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Қымбатты дос!
Сенім телефоны арқылы 
көмектесу құпия және тегін!

Әрбір адам өмірінде қиын жағдайға тап болуы 
мүмкін. Сенім телефоны сізге көмек қолын созып, 
қандай жағдай болмасын, тығырықтан шығар жолды 
табуыңызға көмектеседі. Сенім телефонының көмегіне 
балалар да, ересектер де жүгіне алады. Әрбір 
адамның арыз-шағымы тыңдалып, білікті маманның 
кеңесі беріледі.

Барлығымыздың да көңіл-күйіміз сәт сайын өзгеруі 
мүмкін, қуаныш пен бақыттан бас айналып, артынша, 
өмірден баз кешіп кете жаздайтын жағдайлар 
кездеседі. Сондықтан да маманмен кеңесіп тұрған 
абзал, соның көмегінің арқасында дау-дамайдың және 
ойланбай істеген олқылықтардың алдын ала аласыз.

Құрметті оқырмандар!
 
Қазақстан Республикасы оқу-ағарту 
министрлігі балалардың құқықтарын 
қорғау комитетінің қолдауымен 
телеграмм мессенджерінде 2019 жылдан 
бастап кәмелетке толмағандарға 
қатысты құқықтардың бұзылуын, 
з о р л ы қ - з о м б ы л ы қ т ы  н е м е с е 
қатыгез қарым-қатынасты анықтау 
мақсатында құрылған «Bala Qorgau» 
чаты жұмыс істейді. Өтініштерге 
жедел жауап беру мақсатында 
24/7 режимінде Balaqorgaubot2.0 
теле г р а м - б от ы  і с ке  қо с ы л д ы .  
Балалардың қауіпсіздігі мен амандығы 
біздің қолымызда!
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«Қазақстан балалары» журналының кезекті 
саны оқырманға жол тартты. Журналдың 
осы санында да көптеген өзекті мәселелерді 
қозғаған мақалалар жарық көрді. 

Журналдың бірінші мақаласы «Балалар 
жылының жарық жетістігі» атты мақаламен 
басталды. Бұл мақалада биылғы жылы қол 
жеткен жетістіктер туралы толық мағлұмат 
берілген. 

Биылғы жылғы айрықша мерейтойдың бірі – ұлт 
ұстазы атаған ғалым, ағартушы-ұстаз, жазушы, 
ақын Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық 
мерейтойы. Біртуар тұлғаның мерейтойына 
арналған «Ахмет Байтұрсынұлы – ұлт  ұстазы» 
деген мақалада балалар үшін құнды мәліметтер 
берілген. Бұл мақалада Ахмет Байтұрсынұлының 
өмір жолы мен артында қалдырған құнды 
мұралары туралы терең тұжырымдар берілген.

Басталған жаңа оқу жылындағы жаңалықтардан 
хабардар ететін «Мектебім менің, мектебім» 
тақырыбында берілген мақала да тура осы 
кезде өте маңызды болып табылады. Жаңа оқу 
жылында ұсынылып отырған жаңашыл идеялар 
ата-аналар үшін де, оқушылар үшін де маңызды.

«Жаһандық білім беру жүйесін жаулап аламыз» 
мақаласында білім беру жүйесін жақсарта 
отырып, еліміздің білім беру жүйесінің 
жаһандық білім жүйесінде алдыңғы қатардан 
көрінетіні туралы айтылады.

«Отбасы – отаншылдықтың бастауы» атты 
мақалада жас сәбидің өмірге келгеннен бастап 
отбасынан алған тәрбиесі жас жеткіншекті 
отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелейтінін, 
отбасының әрбір бала үшін маңыздылығын, 
отбасындағы тәрбиенің Отан деген ұғыммен 
астасып жататынын жан-жақты көрсетеді.

Басылымның осы номері де оқырманның 
көңілінен шығып, балалардың басылымға 
деген қызығушылығын арттыратыны сөзсіз. 
Жас оқырмандарымыздың жаңа басталған оқу 
жылында зейіні ашылып, білімді де дарынды 
тұлға боып қалыптасуына тілектеспіз. 

