие 12 детей, Сорокопудова М. получила 
сертификат победителя, 5 детей получили сертификат 
за активное участие в конкурсе. 
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Ясли-сад № 7 «Ботақан» 
город Экибастуз

Ясли –сад № 7 «Ботакан»  начал функционировать с  1985 
года.  В  ясли саду  создана  необходимая  материальная  база 
и хорошие  условия  для  учебно-воспитательной работы.  
Направление  работы  ясли  сада: познавательно-речевое  
развитие. Руководит ясли-садом Баймагамбетова Л.А. 

С 2013  года в группах  от  3 до 7 лет  мы  ввели  занятия  
направленные на  познавательно- речевое, а  также  
нравственно- патриотическое  воспитание «Мой край»  
(автор: Илюшенко В.В.), «Дошкольник и экономика» (автор: 
Баймагамбетова Л.А.)

 Достижения: 1 место – в областном фестивале детского  
художественного творчества «Бүлдіршін» ;  3 место в 
городском конкурсе «Сәулетай»;  С 2016 года ясли-сад №7 
«Ботакан» участвует в экпериментальной деятельности 
по внедрению полиязычия в дошкольных образовательных 
организациях РК. 

Достижения педагогов: на базе ясли-сада №7 «Ботакан» 
проведен Региональный семинар для методистов 
Экибастузского региона «Использование инновационных  
технологий педагогов ДОУ», прошли  августовские 
педагогические чтения по теме «Здоровому- жить здорово». 
В 2015 году на базе ясли-сада проведен Региональный  семинар 
для педагогов Экибастузского региона «Использование ИКТ 
в работе педагогов ДО»,  проведена  городская конференция 
«Что такое хороший  родитель». Психолог  Сытник А.Е. 
участвовала в республиканском  семинаре "Аутизм победим", 
проводимым Добровольным Обществом «Милосердие». В 
2016 году на базе КГКП №7 «Ботакан» проведен Региональный  
семинар для студентов колледжей  «Развиваем речь ребёнка». 
В 2017 году мастер – класс с родителями « Изготовление 
развивающих книжек – лэпбук»,  воспитатель Гамаля Л.В. В 
2017 году – публикация  в  журнале «Алаш ұстазы»  статьи 

«Волшебный мяч»,   инструктор ФИЗО  Вержак Ж.З. В 2017 году 
публикация в республиканском педагогическом журнале «Бала 
мен балабақша», публикация в республиканском педагогическом 
журнале «Алаш ұстазы», педагог Фесюк О.П. В 2016 г. 
публикация в республиканском педагогическом журнале «Алаш 
ұстазы»,  методист Илюшенко В.В. В 2016 году  публикация 
в республиканском педагогическом журнале «Педагогикалық 
идея», педагог Альменова Д.С.

Ежегодно проводятся мастер-классы для студентов 
Павлодарского государственного педагогического института 
педагогами ясли-сада.

Достижения детей: диплом за подготовку призёров и 
победителей Республиканского интеллектуального марафона 
«Үркер»,  воспитанник  Шамрай Данил был включён в книгу 
«Интеллектуальные дети  Казахстана» как победитель; 1 
место   в  международной  олимпиаде «МИОП Лидер»     «Знатоки 
спорта»  Вестова  Катя. В 2016 году наши воспитанники 
Григорьева Таисия, Федорченко Владислав, Бурамбаева София, 
Кулжанова Айару, Сытник Елизавета награждены дипломами  
«Пойми! Открой! Найди! Исследуй»  Международного конкурса 
«Пони»; 

Воспитанники сада неоднократные победители 
республиканских конкурсов «Үркер», международных конкурсов 
«ПОНИ», «Творческая мастерская», областного конкурса 
«Алтын асық», городских конкурсов.

Созданные в ясли-саду №7 «Ботакан» условия для развития 
творческого и инновационного потенциала педагогического 
и детского коллективов гарантируют разностороннее, 
полноценное развитие ребенка, формируя у него универсальные 
способности  соответствующие  возрастным возможностям 
и требованиям современного общества.
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Ясли-сад №  8  «Теремок» 
город Экибастуз

Ясли-сад работает более тридцати лет, в котором 
функционирует 6 групп  (4 группы  с государственным языком  
обучения, в том числе одна группа экспериментальная  для  детей  
некоренной национальности, 2 группы с русским языком обучения).  

В  саду  трудится  слаженный  педагогический  коллектив 
-19  педагогов (с высшим образованием – 52%, с высшей и первой 
категории -  40%) под руководством заведующей Амерхановой 
Алмагуль Нурлыбековной.  Одной из ведущих задач, которую 
решает ясли-сад, в контексте образовательных областей, 
является развитие речи детей. 

 На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, 
дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста 
– явление очень редкое. Поэтому коллектив ясли-сада заботится 
о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 
правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, 
которыми считаются любые отклонения от общепринятых 
форм русского языка. 

Коллектив  выделил следующие задачи речевого развития: 
обогащать познавательную-речевую сферу детей информацией 
через занятия, наблюдения, экспериментальную деятельность, 
речь; обогащать эмоционально–чувственный опыт в процессе 
непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми; 
создать условия, способствующие выявлению и поддержанию 
интересов, проявления самостоятельности в познавательно–
речевой деятельности; поддерживать условия для развития 
познавательно–речевых процессов дошкольников во всех видах 
деятельности. 

В практике работы педагогов ясли-сада используются следующие 
формы работы по видам образовательной деятельности: 
режимные моменты, совместная деятельность педагога с 
детьми, самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с семьей.

Педагогический  коллектив  находится  в постоянном поиске 
изучения и применения современных педагогических технологий, 
методик, пособии.  Успешно освоена  технология  мнемотехники, 
технология ТРИЗ в речевом развитии дошкольников педагогами 

Бакеевой Ф.Т., Балдыровой Б.М., Комок М.М. Обобщили  опыт своей 
работы по технологии ТРИЗ в развитии речи на областном уровне 
в рамках конкурса «Аялы алақан» воспитатель Чережденова 
Алия Сергбаевна, музыкальный руководитель Сусленкова Лариса 
Владимировна, на городском воспитатель Балдырова Б.М. 

В работе с детьми коллектив ясли-сада использовали богатую 
палитру методов и приемов – это и художественное слово, и 
сказки, и загадки, словесные дидактические игры, моделирование 
и элементы мнемотехники, технологию ТРИЗ. Изучив 
теоретические материалы и познакомившись с методами ТРИЗ 
– технологии, отобрали именно те методы, которые решают 
задачи формирования монологической речи и начали создавать 
условия для работы. 

Следовательно педагоги и воспитанники ясли-сада достигли 
следующих результатов на различных конкурсах, обощают опыты, 
размещают материалы на интернет сайтах. На международном 
уровне в творческих педагогических конкурсах дипломы 1, 2, 
3 степени имеют педагоги:                Збоева А.В., Бакеева Ф.Т., 
Шайманова А.Е., Комок М.М., Балдырова Б.М.

На республиканском уровне в конкурсе «Тәрбиеші болу - бақыт», 
«Өнегелі ұстаз» дипломы 1,2,3 степени имеют педагоги: 
Камзенова Г.Б., Ниязбекова Ж.М., Збоева А.В., Бакеева Ф.Т., Комок 
М.М., Ибраева Ы.Ш., Балдырова Б.М.  Достижения воспитанников: 
на международном уровне дипломы призеров имеют Кулатаева 
Дильназ, Кылышпекова Кауажан, Абенова Нелли, Козодоенко 
Кирилл,  Федоткин Алексей, Чебан Данил, Муратбек Жалгас и 
мн.др.  На республиканском уровне дипломы 1,2,3 степени имеют 
Муратова Варвара, Спиридонова Виктория, Кабаев Сырым, 
Вергасов Эмиль, Абдраимов Арсен, Ахметова Аружан, Абенова 
Нелли, Касенова Дильназ и мн. др. Ежегодное участие и призовые 
места имеют в детском творческом конкурсе «Саулетай». А 
так же дети принимают участие и имеют призовые места в 
городском конкурсе как «Зимние забавы», «Әсем әлем», «Алтын 
асық» и в интеллектуальном олимпиаде среди дошкольников. 
(Камбаров Ярослав, Воронова Варвара – 2 место).
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Центр эстетического развития
ясли-сада  № 15 "Бөбек"
город Экибастуз

Основное направление  работы  Центра – эстетическое  
развитие  и  воспитание детей. Целью работы  
педагогического коллектива является  формирование  
гармоничной,  эстетически  развитой и  духовно богатой 
личности ребёнка. 

Руководит педагогическим  коллективом Дубгорн О.А. На 
протяжении 29 лет с первого дня открытия детского сада 
и у истоков  создания «Центра эстетического развития»  
дошкольным учреждением руководила  Романенко Татьяна 
Михайловна.  

Педагоги Центра  добились  успехов в профессиональной 
деятельности: ежегодно педагоги принимают  
участие в Международных, Республиканских   конкурсах 
педагогического мастерства. Обобщают свой 
педагогический опыт в печатных  СМИ на Республиканском, 
областном, городском уровнях: Романенко Т.М., Бошман Г.А., 
Ковалёва Н.Н., Слободенюк Н.В., Пантюхов О.В., Болгова В.В., 
Рожкова С.В., Мирошниченко В.А., Кондусова Л.В.,  Шнейдер 
Н.Г., Межевикина И.Н., Капанова А.К., Копнова Е.М. Ежегодно 
240 воспитанников детского сада принимают  участие в 
международных, республиканских дистанционных конкурсах 
различного направления.  В  областном интеллектуальном 
конкуре «Алтын Асык», международном турнире «Пони» 
воспитанники неоднократно становились  победителями.

В Центре эстетического развития  работает 45 
педагогов.  Из них -  25 педагогов работают по авторским 
программам и методическим пособиям.

Участие ясли-сада №15 в конкурсах: ГРАН-ПРИ в 
областном конкурсе «Лучший детский сад», в областном 
конкурсе «Үздік мектепке дейінгі ұйым»  диплом в номинации 
«Шеберлік шыңында»; 1 место в Республиканском 
конкурсе «Лучший детский сад». Ежегодно ясли-сад  
становится лауреатом областного фестиваля детского  
художественного творчества«Бүлдіршін».

Участие в конкурсах детей Центра эстетического 
развития: в г. Алматы Овсепян Сюзанна заняла 1 
место в номинации вокал, хореографическая студия 
“Надежда” – 3 место; в г. Алматы 2 место в номинации 
вокал заняли: Чрвинская Анастасия и Бериккалиева 
Малика,хореографическая студия “Надежда” – 2 место. 
В международном конкурсе «Наше время» г. Новосибирск 
воспитанники ясли-сада стали лауреатами 1-2-3 степеней. 

Достижения педагогов: В Республиканском  конкурсе  
«Әнші балапан», имеют Дипломы, Благодарственные  
письма и юбилейные медали Республиканского конкурса 
«Әнші балапан» заведующая Романенко Т.М., музыкальный 
руководитель Слободенюк Н.В., хореографы  Фролова 
А.А., Галиулина Л.Ю., автор песни  Капанова А.К. В 
международном  конкурсе «Наше время» г.Новосибирск   
награждены дипломами заведующая Романенко Т.М.,  
музыкальные руководители  Слободенюк Н.В., Болгова В.В.,  
хореограф  Галиулина Л.Ю.,  руководители театральных 
студий  Китаева Л.Н., Филатова Л. П. 
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Ясли –сад № 21 
«Кішкентай данышпандар 
ресурстық орталық»
город Екибастуз

Ясли–сад № 21 «Кішкентай данышпандар ресурстық 
орталық»  начал функционировать с сентября 2007 года.  В 
центре  создана  необходимая  материальная  база и хорошие  
условия  для  учебно-воспитательной работы.  

Коллектив   работает  над  развитием  интеллектуальных и 
творческих  способностей  детей.  Вариативная  часть  учебного  
плана отражает  приоритетное  направление  работы  сада.  
С 2013  года в группах  от  3 до 7 лет  мы  ввели  занятия  с 
интеллектуальным  направлением «Маленькие гении»  (авторы 
Васильева Т.Г., Смолярчук Т.Д.).  В издательстве  «Арман» ПВ  
выпущены  «Занимательная  рабочая  тетрадь»  для  детей 
5-6  и 6-7  лет  к  программе  «Маленькие  гении» разработаны  
нашим  психологом Королевой Н.В.,  которая  прошла  экспертизу 
и рекомендована  Министерством образования  и  науки  
Республики Казахстан  для  работы  в  детских  садах.  Учебное  
пособие  для  развития логики. Кроме  этого,  с  2013  года  в  
вариативную  часть введена  исследовательская  деятельность,  
проходит  по  программе «Исследовательская  деятельность» 
(автор Довгань Т. В.)  для  детей  предшкольных   групп.          

Достижения: «Лидер отрасли», 1 место - «Золотой стандарт» 
1 национальной премии «Лидер в образовании-2016». Орден 
Кунаева – заведующая Кубешева Г. К., медаль Коменского – 
методист Довгань Т. В.,  1 место среди дошкольных организаций 
г. Экибастуза., в 2014 – 2016 годах Ресурсный центр принимал 
участие в апробации Типовой программы воспитания и обучения 
РК, ресурсный центр участвовал в республиканском семинаре по 
результатам апробации новой Типовой программы ДВО в РК., 
на базе ресурсного центра проходили Республиканские полевые 
исследования по результатам математического развития 
в РК, с 2016 года центр участвует в экпериментальной 
деятельности по внедрению полиязычия в дошкольных 
образовательных организациях РК, ясли-сад получил Гран-При  
областного конкурса «Детский сад года – 2017»,  в 2017 году 
получил Гран-При городского конкурса «Ең үздік балабақша», в 
сентябре 2017 года ясли-сад вошел в число победителей ток-
шоу «Ана мен бала», проводимом Республиканским центром 
«Дошкольное детство».

Достижения педагогов: методист Довгань Т. В. участвовала 
в областном семинаре "Мектепке дейінгі білім беру 
мекемелерінде заманауи білімдік кеңістікті ұйымдастыру", 
1 место в республиканском конкурсе «Болашақ» в номинации 
«Современный детский сад – 2017» – заведующая Кубешева Г. К., 

2  место в республиканском конкурсе «Болашақ» в номинациях 
«Золотой стандарт» – методисты Довгань Т. В. и Егизбаева Ж. 
О., ежегодно проводятся мастер-классы  для студентов ПГПИ 
педагогами ясли-сада.

Достижения детей: двум воспитанникам и преподавателю 
изодеятельности Усевич Е.Р. вручены грамоты конкурса 
«Балалар әлемді бейнелейді. Қазақстан», проводимого 
“National Commission of the Republic of Kazakhstan for UNESCO 
and ISESCO” и “School of Fine Art and Technical Design after A. 
Kasteyev – UNESCO Club” за победу в проекте ЮНЕСКО «Дети 
рисуют мир. Казахстан», диплом 2 степени в республиканском 
конкурсе «Ән шырқайық бәріміз», получен диплом 3 степени 
IX Международном фестиваль-конкурсе «Ақ көгершін» 
- Каримжанова А., за высокий рейтинг, награждены за 
раскрытие интеллектуально-творческого потенциала детей 
интеллектуальным центром IQ «Yркер» при поддержке РНЦП 
«Дарын» МОН РК кубком «Зияткерлік балабақша», грамотой 
отдела образования за подготовку воспитанников, занявшего в 
городской интеллектуальной олимпиаде 1 место воспитатель 
Акишева К.С., 2 место воспитатель Стародубец Н.В.,  ресурсный 
центр завоевал диплом 2 степени областного конкурса «Жаңа 
жұлдыз» в номинации «Вокал» руководитель Гонштейн Н.А., 
в 2016 году получены дипломы Лауреатов 3 регионального 
Фестиваля Поэзии на иностранных языках детей ясли-сада – 7 
воспитанников., в 2017 году наши воспитанники Амиркасымова 
А. и Морозов П. награждены дипломами и  медалями «Білімпаз 
конкурсының жеңімпазы»  Международного конкурса «Пони», 
наши дети – неоднократные победители республиканских 
конкурсов «Үркер», «GOLDEN AUTUMN», международных 
конкурсов «ПОНИ», «Творческая мастерская», областного 
конкурса «Алтын асық».

Созданные в КГКП №21 «Кішкентай данышпандар» ресурстық 
орталық» условия для развития интеллектуального и 
инновационного потенциала педагогического и детского 
коллективов позволяют полностью обеспечить целостность 
воспитательно-образовательного процесса и гарантируют 
разностороннее, полноценное развитие ребенка, формируя у 
него универсальные способности до уровня, соответствующего 
возрастным возможностям и требованиям современного 
общества, обеспечивая тем самым равный старт развития 
для всех детей.



142      

         
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - 2017

«Балалар және балабақшалар»  

№ 23 «Балауса» 
мектепке дейінгі гимназия 
Екібастұз қаласы

Заманауи мектепке дейінгі ұйым – бұл дамуға ұмтылған, 
жаңа мүмкіндіктерді іздеген, баланың, жанұяның, қоғамның 
сұраныстарын қанағаттардыруға қажетті жағдайларды 
жасайтын, педагогтардың шығармашылық және кәсіби 
жұмыстарын жағдаймен қамтамасыз ететін, заманауи 
талаптарға жауап беретін күрделі ағза. Мектеп жасына 
дейінгі балалардың интеллектуалды деңгейін және 
тұлғалық қабілетін дамытуда «Балауса» мектепке дейінгі 
ұйым педагогтері жұмысының маңызы зор. Бұл мекемені 
білікті басшы, шебер ұйымдастырушы Биғайша Елтайқызы 
Темирова ашылған уақыттан бастап басқарып келеді. 
Мектепке дейінгі ұйымның жұмысын жандандыруда 
инновациялық технологиялар мен әдістердің маңызы өте 
жоғары. 

Жетістіктер: «Сәулетай» балалардың шығармашылық 
байқауында бас жүлде; облыстық  «Жыл тәрбиешісі 
-2014» байқауында тәрбиеші Ү.Д.Абдинова 1орын; 
Павлодар облысының білім беру басқармасының Құрмет 
грамотасымен марапатталды; республикалық «Үркер»  
IQ марафонының жүлдегері Сайпен Аян; республикалық 
«Үркер»  IQ марафонының «Зияткерлік балабақша» кубогы; 
«Алтын асық» ІІ облыстық интеллектуалдық ойынының 
жеңімпаздары; Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына орай ҚР президентінің төсбелгісімен 
меңгеруші Б.Е.Темирова марапатталды; «Облыстың үздік 
педагогы» Құрмет тақтасына Ү.Д. Абдинова енгізілді; 
«Саулетай -2016» балалардың шығармашылық байқауының  
вокал жанры бойынша 1 орын, аспаптық орындау жанры 
бойынша 3-орын; тәрбиешілер Б.Ахметов атындағы 
IY оқуларының «Қазіргі білім беру үдерісі: тәжірибе, 
мәселелер, болашағы» аймақаралық  ғылыми - практикалық 
конференциясына қатысып, мақалалары жинаққа енгізілді; 

Қауіпсіздік әліппесі бойынша республикалық интернет-
байқаудың 3-орын жүлдегері; «Білім қөшбасшысы» 
республикалық журнал басылымында мақалалар жарыққа 
шықты; Екібастұз қаласы  «Нұр Отан» партиясының 
алғыс хатымен С. Курквай, Ү. Абдинова марапатталды; 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
балабақшалар арасында өткізілген байқауда «Үздік қалалық 
балабақша» номинациясы бойынша 3 орын; Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Тәрбие 
негізі патриотизмде!» атты шығармашылық байқауда «Бас 
жүлде» иегері – А.Рахметова; «ZIAT»  Ғылыми әдістемелік – 
орталығымен ұйымдастырылған «Үздік тәрбиеші» атты  VІ 
республикалық сайыста 2-орын А. Жүсіпбаева; «ZIAT» Ғылыми 
әдістемелік – орталығымен ұйымдастырылған «Тәрбиеші 
болу -бақыт» атты  VІ  Республикалық сайыста 3 орын 
иегері Ұ.М. Таскулова; 2016 жыл - «ZIAT» Ғылыми әдістемелік 
– орталығы ұйымдастырған «Тәлімі мол- тәрбиеші» атты  
Республикалық сайыста 1 орын иегері А.Р. Адамова;  «ZIAT» 
Ғылыми әдістемелік – орталығы  ұйымдастырған «Ізденімпаз 
тәрбиеші» атты  VІ республикалық сайыста 3 орын иегері 
А.К. Саурбаева;  Екібастұз қалалық интеллектуалды 
олимпиадада 2-орын иегері  Танат Ильяс; «Кәсіби оқыту 
орталығы» ұйымдастырған республикалық сайыста 
3-орын «Замануи балалабақшаның үздік басшысы-2017» 
номинациясының иегері; IV республикалық «Атадан мұра-
2017» байқауында вокал жанры бойынша «Бас жүлде» иегері 
Өміршең А.

Елдің ертеңгі тірегі – балдырғандырымыз. Олар заман 
талабына сай тәрбиеленуі тиіс. Бала тәрбиесі – баршаның 
ісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің де мақсат-
мүддесі біреу, ол – заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу.
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Ясли-сад № 24
городПавлодар

Всё дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной 
войной. Но память о героических защитниках Родины живет в сердцах людей. 
Передать её дошкольникам, показать им величие и самоотверженность подвига 
людей, завоевавших Победу, - одна из задач патриотического воспитания, которую 
решают педагоги детского сада № 24. 

Нравственно – патриотическая работа немыслима без тесной связи с семьей. 
Мы, взрослые знаем, как эмоционален дошкольник, знаем, что сухие сведения его 
мало интересуют, что их надо «одушевить», сделать конкретно – образными. Вот 
почему в детском саду ежегодно проводится марафон воспитанников совместно 
с родителями и педагогами, посвященный Дню Победы. Данное мероприятие 
проводится на протяжении 12 лет и стало традицией детского сада. Марафон 
проходит в несколько этапов. На первом этапе для детей, родителей и педагогов 
организуется пробег к Обелиску Славы. Маршрут пробега начинается с территории 
детского сада детьми младшего звена на велосипедах, затем по улице Каирбаева 
эстафету подхватывают родители и педагоги, которые вместе с детьми 
подготовительных групп бегут к Обелиску славы. На втором этапе у Обелиска Славы  
организуется митинг с тематическим выступлением детей. Минутой молчания 
дети и взрослые чтят память тех, кто не вернулся с поля с боя. Заканчивается 
мероприятие возложением цветов к Обелиску Славы участниками марафона. 
Хочется, чтобы маленькие дети могли воспринять хотя бы частичку того, что 
живет в сердцах и в памяти старшего поколения. И дети уже сейчас с нетерпением 
ожидают этого мероприятия, они гордятся тем, что смогут наравне со своими 
родителями и воспитателями отдать дань уважения героям, спасших их мирное 
детство. Также в пробеге принимают участие бывший руководитель детского 
сада, инициатор данного мероприятия Тусупбекова Светлана Тусупбековна, 
представители отдела образования города Павлодара, представители партии 
«Нұр Отан», ветераны ВОВ, представители СМИ. 

В 2006 году воспитанники ясли – сада №24 на финише присоединились к ученикам 
средней школы №24, которые также на протяжении многих лет проводят 
спортивный марафон, посвященный Дню Победы.

Дети – будущие граждане нашей страны. Мы должны воспитывать их на лучших 
традициях народа и общества, прививать любовь к Отечеству, его истории. 

МАРАФОН ВОСПИТАННИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
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"Қуаныш" бөбектер бақшасы
Баянауыл ауданы
Баянауыл ауылы

"Қуаныш" бөбектер бақшасы 27 желтоқсан 2014 
жылы  ашылды. Балабақша 50 балалар орнына арналған. 
Балабақшада 4 топ бар. Балабақшада директор, әдіскер, 
психолог, есепші, медбике кабинеттері бар. Материалдық 
базасы  жақсы қамтамасыз етілген.   Балабақша директоры: 
Айгерим Ирахимқызы Жулеуова. Білімі жоғары, 1 санатты. 
Балабақшада 27 жұмыскер, 8 педагог қызмет атқарады.

Балабақшаның  жұмыс жасау бағыты: балаларды жан 
– жақты дамытуға арналған жағдай жасау; балалардың 
бойында рухани – патриоттық сезім негіздерін 
қалыптастыру; балаларды рухани – патриоттық 
құндылықтарды тәрбиелеуде педагогтардың білімін 
жетілдіру. Осыған байланысты     балабақшаның іс-
әрекеттеріне бағдарланған жағдай жасау, өнегелі-
эстетикалық бағытты қамту және әдістемелік  
материалдармен қамтамасыз ету жұмыстары 
ұйымдастырылған. Әдістемелік кеңес отырыстарында  
жоспарланған барлық мәселелер талқыланып, биік деңгейде 
өткізіледі. Жас мамандарға жетекшілер тағайындалып, 
сабақтарға дайындық бойынша әдістемелік көмектер үнемі 
көрсетіледі. Ата-аналармен жоспарланған жұмыстарда 
балабақшаның негізгі мәселелері қозғалып, психологиялық 
тренингтер мен сауалнамалар жүргізіледі, бүгінгі күні бала 
тәрбиесі мен біліміне қандай талаптар қою, оны іске асыру 

жолдары туралы дөңгелек үстел, конференциялар , ашық 
есік күндері , отбасы апталықтары  жыл сайын өткізіледі. 
Фото көрмелер мен спорт-сайыстар, отбасы мен 
балабақша ынтымақтастығы бағытында сұхбаттасулар 
қызықты өтеді. 

Ашылғанына көп уақыт болмаса да аудандық, облыстық 
және республикалық сайыстар мен байқауларға қатысып, 
біраз жетістіктерге жетті. «Бүлдіршін-2015» байқауына 
қатысып, хореография жанры бойынша “ересек” 
тобының қыздары “Біз кішкентай жұлдыздар” атты 
биімен аудандық іріктеу турында ІІІ орынға ие болды. Ал 
вокал жанры бойынша «Гала концертке» өтіп, Қаппас 
Камила “Домбыраның күмбірі” әнімен лауреат атанды. 
Аудандық «Ханзада мен ханшайым - 2015» байқауына 
қатысып, «Шығармашылық топ» номинациясына ие болды. 
«Бүлдіршін-2016» байқауында хореография жанры бойынша 
«Аралар» биімен лауреат атанды. Тәрбиешілер он-лайн 
Республикалық сайыстарға қатысып, жүлделі орындар алып 
отырады.  Балалар «Бүлдіршін» облыстық фестивалінің 
іріктеу байқауында Хореграфия жанрында  «Табиғат» 
биімен 1 орын алды. Балабақша 2017 жылы «Үздік мектепке 
дейінгі ұйым» конкурсында «Ең үздік ауылдық мектепке 
дейінгі білім беру мекемесі» номинациясының жеңімпазы 
атанды. 
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Туберкулез ауруына шалдығуы 
ықтимал мектеп жасына дейінгі 
балаларға арналған 
«Шағала» балабақшасы
Баянауыл ауданы
Майқайың кентінде  

Мектепке дейінгі балалық шақ — баланың моральдық-
адамгершілік бейнесін қалыптастырудағы маңызды 
кезең. Дәл осы кезеңде баланың жеке тұлғасының дамуын 
анықтайтын құнды бағыттар, алғашқы адамгершілік 
түсініктері, сезімдері, әдеттері, қарым-қатынасы 
қалыптасады. Мектепке дейінгі білім беру үздіксіз тәрбие 
берудің алғашқы сатысының және балаларды ерте шақтан 
әлеуметтендірудің әлемдік үлгісі болып қала береді, өйткені 
тәрбиелік үдерістің үздіксіздігі бала өмірінің мектепке дейінгі, 
мектептегі және кейінгі жылдарын байланыстырады. 
Ауыл бақшасында мектепке дейінгі балаларды оқытып 
тәрбиелеуде және жан - жақты дамыған жеке тұлғаны 
дамытуда барлық жағдайлармен қамтамасыз етілген. 

2004 жылы  "Шағала" балабақшасы 50 балаға арналып 
ашылған. Балабақша меңгеруші Корабаева Турымтай 
Аухадиевна. 

«Бүлдіршін» байқау фестивалінің аудандық іріктеу 
турында 1 және 2  орын иеленді.  «Ханзада мен Ханшайым» 
балалардың аудандық шығармашылық байқауында  2 бала 
ІІ орын алды. «Алтын асық» облыстық интеллектуалдық 
ойынына  3 бала қатысты. IV Б.Ахметов  оқулары 
«Қазіргі білім беру үрдісі: тәжірибе, мәселелер болашағы» 
конференциясына тәрбиеші  Борог Лашын қатысты. 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
мекемелер мен ұйымдар арасында Майқайың кенті әкімінің 

кубогы «Жайдарман 2016» сайысында 1 орын иеленді. 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай балабақша тәрбиеленушілері мен тәрбиешілерге 
арналған республикалық «Тәуелсіздік тартуы» атты 
өнер байқауына қатысып, тәрбиеші Борог Сункар мен 
тәрбиеленуші Аманболұлы Хакім I орын иегерлері атанып, 
дипломмен марапатталды.

 ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай мектепке дейінгі 
білім беру мекемелері мен балабақша тәрбиешілеріне 
арналған республикалық «Тәрбие негізі – патриотизімде!» 
атты шығармашылық байқауында қазылар алқасының 
шешімімен тәрбиеші Хабдраш Ғалия Хархууқызы Бас жүлдеге 
ие болды.   

«Наурыз аруы» байқауында Хабдраш Ғалия Бас жүлдені 
жеңіп алып, аудандық байқау кезеңінде «Өнерпаз ару» 
номинациясының иегері атанды. Мектеп жасына дейінгі 
балалар шығармашылығының 2016 жылы «Бүлдіршін ХVІІ» 
байқау фестивалінің І кезеңі «Барбарики» биімен аудандық 
кезеңде  І орын алды.

Мектеп жасына дейінгі балалар шығармашылығының 
2017 жылы «Бүлдіршін ХVІІІ» байқау фестивалінің І кезеңі 
«Қояндар мен қасқырлар» биімен аудандық кезеңде  І орын 
алды. Базарбек Інжу «Жаңбыр» әні І орын. Арынжанова 
Анаргүл Аманжоловна  Облыстық  “Жыл тәрбиешісі- 2016” 
конкурсына қатысып, ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.
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Солтүстік Қазақстан

облысы 
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Бекзат Аблаев

 Ясли – сад «Ақ бота»
город Петропавловск 

Ясли – сад «Ақ бота» вмещает много интересных событий, 
ярких педагогических побед и достижений воспитанников, в 
которой отмечены в Большой Международной Энциклопедии 
«Лучшие люди. Лучшие в образовании», директором которого 
является Сеитова А.Т. С момента открытия дошкольного 
учреждения возглавляет опытный руководитель с незаурядными 
организаторскими способностями Сеитова Алтын Талиевна. Об 
этом свидетельствуют многочисленные грамоты и дипломы 
такие как: Почетный знак Героя энциклопедии «Лучшие люди»; 
Редакция Международной энциклопедии «Лучшие люди» диплом 
за высокое профессиональное мастерство и самоотверженную 
работу во благо РК; Медаль Министерства Образования и науки 
РК «Еңбек ардагері» ,«Игілік абырой даңқ» 2015 год.; Грамоты от 
Министерства Образования и науки, управления образования, 
грамота акима г.Петропавловска, начальника городского 
отдела образования. Благодарственные письма руководителя 
партии «Нұр Отан», от генерала-лейтенанта Б.Ертаева, 
ИНЦПК «Өрлеу», и т.д. Педагоги ясли-сада принимают активное 
участие в мероприятиях различного уровня, занимая призовые 
места; о чем свидетельствуют множество грамот и дипломов:

 Диплом за ІІ место в городском этапе республиканского 
фестивале «Ұлы дала ұрпақтары» в номинации «Жезтаңдай 
әнші», диплом за занятое II место в спортивном мероприятие 
«Жылдам,  жүйрік және батылдылар», диплом за ІІІ место 
в городском этапе республиканского фестивале «Ұлы дала 
ұрпақтары» в номинации «Қолөнер шебері» г.Петропавловск 
2016 год.  Призеры республиканских интеллектуальных конкурсов:

Алғыс хат  Республикалық «Үркер» зияткерлік орталығы - 
Сеитова  А.Т. Диплом за подготовку призеров и победителей 
Республиканского интеллектуального марафона «Үркер», «Пони». 
За вклад, внесенный в воспитание конкурентноспособных детей  
нашей страны.  Александрова Л.А., Секен А.К., Дюсембаева А.А., 
Тиукова И.А., Копытко Ю.В., Сейдахметова М.С., Васильжанова Н.Н., 
Щукина Т.А., Мичкарёва Т.А., Тлеулина Н.О. Диплом за подготовку 
призеров и победителей творческого конкурса «Астана – Арман 
қала»  Муравьева И.А., алғыс хат -  Республикалық «Думан толы 

асқарлы - күз мезгілі басталды» - Исинеева Б.Ж., Леонтьева 
С.В., Усольцева Т.Н., Слетина А.Н., алғыс хат - республикалық 
«English concours» зияткерлік орталығы - Усольцева  Т.Н. , алғыс 
хат -  Республикалық «Болашақтын балалары» зияткерлік 
орталығы - Ажданова Р. М., диплом - Ажданова Роза Маратовна 
за подготовку призера республиканского конкурса научных 
проектов, посвященного 25 летию Независимости Республики 
Казахстан.

Призовое место в областном конкурсе «Воспитание с 
изюминкой: поиск, идеи, воплощение. АО «НЦПК» «Өрлеу»  
СКО. Ажданова Р. М., Васильжанова Н.Н., диплом I степени - 
республиканский конкурс «Мәңгілік ел» бағдарламасы байқауы  
Ажданова Р.М., диплом I степени Международного фестиваля 
инновационных продуктов «Новаторство в образовании – 2017» 
- Мичкарёва Т.А., Усольцева Т.Н., Васильжанова Н.Н., Ажданова 
Р.М.,  диплом I степени республиканского конкурса «Зимняя 
сказка» 2017г., Малеева Т.В.

Публикации в информационном научно-методическом 
журнале «Педагогический поиск». Сеитова А.Т., Александрова 
Л.А., Тиукова И.А., Драузина Л.Ф., Ажданова Р.М., Косымбек Ж.К., 
Тлеулина Н.О., Купчинская Д.К., Мичкарёва Т.А., Новопашина Т.А., 
Леонтьева С.В., Долинина Н.А., Кох С.Т., Морозова Е.С., Кузнецова 
С.И., Сеитова А.А., Секен А.К. Диплом І степени Республиканского 
интеллектуального марафона «Үркер» для любознательных 
детей, 2016г. -  Шитова София, Мейрам Даниал, Нурлан Гулбахрам, 
диплом ІІ степени республиканского интеллектуального 
марафона «Үркер» для любознательных детей - Вакульчик 
Виктория. Диплом І степени республиканского конкурса «Golden 
autumn - Михеев Матвей. Диплом ІІІ степени Республиканского 
конкурса «Сәулеттік новациялар – 2017» г. Астана 2016г.- Сайн 
Дильназ. Диплом І степени областного конкурса «Самый Юный 
чтец» - Капезова Асия. Диплом ІІІ степени областного конкурса 
«Наурыз – көктем» - Посохова Алиса, Мейрам Даниал. Диплом 
победителя творческого конкурса «Астана – Арман қала» - 
Еременко Елизавета.
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Детский сад «Ивушка»
город Петропавловск

Есть такие названия, которые сразу настраивают на 
радостный лад, вызывая теплые и светлые чувства. Такое 
название у детского сада «Ивушка» в городе Петропавловск, 
который был открыт в 2015 году в рамках Послания 
Президента «Нұрлы жол - путь в будущее». 

Несмотря на то, что детский сад «Ивушка» открыт 
недавно, сегодня его считают одним из лучших детских садов 
города и не зря. 

Сердце детского сада - это его педагоги и, конечно, 
воспитанники, активно принимающие участие в  различных 
мероприятиях, конкурсах, занимая призовые места, о 
чем и свидетельствует множество грамот и дипломов. 
Так, например, уже второй год, участвуя в ежегодном 
традиционном областном конкурсе «Бала тілі-бал», 
проводимом Управлением по развитию языков акимата 
Северо-Казахстанской области, детский сад занимает вторые 
места. Участвуя в спортивном мероприятии, посвященном 
25-летию Независимости Республики Казахстан детский 
сад «Ивушка» занял III место среди дошкольных организаций 
города Петропавловск.  Детский сад стал обладателем кубка 
«Зияткерлік балабақша».        

Воспитанники детского сада имеют дипломы призовых 
мест Республиканского интеллектуального конкурса «Үркер», 
Международного турнира «Пони», дипломы I, II, III призовых 
мест  Международной олимпиады «Весна 2017»; дипломы  
за участие в Республиканском дистанционном конкурсе 
«Қош келдің, Наурыз!» (ТОО Образовательно-методический 
центр «Шабыт»); дипломы за участие в Республиканском 
заочном творческом конкурсе «Светлый день 8 марта!»; 
дипломы за участие в дистанционном Республиканском 
конкурсе «Здравствуй, Новый год!», сертификаты участников 
IV Международного конкурса и прикладного творчества 
«Пасхальная радость» - (ОО «Русская община СКО» и ГККП 

«Художественный лицей», клуб ЮНЕСКО; сертификаты за 
участие в I Епархиальном конкурсе детского рисунка «Пасха» 
(Русская православная церковь Митрополичий  округ РК 
Петропавловская и Булаевская  епархия). 

В Республиканском конкурсе «Тәлімі мол тәрбиеші ұстаз» 
диплом I степени в номинации «Лучший сценарий праздника» 
награждены педагоги Спиридович Елена Викторовна, 
Чукалина Инна Борисовна; дипломом I место в номинации 
«Лучший конспект» педагог Спиридович Елена Викторовна. 
В областном конкурсе «Жүзден жүйрік» учитель казахского 
языка Шалабаева Гулсара Макишевна заняла I место. 
Во Всероссийской педагогической олимпиаде «Основы 
профессионального саморазвития педагога» педагог Яковлева 
Эльза Рафхатовна стала победителем I степени; за высокие 
достижения в Республиканском заочном творческом конкурсе 
«Светлый день 8 марта!» дипломом I степени  награждены 
воспитатель Власова Елена Ивановна, дипломом II степени  
воспитатель Жахина Гаухар Абаевна, дипломом III степени  
Баймагамбетова Зарина Каирбековна. 

Спрашивая, воспитанников детского сада «Ивушка»: «А 
какой он, ваш детский садик?» И слышим вполне ожидаемые 
ответы: «Он хороший, красивый, большой, любимый, самый 
лучший!»…

Думается, это и есть настоящая оценка работы всех 
сотрудников детского сада «Ивушка». И это неудивительно, 
потому что там, где царит доброжелательность, поддержка 
и понимание общей цели, результаты труда будут неизменно 
высокими. Именно осознание того, что дело воспитания и 
обучения дошкольников является важным и основополагающим 
в структуре образования, делает работу педагогического 
коллектива детского сада «Ивушка» творческой, новаторской, 
ответственной и профессиональной.
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Ясли-сад «Бөбек» 
село Возвышенка

Ясли-сад «Бөбек» села Возвышенка общеразвивающего типа 
был открыт в 2010 году и является единственной дошкольной 
организацией в сельском округе. 

Коллектив развивается и пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением не только коллег района, но и 
области, повысились опыт и квалификация педагогов.  Педагоги 
работают над постоянным совершенствованием своего 
мастерства, участвуя в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
семинарах, неоднократно отмечен благодарственными 
письмами районного, областного, республиканского и 
международного уровня: областной семинар "Организация 
и использование нетрадиционных методов и приемов в 
работе с детьми дошкольного возраста"; областной заочный 
конкурс «Лучший уголок природы дошкольной организации» - 
номинация «Молодость и перспектива»; районный семинар 
"Применение проектной технологии как средства повышения 
профессиональной компетентности педагога"; районные 
и областные педагогические чтения0; Международный 
слёт учителей в г. Сочи - почётный знак "Доброе сердце" 
Московской Ассоциации Предпринимателей и Международной 
академии развития образования; областная августовская 
конференция "Новые образовательные программы, инновации 
и компетентностный подход -шаги к успешной школе"; 
районная олимпиада педагогов дошкольных организаций - 
призёры; участие в проекте «100 новых лиц»; дипломанты 
республиканского конкурса детского творчества РЦДД «Пусть 
всегда будет солнце!»; дипломанты республиканского конкурса 
«Ата Заң – еліміздің басты кітабы». Творческая работа педагогов 
является залогом убедительных побед воспитанников ясли-
сада в  международных интеллектуальных турнирах «ПОНИ», 
«Уркер», за успешную подготовку которых педагоги награждены 
дипломами . Воспитанники сада являются призёрами конкурса 
патриотической направленности «Ханталапай».

Несмотря на значительную удалённость от районного 
и областного центров, ясли – сад идёт в ногу со временем, 

применяя инновационные образовательные технологии 
и современные игровые методики обучения, такие как: 
проектные, здоровьесберегающие технологии. Используют 
в своей работе методику игровой технологии Воскобовича, 
элементы методики Монтессори и развития критического 
мышления. 

Обладая огромным творческим потенциалом, активно 
учавствуют в творческих конкурсах, разрабатываем 
методические пособия, обобщают свой опыт в научно-
методических изданиях, конференциях, занимаются 
организацией  районных семинаров для коллег, имеют награды 
различных уровней, благодаря чему, коллектив заслужил звание 
«Творческой мастерской».

Приоритетными направлениями  работы являются 
укрепление здоровья детей и воспитание духовно – нравственных 
ценностей. На решение этих задач в саду нацелено множество 
мероприятий: проекты по здоровьесбережению и культуре 
быта народов, беседы, занятия, просмотры обычаев и традиций. 
Разучивают патриотические стихотворения и песни, проводят 
тематические утренники, выставки работ прикладного 
казахского народного искусства, участвуют в конкурсах. Весь 
коллектив работает так, чтобы каждый день пребывания 
детей в детском саду стал похожим на добрую сказку. А 
достигается это стремлением понять желания каждого 
ребёнка, проникнуть в мир его интересов, потребностей и 
помочь реализовать их в полной мере. Главное для  коллектива - 
воспитание личности и внимание к индивидуальности каждого 
ребенка.

Дошкольная организация – это первое образовательное 
учреждение, с которым вступают в контакт родители. Ярким 
проявлением сотрудничества педагогов и родителей стало 
ток-шоу «Ата мен бала», круглые столы, смотры-конкурсы 
поделок и проектов, Дни родительского самоуправления с 
привлечением родителей к подготовке и проведению не только 
занятий, но и всех режимных моментов.
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Ясли- сад «Балдаурен» 
город Булаево 

Детский сад «Балдаурен» был основан в 2006 году. 
Дошкольная организация  обеспечивает воспитательную 
и образовательную работу с детьми от 2 до 6 лет.  
Функционирует 4 группы, одна из которых санаторно- 
оздоровительная. Ясли-сад успешно прошел 
государственную аттестацию. Ясли-сад осуществляет 
свою образовательную, правовую и хозяйственно – 
экономическую деятельность в соответствии ГОСДВО и 
другими нормативными актами. Деятельность ясли-сада 
направлена на реализацию основных задач дошкольного 
образования: на сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья детей; интеллектуальное и 
личностное развитие каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей; оказание помощи семье 
в воспитании детей, гарантированной государством. 
Годовые планы воспитательно-образовательной работы 
ДО составляются на основе наблюдений за педагогическим 
процессом, методического заказа воспитателей, 
учитывается результат диагностирования выполнения 
программы детьми.