Құрметпен,
Байбөлекова Лейла

Қымбатты оқырмандар 
–  б і л і м г е  қ ұ ш т а р 
оқушылар,  ұлағатты 
ұстаздар мен құрметті 
ата-аналар!
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Биылғы жылдың басында еліміздің Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 2022 жылды «Балалар жылы» деп жариялаған еді. Міне жыл басынан 
8 ай да зымырап өтіп, біраз жарқын жетістіктердің тізбесін көруге болады. 
Бұл керемет үрдіс жалғасын тауып, жыл соңына дейін әлі талай қуанышты 
жаңалығымен көзайым етері анық. 

Президенттің айтуынша, біз балаларға ерекше назар аударуымыз керек. 
Себебі олардың әл-ауқаты мемлекетіміздің табысты болашағының сенімді 
кепілі. Яғни бұл игі бастаманың басты мақсаты – өскелең ұрпақты денсаулық 
сақтау, білім беру және әлеуметтік тұрғыдан барынша қамтамасыз етіп, жан-
жақты қолдау көрсету. 

Жарқын жаңалықтардың бастауы ретінде халықаралық пән 
олимпиадаларында жеңіске жеткен талантты балаларға енді бір жолғы 
ақшалай сыйақы беріледі. Мәселен алтын жүлде жеңіп алған бала 4,5 миллион 
теңгеге ие болады. Осындай жарыста күміске қол жеткізген оқушы 3 миллион 
теңгеден көп ақшалай сыйлық алады. Ал халықаралық додада қоржынға қола 
жүлде салған оқушы 1,5 миллион теңге иеленеді. Бұдан бөлек халықаралық 
олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлері еліміздің кез-келген жоғарғы оқу 
орнына автоматты түрде грант жеңіп ала алады. 
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Кей деректерге сәйкес, 
Қазақстанда 6,3 миллион бар. 
Сондықтан биылғы игі шаралар 
легіне кішкентай балақайларға 
арналған жаңалықтарды ерекше 
атап өтуге болады. Мәселен елімізде 
биылдың өзінде 34 мың орындық 322 
балабақша ашу жоспарланған еді. Ең 
таң қаларлығы, осы балабақшалардың 
қазір 130-ы ашылып үлгерді. Бұл қазіргі 
кезде 9,4 мың бүлдіршінге орын пайда 
болды деген сөз.

Дана халқымыз «Ел боламын 
десең, бесігіңді түзе» дейді. Сондықтан 
мектепке дейінгі тәрбие жұмысы 
баста назарда болып, балаларды 
балабақшамен қамтамасыз ету 
мәселесін түпкілікті шешілмек. 
Бұдан бөлек жас ұрпақты бағып-
қағып отырған тәрбиешілердің 
әлеуметтік мәртебесі де артып, 
жалақысы көбейетін болады. Осы 
саладағы мамандарға қойылатын 

нақты талаптар бекітіліп, өз ісіне адал 
қызметкерлер тартылады. Сондықтан 
еліміз бойынша тек балабақшалар 
емес, тәрбиешілерді де аттестациядан  
өтетін болады.

«Ас – адамның арқауы» демекші, 
оқушылардың дамып келе жатқан 
жас ағзасы үшін дұрыс әрі пайдалы 
тағамның мәні зор. Осы орайда тегін 
тамақтанатын оқушыларының саны 10 
пайызға артқанын да айтпай кетпеуге 
болмас. Қазір еліміздегі 6068 мектепте 
тегін тамақпен 966 мың оқушы 
қамтылғанын ерекше ықыласпен 
ескеруге болады.