Обучающая деятельность построена на игровой 
мотивации. Педагоги стимулируют интерес детей 
к деятельности, эффективно используя методы и 
приемы организации, осуществляется личностно 
– ориентированный подход к каждому ребенку. В 
группах создаются комфортные условия для детской 
деятельности: организованы зоны по интересам детей 
– двигательная, литературная, познавательная, 
конструктивная, изобразительная и т.д. Имеются 
технические средства обучения, в актовом зале  – 
музыкальный центр для слушания музыки, детских сказок, 
песен. В каждой группе имеется картотека сюжетно – 
ролевых игр по возрастам, создается картотеки игр по 

интеллектуальному развитию детей. Так же в игровой 
форме проводятся беседы различной тематики: о 
здоровом образе жизни, правилах личной безопасности 
на дороге, в общении с другими людьми, оставаясь дома 
без взрослых и т.д. Педагоги ясли – сада занимаются 
самообразованием, активно участвуют с воспитанниками  
в районных,областных и республиканских мероприятиях. 
На занятиях применяются инновационные технологии, 
такие как:  кубики Зайцева, методики с элементами 
Монтессори, Воскобовича и ТРИЗ.Выпустили в 2016 г. 
методическое пособие «Развитие познавательного 
интереса к природе». В 2017 г. педагоги стали активными 
участниками Республиканского научно- педагогического 
журнала «Маман». За хорошие достижения в конкурсах  
коллективу ясли – сада вручены дипломы и грамоты 
от районного отдела образования, областного ИПК 
«Өрлеу», кубок «ЗИЯТКЕРЛІ БАЛАБАҚША». Победительница 
Республиканского интеллектуального конкурса «Үркер»  
Нурпеисова М. опубликована в книге «Звезды «Үркера». 
Воспитатели  ясли- сада постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, совершенствуют свои знания, 
опытные педагоги передают свой педагогический опыт 
молодым специалистам. За участие в областном конкурсе 
при ИПК в октябре этого года педагог- наставник Исаева 
К.Б. и молодой специалист Троегубова О.В. заняли призовое 
место, им вручили диплом 1 степени и сертификат. 
А также работу с детьми педагогический коллектив 
осуществляет в тесном контакте с родителями, 
где родители принимают активное участие во всех 
мероприятиях ясли-сада. Таким образом, коллектив ясли-
сада создает условия для качественной подготовки 
детей к школе и достижения ими высоких результатов 
выполнения программы.
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Мир, в котором детям будет радостно, уютно и тепло, 
и где они будут всесторонне развиваться, представлялся 
Мацкевич Нине Андреевне, будущему директору и 
учредителю ясли-сада «Ашық-Аспан» еще в начале 2000-х, 
когда  в семье родилась любимая внучка Виктория. В 2010 
году мечта сбылась и Нина Андреевна открыла первые 
группы ясли-сада «Ашық-Аспан». К 2017 году ясли-сад «Ашық-
Аспан» расширился и имеет уже 8 филиалов, в которых 
воспитывается около 500 детей дошкольного возраста. 
Обучать, развивать, воспитывать такое количество 
дошкольников – непростая задача. И педагоги, работающие 
в ясли-саду «Ашық-Аспан», стараются сделать этот 
процесс интересным, живым, захватывающим. Одна из 
главных задач, над которой работает коллектив детского 
сада, это сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  хождение 
по «дорожкам здоровья», закаливание, психогимнастика, 
массаж и самомассаж, ритмопластика. Тандем в работе 
между воспитателями, инструкторами по физкультуре, 
медицинскими работниками дает свои результаты. 
Активное участие принимают в судьбе своих детей и 
родители. Соревнования, эстафеты, физкультурные 
праздники не проходят без их участия.

С большим удовольствием дети посещают 
хореографический кружок, на котором вместе с педагогами 
разучивают различные танцы, ритмические разминки, 
музыкальные игры. А иногда приходится показывать свое 
хореографическое мастерство и на городских сценах. 
Большим достижением в жизни воспитанников и педагогов 
ясли-сада «Ашық-Аспан»,стала организация театральной 
студии. Красочные куклы, ширмы и другой театральный 
реквизит, сделанный с любовью руками педагогов и детей, 

является хорошим подспорьем в деле воспитания настоящих 
«артистов» Дети любят спектакли с участием кукол. Они 
смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с 
ними, предупреждают об опасности, плачут над неудачами 
любимого героя и всегда готовы прийти ему на помощь.

Приобщение детей к театральному искусству 
начинается с просмотра спектаклей в исполнении 
взрослых. Накопленные впечатления помогают детям 
при разыгрывании простейших ролей, постижении азов 
перевоплощения. Так сказку- легенду об Абылайхане 
педагоги адаптировали для старших дошкольников и дети с 
большим удовольствием показали эту сказку на областном 
конкурсе «Бала-тілі-бал», где заняли 3 место. Несколько 
городских и областной семинар провели педагоги ясли-сада 
«Ашық-Аспан» за 7 лет работы. Одним из самых больших 
достижений ясли-сада «Ашық-Аспан» стала организация 
и участие в авторском Республиканском образовательном 
проекте «Бақытты балалар әлемі» под руководством 
Дмитриенко Елены Александровны, профессора педагогики, 
члена Общественного Совета МОН РК, эксперта РГУ 
«Республиканский центр» «Дошкольное детство» МОН РК. 
В работе научно-методических семинаров приняли участие 
официальные отечественные эксперты, руководители 
областных и городских управлений образования г. 
Петропавловска, а также педагоги дошкольных организаций.

Выступления детей  на городских семинарах, областных 
конференциях и других мероприятиях всегда радуют гостей 
и оставляют незабываемое впечатление. Талантливые 
дети, творчески работающие педагоги- все это стало 
хорошей основой для всестороннего развития детского 
сада.

Ясли-сад «Ашық-Аспан»
город Петропавловск

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен 
окружать ребенка и тогда, когда мы хотим научить его 
читать  и писать. От того как будет чувствовать себя ребенок, 
поднимать на первую ступеньку лестницы познания, что 
он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к 
знаниям…»

В.А.Сухомлинский
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Ясли-сад  «Балдәурен» был  построен  и  сдан в эксплуатацию  в 1991 году. В  январе  1999 года   работа  детского 
сада была  оптимизирована и передана  в доверительное  управление  Маутбаевой Т.А.  Руководит детским садом: 
Маутбаева Тоты Ахметовна.  

Страна дошкольного детства нашего детского сада живет по законам добра, тепла, радости, уюта и 
открытости! Поэтому неудивительно, что жизненным кредо наших педагогов стали слова «Все, что делаешь, 
надо делать хорошо...». 

Ясли-сад занял ІІІ место в методической выставке на тему «Сапалы білім мен тәрбие беру - Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының басымдығы», почетное І место в областном фестивале  «Традиция». В 2014 году ясли-
сад удостоен  номинации  «Лучшее учреждение, владеющий государственным языком». Ясли-сад занял почетное І 
место в методической выставке на тему «Инновационный педагогический опыт организованной деятельности  
дошкольного воспитания и обучения». В конкурсе, посвященной Дню государственных символов Республики 
Казахстан были лучшими в номинации «Лучший коллектив». Награжден национальным сертификатом «Лидер  
отрасли - 2015». В преддверии нового года среди организации районного отдела образования ясли-сад занял ІІ 
место в конкурсе «Снежный городок». На праздновании праздника Наурыз ясли-сад занял І место  в смотре юрт. 

Достижения  педагогов: заведующая Маутбаева Т.А. орден «За  профессиональные  заслуги», медаль 
«Ветеран  труда», орден «Заслуженный  государственный работник», медаль  «Тәуелсіздікке  қосқан  үлесі  
үшін», благодарственное письмо от управления образования СКО; методист Хаджимуратова М.Т. медаль  «За 
профессиональные  заслуги»,   медаль  «Тәуелсіздікке  қосқан  үлесі  үшін»,  сертификат от акима района «Лучший 
воспитатель», Почетная грамота от управления образования СКО; воспитатель Рахимжанова Г.Б. І  место в 
районном конкурсе  «Воспитатель года», в областном конкурсе «Волспитатель года» номинация «Педагогический  
дебют»; воспитатель Толебаева Р.Е. І место в районной спартакиаде, воспитатель Жакупова У.К. ІІ место 
в районном конкурсе  «Воспитатель года», воспитатель Амангельдинова А.З. І место в районном конкурсе  
«Воспитатель года», диплом  ІІ степени в конкурсе  «Моя профессия - моя гордость», воспитатель Мукашева Р.З. 
редактор журнала «Білім-жаңа бағдар», воспитатель 

Айтыбаева А.Р. І место в республиканском конкурсе «Основы воспитания в патриотизме!».
 Достижения  детей:  І и ІІ места в номинации по танцу в районном детском творческом конкурсе «Айгөлек», 

дуэт  «Балдәрен» ясли-сада удостоен номинации «Талантты балапан»,  танцевальная группа  «Жұлдыздар» 
удостоен номинации  «Өнерлі  балапандар»,  Диярат Балым заняла І место в районном фестивале «Әнші балапан».

Ясли-сад «Балдәурен»  
Уалихановский район
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«Салтанат» бөбекжай-бақшасы» 1991 жылдың 6 қарашасында облыс орталығында  кішкентай 
бүлдіршіндерге есігін айқара ашты.  Мекеме меңгерушісі Айгүл Қонысбайқызы Насилованың жетекшілігімен 
ұлтымызды ұлықтап, салтымызды сақтайтын, ана тілімізді қадірлейтін ізетті ұрпақ тәрбиелеу 
жолында 42 қызметкер, оның ішінде 20 педагог жұмыла еңбек етуде.

Балабақша педаготтері мен тәрбиеленушілері балабақшалық, қалалық, облыстық, республикалық, 
халықаралық деңгейде ұйымдастырылатын байқаулардан қалыс қалған емес. Бірнеше рет алғыс хат, 
диплом,  құрмет  грамоталарымен марапатталып келеді. «Үздік мектепке дейінгі ұйым» республикалық 
байқауының  қалалық кезеңінде 2 орын, сертификат; хореограф Е.В.Мустафинаға ,тәрбиеші А.Т. 
Абдрахиева  Қ.Р. СКО Петропавл қаласы әкімінен алғыс хат; меңгеруші А.Қ. Насиловаға, тәрбиешілер: 
М.Р.Мапеноваға, Р.М. Абдрахмановаға, К.К. Құсаиноваға, педагог-психолог  Г.Р.  Калиеваға Қ.Р.  СКО 
Петропавл қаласының білім бөлімінің Құрмет грамотасы; әдіскер М.С.Кирибаеваға Қ.Р. СКО әкімдігінің 
білім басқармасының Құрмет грамотасы; тәрбиешілер: А.Т. Абдрахиеваға, Б.Қ. Сыздыковаға  педагог-
психолог Г.Р. Калиеваға IQ «Үркер» республикалық интеллектуалдық марофонына қатысушыларды, 
жүлдегерлер мен жеңімпаздарды дайындағаны үшін диплом; хореограф Е.В. Мустафинаға «Знанинград» 
бүкілресейлік қашықтық сайысынан алғыс хат; 2017 жылы: әдіскер М.С. Кирибаеваға, ағылшын тілі 
мұғалімі С.Ж.Мыжикановаға, тәрбиешілер: Г.А. Елемановаға, А.А. Каукебаеваға, Б.Қ, Сыздыковаға IQ «Үркер» 
республикалық интеллектуалдық марофонына қатысушыларды, жүлдегерлер мен жеңімпаздарды 
дайындаған үшін диплом; хореограф Е.В. Мустафинаға Балалар  мен жасөспірімдер шығармашылық 
фестиваліне дайындағаны үшін диплом; хореограф Е.В. Мустафинаға «Вдохновение» хореографиялық  өнер 
байқауы диплом; Ғ.Мүсірепов атындағы облыстық балалар –жасөспірімдер кітапханасының алғыс хаты; 
ағылшын тілі мұғалімі С.Ж. Мыжикановаға Халықаралық олимпиада «Мен балалармен жұмыс істеймін» 
4 орын диплом; меңгеруші А.Қ. Насиловаға «ZIAT» Ғылыми –әдістемелік орталығы, «Ізденімпаз тәрбиеші» 
атты республикалық сайысынан 1 орын дипломы; педагог-психолог Г.Р.Калиеваға портал PRODLENRA 
жақсы жұмыс атқарғаны үшін диплом; әдіскер М.С. Кирибаеваға «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалының СҚО ПҚ 
БАИ-дан алғыс хат; әдіскер М.С. Кирибаеваға СКО әкімдігінің білім басқармасының алғыс хаты.

Елдің ертеңгі тірегі – балдырғандырымыз. Қазіргі таңда балабақшаның тәрбиешілер қауымына 
үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Өйткені білімнің алғашқы баспалдағы мектепке дейінгі  мекемеден 
басталады.  Отбасының да, балабақшаның да, мектептің де мақсат-мүддесі біреу, ол – заман талабына 
сай ұрпақ тәрбиелеу. Сондықтан да бала жасына сай әр топтың тәрбиешісі өз тәрбиеленушілердің 
отбасымен тығыз байланысты нығайтуға көп көңіл бөлуде.  Балабақшада ата-аналармен, педагогтармен, 
бүлдіршіндермен жоспар бойынша әр түрлі бағытта іс-шаралар ұйымдастырылып отырады: 
сауалнамалар, ақыл-кеңестер, жиналыстар, тренингтер, ашық есік күні, тақырыптық ертеңгіліктер, 
спорттық жарыстар, қалалақ семинарлар т.б. Педагогтар  жаңартылған білім мазмұнына сәйкес, 
тәрбие мен оқыту үрдісінде заманауи білім беру технологияларын тиімді қолдану үшін тыңбай ізденіс 
үстінде.

  

«Салтанат» бөбекжай-бақшасы
Петропавл  қаласы
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Балабақша ұжымы аудандық, облыстық және республикалық іс-шараларға қатысады, республикалық 
ұстаздар сайттарына жұмыстарын жариялап, сертификат және алғыс хаттар алып отырады. 

2016-2017 жылдары балабақша ұжымы төмендегідей жетістіктерге қол жеткізді:  “Үркер 
жұлдыздары” кітабына дарынды балаларды анықтауына, дамуына, тәрбиеленуіне үлкен көңіл бөлген 
балабақша ретінде енгізіліп, “Зияткерлік балабақша” кубогын иеленді; «Ең үздік мектепке дейінгі ұйым» 
республикалық байқауының облыстық кезеңінің жеңімпазы.

Әдіскер А.Л.Хасенова  «Үздік 50 мұғалім» интернет байқауына қатысып, алғыс хат және сертификат 
алды, «Балабақшада хатха йога» тақырыбына авторлық және әдістемелік құрал шығарды. А.Ш. 
Токушева, Г.О. Кошкинбаева “Білімділер порталы ” халықаралық веб сайтында ашық оқу іс- әрекеттерін 
жариялағандары үшін сертификат алды; ғылыми әдістемелік «Алсем-Астана» орталығының жинағына 
өз жұмыстарын жариялады; М. Мадиғажы облыстық «Ханталапай» байқауында  ересектер тобының 
тәрбиеленушілерімен бірге қатысып, ІІ орынды иеленді; “Педагогтың үздік портфолиосы” интернет-
байқауына қатысып, ІІІ орынды иеленді; Г.С.Жуманова  “Педагогтың үздік портфолиосы” интернет-
байқауында І орын, аймақтық семинарда  тәжірибесін ұсынғаны үшін  мадақтама, аудандық «Жыл 
тәрбиешісі-2017» байқауында  бас жүлде алғаны үшін марапатталды. М. Мадиғажы, Г.С. Жуманова 
«Маман» республикалық ғылыми- педагогикалық әдістемелік журналға өз жұмыстарын жариялады. 
“Педагогикалық шеберлік” атты интернет байқауында Г.Х.Сатеева, М.А.Токпаева ІІ орын, Қ.Б.Айтқожин 
І орын иеленді.  

Тәрбиеленушілер жетістіктері: республикалық «Үркер» марафонында ересек  тобының  тәрбиеленушілері 
жүлделі орындарға ие болды. Бейсен Аружан Халықаралық «Пони» байқауының жеңімпазы, Курамысова 
Нурай- «Қыз сыны» аудандық байқауында І – орын, Аманжол Ералы- “Біз бейбітшілік үшін!” республикалық 
интернет байқауына қатысқаны үшін  сертификат, халықаралық «Пони» байқауының жеңімпазы, 
“Көктемнің алғашқы мерекесі” интернет байқауында  І  орын, «Мамыр жұлдыздары» атты аудандық  
фестиваль байқауында  ІІІ орын; Мағжан Іңкәр “Елін сүйген, елі сүйген Елбасы” атты облыстық байқауда 
І –орын, Адиятов Бауыржан, Ерғазы Алишер “Наурыз-көктем және молшылық мерекесі” интернет 
байқауында бас жүлде, Елеупова Сабина  “Көктемнің алғашқы мерекесі” интернет байқауында І орын 
иеленді. 

                                                                     

«Балдырған» балалар 
бөбек бақшасы
Ақжар ауданы
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Ясли-сад «Еркетай» был открыт в 2007 году.  Прошло 10 лет, 
как наша дошкольная организация  распахнула свои двери для 
125-ти маленьких детей.  Основными задачами детского сада 
являются: охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития детей.

Освоение детьми образовательной программы происходит 
ежедневно посредством игры, так как игра – это ведущая 
деятельность. Детский сад работает в  инновационном 
режиме, применяя технологию ТРИЗ,что помогает активному 
выявлению,глубокому развитию и совершенствованию 
творческих проявлений у дошкольников и педагогов. За все 
эти годы прошло много значимых событий как в жизни 
воспитанников так и в профессиональном росте педагогов. 
За свой педагогический проект в областном конкурсе «Самый 
лучший консультационный пункт для родителей» коллектив 
был отмечен дипломом III степени. Коллектив детского сада 
принял участие в районном конкурсе «Лучшая дошкольная 
организация» и был награжден грамотой за первое место. За 
участие в районном конкурсе в 2016 году «Лучший методический 
уголок» коллектив был отмечен грамотой отдела образования. 
Педагоги детского сада распространяют свой  педагогический 
опыт, участвуя в республиканских,  областных,  районных 
конкурсах, занимая призовые места. Воспитатель Сейтова К.Б. 
отмечена дипломом победителя І степени. Республиканского 
фестиваля «Ұлы дала ұрпақтары» при КГУ «Центр методической 
работы и информационных  технологий  в сфере образования».

Педагоги Кондрат Р.Б., Аргинова К.Р., Мукашева М.Ж., Кайсина 
З.М. за участие в Республиканском конкурсе «Волшебный мир 
фантазии» отмечены благодарственными письмами. В 2016 
году наши педагоги обобщили свой педагогический опыт 
на областном уровне: Сейтова К.Б. «Развитие творческого 
мышления у детей при помощи технологии   ТРИЗ», Р.Б.Кондрат 
«Формирование экологических представлений у детей  старшего 
дошкольного возраста в процессе экспериментирования» Кайсина 

З.М., «Балаларды ойын арқылы санай білуге үйрету тәсілдері». 
Воспитателями были выпущены  авторские методические 
пособия. За участие в республиканском конкурсе «Здравствуй,  
Наурыз» при образовательно-методическом центре «Шабыт», 
в Республиканском конкурсе «ЭКСПО- 2017», за подготовку 
призеров конкурса «Пони», в республиканском дистанционном 
творческом конкурсе «Волшебный пластилин» при научно-
методическком центре «ZIAT» воспитатели Хасенова А.К., 
Жумабекова А.А. Кылышпаева М.Т., Есенжолова Т.Е., Жагипарова 
С.К., Смагулова А.Т.,  Рахимжанова Ш.С. награждены дипломами,  
благодарственными письмами.  

Наши воспитанники, находясь в руках профессионалов своего 
дела, которые оказывают им поддержку в любой ситуации, 
достигли высоких результатов. Ержанқызы Жадра, как 
победитель интеллектуального марафона «Уркер» вошла 
в список книги- энциклопедии «Звезды Уркера», призерами 
Республиканского конкурса «Волшебный мир фантазии» стали 
Ережеп Аружан, Зеилов Арман, Жалаушан Ален, Чикунова 
Виктория. За участие в республиканских конкурсах «Первый 
весенний праздник», «ЭКСПО 2017», «Волшебный пластилин» 
награждены дипломами Сейтова Зарина, Алимбаева Наргиз, 
Алибек Алишер, Болат Томирис, Сакимова Карлыгаш. У 
детей, которые посещали наш детский сад,  учителя  школ  
отмечают более высокий уровень готовности к школе,так как 
в  образовательном процессе  нашей дошкольной организации 
у детей  сформирована потребность в познавательной 
деятельности, в любознательности, в самостоятельном 
поиске решений и ответов на возникающие проблемы. 

Учителя начальных классов отмечают, что дети, посещавшие 
детский сад проявляют на занятиях  в школе активность, 
самостоятельно овладевают знаниями и, соответственно,  
достигают высоких результатов в обучении.

Неоценимый вклад в слаженную и плодотворную работу 
всего коллектива детского сада вносит администрация в лице 
заведующей Смагуловой Р.Т. и методиста Тауекеловой А.К.

Ясли-сад «Еркетай» 

Акжарский район 
село Ленинградское
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Оңтүстік Қазақстан 

облысы 



172      

         
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - 2017

«Балалар және балабақшалар»  

Балабақша – баланың мектепке деген қызығушылығын арттырып, әріп танытып, әліппеге деген 
алғашқы қадамын қалыптастыратын орын. 

«Әрқашан күн сөнбесін!» республикалық балалар шығармашылығы фестивалінің мақсаты: дарынды 
және талантты балаларды анықтау және қолдау үшін жағдай жасау, көркем шығармашылыққа тарту 
арқылы мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тәрбие беру. Жеткен жетістігіміз: «Әрқашан күн 
сөнбесін!» фестивалінің қалалық кезеңінде №13 «Ертөстік» бөбекжай-балабақшасы қала көлемінде І орынға 
ие болды. Қалалық  «Айгөлек»  балалар шығармашылық байқауының мақсаты: Мектеп жасына дейінгі 
балалардың рухани адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру, «Мәңгілік Ел» ұлттық құндылықтарға, 
ұлтжандылыққа және  толеранттылыққа тәрбиелеу; мектеп жасына дейінгі балаларды қазақ халқының 
салт-дәстүрі мен мәдениетін құрметтеуге, көркемдік эстетикалық қасиеттерін дамыту; мектеп жасына 
дейінгі өнерлі, талантты балаларды анықтау, ларға қолдау көрсету. Жеткен жетістіктеріміз: қалалық  
«Айгөлек» балалар шығармашылық байқауында ІІІ орын иеленгені үшін дипломмен марапатталды.

Шымкент қаласындағы мектепке дейінгі білім беру мекемелері арасында өтетін «Ана тілі және отбасы» 
байқауының мақсаты: еліміздегі әрбір отбасын, қоғамымыздың әрбір мүшесін қазақ тілінің мерейлі 
мәртебесін қамтамасыз етуге , жан-жақты оқып үйренуге және қолдануға қазақстандық патриотизм 
ұғымын терең түсіне отырып, ұлттық тілімізді рухани қуат, жасампаздық үрдіс мемлекетіміздің  
келешегі, еліміздің ертеңі ретінде жұмылдыру, қазақтың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын жас ұрпаққа  
үйретіп, ана тілінде сөйлеуді ұлттық мақтанышқа айналдыру, озық тәжірибелерді насихаттау.  Жеткен 
жетістігіміз:  «Ана тілі және отбасы» байқауының шартына сәйкес «Ерте, ерте, ертеде.....» Қазақ 
халқының «Құмырсқаның илеуі» атты ертегісі сахналанды. «Тыйым сөздер –тәрбие көзі» Қазақ халқының 
ырымдары мен тыйым сөздері айтылды. «Салт -дәстүр- асыл қазына» бөлімі бойынша «Бесікке салу» 
дәстүрі көрсетілді. «Мақал- мәтелдер даналыққа бастайды» мақал –мәтелдер, нақыл сөздер айтып 
жарысты.

«Өнерліге өріс кең» бөлімі бойынша «Томирис» биі биленіп, «Татулық тұрағы» номинациясы бойынша  
дипломмен марапатталды.

№ 13 «Ертөстік» 
бөбекжай –балабақшасы
Шымкент қаласы
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Қазақстан Республикасындағы барлық мемлекеттік мерекелерге топтарда арнайы ертеңгіліктер 
өткізілді. Музыка жетекшілері тәрбиешілермен бірігіп, қызықты тақырыптық бағдарлама жоспарлап, ата-
аналар және қызметкерлер назарына ұсынады. Ай сайын балалардың жас ерекшелігіне байланысты туылған 
күн кеші ұйымдастырылады. Жылдық жоспарда жоспарлаған түрлі іс-әрекеттер өз дережесінде  және жоспар 
бойынша өткізіледі. Ай сайын тәрбиешілер топ аралық мақал-мәтел кештер, көркемсөз кештер, тақырыпты 
ойын-сауық кештер ұйымдастырып және жарыстар, көрмелерге қатысады. Топта өтетін іс-әрекеттер 
фотосуреттермен бейнеленіп, өткізілген бағдарлама тәрбиешілердің папкілерінде жинақталған. 

Тіл мерекесіне байланысты «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» апталық жүргізіліп түрлі кештер 
ұйымдастырылды. «Менің сүйікті қалам -Шымкент»,  атты тәрбиешілер күніне арнайы көркем сөз кеші, 
«Сиқырлы күз» суретшілер атты кештер де мектепке дейінгі балалар ерекшелігіне арнайы бағдарлама көрмесі 
және экскурсия өткізілді. Ұлы жазушыларға арналған шығармашылықтар, өз деңгейінде өткізілді. Тәрбиешілер 
арасында Дөңгелек үстел «Жас ұрпақ тәрбиесі мен білімі-адамзаттың мәңгілік тақырыбы» тәрбиешілер өз 
ойларын ортаға салып кеш тартысты болып өтті. «Еркіндігі елімнің, Тәуелсіздік», «Тәуелсіздіктің тұғыры 
биік болсын!», «Жасай бер мәңгі –Тәуелсіздік!», «Үш тұғырлы тіл-Уақыт талабы» тақырыптық сабақтар 
мен кештер, жарыстар, сайыстар ұйымдастырылды. Тілдер оқыту орталығынан қонақтар келді.Қуыршақ 
театры атты топтар аралық жарыстар болды. Балабақша психологы ата-аналармен  «Жанұя бақыты-
балада»  атты психологиялық тренингтерді жиі жүргізеді. Дене нұсқаушылары ата-аналармен «Мен және 
менің отбасым» атты спорттық жарыс ұйымдастырып, марапаттау қағаздарымен марапаттады. «Ана 
тілі және отбасы» - сайысы  өткізіліп,  ІІІ орынды иеленді. Тілдер оқыту орталығынан  әділқазы алқалары келіп 
катысты. Балалардың табиғатқа сүйіспеншілігін нығайту және отаншылдық сезімін, қазақ халқының салт-
дәстүрлерін құрметтеу мақсатында – «Қандай сұлу табиғат» атты шығармашылық байқау өткізілді, сәуір 
айында денсаулық күніне орай «Денсаулық фестивалі» ойын –сауық кеші ұйымдастырылды. Сонымен қатар 
балалар арасында «Әлем балалар көзімен» сурет байқауы, «Мен шебер болғым келеді» қолөнер байқауы,  көрме 
ұйымдастырылды. Түрлі мақал-мәтелдер мен ән айту байқаулары өткізілді. 1 Мамыр айында «Әкеге қарап ұл 
өсер», «Бақытты балалық шақ» атты ата-аналарға арналған балалардың өнері мен білімдерін тамашалап, 
сараптау баға беру мақсатымен оқу жылдың қорытынды ретінде ашық есік күнін  ұйымдастырылды. Дене 
нұсқаушылары балалармен алаңда түрлі эстафеталық ойындар ұйымдастырып, жарыстар өткізді. 

Ұлы істің қайнар бұлағы мен негізгі көзінің бірі – отбасы болса, екіншісі – балабақша мен қоршаған ортасы.

№ 44 «Жанар» 
бөбекжай-балабақшасы
Шымкент қаласы
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлт болашағы білімді ұрпақ 
қолында» деген  сөзі жарқын болашаққа апарар жолды меңзеп 
тұрғандай. Шын мәнінде бүгінгі жас-ертеңгі елдің мызғымас 
тірегі,  келешек келбеті. Тәуелсіз еліміздің өсіп келе жатқан 
ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өз-өзіне сенімді, 
болашағынан үміт күттірер азаматтар тәрбиелеп шығаруда 
балабақшаның алатын орны ерекше.

«Бала -өмірдің гүлі, бала-бақыт», - демекші біз тек 
ұрпағымызбен бақуаттымыз әрі бақыттымыз-дей келе 
Шымкент қаласының тарихындағы 

«Ягодка» бөбекжай - балабақшасы  1983 жылы пайдалануға 
берілді.           Шымкент қаласы әкімдігі 02.03.2006 жылы №25 
каулысы негізінде «Шымкент қаласы әкімдігінің №98 «Мерей» 
бөбекжай - балабақшасы»           мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны деп атауы өзгереді. Сол уақыттан бастап 
ана тілінде тәлім-тәрбие беретін балалар мекені болып жұмыс 
жасап келеді.   

Балабақшада еңбек етуге толық жағдай жасалып, тәрбиелеу 
мен білім берудің технологияларын сауатты меңгеріп, жаңа 
педагогикалық әдіс-тәсілдер жүйесін кәсіби шеберлікпен 
игеріп, оны тәжірибеден пайдалануға шығармашылықпен үлес 
қосудамыз. 

Педагог кадрлардың білім деңгейін көтеруге барлық жағдай 
жасалуда, оған дәлел ретінде біздің балабақшамыздың өтетін 
облыстық, қалалық семинарлардағы жеткен жетістіктері. 
Біздің балабақшадағы кішкентай балдырғандар ғылыммен 
танысудан бастап, өз дене мүшелері жайлы тереңірек ұғынып, 
дені сау, білімді азамат болып өсулері үшін қандай ережелерді 
ұсынып, дағдарларды игеру қажеттілігін қоршаған әлемнің 
жақтарын тиімді пайдалану жолдарын өте жақсы біледі. 2014-
2016 жылдары аралығында Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы» курс тыңдаушыларға ұйымдастырылған оқу 
қызметтерін көрсетті. 

«Болашақ» педагогикалық колледжімен келісімшартқа 
тұрып, балабақшаға практикалық тәжірибиеден өтуге жоспар 
бойынша  студентер келеді. 

Жылда өткізілетін «Айгөлек» балалар фестиваліне балаларды 
қатыстырып жүлделі орындарға ие болып келеді:  Дәуірбек 
Қанатбекұлы,   «Мың бұралған еркелер» би тобы.    Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Менің 
болашағым – Тәуелсіз   Қазақстан аясында» тақырыбында  
қалалық деңгейде мерекелік іс-шара өткізді және қалалық білім 
бөлімі тарапынан Құрмет граматосымен марапатталды. 
Облыстық білім басқармасының ұйымдастырумен «Ұлы 
дала ұрпақтары» облыстық байқауында «Мың бұралған 
биші» номинациясы бойынша екінші орынды диплом берілді. 
Бөбекжай-балабақша  ұжымындағы педагогтарға келетін 
болсақ, балаларды білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие 
беретін  жоғары білікті  мамандардың қосқан үлесі көп: К.А. 
Абенова, З.Б. Сейтханова, Т.А. Жарқынбекова, М.Т. Телгозиева, 
А.И.Батырбекова, П.К. Абылгазиева, Г.Э. Умарова, С.К. Исаева, Э.К. 
Бекбаева, Ә.А. Әбіл, А.С. Кудайбергенова, А.Н. Бекбулатова, А.Т. 
Жумашева.  

Балабақша ұжымы толассыз еңбек нәтижесінде толағай 
табыстарға, жоғары жетістіктерге қол жеткізіп келеді.  
Атап айтар болсақ: Шымкент қаласы әкімдігінің алғыс хаты; 
Республикалық мектепке дейінгі «Балалық шақ» орталығының  
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент филиалының алғыс 
хаты; Оңтүстік Қазақстан облысы тілдерді дамыту жөніндегі 
басқармасының алғыс хаты; Шымкент қаласы әкімдігінің алғыс 
хаты, дипломы; Оңтүстік Қазақстан облысы салауатты 
өмір салты  орталығының алғыс хаты. «Ана тілі  және 
отбасы»байқауының жүлдегері; қалалық сурет байқауының 
жүлдегері; «Үздік тәрбиеші» байқауының жүлдегері; «Айгөлек» 
балалар фестивалінің жүлдегері; «Менің Отаным Қазақстан» 
балалардың асфальтке сурет салу байқаудың жүлдегері (ІІІ орын);  
«ПОНИ» республикалық халықаралық турнирының жеңімпаздары; 
республикалық «Үркер» зияткерлік марафонының жеңімпаздары; 
«Ұлы дала ұрпақтары» республикалық байқауының жүлдегері 
(ІІ орын);  2017 жылы «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 
25 жыл» Шымкент қаласы әкімдігінің дипломы; «Ана тілі және 
отбасы» байқауының жүлдегері, Шымкент қаласы әкімдігінің 
дипломы; Астана қаласындағы «Шабыт» әдістемелік 
орталығының   бірнеше байқаудың жеңімпаздары; «ПОНИ» 
республикалық халықаралық турнирының жеңімпаздары; 
республикалық «Үркер» зияткерлік марафонының жеңімпаздары.

Бала – біздің болашағымыз десек, балаға жасалынған 
жақсылығымыз,  қамқорлығымыз   дұрыс  тәрбиеміз   қоғамның  
болашақ   дамуының   кепілі.  

«Мерей» бөбекжай-балабақшасы
Шымкент қаласы
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    Төлеби ауданы, Ленгір қаласында мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын «Алина» бөбекжайы 2016 

жылы ақпан айында  ашылды. Бөбекжай ыңғайластырылған типтік үлгіде, екі қабатты  ғимараттан  тұрады. 
Оқу-тәрбие жұмыстары мемлекеттік тілде жүргізіледі. Бөбекжайда  тәрбиеленушілердің  өсіп  жетілуіне,  
денсаулығының шымыр болуына, сана- сезімдерінің қалыптасып, ойларының дамуына бар жағдай жасалынған. 
Балаларға арналған  бөлмелер  жарық,  жылы, ойын бөлмелері  кең. Безендіру  жұмыстары қазіргі заман 
талабына сай әсем безендіріліп, заманауи  жиһаздармен  жабдықталып, ойыншықтар мен көрнекіліктермен 
қамтылған. Бөбекжайдың  ойын  алаңдары,  тамаша  табиғаты,   ауланың  мәуелеген  бау- бақшасы  балалар  
көңіліне  қуаныш сезімі  мен  шығармашылық  шабыт  сыйлайды. 

 Бөбекжайда  тәжірибелі, білікті  мамандар балаларды  ән айтуға, би билеуге, үш тілде сөйлей  білуге,  
білімді, әдепті, ұқыпты  болуға үйретеді.  Сонымен қатар бөбекжай  ұжымының  мақсаты -  мектепке дейінгі 
тәрбие саласында ұлттық тәрбиенің негізгі міндеттерінің бірі – халқымыздың ежелден келе жатқан салт-
дәстүрлерін үйретіп, сол арқылы баланың тілін, ақыл – ойын,  сана – сезімін дамыту. Бүгінде  бірінші кіші  
«Ботақан», екінші кіші  «Нұрмерей»,  ортаңғы «Ханшатыр»,  ересектер  «Бәйтерек»  топтарында   балғын 
бүлдіршіндер  осы  мақсатта тәрбиеленуде.

 Қазақ  халқы  қай уакытта болмасын ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. 
Сондықтан тәрбие мәселесіне көңіл бөліп,  оған тиімді әдіс тәсілдерді қолданып, әрбір тәрбиешінің  
тапқырлығы, іскерлігі мен шығармашылығын талап етеді. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек.  
«Тәрбиесіз берілген білім  адамзатқа апат әкеледі»  деген екен ұлы ғұлама Әбу Насыр Әл Фараби  бабабыз. 
Қазақ  хандығының  құрылуына  550 жыл толуы  қарсаңында  ашылған  «Алина»  бөбекжайы да  жұмыс істеп 
келе жатқан екі  жыл ішінде бала тәрбиесі, баланы жан – жақты дамыту жұмысында ата – аналардың  
алғыстарына бөленіп келеді. Бөбекжай  бүлдіршіндері  аудандық  байқауларға  қатысып,  жүлделі орындар 
иеленіп, тәрбиешілердің шығармашылықпен жұмыс істеп, бала тәрбиелеудегі  еңбектері  жемісі  мен  жеңісін  
бере  бастады. «Елін сүйген Елі сүйген Елбасы» тақырыбында өткен мәнерлеп оқу аудандық байқауында 
ересектер «Бәйтерек» тобының бүлдіршіні Қаппар Ұлжалғас бас жүлдені иеленіп, облыстық байқауда «Көркем 
оқу» номинациясымен марапатталды. «Бала шақтан, болашаққа – үш тілмен» атты аудандық байқауында 
бүлдіршіндер Спандияр Дана, Асан Алуа, тәрбиеші Хашимова Мунираның қатысуымен III орынды иеленді.

  Ата – аналардың  бөбекжай  ұжымына  деген  ризашылықтары  бөбекжай қызметкерлерін бала  тәрбиелеудегі 
міндеттерін, жауапкершілігін арттыруда.

«Алина»   бөбекжайы
Төлеби ауданы 
Ленгір қаласы
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Балабақша 1978 жылы  салынып, үздіксіз жұмыс 
істеп келеді. Онда бүлдіршіндердің дамып өсуіне толық 
жағдай ұйымдастырылған. Ол үшін арнайы  музыка 
залы, әр топта ойын, ұйымдастырылған оқу  қызметін 
жүргізетін бөлме, жатын бөлмесі  мен тазалық 
гигиеналық  орындары  бар. Таза ауада ойнап өсу жағдайы 
қарастырылған. Балабақша ауласында балалардың жас 
ерекшелігіне сай ойын алаңдары, бастырмалар бар. Жаз 
мезгілінде  балаларға шомылуға арналған ашық бассейн 
жұмыс істейді.

«Ата – аналар мен балалардың казіргі заманға сай 
талаптары ескеріле отырып, хореограф, сонымен 
қатар ағылшын тілі, орыс тілі пәндері  енгізілді. 
Балабақша ұжымы бала бойында жақсы қасиеттер 
мен мүмкіндіктерді ашып, олардың өнегелі, тәрбиелі, 
білімді болып өсуін дамыта отырып, қала аудан, облыс, 
республика семинар өткізіп, тәжірибе алмасты. 

Балаларды мектепке даярлауда тәрбиешілер 
аянбай еңбек етуде. Біздің балабақша мектепке 
дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқыту саласында 
заман талабына сай, жаңа бағдарламалармен, 
технологиялармен қамтамасыз етілген. Балалармен 
жұмыс жүргізуде, әр түрлі инновациялық  технологиялар 
қолданылады. Монтессори элементтері, ТРИЗ 
технологиялары, құм терапиясы әдіс-тәсілдері 
жүргізіледі. 

Педагогтар өздерінің шығармашылықтары мен 
ізденістері арқасында көптеген жетістіктерге 

жетіп жүр. Балабақша тәрбиешілері У.Сыздыкова, 
Б.Бектемирова аудан көлемінде өткен "Үздік  тәрбиеші" 
байқауында бас жүлдені иеленіп, облыстық байқауға 
жолдама алды. Оңтүстік Қазақстан облыс бойынша 
ұйымдастырылған "Үздік тәрбиеші"  байқауында да 
ауданымыздың абыройын  көтеріп, жүлделі бірінші 
орындарды иеленді. Облыс әкімі А.Мырзахметовтың 
алғыс хатымен  және  Ленгер қаласының 25 жылдығына 
орай ұйымдастырылған мерекеде балабақша 
меңгерушісі У.М.Жансейтова аудан әкімі Б.Пармановтың 
алғыс хатымен және аудан, қала көлеміндегі құрмет 
грамоталармен марапатталған.

Балабақша  бүлдіршіндері  аудан, облыс көлемінде 
ұйымдастырылған іс-шараларға, байқауларға  қатысып, 
жүлделі орындардан көрініп жүр. Аудандық   балалар 
арасындағы  "Айгөлек"  өнер  байқауында  Байниязова 
Сезім бас жүлде, облыстық байқаудан  3 орын  иеленді. 
Аудандық  "Менің  туған  өлкем" сурет байқауында  
"Бас жүлде"  иеленсе, "Ән  шырқайық бәріміз"  атты  
ән  байқауында  Қалдарбек  Айзере  "Бас жүлде" иеленіп, 
облысқа  байқауға жолдама алды. "Қарлығаш"  гимназия  
балалар бақшасының  осындай жақсы жетістіктерге 
жетуі ұжымның ізденісі, білімі мен біліктілігінің 
арқасы. Балабақша  ұжымының алдағы уақытта 
да  озық технологияларды, заманауи әдіс- тәсілдерді 
қолдана отырып, Қазақстанның  жан - жақты  білімді 
азаматтарын тәрбиелеуде аянбай еңбек  ететіне 
сенеміз. 

«Қарлығаш»  гимназия 
балалар бақшасы
Төлеби ауданы
Ленгер  қаласы
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«Шапағат» 
бөбекжай балабақшасы 
Бәйдібек ауданы
Шаян ауылы

Оңтүстік  Қазақстан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян 
ауылындағы «Шапағат» бөбекжай балабақшасы 2009 жылдың 
маусым айында ашылды. Оқу-тәрбие ісінде Жүнісбековтің 
санауға үйрету технологиясы, М.Монтессоридің сенсорлық 
тәрбиесі, тәрбиеленушілерді бостандықпен дамыту 
әдістері,Триз технологиясы мен Риж әдістері қолданылады.
ҚР Тәуелсіздік мерекесіне орай балабақшаға сіңірген 
белсенді еңбегі үшін тәрбиеші Қ.Аширбекова «Жылдың үздік 
тәрбиешісі» номинациясымен, аудан әкімінің дипломымен 
марапатталса, тәрбиеленушісі А.Талғатұлы облыстық «KMG 
Security»  ұйымдастыруымен өткен ән сайысына қатысып, 
жүлделі 2 орын алды.  Балабақша бүлдіршіндері  аудандық  
«Денсаулық фестивалі күні» мерекесіне арналған жанұялық  
эстафеталық жарыста 3 орын алса, аудандық «Айгөлек» 
балалар фестивалінде ересектер тобының тәрбиеленушісі 
А.Серік 1 орыннан көрінді. ОҚО білім, жастар саясат және 
тілдерді дамыту басқармасының мақтау грамотасымен 
тәрбиешілер А.Түлкібаева, Қ.Аширбекова, А.Абдраймова, ән-
күй маманы Ф.Ергеш  марапатталды.  Аудандық «Айгөлек» 
балалар шығармашылық фестивалінде ересектер тобының 
тәрбиеленушісі А.Досан 1 орынды иеленді. Бүлдіршіндеріміз 
аудандық «1-маусым - Халықаралық балаларды қорғау» 
күніне арналған эстафеталық жарыста үздік нәтиже 
көрсетті және тамыз кеңесі аясында ұйымдастырылған 
педагогикалық  көрмеде 2 орын иеленді. 2016 жылы жемісті 
еңбегі үшін балабақша директоры Қ.Аширова облыстық білім 
басқармасының  Құрмет грамотасымен марапатталды. 
Сол жылы Республикалық педагогикалық ғылыми-әдістемелік 
«Ғылыми ізденіс» журналына әдіскер Г.Базарбаева, педагог-

психолог Л.Ахметова, тәрбиеші Р.Нұрманованың балаларға 
оқу-тәрбие берудегі жазған мақалалары жарық көріп, 
Құрмет грамоталарымен марапатталды. Баланың 
қажетті коммуникативті дағдыларын дамыту мақсатында 
балабақшада «Туған жерім, тамаша!» тақырыбында 
облыстық семинар өткізілді. Семинарда «Жас қанат» 
ересектер тобының тәрбиешілері Айсұлу Тулкибаева, Гүлжан 
Амизова «Туған өлкенің табиғаты» тақырыбында ашық 
ұйымдастырылған оқу қызметі бүлдіршіндерге туған жердің 
табиғатын құрметтеу мақсатында өтті. «Шұғыла» орта 
жас тобының тәрбиешілері А.Оралбаева, М.Төлентаева  
«Шаяным-шаттығым» тақырыбында өткен оқу қызметі 
заман талабына сай он-лайн арқылы ауданның мұражайымен 
тікелей байланыста болып, балалардың бойына салт-дәстүрге 
деген құрметтерін арттыра түсті. 2016-2017 оқу жылының 
наурыз айында тәрбиеші Г.Бекмұратова ел тәуелсіздігі, ұлт 
мұраты, ұрпақ болашағы жолында теңдессіз мол тәжірибе 
жинап,  ұзақ жылдар бойы білім беру саласында аянбай еңбек 
етіп, үлкен жетістіктерге жеткені үшін «Qurmet-AB» қоғамдық 
бірлестігінің «Білім беру ісінің үздігі» медалінің иегері атанды. 
Білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «Кәсіподаққа еңбегі 
сіңген қызметкер» белгісімен дене тәрбиесінің нұсқаушысы  
М.Алтынсарин  марапатталса,  2017 жылы  ОҚО «Qurmet-AB» 
қоғамдық бірлестігі «Білім беру ісінің үздігі» медалін табыстады.    
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым қимыл-
қозғалыс, коммуникативтік, танымдық, шығармашылық білім, 
білік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған талаптарын 
орындау мақсатында «Шапағат» бөбекжай балабақшасының 
педагог мамандары аянбай еңбек етуде.   
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 «Арайлым» балабақшасы
Ордабасы ауданы

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың тікелей қолға алуымен 
«Балапан» бағдарламасы   бойынша  Ордабасы ауданында 
бірінші болып жеке кәсіпкер Сыздыкова Ақмарал 
Молдахметқызының  басшылығымен 2010 жылы 16 
шілдеде «Арайлым» балабақшасы екі топ 40 баламен өз 
жұмысын бастады.  Балабақшада тәрбиешілер талапқа 
сай қабылданды, қосымша  хореогроф,  саз   жетекшісі, 
ағылшын тілі сабақтарының жүргізушілері де – білікті 
мамандар. Оқу-тәрбие жұмысын жүргізетін 24 педагогтің 
барлығы да жоғары білімді.