Мектеп болсын, үй болсын қай 
жерде де тазалықтың мәні зор. Бұл 
өсіп келе жатқан жас ұрпақтың 
денсаулық мәселесі. Осыған орай 
мектеп асханалары мен санитарлық 
жерлердің жағдайын ерекше 
бақылауға алу үшін «Балаға лайық» 
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республикалық акциясы қолға алынды. 
Бұл іс-шараға кез-келген адам, 
яғни мектеп оқушылары, еріктілер, 
балалар өкілдіктері, педагогтар, ата-
аналар, үкіметтік және үкіметтік 
емес ұйымдардың өкілдері қатыса 
алады. Ел бойынша өткен акцияның 
арқасында жылы дәретханалары 
жоқ және балалар үшін санитарлық-
гигиеналық жағдайлары жасалмаған 
мектептер анықталды.

Ал балалардың мектепке қауіпсіз 
әрі жайлы қатынауы үшін қандай 
шаралар қолға алынып жатыр деп 
сұрайсыз ғой? Мысалы биылғы жылдың 
соңына қарай отандық жолдарда 
балалар мектеп автобустары қатынай 
бастайды. Жақында Қазақстанда 
өндірілген алғашқы қоғамдық көліктің 
сынақтары да өтті. Жалпы «Балалар 
жылы» аясында алғаш рет мектеп 
автобустарының автопаркі ауқымды 
түрде жаңартылып жатыр. Әкімдіктер 
осы кезге дейін 515 мектеп автобусын 
сатып алған. Мұндағы басты мақсат 
мектептегі автобус паркін қайта құрып, 
жаңарту. Осылайша Қазақстанның 
түкпір-түкпіріндегі 1,3 мыңнан астам 
елді мекенінен 26 мыңға жуық бала 
оқу орнына дейін және үйге кері қарай 
қауіпсіз әрі ыңғайлы жететін болады.

Сонымен қатар «Оқитын мектеп» 
республикалық жобасы да ерекше 
деңгейде өтті. Балалар аталмыш іс-
шара аясында кітап оқып жарысып, 
өте белсенді болды. Оған 6400 
кітапханашы мен 3,4 миллион оқушы 
қатысқанын атап өтеміз. Осы жерде 
еліміздегі мектеп кітапханаларының 
кітап қоры 2,2 миллион дана жаңа 
көркем әдебиетпен жаңартылып, 
толыққанын да қуана жеткіземіз. 

Қоғамда рухани әрі зияткер ұрпақ 
пайда болуы үшін оқушыларды ерте 
жасынан мәдениет пен руханиятқа 
жақындату қажет. Осыған байланысты 
елімізде «Балалар және театр» 
деген жоба қолға алынған еді. Акция 
аясында 500 мың балаға театрға тегін 
абонементтер таратылды. Бұған қоса 

биылғы жылдың өзінде ғана 743 дебат 
клубы ашылды. Ел бойынша 120 мың 
жас дебатер 6 мыңға жуық клубта 
шешендік өнерін жетілдіріп жүр.

«Балалар жылында» ерекше 
қабілеттері бар балаларға арналған 
98 арнайы мектеп-интернат үшін 
арнайы жабдық сатып алынғанын 
да ерекшелеп өткен жөн. Сондай-
ақ психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеу, ерекше білім беру 
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қажеттіліктерін бағалау, мүмкіндігі шектеулі 
балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық 
қолдауға мемлекет барынша көмектесетін болды.

Еліміздің барлық өңірлерінде «Балалардың 
игілігі үшін»акциясы өтуде. Әлеуметтік мәселелерді 
шешуге ерекше көңіл бөлінеді. Мысалы, «Дені сау 
бала» акциясы аясында республиканың барлық 
өңірлерінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 
балаларға көмек көрсету бойынша қайырымдылық 
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акциялары өтуде. Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасалуда, түзету, 
психологиялық-медициналық-педагогикалық кабинеттер саны артуда.

Барлық өңірлерде «Балалардың игілігі үшін» акциясы аясында жаңа ойын, 
спорттық балалар алаңдары, білім беру, дамыту, шығармашылық орталықтар 
ашылуда. Балалар лагерлері салынып, қалпына келтірілуде. Мысалы, Қостанай 
облысында тартылған қаражат есебінен «Алый парус» балалар сауықтыру 
лагеріне күрделі жөндеу жүргізілді, ал Қызылорда және Ақмола облыстарында 
осы жылы төрт жаңа лагерь пайдалануға беріледі.