Балабақшада «Баланың тілдік танымын айналамен, 
қоршаған әлеммен   таныстыру    арқылы дамыту» 
тақырыбында аудандық семинар өткізілді. Аудандық 
«Айгөлек» фистивалінде Бейсенова Ақнұр атты  
тәрбиеленушіміз  бас жүлдені  жеңіп, облыста бірінші  
орынды иеленді.   

Ата-аналар мен  тәрбиешілер арасында тығыз байланыс 
бар, осының     нәтижесінде  тәрбие  мен    білім  жүйесі 
толық   талапқа   қойылған. Дайындық топ тәрбиешісі 
Таймырзаева Мақпал аудандық жыл тәрбиешісі сайысына 
қатысып, «Жыл тәрбиешісі» атағын   иеленіп, аудан  
әкімінің құнды  сыйлығымен  марапатталды.2016-2017 
оқу жылында ауданаралық  «Ең үздік бастырма» 
сайысында аудан бойынша II орынды иеленді. 2016-2017 
оқу жылында балабақшамыздың тәрбиешісі Абжанова 
Замира тәрбиешілер сайысына қатысып, «Ізденімпаз 
тәрбиеші» номинациясына ие болды. Облыстық семинарға 
Шымкент, Арыс, Кентау, Түркістан қалалары мен Отырар, 
Бәйдібек, Сайрам, аудандарының білім бөлімінің әдіскерлері, 

мектепке дейінгі ұйымдардың меңгерушілері, әдіскерлері, 
тәрбиешілері, психологы, музыка жетекшілері барлығы – 
77 қызметкер шақырылды. Семинар өз дәрежесінде өтті.  
Осы семинар нәтижесінде облыстық білім басқармасы 
басшысының «Құрмет грамотасымен» және «Алғыс 
хаттарымен» марапатталды. Балабақша басшысы 
Сыздықова Ақмарал Молдахметқызы, балабақша әдіскері 
Тлеумұратова Бибіажар Жақсекейқызы, балабақша би 
жетекшісі Баймұханова Закира, балабақша психологы 
Таймырзаева Мақпал Базарбаевна «Құрмет грамотасы» 
және тәрбиеші Сыздықова Әлия «Алғыс хат», тәрбиеші 
Тоқбураева Айжан, тәрбиеші Утеева Гүлназ, тәрбиеші 
Ташева Ақнұр, тәрбиеші Сегізбаева Раушан «Алғыс хат» 
иеленді.

Балабақша мемлекеттік аттестациядан өтті. 
Балабақшаның өзге де жетістіктері: аудандық білім бөлімі 
мен Аудан әкімі және облыстық білім басқармасының 
«Алғыс хаттарымен» марапатталған. Балабақша ішілік 
түрлі ертеңгіліктер, іс-шаралар жүргізіледі. «Білім күні», 
«Тілдер мерекесі», «Тәуелсіздік күні», «Балаларды қорғау 
күні», «Аналар мерекесі», «Жаңа жыл мерекесі», «Жолда 
жүру ережесі», «Су патшасы – Сүлеймен», «Күз аруы» т.б. 
өткізілген іс-шаралар БАҚ-қа жарияланды.

Білім беру  жүйесінің сапасын арттыру мақсатында 
«Арайлым» балабақшасының тәрбиешілері заман  
талабына сай жұмыс жасап келеді. Еліміздің ертеңгі тірегі 
болар балаларға тәрбие мен білім беру ісінде жемісті 
жетістіктерімен еңбек ету – біздің басты  мақсатымыз.
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«Самал» бөбекжай балабақшасы
Ордабасы ауданы

Өз жұмысын 2005 жылы бастаған балабақшаның 12 
тобында бүгінде 245 бала тәрбиеленіп жатыр. Мұндағы 
мамандар балаларды тәрбиелеп, білім беру арқылы өздерін 
дамытады, жетілдіреді. Оның дәлелі – бір мүшелге жуық 
уақыт ішінде жеткен жетістері. Атап айтсақ:

Ордабасы аудандық балабақша қызметкерлері арасында 
өткен «Бала тәрбиесі балабақшадан басталады» атты 
байқауда үшінші орынді   иеленіп,  Құрмет   грамотасымен; 
«Үздік тәрбиеші» байқауы өтіп, онда балабақшаның екінші 
сәбилер тобының тәрбиешісі Исаева Ләззат қатысып 
бас жүлдені иемденіп, Облыстық байқауға жолдама алды. 
Облыстық байқаудан «Білікті тәрбиеші» номинациясымен; 
«Мектеп жасына дейінгі баланың құзыреттілігін 
қалыптастырудың тиімді әдістері» тақырыбында жоғары 
дәрежеде облыстық семинар өтті. Семинарда ашық оқу іс-
әрекетін өткізген тәрбиешілер, балабақша меңгерушісі, 
әдіскері облыстық білім департаментінің Құрмет 
грамотасымен;  аудандық «Айгөлек» балалар шығармашылық 
фестивалінен бірнеше бала көзге түсті: 2010 жылы «Самал» 
бөбекжай балабақшасының тәрбиеленушісі Алдаңғор 
Айзере «Ең үздік әнші», «Самал» бөбекжай балабақшасының  
тәрбиеленушісі  Жансейіт Бекарыс ауданаралық  байқауында  
«Көрермен көзайымы», тәрбиеленуші Жансейіт Ақниет 
«Инабатты бала»  номинациясын иеленді. Аудандық 
«Айгөлек» балалар байқауына  Әбдіәшім  Шұғыла қатысып, 
«Үздік әнші» номинациясымен марапатталды. «Салауатты 

өмір салты негізін құру отбасы мен мектепке дейінгі 
мекеменің бірлескен іс-әрекеттерінің маңыздылығы» 
тақырыбындағы аудандық практикалық семинар 
өтті.   Семинар өте жоғары дәрежеде өтіп, балабақша 
қызметкерлері облыстық білім департаментінің Құрмет 
грамоталарымен; «Салауатты өмір – жарқын болашақ» 
тақырыбындағы балабақшадағы медбикелер сайысына 
медбике Елеуова Ұлмира 4 қызметкермен қатысып, жүлделі 
орынға иеленіп, грамотамен марапатталды.

Аудандық балабақшалар арасында өткен сайыста 
облысқа жолдама алып, «Таңдаулы балабақша»  облыстық 
байқауда үшінші орынды иеленді. Тәрбиеші Төлен Магина 
Көшерқызы ауданның «Үздік тәрбиеші» атағын; аймақтық 
«Бала болашаққа ана тілімен» байқауына Сәрсенбек Бекасыл 
қатысып, 1 орын иеленді. 

2016-2017 оқу жылында  тәрбиеленушісі Жансейіт 
Сымбат, тәрбиешісі Айдарова Жамила аудандық «Шебер 
қолдар» үйірмесінде «Бас жүлдені» иеленіп, облыстық 
байқауға ұсынылды.

Аймақтық педагогикалық оқуға көрсетілген Мүтәліпқызы 
Маржанның оқу қызметі жоғары бағаланып, аудандық тамыз 
педагогикалық оқуына ұсынылды.  «Әрқашан күн сөнбесін!» 
Республикалық сырттай балалар шығармашылығы 
фестиваліне Жансейіт Сымбат ауданнан бас жүлдені жеңіп 
алып,  облысқа жолдама алды.  Облыстан бас жүлдені жеңіп 
алып,  республикалық конкурса қатысты.  
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесін дамыту Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатындағы басым бағыты болып табылады. Еліміздің зияткерлік әлеуетінің болашағы - балаларға 
мектепке дейінгі сапалы білім беру және олардың қабілеттерін дамыту қоғам үшін өте маңызды міндеті. 
Бүлдіршіндердің тәрбиелі де білімді, еліміздің мақтанышы болып өсуіне "Алтын ұя" балабақшасы да 
өз үлестерін қосуда. 2014 жылдың 19  маусым  айынан бастап "Алтын ұя" балабақшасы мемлекеттік 
коммуналдық  қазыналық кәсіпорын болып құрылып, жұмыс жасауда. Балабақша меңгерушісі: М.А. Даненова.

Мекеменің басты қызметі: мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыру, балалардың денсаулығын 
сақтау, оқыту және тәрбиелеу, сауықтыру, тіл кемістігін түзету. 

"Балаларды ойын арқылы ойнауға " мақсатында балабақша ұжымы түрлі оқу қызметтерін, тәрбие 
жұмыстарын тұрақты өткізеді. Балабақша алдына қойған мақсат, міндеттерін толық орындалуда. 
Балабақша пеадгогтары аудан, облыс република көлемінде байқауларға белсене қатысады. 

Тараз мемлекеттік  педагогикалық институты филология фаультетінің ұйымдастыруымен өткізілген 
Қазақ Хандығының 550 жылдығына арналған конкурсқа қатысып, грамотасымен тәрбиеші Тажибаева 
Ляззат  марапатталды. "Ханталапай" интеллектуалдық республикалық байқауда "Ең үздік фотоколлаж" 
номинациясы бойынша "Еркетай" ортаңғы топ тәрбиеленушілері марапатталды. Қазақстан ұстаздары 
қоғамымен ұйымдастырылған "Табиғат дегеніміз не?" тақырыбында өткізілген "Үздік сабақ  - 2016" байқауда 
І дәрежелі дипломмен Сыдыкова Жансая марапатталды.  "Талантты тұлға - ел болашағы" атты облыстық 
фестивальдің жеңімпазы - "Алтын ұя" балабақшасының тәрбиеленушісі Вырикова Дария атанді.  Облыстық 
"Ұлттық қол өнер" атты байқауда тәрбиеші Оспаналиева Пернекүл І дәрежелі дипломмен,  тәрбиеші 
Инкарбекова Асел ІІ дәрежелі дипломмен марапатталады. Облыстық "Ең үздік саз жетекшісі" атты 
байқауда жүлдегер атанған, саз жетекшісі Сатмаханова Ақерке ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. 
"Жыл тәрбиешісі" атты аудандық байқауда тәрбиеші Қуанышбекова Ақжарқын ІІІ дәрежелі дипломғи 
ие болды. Республикалық "45 minut.kz" газетінің сайтына сабағын орналастыруда белсенділік танытып, 
өз тәжірибесін ұтымды пайдалануда шығармашылық шеберлігін және теориялық, әдістемелік білім 
тереңдігін танытқаны үшін бейнелеу өнерінің жетекшісі Инкарбекова Әселге грамота берілді. Облыстық 
"Алғысым шексіз сіздерге" атты фестивальде балабақшаның "Татулық" командасы Бас жүлде және ІІ орын 
иегері атанды. Аудандық мектепке дейінгі білім беру ұйымдары арасында "ЭКСПО - 2017" тақырыбында 
өткізілген көрмеге үлес қосқаны үшін "Алтын ұя" балабақша ұжымына алғыс хат жарияланды. 

"Алтын ұя" балабақшасы
Байзақ ауданы 
Мырзатай ауылы
 

 Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні -  балабақшада!
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Мектепке дейінгі тәрбие – барлық тәрбиенің 
бастауы,сәбидің жеке тұлға болып қалыптасуының 
алғашқы баспалдағы.

Алматы қаласы Бостандық ауданына қарасты №152 
бөбекжай-балабақшасы 1963 жылы 20 наурызда алғаш 
мемлекеттік тілінде жұмысын бастады. Балабақшада 
10 топ жұмыс жасайды. Аталған мектепке дейінгі 
ұйымда әртүрлі ұлт өкілдерінен құралған 292 бала 
тәрбие мен білім  алуда.  Педагог-мамандар бүгінгі заман 
талабы мен сұранысына сай арнайы курстарға қатысып, 
мамандықтары бойынша іс-тәжірибиелер жинақтап, 
білімдерін жылдан-жылға арттырып келеді.   

Балабақша экспериментальды алаңға  енгізіліп 
«Ойын технологиясымен» айналысты. Ойын бала 
өміріндегі ерекше рөл атқарады. Балабақшаның басты 
міндеттерінің бірі – бүлдіршіндердің ой-өрісін, іс қимылын 
жан-жақты дамыту. Бұл кезең баланың іс-әрекетінің 
қалыптасуы мен дамуы қуаттылықпен жүретін ерекше 
құнды, қайталанбайтын мезгіл. Бұл мезгілде балаларға 
берілетін білім, ең алдымен, тәрбие мазмұны әлеуметтік 
сұранысқа сай жүзеге асырылуы тиіс. Таным сезім арқылы 
қабылдаудан, баланың өз тәжірибесін бақылап, көріп-
тануынан тұрады. Сезіну үдерісі кезінде бала бір нәрсені 
немесе заттың қасиетін, құрылымын таниды. Баланың 
логикалық ойлау түсінігін, ең алдымен, оның сезінуімен 
байланысты. Баланың математикалық түсініктерді 
дұрыс меңгеруі, баланың дамуы жас ерекшеліктеріне 
байланысты. Бала заттың санын, затты салыстыру 
(көлемін) теңестіру, орналасуын, саны мен сыңарын 
белгілеріне қарай табу тәсілдерін меңгеріп келеді.

Ойын - баланың қиялын дамытады. Ойын-баланың 
есте сақтауын жақсартады. Бір сөзбен айтқанда 
ойын баланы толықтай дамытады. Тәрбиешілердің 
ұйымдастырылған ашық оқу қызметтері мен күнделікті 

оқу қызметтері ойын технологиясын пайдалана 
жүргізіліп отырды. Рухани-адамгершілік тәрбиенің 
түп қазығы ─ ұлттық педагогика.  Ұлттық педагогика 
─ баланың санасына отансүйгіштік, еліне, жеріне 
деген махаббаты арттыру бесік жырлары, батырлық 
жырлар, ертегі, ұлттық ойындар арқылы ұлттық 
патриоттық сананы қалыптастыруға негізделеді. Осы 
орайда  тәрбиеші Асанбаева А.А  қазақтың ұлттық 
ойыны  «Бес тас» ойынын қолға алып ересектер тобының 
балаларымен күнделікті жүргізуді әдетке айналдырған. 

 Музыка жетекшісінің ұйымдастыруымен  балабақша 
тәрбиеленушілері  «Балапан» байқауынан қала бойынша 
бас жүлдені иеленді. Музыка жетекшісі Оразбаева Г.М 
«Үздік музыка жетекшісі» байқауында қала бойынша бас 
жүлдені иеленді

Тәрбиеші мен ата-аналар арасындағы тығыз байланыс 
орнатылып, балабақша ішінде түрлі сайыстар мен 
байқаулар жүргізілді. Елбасымыз айтқандай, Мәңгілік Ел 
болашағы –білімді ұрпақ, саналы жастар. Осы тұрғыда 
тәрбиеші қауымының атқарар ісі көп. Алдымызда ұлттық 
құндылықтарды бойына сіңірген, отансүйгіш,елімен  
жерінің қамы үшін аянбайтын, білімді, иманды, еңбекқор 
ұрпақ тәрбиелеу, оларға бағыт беру міндеті тұрғанын 
әрдайым жадымыздан шығармауымыз шарт. Балабақша 
педагогтарының да балабақша ішінде жүргізілетін 
сайыстар мен байқауларға белсене араласқаны өз 
мамандығына деген қызығушылығының жоғары екендігін 
көрсетеді.

Бүлдіршіндер - біздің болашағымыз. Олай болса 
болашағымыз жарқын, егеменді еліміздің көк  байрағы 
биікке шарлай берсін. Қиындығы мен қызығы мол мектепке 
дейінгі салада  еңбек етіп жүрген қызметкерлерге 
әрқашан да жұмыстары сәтті болып балаларымыз 
жоғары биіктерден көріне берсе екен деп тілейміз. 

№ 152 бөбекжай-балабақша
Алматы қаласы
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Ясли-сада  № 51
город Алматы

Каждый детский сад выбирает для воспитания и 
обучения детей лучшую систему и методику, которая 
оптимально соответствует поставленным целям и 
задачам в общем развитии личности дошкольников. 
И которая лучше всего подходит для реализации 
государственной программы в республике Казахстан. 
Одной из приоритетных задач в нашем детском 
саду всегда было физическое развитие и укрепление 
здоровья воспитанников. Но время не стоит на 
месте, как и деятельность      наших  педагогов. В 
общеобразовательный процесс был плавно введен 
предмет «Самопознание».Деятельность по предмету 
«Самопознание» активно показывалась на районных, 
городских и республиканских семинарах и на  телеканале 
«Ел-Арна». За большие заслуги в деле воспитания и 
обучения подрастающего поколения Ф.К. Омарбековой 
акимом Жетысуского района была вручена путевка 
в Турцию. А в 2014 году Министерство образования 
отметило Фариду  Кызыркановну нагрудным знаком 
Ибрая Алтынсарина  «За добросовестный труд». 
Коллектив детского сада всегда тесно сотрудничает 
с профессорами педагогических наук. Совместно с 
коллективом сада были написаны УМК: «Развитие 
речи 2+», «Лепка 2+», «Лепка 3+», «Аппликация 2+», 
«Аппликация 3+». Все комплексы были изданы на двух 
языках типографией «Алматыкитап». Также были 
опубликованы методические рекомендации к тетрадям 
«Цыпленок» для развития ребенка 3-4 лет.

Коллектив детского сада стал участником в 
республиканском научном проекте «Обновление 
содержания – ориентация на будущее». Коллектив 

занял почетное 1 место в городской номинации  
«Педагог 2016 года» и был награжден  акимом 
города Б.Байбеком ценным призом – ноутбуком. 
Также заведующая детского сада Омарбекова Ф.К. 
представляет Республику Казахстан на международном 
форуме в Южной Корее и является членом подписания 
меморандума по созданию Международного Союза 
организации для улучшения системы воспитательной  
среды в целом мире. Представляя новейшую 
технологию «Асықтерапия» на  прошедшем пед.чтении 
в  г.Костанай получили первое место в номинации 
«Жаңашыл бағыттағы жетістіктері үшін». В сентябре 
по плану республиканского центра «Дошкольное 
детство» провели в детском саду с участием 
родителей воспитанников, с представителями 
организаций ток – шоу «Ана мен бала».  В октябре 2017 
года в детском саду прошел республиканский семинар 
для первых руководителей на тему: «Организация 
образовательного процесса в рамках реализации 
обновленного содержания дошкольного воспитания и 
обучения» 

За постоянное стремление к получению хороших 
результатов, взаимопонимание в коллективе, за 
активность в работе детский сад № 51 был отмечен 
в Золотой книге Казахстана, как лучший. А также мы 
внесены в книгу «Лучший в образовании». 

Коллектив сада прикладывает все силы и старания, 
чтобы выполнить пожелания, которые прозвучали 
в послании президента Нурсултана Абишевича 
Назарбаева 2050. Развитая страна 21 века - это 
здоровые, активные и образованные граждане страны. 
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Балабақшада балаларды  заман  талабына  сай   жан-
жақты дамыту  мақсатында әр түрлі  жұмыс  түрлері  
жүргізілуде. Құстың  қос  қанатындай  болған  білім мен  
тәрбиені бүлдіршіндердің бойларына қатар сіңіруде. 
Балабақшада балаларға күнделікті оқу қызметтері мен 
ашық оқу қызметтерімен қатар, ата-аналармен де тығыз 
жұмыс жүргізіледі.

Тәрбиеленушілермен жұмыс жасайтын – тәрбишілер  
жоғары білімді, білікті  мамандар - өз ісінің шеберлері, себебі 
әрбір ата-ананың ыстық ықыласы мен алғысы арқылы  
еңбектері көрініп тұрады. Міне осы 6 жыл бұрын тәй-тәйлап 
қадам басқан балабақша, бүгінгі күнде аяғын нық басқан 
балабақшаға айналып отыр. Әрине  мұндай деңгейге жету – 
қаншама уақыт пен еңбектің арқасы. Сонымен қатар білікті 
де білімді ұжымның еңбегі.

Әр оқу жылында педагогтардың біліктілігін көтеру 
мақсатында республикалық семинарлармен практикумдарға 
белсене атсалысып қатысып отырады. Соның жемісі 
болар 2015 жылдың маусым айында Астана қаласында 
«Нұр-Орда» балабақшасының ұйымдастыруымен 
өткізілген республикалық  тәрбиешілер байқауында 
балабақша тәрбиешісі А.Т.Елшібекова Бас жүлдені  иеленді. 
Бүлдіршіндерді үлкен өмірге ғана емес үлкен сахнаға 
дайындау мақсатында  республикалық конкурстар мен 
жарыстарға үнемі қатысып, жүлделі орындар иеленеді. 
«Жеңіспен келген көктем» атты балалар мен жасөспірімдер 
арасындағы республикалық өнер байқауында «Сахналық 
көрініс» номинациясы бойынша өнер көрсетіп, ерекше 
дарындылығымен тәнті еткені үшін «Жарқыраған жұлдыз» 

тобы I дәрежелі дипломмен  марапатталды. Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Асыл бала» 
Республикалық қауымдастығымен «Қаду» мектепке 
дейінгі білім беру  ұйымы «Юсимас» зияткерлікті дамыту 
орталығы «Дарын» ғылыми-тәжірибелік орталықтарының 
ұйымдастыруымен «Білім жолы» зияткерлік марафонына 
тәрбиеленушілер қатысып, «Ақылды балапандар» 
номинациясын иеленді. Тәрбиеленушілер тек қана өнер, білім 
сайыстарына ғана емес, спорттық жарыстарға да белсене 
қатысады. Тараз қаласында ұйымдастырылған Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған ашық турнирде 15-20 
кг салмақта I орынды иеленді.

Балабақша ата-аналармен бірге бір айда бір рет іс-
шара өткізеді, бұл ата-ана мен балабақша арасындағы 
қарым-қатынастың артуына септігін тигізеді. Сондай іс-
шаралардың бірі – «Кел, әкешім ойнайық» интеллектулдық 
ойыны. Бұл іс-шараны ұйымдастырудың мақсаты: әке 
мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, 
бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі ерекше екенін көрсету. 
Бұл интеллектаулды ойын 7 топтың әкелерімен 
ұйымдастырылды. Аналармен «Аспаздық сырлары» атты 
шеберлік сағаттары ұйымдастырылды. Бұл шеберлік 
сағаттарының мақсаты: аналардың бос уақыттарын 
тиімді пайдаланып, балабақша мен отбасы арасындағы 
қарым-қатынасты бекіту. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық 
қабілеттерін дамытуда, ата-ана мен балабақшаның орны 
ерекше. Тәрбиеші оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол 
деңгейде болады. 

«Үкілі Үміт» балабақшасы
Алматы қаласы
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Бала болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, 
ынта-ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін 
дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. Балабақша 
келер ұрпақты өнер-білімге, еңбекке тәрбиелейді, сондай 
балабақшалардың бірі - №110 бөбекжай-балабақшасы. 
Балабақшамыз 1978 жылдың бастап жұмыс істейді. 

Балабақшаны «Данқ жұлдызы» ордені, «Сапа  көшбасшысы» 
медалі, «Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері», ҚР «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы», Алматы қаласы 
«Медеу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуына 
қосқан үлесі үшін» төс белгілерінің иегері, өз ісінің маманы 
К.Ш.Тулентаева басқарады.                                                                                                     

Балабақшаның жақсы жетістіктерге жетуі – балабақша 
меңгерушісі мен әрбір тәрбиешінің еңбегінің нәтижесі 
мен білімдерінің арқасы. Балабақшамызда инновациялық 
технологияларды қолдану арқылы білім сапасын арттыру 
жүзеге асырылады.  Балабақшада тәжірибелі, тұрақты 
20-35 жыл қызмет етіп келе жатқан тәрбиешілер: К.Ж. 
Туретаева, Л.Б.Жалбырова, К.А.Рүстемова, О.Т. Қайранбаева, 
Э.Қ.Шүйіншина, М.М. Қоңқабаева, Ж.Ж. Сембекова, 
Қ.Б.Тлеуғалиева, Б.Д. Жумирикова, музыкант Т.А. Қожбанов 
инновациялық әдістерді пайдалана отырып, балаларға 
жан-жақты білім беріп, құзыретті тұлға тәрбиелеуде. 
Аудан бойынша өткізілген «Үздік педагог» байқауында 
балабақшаның жас тәрбиешісі Г.Қ.Ақмолдаева жүлделі ІІ 
орынды жеңіп алды. «Алтын глобус» республикалық ғылыми 
оқу-әдістемелік орталығы ұйымдастырған «Бала жүрегінің 
бағбаны» атты балабақша қызметкерлері байқауында 
К.А. Рүстемова көрсеткен үздік жоғары нәтиже үшін ІІІ 
дәрежелі «Үздік балабақша тәрбиешісі» дипломы мен «Үздік 
маман» төсбелгісімен марапатталды. Қалалық «Үздік 
көгалдандыру» байқауында «Білім беру объектілерінің 
аумақтарын абаттандыру бойынша үздік дизайнерлік 
шешім» номинациясында ІІ орынмен марапатталды. Алматы 
қаласы Медеу аудандық мектепке дейінгі білім беру ұйымдар 

арасындағы «Үздік мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымы» байқауының бас жүлде иегері, «Алматы қаласындағы 
алғашқы балабақшаның ашылуына 100 жыл» мерекесі аясында 
өткізілген үздік мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымы» 
қалалық байқауының І орын жеңімпазы атанды.          

Бала тәрбиесі балабақшадан басталады. Ертең осы елге ие 
болатын тәуелсіз елді әлемге танытатын, дамыған елдермен 
терезесін тең ететін – балабақшада тәрбиеленіп жатқан 
бүлдіршіндер.

Балабақшаның       тәрбиеленушісі  Темірәлі Ахмет 
республикалық байқауларда: талантты балаларды 
анықтау, қолдау мақсатымен «Мектепке дейінгі балалық 
шақ» республикалық орталығы ұйымдастырған Қазақстан 
Республикасының тұңғыш Президент күніне орай «Елін 
сүйген, Елі сүйген Елбасы» балалардың өлеңді мәнерлеп оқу 
өңірлік байқауында, халықаралық «Ғұмырдария» балалар 
мен жасөспірімдер орталығының ұйымдастыруымен өткен 
байқауда «Көркемсөз» номинациясы бойынша І  дәрежелі 
дипломмен, республикалық «Самға самұрық» байқауында 
«Көркем сөз» номинациясы бойынша Бас жүлдені жеңіп, 
диплом, төс белгі, Халықаралық «Астана ЭКСПО 2017» көрмесі 
аясында ұйымдастырылған ІІІ Халықаралық «АRT  BАYTEREK» 
байқауында үздік өнер көрсеткені үшін бас жүлдені жеңіп, 
дипломмен марапатталды. Гүлсая Артыққызы «Самға 
самұрық» байқауында «Көркемсөз» номинациясы бойынша 
І орын, «Жаз мереке»  VІІ республикалық ән-би байқауының 
«Көркемсөз» номинациясы бойынша бас жүлдені жеңіп, 
дипломмен марапатталды. «Жарқын жол» республикалық 
байқау-фестивалінде «Ақсұңқар» ересектер тобының қыздары 
І және ІІ жүлделі орындарды жеңіп алды. Педагогтердің 
шәкірттерді жеңіске жетелеп, үйретудегі еңбектері ерекше.                                                                                                                     

Балабақша ұжымы білім мен тәрбие сапасын көтеруде 
бірлесіп белсенділік көрсете береді.      

№ 110 бөбекжай-балабақшасы
Алматы қаласы
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Дошкольное воспитание и обучение является основой системы образования, направленной 
на разностороннее развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями, формирование нравственных норм, обеспечивающих приобретение 
социальных навыков.

Воспитанники сада заняли 2 место в районном смотре детской художественной 
самодеятельности «Балапан», концерт одарённых детей, посвящённый 25-летию 
Независимости РК. В республиканском конкурсе «Еңсебі биік 25 жыл» вокальный дуэт 
Темирбек Алтынай и Серік Әмина заняли 1 место в номинации «Эстрадалық вокал». I 
городской конкурс «Маленькая принцесса» -  лауреат III степени Темирбек Алтынай. Дети 
подготовительных групп Жумаханов Ильяс, Айеш Айзере, Темирболат Нурым, Наукенова 
Нурай, Гуняков Платон, Жомартова Сафина, Прилужникова Алина, Гарькавец Андрей стали 
призёрами интеллектуального марафона «Үркер». В районном конкурсе «Лучший кабинет 
казахского языка» заняли 2 место. 

Публикации педагогов: статья заведующей Карасёвой Н.В. «Критерии самооценки 
деятельности дошкольной организации», журнал «Справочник руководителя дошкольной 
организации»;  статья «Годовой план дошкольной организации» в республиканском 
информационно-методическом журнале «Открытая школа» и в республиканском 
научно-методическом журнале «Отбасы және балабақша»; опыт работы музыкального 
руководителя Загд Г. «Пою моё Отечество, Республику мою» в республиканском 
информационно-методическом журнале «Открытая школа»; статья воспитателя 
Ережеповой А.А. «Кел балалар оқылық!» в республиканском информационно-методическом 
журнале «Открытая школа» и в республиканском научно-методическом журнале «Отбасы 
және балабақша»; статья воспитателя Гуровой О.Г. «Путешествие во времена года 
в республиканском информационно-методическом журнале «Открытая школа» и в 
республиканском научно-методическом журнале «Отбасы және балабақша». Заведующая 
Карасёва Н.В. награждена благодарственным письмом министра Е.Сагадиева МОН РК.

Ясли-сад №96
город Алматы
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Астана қаласы  
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Ясли-сад № 21 «Гүлдер»
город Астана

В детском саду сложился иннициативный, творческий 
коллектив педагогов единомышленников под руководством 
грамотного, творческого руководителя Карлыгаш 
Зейнешевны Тугельбаевой. Успех работы кроется, в 
первую очередь в том, что   сформировано  пространство   
для   развития педагогического мастерства. Имеется 
возможность постоянно самосовершенствоваться, 
используя достижения педагогической науки и передовой 
практики. Поиск, креативный подход  являются 
обязательными спутниками педагогов детского сада. 

Уже несколько лет на базе детского сада работает 
экспериментальная площадка по теме «Внедрение полиязычия 
в воспитательно-образовательный процесс детского сада». В 
рамках проведения эксперимента воспитатели, специалисты 
языковеды успешно проводят мастер-классы для педагогов 
города, выступают с опытом работы по данной теме на 
республиканских и международных семинарах и конференциях, 
публикуют наиболее интересные наработки в печатных 
изданиях разного уровня. Творческой группой педагогов ясл-
сада в помощь педагогам дошкольникам создан «Сборник 
технологических карт нестандартных форм проведения 
ОУД с внедрением полиязычия» с приложением, в которое 
вошли:  словарь по лексическим темам, стихи, разминки на 
казахском, русском и английском языках. Педагоги детского 
сада неоднократно отмечены дипломами,  грамотами, 
благодарственными письмами  городского, республиканского, 
международного уровней за лучшие разработки,  активное 
участие в научно-практических конференциях и семинарах.

Опыт работы в рамках эксперимента коллектив ясли-
сада на достойном уровне представил в мае 2017 года на 
городском семинаре  «Полиязычие-путь к успеху!». Работа 
педагогического коллектива отмечена благодарственным 
письмом ФАО НЦПК «Өрлеу» в лице директора филиала 
Саиновой Л.А., грамотами Управления образования г.Астаны.

В детском саду создана комфортная, эмоциональная 
атмосфера, способствующая творческому и 
интеллектуальному развитию воспитанников. Содержание 

предметно-развивающей среды, определенное ГОСО РК, 
соответсвует современным методическим требованиям. 
Организация воспитательно-образовательного процесса 
отличается гибкостью, ориентированностью на возрастные 
и индивидуально-типологические особенности детей, 
позволяет осуществлять личностно-ориентированный 
подход к детям. 

Итогом большой работы, которую проводят музыкальные 
руководители в сотворчестве с воспитателями являются 
праздничные утренники, развлечения, концерты. Под 
руководством  педагов воспитанники детского сада 
принимают активное участие в различных городских, 
республиканских, международных творческих мероприятиях, 
в которых неоднократно становились обладателями  Гран-
При, победителями и призерами.

Одним из приоритетных направлений  деятельности 
педагогического коллектива детского сада, вот уже 
на протяжении  нескольких лет является тесное 
сотрудничество с родителями  воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников приобрело 
несколько форм. Это и анкетирование по различным вопросам 
воспитания и образования, устные  индивидуальные беседы 
и консультации, родительские конференции и собрания, 
на которых  предоставляется возможность обсудить 
наболевшие вопросы, поделиться опытом семейного 
воспитания. Родители участвуют в подготовке и проведении 
творческих мероприятий ясли-сада. В рамках осуществления 
проектов по здоровьесберегающей задаче в приемной каждой 
группы размещаются газеты под названиями: «Денсаулық – 
зор байлық!», «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Расти, 
малыш, здоровым!» и др. 

В детском саду несколько лет назад зародилась одна 
замечательная традиция. Родители вместе с детьми 
выпускных групп в память о себе садят на территории 
детского сада алтайские ели. Дети давно учатся в школе, а 
память о выпускниках всегда свежа.
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 Ясли-сад №  22 «Әлем»
город Астана

Ясли-сад №22 «Колокольчик» впервые распахнул свои двери 
для маленьких дошколят в 1969 году, перерегистрирован, 
переименован в ГККП «Ясли-сад №22  «Әлем» в 1999 
году. В настоящее время  в ясли-саду  функционирует  6  
логопедических групп для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, 3  группы общеразвивающего типа. С первого сентября 
2010 года приказом Управления образования открыт кабинет 
психолого-педагогической коррекции. В 2016 году по приказу 
Управления образования открыта группа для детей с 
задержкой психического развития.

Возглавляет  дружный коллектив   Жолдасова Карлыгаш 
Каримовна. За годы руководства  ясли-садом  награждена  
благодарностями Президента РК, нагрудным знаком 
«Почетный работник образования РК», благодарностью 
Министра образования и науки РК, благодарственными 
письмами и грамотами Акима г. Астана и руководителя 
Управления образования г. Астана.

Коллектив под  руководством Карлыгаш Каримовны одним 
из первых получил право работать по авторской программе  и 
ему был присвоен статус авторского детского сада. 

Мозговым центром научно-методической деятельности 
являются методисты высшей квалификационной 
категории Медведева Л.И., награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
Гелеверя О.А. награждена благодарственными письмами 
и грамотами Акима г. Астана и руководителя Управления 
образования г. Астана.    Опыт международной стажировки 
группы педагогов (Жолдасова К.К., Гелеверя О.А., Уалиева 
З.А., Жумабекова А.Н.) позволил внедрит в воспитательно-
образовательный процесс технологии: SWOT модель - 
инструмент стратегического планирования  для своей 
интеллектуальной работы. SWOT анализ позволяет 
сформулировать в виде логически согласованной схемы 
взаимодействия сил, слабостей, возможностей, угроз. Опыт 
рассматривался на международных, республиканских научно-
практических конференциях. 

В качестве основного метода работы нашей детской 
дошкольной организации используется «командная оценка». 

Она предполагающий совместную работу компетентных 
специалистов: методическая служба, медицинское 
сопровождение (врач-педиатр, медсестра), педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель казахского языка, музыкальный 
руководитель, инструктор по спорту, воспитатели. 

Использование ИКТ представлено в опыте работе учителя-
логопеда Гелеверя О.А по использованию логопедического 
тренажёра «ДЕЛЬФА», «Игры для Тигры», «Логопедичекие 
игры» и др. Педагоги активно используют ActivInspire  для 
разработки флипчартов занятий. Ясли-сад обеспечивает 
педагогам 100% доступ в интернет. В инновационный банк  
педагогического коллектива вошли следующие авторские 
наработки прошедшие экспертизу: защита Жумабековой 
А.Н. докторской степени PhD на тему «Коррекционные 
возможности массажа при психолого-педагогическом 
сопровождении детей с общим недоразвитием речи». 
Авторское оборудование для массажа  «Волшебные пальчики»  
позволило расширить использование массажных приемов, 
элементов самомассажа, логопедического и точечного 
массажа, массажа с оборудованием. Опыт работы по 
использованию мнемотехники представлен  воспитателем 
Саулембековой Г.Ж. на Республиканских педчтениях, 
на Республиканских и Городских научно-практических 
конференциях. 

С 2017 года в режиме экспериментальной площадки 
«Модель коррекционной программы воспитания и 
обучения детей с общим недоразвитием речи в контексте 
обновлённого содержания образования РК»  работают 
педагоги коррекционных групп для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. Результаты работы ясли-сада: 
постепенное повышение мотивации ребенка на основе его 
личной заинтересованности и через осознанное отношение к 
познавательной деятельности; подготовка  детей   к  школе 
и их социальная адаптация:  за 2015-2017 годы  было выпущено 
159 детей, из них: 102 обучаются в школах-лицеях и гимназиях,  
в  общеобразовательных школах- 41,  16 - в коррекционных 
классах. 
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Ясли – сад № 25 «Таңшолпан»
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 «Таңшолпан» балабақшасы 1981 жылы, ал 1982 жылы 
қаламызда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған алғашқы 
топтар ашылды. Қазіргі таңда балабақшада 12 топ жұмыс 
істейді. Сонымен қатар, үш арнайы топ жұмыс істейді: екі 
топ интеллекті бұзылған балалар және бір топ психикалық 
дамуы кешеуілдеген балалар. Арнайы топтардағы түзетуші-
дамытушы жұмыс әр баланың мүмкіндігін есепке ала отырып 
құрылады. Психикалық дамуы кешеуілдеген балалармен жемісті 
жұмыс мектепке дейінгі мекемелерде көптеген факторлармен 
қамтамасыз етіледі: ойлау қабілетінің дамуы, жадының, есте 
сақтау қабілетінің, тілдің дамуы. Түзету жұмысының негізгі 
бағыттары психикалық қызметтің  белгілі бір жақтарын 
түзету, негізгі ойлау қабілеттерін дамыту, тіл техникасын 
меңгерту, сөздік қорларын байыту.  Аталған жұмыстардың 
жүйелілігі біршама жетістерге жетуге мүмкіндік туғызады. 
Арнайы топ балалары жыл сайын өткізілетін «Ветер перемен» 
атты балалар шығармашылығының инклюзивті фестиваліне 
қатысып, дипломдармен және грамоталармен марапатталады. 
   Ата-аналарымен бірге қалалық шығармашылық көрмелерге 
қатысады. «Думан» ОО Океанариум қасындағы Арттерапия 
шығармашылық орталығымен тығыз қарым-қатынас жасайды.
   Балабақша деңгейінде қала мамандарына (логопедтер және 
дефектологтар) арналған ашық қалалық іс-шаралар өткізіледі. 
(Мастер-класстар, семинарлар, ашық қараулар және т.б.). 
Бірнеше жылдар барысында психикалық дамуы кешеуілдеген 
топ түлектері жалпы білім беретін мектептерде оқып 
жатыр.Сонымен қатар, балабақшамен қатар, педагогтар 
да, тәрбиеленушілер де жүйелі жұмыс нәтижесінде көптеген 
жетістіктерге жетіп отыр.    Астана қаласы  Білім басқармасының 
ұйымдастыруымен қазақ тілі мұғалімдеріне арналған қалалық 
семинар өткізілді. Семинардың тақырыбы: «Қазақ тілі арқылы 
балалардың әлеуметтік қабілетін дамыту»  тақырыбында 
мектепке дейінгі білім беру ұйымдары балабақшаларының 
қазақ тілі мұғалімдеріне арналған қалалық семинар. Осы іс-
шара «Астана ақшамы» газетіне жарыққа шықты. «Отбасы 
және денсаулық» атты сайыс ұйымдастырылды. Ата-аналар 
өз отбасыларымен сайысқа қатысып жүлдеге ие болды. Наурыз 
айында «Аналар асыл жандар», «Қош келдің, әз Наурыз!» 
мерекелері тойланды. Салт-дәстүрге байланысты көріністер 
тамашаланды. Мектепалды даярлау тобы ата-аналардың 

қатысуымен өткізді. Көне заттардан көрме ұйымдастырылды.   
Қазақстан Республикасының 25 жылдығына орай  «Татулықтың 
тұтқасы, бірліктің бесігі», «Отан қорғаушылар» күніне, 
мерекесіне ертеңгіліктер өткізілді. Сонымен қатар, «Қош 
бол, балабақшам!» ертеңгіліктері өткізілген болатын. Орыс 
тілді топтарда міндетті түрде қазақ тілінде өлеңдер мен 
тақпақтар айтылады. Республикалық журналдарға балабақша 
педагогтарының мақалалары жарыққа шықты.
  «Алтын дән» балабақшасында «Қазақшаң қалай, балақай?» 
қалалық байқауы өткізілді. Бұл байқауға тәрбиеленуші Пахомов 
Константин қатысып, 3-орынға ие болды, жетекшісі қазақ 
тілі мұғалімі Бигарина К.К. да алғыс хатпен марапатталды. 
Білім басқармасының ұйымдастыруымен Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына орай «Тәуелсіз елдің ұранымыз» атты қалалық 
шығармашылық байқауға қатысып, бірқатар педагогтер 
алғыс хатпен марапаталды. Астана қаласының гуманитарлық 
колледжінің ұйымдастыруымен ағартушы-педагог Ыбырай 
Алтынсаринның туғанына 175 жылдығына орай «Кел, балалар, 
оқылық!» атты қашықтық бейне байқауына қатысып, 
Смағұл Ақберен және Марат Айым ІІІ – дәрежелі дипломмен 
марапатталды. «Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық 
орталығының ұйымдастыруымен «Елін сүйген, Елі сүйген 
Елбасы» атты қалалық балалар шығармашылық мәнерлеп оқу 
байқауына қатысып, Пахомов Константин сертификатпен 
марапатталды. Сонымен қатар, балабақша педагогтары 
түрлі семинарларға, халықаралық конференцияларға қатысып 
отырады, дипломдармен, сертификаттармен марапатталды. 
"Нұрсұлтан" әдістемелік кеңес беру орталығының алғыс 
хатымен балабақша меңгерушісі Кушибаева Р.Г., әдіскер Бигарина 
К.К., тәрбиешілер Киркимбаева Ж.Т., Нурумова М.К., Якушева 
Н.В., психолог Чернышева Н.В., музыка жетекшісі Нагорняк Г.А. 
марапатталды.
  «Мәңгілік ел – қазақ елі» атты Халықаралық ғылыми-
практикалық конференцияға қатысып, «Жыл маманы» 
дипломымен Бигарина К.К., Адилханова Г.Ж., Нагорняк Г.А., 
Орынбекова А.Ш. марапатталды.
    Мұғалімдер күніне орай, балабақша әдіскері К.К. Бигарина, 
тәрбиешілер Трегубова Ж. К., Михальчук Н. Л. және Ж. Т. 
Киркимбаева Астана қаласы Білім басқармасының алғыс 
хатымен марапатталды.
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Ясли – сад № 26 «Үміт»
город Астана 

Детский сад называется очень символично -  «Үміт», что в 
переводе означает «надежда». Надежда на воспитанников, их 
родителей и, конечно же, сотрудников.  Работа детского сада на-
правлена на решение задач по  обеспечению  интеллектуального и 
личностного развития воспитанников, созданию благоприятных 
условий для единых стартовых возможностей детей при посту-
плении в школу, а также обеспечению комфортных условий для 
профессионального роста каждого педагога и их самореализации.
Не случайно на эмблеме детского сада изображен счастливый 
ребенок, который твердо стоит на земном шаре с широко раски-
нутыми руками, готовый обнять огромную страну счастливого 
дошкольного детства. 

Воспитанники  с большим удовольствием посещают детский 
сад, потому что жизнь детского сада «Үміт» полна самых раз-
личных интересных дел. Это и развлечения различных тематик, 
и оформление выставок детских рисунков, поделок из природно-
го материала, и спортивные праздники, утренники, открытые 
просмотры занятий, конкурсы, семейные старты, Зимние Олим-
пийские игры, викторины, и многие, многие другие мероприятия. 
Примечательно то, что воспитанники детского сада, принимая 
участие в городских конкурсах, неоднократно занимали призовые 
места. В копилке детского сада в конкурсе «Брейн-ринг по ПДД» 
воспитанники занимали І, ІІ и ІІІ места; в городской дошкольной 
Олимпиаде «Жұлдызды жол» - ГРАН ПРИ, І, ІІ и ІІІ места; в конкур-
сах детского творчества (вокал, живопись, прикладное искусство, 
танцы) – ГРАН ПРИ, І, ІІ и ІІІ места, воспитанники детского сада  
неоднократно награждались почетными грамотами и диплома-
ми.

В детском саду хорошо поставлена работа методической 
службы, которая направлена на организацию активного участия 
членов педагогического коллектива, повышение их профессио-
нальной компетентности, роста педагогического мастерства, 
развития творческого потенциала каждого педагога. В интерес-
ной нетрадиционной форме проводятся педагогические советы, 
семинары-практикумы, методсоветы, психолого-педагогические 
тренингы, консультации, психологические акции для родителей и 
сотрудников, встречи сотрудников с родителями и т.д. 

Педагоги детского сада являются экспертами республиканско-
го научно-практического центра «Учебник» по проведению экс-
пертизы учебных изданий, методических пособий, неоднократно 
являлись членами рабочей группы  МОН РК, республиканского цен-
тра «Дошкольное детство», Управления образования г.Астана. 

Активно принимают участие в международных, республиканских 
и городских конференциях, семинарах, конкурсах, по результатам 
которых неоднократно занимали призовые места: городской 
конкурс «Педагогический Олимп»; участие в республиканских 
«Педагогических чтениях» в г.Талдыкоргане; международный  ин-
теллектуальный турнир «ПОНИ»; международная конференция 
педагогов дошкольных организаций; городские научно-практиче-
ские конференции; секционные заседания МО; фестиваль детского 
творчества «Ветер перемен». В детском саду функционируют 
две экспериментальные площадки: по внедрению полиязычия в 
воспитательно – образовательный процесс детского сада» и, в 
соответствии с обновлением содержания дошкольного воспита-
ния и обучения, по апробации Букваря. В детском саду обобщен 
опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников. Детский сад работает в тесном контакте с Сове-
том ветеранов г.Астаны. И встречи с участниками ВОВ или как 
говорят наши воспитанники - «нашими дедушками» уже стали 
традиционными не только для детей и сотрудников, но и для 
родителей. Ребята с волнением слушают рассказы ветеранов, за-
дают вопросы. К этим встречам дети готовят рисунки, поделки, 
делают своими руками подарки, вместе с родителями и воспита-
телями оформляют тематические выставки. Такие встречи пре-
подносят ребятам наглядные уроки мужества, доброты и безгра-
ничной любви к  своей Родине. В 2016 году коллектив был отмечен 
в номинации «Лучший детский сад – 2016» и получил ГРАНТ акима 
г.Астана, что стало наивысшим достижением работы педагоги-
ческого коллектива под руководством заведующей детского сада 
Сажновой З.И.

Вся воспитательно-образовательная работа в детском саду 
ведется под руководством заведующей Сажновой З.И. Вокруг себя 
она сплотила команду опытных, профессиональных, а самое  глав-
ное не равнодушных, любящих детей, педагогов. 

Сотрудники детского сада стараются, чтобы каждый день, 
проведенный воспитанниками, был насыщенным и интересным, 
приносил ребятам новые знания, хорошее настроение, радость 
созидания. 

Очень радостно, что страна дошкольного детства нашего 
детского сада живет по законам добра, тепла, радости, уюта 
и открытости! Поэтому неудивительно, что жизненным кредо 
наших педагогов стали слова «ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ, НАДО ДЕЛАТЬ 
ХОРОШО...»
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Ясли-сад № 33 «Алтын дән»
город Астана

Дошкольное образование – первая ступень в длинной 
лестнице обучения и самообразования. Развитие и 
совершенствование системы дошкольного воспитания 
и обучения является приоритетным направлением 
государственной политики нашей страны. Дошкольное 
образование считается успешным, если, помимо 
владения навыками чтения, письма и счета, ребенок 
понимает смысл учебных задач, осознает, как их можно 
выполнить, умеет слушать, запоминать, наблюдать, 
обладает развитыми социально-коммуникативными 
навыками, а также творческими навыками. Участие в 
конкурсах: Международная конференция «Инновации и 
компетентностный подход как средство повышения 
качества дошкольного воспитания и обучения» «Нұр 
Болашақ» Мухиденова Ж.А.; Августовская  конференция 
«Білімді ел-мәңгі ел!» благодарственные письма: Мухиденова 
Ж.А., Каракулова Ж.А.; «Қазақстанның жаңғыруы 
3.0.-білімнің үлесі» Мухиденова Ж.А., Каракулова Ж.А., 
Мурашбекова Г.С., Кокеева Г.С:, Кенжахметова И.К.; X научно-
практическая конференция Диплом II степени: Байтукина 
С.С., Достанова Т.Е. ФАО НЦПК «Өрлеу» Педагогическая 
мастерская  «Методические рекомендации по разработке 
технологических карт ОУД» благодарственное письмо 
Мухиденова Ж.А.  в конкурсах «Лучший педагог IV – 
«Талант и красота», «Қош келдің, Наурыз!», «Тәуелсіздікке 
тарту!» награждены дипломами Даумбаева Б.А., 
Аршкенова С.А., Амирова С.Е., Каракулова Ж.А., «Астана 
жұлдыздары» благодарственное письмо  Мурашбекова 
Г.С., «Ғажайып күз» диплом III степени Байтукина С.С., 
Диплом I степени Байдаулет Г.К., Видеоконкурс чтецов 
произведений К.Чуковского диплом I степени Амирова С.Е., 
Интеллектуальная олимпиада «Ертегілер білгірі» Диплом 
I степени Амирова С.Е., Спортивная эстафета «Спорт 
– сенің серігің» благодарственное письмо Едігеева А.Е., 

«Тәуелсіз елдің-ұланымыз!» Кокеева Г.С., Кешубаева Р.Н., 
«Ақ көгершін» Кокеева Г.С., «Елін сүйген, Елі сүйген Елбасы» 
Кокеева Г.С., Амирова С.Е, Театрализованная постановка 
«Ата-бабам аңсаған-Тәуелсіздік» Достанова Т.Е., 
Байдаулет Г.К., Международный конкурс «Осень золотая», 
сертификат за участие 13 детей, воспитатель Амирова 
С.Е. 

Призеры  конкурсов среди воспитанников:  Гран-При: 
«Ертегілер әлемі», «Ата-бабам аңсаған-Тәуелсіздік», 
«Тәуелсіздікке тарту!»., диплом I место  «Тәуелсіздікке 
тарту!» Әлімбай Ә, Колдашова Д., III место Тлеутай Е. 
«Ғажайып күз» Баймаканов Т., III степени Қазыбай М., 
Хабарова Я.; диплом I степени видеоконкурс Аксенкина 
А., Савеленко С.; диплом I степени «Елін сүйген, Елі сүйген 
Елбасы» Аксенкина А.; диплом I степени  олимпиада 
«Ертегілер білгірі» Макурин Д.; диплом I степени «Golden 
Autumn» Ғалым А.; диплом II «Алға, Тұлпарым» Базарбай С.; 
Диплом II «Зымыра, жүйткі, шаршама» Бекбау Р.; диплом II 
«Спорт біздің серігіміз!»  Нурумбаев А.;  диплом «Брейн-ринг»; 
диплом «Ұлы дала ұрпақтары». Благодарственное письмо 
«Мой папа», Гуляренко К., Гуляренко Д.; благодарственное 
письмо показ колясок «Мерейлі отбасы», «Спорт – сенің 
серігің». Благодарственное письмо «Тәуелсіз елдің-
ұланымыз!» Ғалым А. Благодарность «Ата-бабам аңсаған-
Тәуелсіздік», Есенеев Д., Бекбау Р., Айтбай М., Мұхат 
М., Өміржанов И., Нұрымбаев А., Толтебай Н., Сапаралы 
Н., Базарбай С. Сертификат «Жулдызды жол» Калугина 
У., «Ертегілер әлемі», «Осень золотая», Айтжанова А., 
Бесенов А., Волкова М.,Жарикова В., Макурин Д., Минеева 
С., Темирбекова М., Сайран Т., Ян Чо-Зо-И, Христюк Э., 
Яркова А., Ященко А., Золотая медаль, диплом «Бал бала» 
хореография 22 воспитанника; Серебряная медаль, диплом 
«Бал бала» вокальная группа 7 воспитанников.
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№ 30 «Алпамыс» 
бөбекжай-балабақшасы
Астана қаласы

Балабақша ұжымының оқу-тәрбие ісінде атқарып жатқан жұмыстары ұшан теңіз, 
соның дәлелі болар қол жеткізген жетістіктері аз емес. 

«Аталар сөзі-ақылдың көзі» атты қалалық семинар өткізіліп, қазақ халық ауыз 
әдебиеті туындыларымен: жаңылтпаш, батырлар жыры, жұмбақтар, мақалдар, 
ертегілермен жақын танысып, ұлттық мәдениетіміз жайлы құнды мәліметтер 
айтылды. Қазақ хандығының 550-жылдығына орай «Кешегім – кеңдігім, ертеңім – елдігім, 
бүгінгім – бірлігім» атты қалалық семинарда мектепке дейінгі жастағы балаларға 
қазақ елінің бай, шежірелі тарихымен таныстырылды. Балабақша балалары батыр 
бабалардың рөлін сомдады. Республикалық көлемдегі ЖШС  «New Opportunities» білім 
беру-әдістемелік орталығы ұйымдастырған мектепке дейінгі ұйым тәрбиеленушілеріне 
арналған ағылшын тілінен «Алтын күз» тақырыбында қашықтықтан өткізу 
байқауына балабақша тәрбиеленушісі  Диханбаев Нұрбақыт, ағылшын тілі пәні мұғалімі 
Укибаева Жанардың  жетекшілігімен қатысып, «GOLDENAUTUMN» байқауының «Poem 
about autumn» номинациясының жүлдегері атанды. Жетекшісі Укибаева Ж. алғыс 
хатпен марапатталды.  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай 
«Тәуелсіздік тұғыры биікте» тақырыбында ұйымдастырылған қашықтықтан өткізу 
байқауына жеке және топтық  тапсырмалар бойынша балабақша педагогтары 
Балабекова А., Қаттыбек Г., Кулдасова Н., Нурмуратова К., Калманова Г. қатысты.  
Байқау нәтижесінде жеке жұмыс орындау тапсырмасы бойынша тәрбиеші 
Болатбекова А. «Қазақстан кеше, бүгін, ертең» номинациясының Гран-При жүлдегері 
атанып, топтық тапсырма бойынша қатысқан педагогтар  алғыс хаттарымен 
марапатталды.  Қалалық «Ана тілі және отбасы» сайысына қатысып, «Дәстүрді 
дәріптеуші» номинациясына ие болды. Оқу жылының басында «Үркер» Зияткерлік 
орталығы ұйымдастырған  «ПОНИ»,  «Үркер» сайыстарына балабақшадан 44 бала 
қатысты. «Үркер» интеллектуалдық марафонына қатысқан балалар ішінен  6-бала: 
Серікбай Бақдәулет, Ауес Руслан, Пердабоева Диана, Жұмаш Арсен, Бермахан Лаззат, 
Сыпабек Шерхан жүлдегер атанып, дипломмен марапатталды. "ПОНИ" турниріне 
қатысушы балалар ішінен 8 бала: Едіге Қажымұрат, Оспан Рамазан, Әлмахан Айару, 
Нұрлан Айсұлу, Камалбек Диас, Балтабаева Сымбат, Мөлдір Ерназар, Бақыткерей 
Еңлік жүлдегер дипломына ие болды. Жүлдегерлерді дайындаған  8 педагог: Калманова 
Г., Қаттыбек Г., Кулдасова Н., Бекжан А., Алтеева А., Дүйсенбі Э., Парманова М., 
Нұрмұратова К. марапатталды.

Оқу-тәрбие ісіндегі ұдайы ізденіс пен шығармашылық жұмыстар жалғасын таба 
бермек. 
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№ 34 «Ақ бидай» балабақшасы
Астана қаласы 

«Атамекен» Қазақстан картасы» э т н о -
мемориалдық кешенінде 2016 жылы “Aruzhan production» 
ұйымдастырған вокалдық ансамбльге қатысып, І орын 
диплом. Халықаралық «Алые паруса» конкурс фестивалінде 
І орынға ие болып дипломмен марапатталды.  “Aruzhan 
production» ұйымдастырған «Арман-ай» сайысына қатысқаны 
үшін Р.К. Байдаулетоваға алғыс хат. 2016 жылы Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында өткізілген 
«Бал бала» 1 қалалық байқауында бас жүлде диплом. 
«Мемлекеттік тілде іс жүргізуші үздік мекеме» атты байқауда 
ІІ орын алған. Балалар жол көлік травматизмінің алдын алу 
мақсатында «Брейн-ринг» сайысына белсене қатысып, ІІ 
орынды иеленгені үшін дене шынықтыру нұсқаушысы Асқаров 
Бағлан Маратұлына Астана қаласы Ішкі Істер Департаменті 
Жергілікті полиция қызметінің алғыс хаты, қалалық мектепке 
дейінгі білім беру ұйымдарының арасында өткізілген «Спорт 
– сенің серігің» атты эстафеталық жарысында ІІ орын 
дипломға ие болған, Астана қаласының Білім басқармасы 8 
наурыз халықаралық әйелдер күніне орай С.У. Қалмахановаға 
Алғыс хат табысталды. «Бал Бала» қалалық мектеп жасына 
дейінгі дарынды балалар фестиваль-байқауын өткізуге 
белсене қатысқаны үшін меңгеруші  Н.Р. Рысбаеваға алғыс 
хат, ЭКСПО – 2017 халықаралық көрмесі қарсаңында және 1 
маусым балаларды қорғау мерекесіне орай ұйымдастырылған 
«Алға Тұлпарым!» атты электромобилді жарысқа белсене 
қатысып, І орын дипломы берілді. 

I дәрежелі диплом – Қазақстан  Республикасының 
Тәуелсіздігінің  25 жылдығына орай өткізілген «Ата–бабам  
аңсаған -Тәуелсіздік» атты қалалық балалар сахналық 
қойылым байқауы. Бас жүлде –  4-5 жас аралығындағы  
«Эстрадалық би» номинациясы сертификат. Қазақстан 

Республикасының Президентінің «Болашаққа бағдар; рухани 
жаңғарту» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында және 
Қарттар күніне  орай өткізілген мерекелік шарада «Табиғат 
тартуы» Диплом.  Балалар жол көлік травматизмінің 
алдын алуға бағытталған, брейн- ринг сайысы II дәрежелі 
Дипломға. Отбасы күніне арнап  ұлтты, мемлекетті сүйетін  
ұрпақ  тәрбиелейтін өнегелі отбасы үлгілерін дәріптеу, 
насихаттау мақсатында өткізілген байқау Алғыс хатымен 
марапатталды.  I дәрежелі Диплом – 3-7 жас аралығындағы  
«Эстрадалық вокал» номинациясы. 
I дәрежелі  диплом – Ақ көгершін III қалалық байқауы, вокалдық 
ансамбль «Қыздар-ай». Астана қаласының «Ақ көгершін» 
Балалар Қорының Президенті атынан алғыс хат №34 «Ақ 
бидай» балабақшасының меңгерушісі Назкен Рыстыбаевна 
Рысбева.  «Білім саласындағы үздіктер» Шуренова Лейла 
Галимовна конкурсында жоғары кәсіби шеберлігі дипломмен 
марапатталды. «Дарындылық әлемі» Халықаралық 
шығармашылық конкурста Мусабаева Венера   І дәрежелі  
дипломға ие болды, кураторы Шуренова Лейла Галимовна. 
І дәрежелі республикалық ақпараттық порталында 
ұйымдастырылған шығармашылық конкурста  «Ұлағатты  
ұстаз» номинациясы Шуренова Лейла Галимовна  төсбелгімен 
марапатталды. І дәрежелі «Тәлімі-мол тәрбиеші ұстаз» атты 
мектепке дейінгі  білім беру мекемелерінің қызметкерлеріне 
арналған ІІІ республикалық сайысында  «Таңдаулы әдістемелік 
әзірлеме» номинациясы бойынша  Шуренова Лейла Галымовна 
жүлделі орынды иеленді. Қалалық мектепке дейінгі білім беру  
ұйымдарының арасында өткізілген «Спорт – сенің серігің» 
эстафеталық жарысының жүлдегері № 34 «Ақ бидай» 
балабақшасы  ІІ дәрежелі дипломға ие болды.
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№ 36 «Балапан» балабақшасы
Астана қаласы

«Бала жүрегі – кішкентай күйсандық. Ол сандықтың 
кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде 
сол кілт болуы керек», - деп абыз Мұхтар Шаханов ағамыз 
айтпақшы, бүлдіршіндердің көңіл кілтін тауып, әрбіріне өз 
баласындай қарап, тәрбие мен мектепке дейінгі білім нәрімен 
сусындатып жүрген аяулы жандар – №36 мемлекеттік 
«Балапан» балабақшасының ұжымы. Балабақшада қызмет 
атқарамтын әрбір тәрбиеші өзінің  шығармашылық ізденіс 
негізінде заманымызға лайық парасатты, тәрбиелі, білімді  
түлек даярлап шығаруды мақсат етеді. Бүгінде олардың 
тынбай атқарған еңбегінің нәтижесінде балабақша 
ұжымы көптеген марапатқа ие болып жүр. Атап айтар 
болсақ, отбасы күні мерекесіне орай «Бесікарба шеруі» 
сайысына «Шағала» тобының ата-анасы Сабитова Зарина 
Рамазанқызы белсене қатысып, алғыс хатпен марапатталса, 
«Сарыарқа» Велосипед спортынан олимпиадалық даярлау 
орталығының ұйымдастыруымен өткен «Олимпиадалық 
үміт» атты велосипед жарысына қатысқаны үшін 
ересектер тобының тәрбиеленушілері  Қайбулла Әділбек 
пен Накен Ерасыл алғыс хатқа ие болды. Білім құмар 
балаларға арналған, республикалық «Үркер» зияткерлік 
марафонына балабақшадан 19 бала қатысып, оның ішінде 7 
бөбек марафон жүлдегері атанды. Сонымен қатар «Үркер» 
зияткерлік марафонына жүлдегерлер мен жеңімпаздарды 
дайындауда, ойы ұшқыр, тілі ұтқыр шәкірт тәрбиелеуде 
жеткен жетістігі мен бала қиялына қанат бітіріп, ой-өрісін 
кеңейтудегі еңбегі үшін тәрбиешілер Оспанова Гүлбану 
Тұрсынбайқызы мен Тайжұманова Асем Қабылдақызы арнайы 
дипломмен марапатталды. «Зият» ғылыми-әдістемелік 
орталығының ұйымдастыруымен «Жарқын күз» атты 
қашықтықтан өткізілген республикалық балалар сурет 
сайысында «Сан құбылған күз бейнесі» номинациясы бойынша 
«Шағала» тобының тәрбиеленушісі Русланқызы Ақнұр 2 
орынға ие болса, жетекшілік еткен тәрбиешісі Жанбаева 
Алтынай Жақсылыққызына диплом табысталды. Қазахстан 
Республикасынің Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай және 
мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылығын жалпы 

ұлттық құндылыққа негізделген «Мәңгілік ел» идеясын іске 
асыру аясында өткен «Ұлы дала ұрпақтары» атты балалар 
фестивалінің қалалық деңгейіне «Қарлығаш» мектепалды 
даярлық тобының тәрбиеленушісі Маралбекұлы Мұхаммедәлі 
белсене қатысқаны үшін дипломмен марапатталды. Ел 
тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту мекемелері арасында ұйымдастырылған 
«Тәуелсіз елдің – ұланымыз!» атты қалалық балалар 
шығармашылық байқауына қатысқаны үшін «Шағала» 
ересектер тобының тәрбиеленушісі Ислям Інжу  мен жетекшісі 
Оспанова Гүлбану Тұрсынбайқызы арнайы алғыс хатқа ие 
болды. Астана қаласы мектепке дейінгі білім беру мекемелері 
арасында өткен «Қыс ғажайыптары» қалалық сурет 
конкурсына «Айгөлек» ересектер тобының тәрбиеленушісі 
Накен Нұрасыл белсенді қатысқаны үшін сертификатқа қол 
жеткізсе, балалар жол көлік травматизімінің алдын алуға 
бағытталған, брейн-ринг сайысында «Қарлығаш» тобының 
бөбектері «Жол қозғалысының үздік инспекторлары» 
номинациясы бойынша дипломмен марапатталды.  Астана 
қаласы Білім басқармасының ұйымдастырылуымен өткен 
«Бал бала» қалалық мектеп жасына дейінгі дарынды балалар 
фестиваль-байқауында «Мәнерлеп оқу» номинациясы 
бойынша Русланқызы Ақнұр алтын медальді иеленсе, «Вокал» 
(соло) номинациясы бойынша Маралбекұлы Мұхаммедәлі күміс 
медаль, дәл осы номинация бойынша Курумбаева Назым қола 
медальді еншіледі. Сонымен қатар, жетекшілер Оспанова 
Гүлбану Тұрсынбайқызы мен Тайжұманова Асем Қабылдақызы 
алғыс хатпен марапатталды. Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарының арасында қалалық деңгейде өткізілген «Спорт 
– сенің серігің» атты эстафетада да «Көрермен көзайымы» 
номинациясына «Шағала» ересектер тобының балалары ие 
болды. 

Тәжірибелі тәлімгерлердің тынымсыз еңбегі мен 
ізденісінің арқасында балабақша ұжымы бүгінде көптеген 
жетістіктерге қол жеткізуде. Білім мен тәрбиені бөбек 
бойына қатар сіңіре білген № 36 «Балапан» балабақшасы – өз 
саласындағы үздіктердің бірі.
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«Балалар және балабақшалар»  

№ 38 «Шаттық» балабақшасы
Астана қаласы

 «Шаттық» балабақшасы 2007 жылдың 1 қазанынан бастап 
жұмыс жасайды, биыл балабақшамызға 10 жыл толды. Осы 
аралықта көптеген  Астана қаласының Білім басқармасы 
ұйымдастырған  және республикалық, халықаралық 
байқауларға әрдайым белсенді қатысып, жоғары дәрежедегі 
жетістіктерге қол жеткізді. Астана қаласы Білім басқармасы 
қала балабақшаларының арасында ұйымдастырған 
«Мектепке дейінгі үздік балабақша – 2016» байқауында 
Бас жүлде иеленді. ҚР БҒМ «Мектепке дейінгі балалық 
шақ» республикалық орталығы  Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған «Ең 
үздік мектепке дейінгі ұйым»  республикалық байқауына 
қатысып, Алғыс хат алды. «Мектепке дейінгі балалық 
шақ» республикалық орталығы ұйымдастырған, «Ұлы 
дала ұрпақтары» атты қалалық байқауда «Жезтаңдай 
әнші» номинациясы бойынша музыка  жетекшісі Ж.Темірдің 
жетекшілігімен тәрбиеленуші Есілбай Толғанай Бас жүлдеге; 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай Астана қаласының Білім басқармасы ұйымдастырған 
қалалық: «Тәуелсіз елдің –ұланымыз!», «Ата-бабам аңсаған 
Тәуелсіздік», «Біздің Отанымыз – шаттық  пен мейірімділік 
мекені» байқауларында балабақша Бас жүлдеге; Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған І 
Республикалық «Жас дарын» өнер байқауында хореография 
номинациясы бойынша өнер көрсеткен «Шаттық» би 
ансамблі (би жетекшісі А.Е. Нурмаганбетова) Бас жүлдеге; 
тәрбиешілеріміз Ф.З. Алтынбекова мен А.О.Мумышева 
балалар жол көлік  травматизмінің алдын алуға 
бағытталған брейн-ринг қалалық сайысында өз тобының 
тәрбиеленушілерімен бірге  Бас жүлдеге; «Астана дарыны» 

өңірлік ғылыми-практикалық орталығы ұйымдастырған 
мектепке дейінгі мекемелердің мектепалды даярлық 
топтарына арналған «Ертегілер білгірі» І қалалық зияткерлік 
олимпиадасына тәрбиеші А.К.Кошатаеваның тәрбиеленушісі 
Қожабек Мүсілім ІІ дәрежелі дипломға; «Астана дарыны» 
өңірлік ғылыми-практикалық орталығы ұйымдастырған 
мектеп жасына дейінгі балалардың арасында XІ қалалық 
«Жұлдызды жол» интеллектуалдық олимпиадасына 
тәрбиеші А.К.Каримованың тәрбиеленушісі Есілбай Толғанай 
ІІІ орын дипломына; Астана жұлдыздары атты Республикалық 
дарынды балалар мен жасөспірімдер байқауы «Вокалды 
топ» номинациясы бойынша музыка  жетекшісі Г.Қасеннің 
жетекшілігімен «Балбөбек» вокалдық тобы І орынға; Астана 
қаласының Білім басқармасы мектепке дейінгі білім беру 
мекемелерінің тәрбиешілері арасында ұйымдастырған «Үздік 
тәрбиеші – 2017» қалалық байқауына балабақша тәрбиешісі 
А.К.Каримова қатысып, «Шығармашыл-өнертапқыр» 
номинациясы бойынша марапатқа; Халықаралық ЭКСПО – 2017 
көрмесі аясында Финляндия өкілдігі ұйымдастырған «Болашақ 
планетасын елестет» атты халықаралық «Дибидокс» 
балалар сурет байқауында біздің балабақша Бас жүлдеге;   ҚР 
Тұңғыш Президенті – Елбасының Кітапханасында «Жұлдызды 
қала – Астана» балалар мерекесін дайындауда қолдау 
көрсетіп, аталған іс-шараның сәтті өтуіне атсалысқаны 
үшін балабақша ұжымы алғыс хатқа; «Астана дарыны» 
өңірлік ғылыми-практикалық орталығы ұйымдастырған 
«Ғажайып күз» қалалық  сурет байқауында бейнелеу өнерінің 
мұғалімі А.А. Косалиева  мен тәрбиеленуші Талғатбек Арлан   
Бас жүлдеге ие болды. 
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№ 40 «Құлпынай» балабақшасы
Астана қаласы

 Бала – ұрпақ жалғасы, ел болашағы. Сондықтан оларға 
дұрыс тәрбие беру, олардың жан-жақты дамуын қадағалап, 
білімді де парасатты тұлға етіп шығару әр мемлекеттің 
басты бағыты болып табылады. 

Балғындарды уақыт талабына сай тәрбиемен, 
біліммен қамтамасыз ету біздің басты мақсатымыз. 
Тәрбиеленушілердің шығармашылық қабілетін дамыту, 
қазіргі техниканы пайдалану мәдениетіне тәрбиелеу-
тәрбиешілердің басты міндеті болуы тиіс. Осы орайда  
тәрбиешілердің білімі мен біліктілігін көтеруге, олардың оқу, 
тәрбие процесінде жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеруіне баса мән 
береді. 

Балабақшаның жеткен жетістіктері де баршылық. 
Балабақша бүлдіршіндері қалалық және республикалық 
сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Қалалық 
«Ертегілер әлемі »атты ертегі қойылым байқауына қатысып, 
ІІ орынға ие болды. ІV қалалық «Талант және сұлулық сайысы-
Астана 2016» байқауына қатысқаны үшін, қалалақ брейн-
ринг сайысында  «Жол қозғалысының ережелерінің белгілері» 
номинациясы бойынша марапатталды. Қалалық мектепке 
дейінгі білім беру ұйымдарының  арасында өткізілген  «Спорт-
сенің серігің» атты эстафетасында «Көрермен көзайымы» 
номинациясы бойынша марапатталды.

Сонымен қатар тәрбиеленушілер жеке және топпен де 
түрлі сайыстарға түсті. Балабақша атын қалаға танытып, 
өз өнерлерімен, актерлік шеберліктерімен көзге түсті .

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған мектепке дейінгі  тәрбие мен оқыту мекемелері 

арасында ұйымдастырылған «Тәуелсіз елдің-ұланымыз!» 
атты қалалық балалар шығармашылық байқауына Құрбан 
Нұрай қатысқаны үшін марапатталды. Республикалық 
«Туған жерім-алтын бесігім!» атты фотосурет байқауында 
І орынға Қожакат Алтынай ие болды І дәрежелі дипломмен 
республикалық «Менің жанұм» атты фотобайқаудағы 
жетістігі үшін Наметқызы Данара  марапатталады, 
жетекшісі: Айжанова Алтынкул Сейтбековна. «БАЛ БАЛА» ІІ 
қалалық  мектеп жасына дейінгі дарынды балалар фестиваль-
байқауын өткізуге белсене қатысқаны үшін Айжанова  
Алтынкул  Сейтбекқызына алғыс білдірді. «БАЛ БАЛА» ІІ 
қалалық  мектеп жасына дейінгі дарынды балалар фестиваль-
байқауының Алтын медалімен Мұрат Інжу марапатталады. 
«БАЛ БАЛА» ІІ қалалық  мектеп жасына дейінгі дарынды 
балалар фестиваль-байқауының Күміс медалін Мұрат Інжу, 
Жұмадил Ералы, Жұмабай Гүлім, Сағындық Бекзат, Бейсенбай 
Аяулым, Жүніс Шахнияз  иеленді.

Бала тәрбиесін алға қойған балабақша тәрбиешілері өз 
білімдерін, кәсіби шеберліктерін шыңдай түсу үшін курс, 
семинар, тренинг, вебинарларға қатысады. Мақалаларын, 
эссе, ертеңгіліктер республикалық ақпараттық танымдық 
журнал, газеттерде  жарық көрді.
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№ 53 «Мерей» балабақшасы
Астана қаласы  

Балабақша 23  қыркүйек  2010 жылы ашылды, жас 
ерекшеліктеріне қарай 12 топ бар. Оның екеуі –логопедтік 
топтар. Сауықтыру  жұмысын жүзеге асыруға арналған керекті 
құрал-жабдықтармен толықтырылған  дене шынықтыру залы, 
бассейн,  музыкалық зал,  дене шынықтыру алаңы,  дәрігерлік  
және ем-шара жасау мен оқшаулау кабинеттері бар.  

Балабақша қазіргі уақытта бірнеше жетістіктерге жетті. 
Меңгеруші Бакитова Малика Бакитовна 2010 жылдан бастап 
қызмет атқарады. Малика Бакитовна - Астана  қаласы 
әкімінің орынбасары, «Есіл» ауданының әкімі,   Білім басқармасы 
басшысы, ҚР Тұңғыш Президентінің Музейінің директоры, 
«Өрлеу» БАҰ орталығы директоры,  «Ақ көгершін» Балалар 
қоры ҚҚ Президенті, Астана қаласы IIД Жергілікті полиция 
қызметінен, Астана қаласы гуманитарлық колледжінен  
алған  құрмет грамоталарымен   алғыс хаттарына ие. 
Балабақша әдіскері Алия Сапаровна балабақшада 5жыл 
қызмет атқарады. Осы жылдар бойы бірнеше жетістіктерге 
жетті. Алия Сапаровна  2016 жылы Астана қаласының 
әкімі Әсет Исекешовтан Алғыс хатымен «Есіл» ауданының 
әкімі,   Білім басқармасы басшысы, ҚР Тұңғыш Президентінің 
Музейінің директоры, «Өрлеу» БАҰ орталығы директоры,  «Ақ 
көгершін» Балалар қоры ҚҚ Президенті, Астана қаласы IIД 
Жергілікті полиция қызметінің, Астана қаласы гуманитарлық 
колледжіның  құрмет грамоталарымен   алғыс хаттарымен 
марапаталған. Балабақшада 2016-2017оқу  жылында  қалалық 
деңгейде конкурстар ұйымдастырылды: қалалық  Жол жүру 
ережесін насихаттауға бағытталған қалалық «Брейн – 
ринг» сайысы; «Менің әкем» атты қалалық қолданбалы өнер 
байқауы; Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің 
музейі «Жүрегімде – мәңгі сенсің Астанам» атты музейлік 
балалар мерекесі; Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай «Тәуелсіз 

елдің -  ұланымыз!» атты    қалалық балалар шығармашылық 
байқауы;  «Астана дарыны » өңірлік  ғылыми  -   практикалық 
орталығымен    ұйымдастырылған  балалар мекемесіндегі  ХІ   
қалалық «Жұлдызды жол» интеллектуалдық олимпиадасы. 
Білім беру мекемелері қызметкерлерінің Х қалалық ғылыми 
–тәжірибелік  конференциясында В.А. Уалиева І дәрежелі 
дипломмен, А.А. Мусина І дәрежелі дипломмен, И. Адихан, Б.Е. 
Токенова  ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. 

 З.Т. Даулетова мектепке дейінгі ұйымдар арасында өткен 
«Үздік тәрбиеші-2016» қалалық байқауында алғыс хат 
иегері атанды.XI қалалық «Жұлдызды жол» олимпиадасында 
ерекше жетістіктерін көрсеткен үшін «Құлпынай» тобының 
тәрбиеленушісі Майорова М., М.К. Чуковский шығармаларын 
оқуларының бейнеконкурсында ІІІ дәрежелі дипломмен 
Шабардина А., Мамлютова С., Сабит Б., ІІ дәрежелі дипломмен 
Майорова М., мараптталды.  «Ғажайып күз» қалалық сурет 
конкурсының қолданбалы өнер бағыты бойынша II дәрежелі 
диплом  Берікхан А.,  III дәрежелі диплом Серикбаева Ж, Үркер» 
интеллектуалды марафонда Сұлтанұлы А., Омышева А., 
Нұрмаханбетов А., Смайыл А., Умбетова Ж., Уразбаев А., 
Шракпаев М., Мұқажан А., Марат Т., Мукашев А., Әкімхари А., 
Мурат Н., Амиртаева А., Амиртаева А., Альбеков А, Абугали З., 
Кунашная Л., Мамлютова С., З. Нурпеисова диплом иегерлері 
атанды.Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай өткізілген «Ата-бабам аңсаған -Тәуелсіздік» атты 
қалалық балалар сахналық қойылым байқауында Айтөре 
Н., Марат Т., Әбілхасым А., Қаршыға А.,  Қанат Ә., Тоқпанова 
А., Жарылқасын А., Бөрібай М., Ә. Мұқұшбай алғыс хатпен 
марапатталды.
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Ясли – сад № 89 «Қыз Жібек»
город Астана 

Думать, знать и мечтать — ежедневная потребность 
нашего разума. Нам нравится все изучать своими силами, 
познавать на собственном опыте. Это одна из ступеней 
освоения мастерства педагогов.  

Коллектив детского сада принял участие в городе Туркестан 
на Республиканском Форуме Педагогического мастерства 
педагогов «Лучший Педагогический Коллектив - 2017» и стал 
обладателем кубка. Также, в этом же форуме приняла участие 
и заняла 1 – место учитель английского языка Шарипова И.К. в 
номинации «Учитель – друг и наставник».   По итогам  учебного 
года учитель английского языка Шарипова И.К. победитель на 
IV Международной научно – практической конференции была 
награждена медалью «Алтын қанат». 

Детский сад награжден дипломами, сертификатами и 
благодарственными письмами от городских, республиканских 
и международных организаций.  Таких как, Акимат города 
Астаны, Управление образования, Департамента внутренних 
дел полиции, Профком «Әділет» города Астана, Гуманитарным 
колледжом г.Астана, Всероссийский и Международный 
конкурсов «Ты Гений» г.Москва, Международная Академия наук 
экологии, инженерии и педагогики.  

 Методические работы и методические пособия наших 
педагогов публикуются на республиканских и международных 
издательствах и интернет – ресурсов. Дети нашего 
детского сада принимают участие на различных конкурсах, 
выставках, фестивалях и спортивных соревнованиях. Нашими 
воспитанниками были завоёваны места на республиканском 
соревновании по Кёкушинкай каратэ в городе Актау, на 
Международном конкурсе г. Москва «Ты гений» были заняты 
места I, II, III – степени. Также, в городском конкурсе «Кел, 
балалар, оқылық…»  дети заняли II, III места и получили 
сертификаты за активное участие. В предверии ко Дню Учителя 
была проведена Национальная премия «Лидер в Образовании – 

2017»  Международной Академией Наук Экологии, Инженерии и 
Педагогики в городе Астана. В этой премии приняли участие 
заведующая ясли – сада №89   «Қыз Жібек» Атаканова Сауле 
Калиевна, учитель русского языка Токтамысова Алма Айтбаевна 
и учитель английского языка Шарипова Инара Кенжегазиевна. 
Атаканова С.К. была награждена орденом имени Д.А. Кунаева 
за вклад в развитие культуры и воспитания подрастающего 
поколения. Токтамысова А.А. была награждена медалью 
«Отличник Образования», Шарипова И.К. была награждена 
медалью имени А.Байтурсынова  «За вклад в дело просвещения». 

Детскому саду был вручен Национальный Сертификат «Лидер 
в Образовании 2017» и настенная медаль от Республиканской 
Общественной Организации «Ассоциация Работников 
Образования Республики Казахстан им.Ы.Алтынсарина». 

На этих успехах наши достижения, педагогическое 
мастерство не останавливается. Мы продолжаем и хотим 
дальше повышать свой уровень образования, внедрять новые 
методы и технологии в процесс обучения. На данный момент 
психолог детского сада Абдрашимова Н.Ж. участвует на 
Республиканском Фестивале Успеха в Звездном г.Бурабай 
по теме «Роль психолога в организации инклюзивного 
образования». Логопед  Елекбаева А.Б. и дефектолог Муканова 
И.Б. повышают свой уровень квалификации в городе Караганда 
на Международном семинар – тренинге по теме «Коррекция 
звукопроизношения при дизартрии в соответствии с 
требованиями ФГОС», «Логопедический и зондовый массаж и 
коррекция дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС» 
автор Томилина С.М. город Москва.       

Главное в нашей профессии с оптимизмом намечать цели 
и достигать их. Всегда имеем цель на день, на неделю, на 
год. Достижение целей делают нашу жизнь интересной и 
плодотворной. Достигнутый успех в одном деле открывает 
перед нами новые возможности для постановки новых целей.
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Астана қаласындағы «Ғажайып әлем» балабақшасы  2017 жылы мамыр айында 
ашылған. 

Тәрбиелеу және оқыту үрдісіне қолайлы жағдай туғызу туралы
Тәрбиелеу және оқыту жұмысын балабақшада білікті педагогтар ұйымдастырады. 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеудің жалпы білімдік бағдарламасы» және 
Монтессори технологиясын қолданудың әдіс-тәсілдері іске асырылады.

Монтессори әдістемесі әрбір тәрбиеленушіге деген даралы тәсілге негізделген. 
Бұған сәйкес, балдырғандар мен бүлдіршіндер дидактикалық материалдар мен сабақ 
ұзақтығын әрдайым өздері таңдайды.

Монтессори әдісінің мақсаты:
• балаларды еркін тәрбиелеп, өмірге бейімдеу;
• өмірде өз мақсаты бар екенін қалыптастыру;
• балалардың өзінің үйреніп, өзін дамытуына жаңа мүмкіндіктер беру.
Монтессори ұстазының міндеті:
• балаға өз жұмысын басқаруға көмектесу;
• негізгі түстерді айыра білуге үйрету;
• ұсақ моториканы дамыту;
• алғашқы математикалық, ғарыштық түсініктерді қалыптастыру;
• зейінін тұрақтандыру;
• тәртіпке үйрету;
Монтессори бөлмесі 4 аймаққа бөлінген:
1.Сенсорлық аймақ.
2.Математикалық аймақ.
3.Күнделікті өмір жаттығулары аймағы.
4.Тілдік аймақ.
Балабақшада балаларға арналған қосымша үйірмелер жүргізіледі:
 Шахмат:   Стратегия мен көшбасшылықтың әлемі,
Хореография:      Би өнерінің әлемі,
Бейнелеу өнері:  Сурет пен қиял әлемі.
Бүгінгі таңда балаларының болашағына қажетті білім нәрімен сусындатқысы келетін 

ата-аналардың қалаулары бойынша балалар шет тілін оқуды ерте жастан бастайды. 
Балабақшадағы бағдарламаның міндеті - бүгінгі табысты оқушы, болашақтағы 
табысты әлем азаматын қалыптастыру.

«Ғажайып Әлем» балабақшасы
Астана қаласы
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«Bomond»

 ТОО  «Детский сад «Акку»
Астана қаласы

Каждое утро детей встречают  добрые чуткие  самые 
трудолюбивые, творческие, все умеющие, болеющие  
всей  душой и любящие детей воспитатели: Тлеулиева 
З.С, Жаксылыкова А.Е, Тлеубаева Г.М, Тлеубаева А.Е, 
Исабекова .Ж.А,  Естебаева Г.Л.     Которые наполняют день  
интересными  творческими делами, помогают познать мир 
и почувствовать красоту, учат  читать и считать, играть 
в интересные игры  и приобщиться  к волшебному миру  
литературы.

В детском саду работает квалифицированный  
медицинский и педагогический персонал. Такие специалисты 
как: учитель логопед Муханова А.А.. Функциональное 
использование: Проведение диагностики, подгрупповых 
и индивидуальных коррекционных занятий с детьми, 
консультации для родителей. Педагог психолог   Урдабаева 
И.Х   научит детей  быть уверенным в себе, адаптироваться 
в этом мире , поможет развиться . Использую в своей 
работе   «Сказка терапию»  и  Песочную (Арт)  терапию». 
Музыкальный руководитель и хореограф: Айбасова Д.М. 
развивает музыкальные и хореографические  способности у 
детей. Инструктор по  физической культуре: Мукушев  Е.С. 
ведет работу по овладению воспитанниками навыками и 
техникой выполнения физических упражнений, формирует 
их нравственно-волевые качества. Учитель английского  

языка Мамытова Б.Ж. обучает детей позитивному 
отношению к языку,  практическим навыкам устной 
иноязычной речи. Развивает у детей языковые способности. 
Так же в детском саду работают кружки театральной 
деятельности и  каратэ. Воспитанники нашего сада с 
большим удовольствием и интересом посещают эти 
кружки. Педагогический коллектив дошкольного учреждения 
открытый  и энергичный.

В дошкольном учреждений созданы оптимальные условия 
для самореализации личности ребенка. Современная мебель, 
достаточное количество игрушек, развивающих игр 
делает пребывание дошкольника не только комфортным, 
но и благоприятным для развития. Каждая группа имеет 
свое лицо, неповторимый колорит с учетом возраста и 
потребностей детей. Созданы игровые зоны для девочек 
и  мальчиков, для удовлетворения желания ребенка в 
уединении обустроены гостиные. Предметно-игровая среда  
способствует возникновению различных игр.

Вся работа педагогического коллектива направлена на 
решение основной задачи – охрану жизни и укреплению 
здоровья детей, ведь здоровья ребенка можно считать  
нормой, если он: развит  физически, интеллектуально,  
нравственно и социально адаптирован к жизненной среде. 
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Маңғыстау облысы
 №3 «Ер Төстік» балабақшасы

«Бақытты балалық шақ»