Бұл көптеген іс-шаралардың бір парасы ғана. Мемлекет басшысының 1 Білім 
күні қарсаңында халыққа Жолдау жолдап, еліміздегі балалардың қамқорлығы 
мен болашағына ерекше тоқталған еді. Бұл жерде Президент бірнеше маңызды 
мәселе көтеріп, еліміздегі әр баланы қуантатын жаңалықтарымен және 
жоспарларымен бөлісті. 

Ең басты жаңалықтың бірі Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
18 жасқа дейінгі балаларға арналған бағдарлама құрылғанын жариялады. 
Осылайша «Балалар жылы» аясында «Ұлттық қор – балаларға» атты түбегейлі 
жаңа бағдарламаны бастау алды. Бұл дегеніңіз – Ұлттық қордың жыл сайынғы 
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инвестициялық табысының 50 
пайызын балалардың әлеуметтік 
жинақтаушы шоттарына мерзімінен 
бұрын алу құқығынсыз 18 жасқа 
толғанға дейін аударылып отырады. 

Жаңа бағдарламаға сәйкес, 
кәмелетке толғаннан кейін әр азамат 
жинақталған соманы тұрғын үй сатып 
алуға және білім алуға жұмсай алады. 
Мектеп тәмамдап, оқу ордасынан 
түлеп ұшқан жасөспірім үшін арналған 
мұндай керемет бағдарлама жаңа 
өмір бастауға таптырмас мүмкіндік. 
Себебі мектеп қабырғасынан түлеп 
ұшқан бітірушінің ендігі кезектегі 
бар ой-арманы – жақсы мамандық 
игеру және үйлі болу. Ал аталмыш 
бағдарламаның тәртібіне сәйкес, 

мемлекет ұсынған қаражат 18 жасқа 
дейін АҚШ долларында жинақталады. 
Сондықтан ол уақытқа дейін әр 
баланың шотында қомақты қаражат 
болатыны сөзсіз. Президент ұсынған 
бұл бастама 2024 жылғы 1 қаңтардан 
бастап іске қосылады.

Осы уақыт аралығында «Балалар 
жылы» аясында толағай істің басық 
қайырылып, жарқын келекшектің 
жоспары айқындала бастады. Бар 
жақсылықты баласынан аямаған 
дана халқымыздың бұл ұстанымы 
болашаққа бағытталған стратегиялық 
құнды шаруа. Сондықтан осы ортақ 
идея аясына топтасып, өскелең 
ұрпақтың жан-жақты дамып, зейін де 
зерек болып өсуіне мемлекет барынша 
қолдау көрсетіп жатқаны анық. 

Болашақтың тұтқасы балалардың 
қолында екенін әрдайым ұмытпаған 
жөн. Сол себепті де «Тарыдай болып 
кіріп, таудай болып» шығаратын 
мектептің, білім ордасының бұл істегі 
маңызын айтаса да түсінікті. «Балалар 
жылыны» осындай дер кезінде 
жариялануы да содан болар. Биыл 
қолға алынған игі шаралардың әлі 
талай жетістікке апаратыны сөзсіз! 
Ендеше сәттілік!
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Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті 
болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек. Бай болуға 
күш керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің 
жолында жұмыс істеу керек!

Ахмет Байтұрсынұлы 

Қазақ халқының білімді, өзге 
жұртпен терезесі тең болуы үшін бар 
білімін, ғұмырын арнаған, дүйім жұрт 
«ұлт ұстазы» деп ардақтаған Ахмет 
Байтұрсынұлы туғанына биыл 150 
жыл. Ұлы тұлғаның өз қолымен жазған 
оншақты анкетасының бірнешеуінде ол 
өз туған күнін 1872 жылғы қыркүйектің 
бесі деп көрсетсе, қалғандарында 1873 
жылғы ақпанның 28-і деп жазған. Осы 
деректерді саралай келе, ұстаздың 
биыл, яғни 2022 жыл мерейлі жылы 
деп жарияланып отыр. 

Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі 
Қостанай облысы, Жангелді ауданы 
Сартүбек ауылында дүниеге келген. 
Ол алдымен ауыл молдасынан сауат 
ашып, кейін Торғайдағы екі сыныптық 
орыс-қазақ мектебін 1891 жылы, 19 
жасында тәмамдаған. Одан әрі білім 
қуып, Орынбордағы 4 жылдық қазақ 

мұғалімдері мектебінде оқыған. 1895–
1909 жылдары Ақтөбе, Қарқаралы, 
Қостанай уездеріндегі мектептерде 
сабақ беріп, Қарқаралдағы училищенің 
меңгерушісі болған. А.Байтұрсынұлы 
1905 жылдары саяси қызметке араласа 
бастайды. Дәл осы жылы Қарқаралы 
петициясы жазылғаны баршамызға 
тарихтан аян. Сол арыз-тілекке қол 
қойған авторлардың қатарында ұлт 
ұстазы да бар-тын. Оның болуы 
да заңды еді, өйткені бұл маңызды 
құжатта сол кездегі қазақ жұртының 
мүддесі толық жазылған болатын. 
Мәселен, бір тармағында ұлттың 
ұлт ретінде жер бетінде сақталып, 
жойылып кетпеуіне негіз болатын тілі, 
мәдениетіне шектеу қоймау туралы 
да жазылған. Одан бөлек құқықтық, 
сол уақыттағы әлеуметтік мәселелер 
де қамтылған еді. Қазақ балаларының 



ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛIК ЖУРНАЛ / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ         9

ана тілінде сауат ашқанын қалаған ұлт 
ұстазы петицияға «Қазақ даласында 
оқу-ағарту ісі дұрыс жолға қойылсын, 
ол үшін ауыл мектептерінде балалар 
қазақша сауат ашатын болсын. Оқу – 
ана тілінде жүргізілсін» деген талап 
қосады. Өйткені қазақ балалары 1902 
жылдап бастап ашылған 3 жылдық 
бастауыш мектептерде сауатын орыс 
тілінде ашатын. Қазақша оқытылатын 
пәндер тілі қазақша болғанымен, 
төл жазуы жоқ-тын, сондықтан 
мұғалімдер не араб не орыс 
графикасын қолданатын. Тағдыр желі 
қайдан соғары белгісіз емес пе, осы 
петициядағы талабын орындау үшін 
1912 жылы ол «Әліппені» жазды. Оған 
дейін «Букварь для киргизов» деген 
оқулық 1902–1925 жылдар аралығында 
жеті рет басылып, пайдаланылған. 
Қазіргі күні қолданып жүргендей 
суретті әліппені Ахмет атамыз 1926 
жылы шығарған. 

«Атадан балаға мирас болып екі-ақ нәрсе қалады, бірінші – бай тілі, екінші – 
байтақ жері». «Оқусыз халық қанша бай болса да біраз жылдардан кейін оның 

байлығы өнерлі халықтардың қолына көшпекші» 

деп соңында сөз қалдырған ұлы тұлғаның бұл құжатқа қол қоймауы мүмкін 
емес еді. Дегенмен бұл белсенділігін билік құптамағандай, петициядан кейін 
жандармдық бақылауға алынады, уақыт өте 1909 жылғы 1 шілдеде губернатор 
Тройницкий бұйрық беріп, тұтқындаған. Сөйтіп, Семей түрмесіне қамалады. 
Осы аралықта А.Байтұрсынұлына қазақ жерінде тұруға тыйым салынып, жер 
аударылады. Сонда ол 1910 жылы Орынборға келіп тұрады. Мұнда келуінің де 
өзіндік себебі бар еді. Бұл туралы алаштанушы профессор Өмірхан Әбдіманұлы 
былай дейді:

«Біріншіден, Ахаң осы жерде іргелі, ірі саяси қайраткер ретінде қалыптасты. 
Екіншіден, қазаққа бес жыл бойы рух шашқан, руханиятын көтерген басылымды 
дүниеге әкелді. Үшіншіден, Орынборда Совет үкіметі құрылған уақытта 
революциялық комитет те құрылды. Сонда сол революциялық комитет басшысы 
Песковскийдің орынбасары болды Ахаң. Қазақстанның Қазақстан болып қалуы, 
Қазақстанның шекарасы айқындалуы, біздің Щелябіден бері қарайғы жерді 
алуымыз, Түркістанның Қазақстанға қосылуы, осы жолдың бәрінде Ахаңның 
үлесі жатыр». 
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Орынбордағы жылдары өте 
өнімді кезең болғанын тарихи 
хронологиядан да көріп келеміз. 
Ол осы қалада ұлт көсемі Әлихан 
Бөкейханмен, Міржақып Дулатұлымен 
бірлесіп, «Қазақ» газетін шығарғаны 
мәлім. Ол өзі «Газет – халықтың көзі, 
құлағы һәм тілі» деп айтқанын білеміз. 
Жұрттың сауатын ашқан, рухын 
көтерген газет арқылы білім алуға, тіл 
біліп, өнер игеруге, соның арқасында 
бай болуға үндеді. Оның соңынан 
ерген нөпірден үрейленген үкімет 
тағы да бақылауға алып, «Қазақ» 
газетіне нақақ жала жабылып, ақыры 
Ахметтің өзін абақтыға жауып, 
газеттің шығуын тоқтатты. «Қазақ» 
газетінде жарияланған әр мақаласы 
– қазір өте құнды дүниеге айналған 
асыл мұра. Біз «Ұлт ұстазы» айтыпты 
деп жүрген талай асыл сөздің дені осы 
газетте жарияланған мақалаларында 
жазылған еді. 

«Өзге оқыған қайраткерлер 
атақ қуып жүргенде, ұйқыдағы 
қара халықтың жоғын жоқтап, мұң-
мұқтажына көңіл бөлген Патшалық 
Ресей заманында бір ғана тұлға болды, 
ол — Ахмет Байтұрсынұлы болатын».

 Бұл сөздің авторы – бертіндегі 
зерттеушілер емес, сол кезде Ахмет 
атамызбен үзеңгілес болған Сәкен 
Сейфуллин. Ахмет Байтұрсынұлы өзге 
қазақ зиялыларынан өз бойындағыдай 
адалдықты талап етті. Ұлтқа қызмет 
дегенді аса жоғары қойған. Бұл жолда 
адалдық болмаса, халықтың обалына 
қалатынын да ескерткен мына сөзі 
қазіргі ұлт жолында қызмет етіп 
жүрмін деген талайға да қажет-ақ: 

«Алашқа аты шыққан адамдар! 
Көсемдіктеріңді адаспай түзу істеңдер. 
Сендер адассаңдар – арттарыңнан алаш 
адасады, арттарыңнан ергендердің 
обал-сауабына сіздер қаласыздар». 

Әрі қарай Ахмет Байтұрсынұлы-
ның ағарту саласындағы еңбегі, оның 
ішінде осы саладағы мәселелерді кө-

теріп жазған мақалаларына тоқталсақ 
дейміз. Бұл мақалалар жазылғанына 
бір ғасырдай болғанымен, өзектілі-
гі, ұлттық болмысты сақтап, дамыту-
дағы маңызы бір мысқал да кеміме-
ген. Оның «Оқу жайлы» мақаласы 1913 
жылы «Қазақ» газетіне жарияланған. 
Бұл мақалада автор білім халықтың 
тұрмысына, экономикасына қалай 
әсер ететінін жазған. Осы мақалада 
мынадай жол бар: «Қазақ жерінде өн-
діріс жоқ, шикізатын сатады, ал сол 
шикізаттан жасалған өнімді 2-3 есе 
қымбат түрде сатып алады. Бұл – на-
дандықтан келген кемшілік». Бұл – 
қазір де өзектітілігін жоймаған, мем-
лекет тығырықтан шығар жол іздеп 
келе жатқан мәселе. Өз қажетін өзі 
шығарып, халқын керегімен қамтып 
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отыру үшін де білім керек, ал білім ел жағдайын, экономикасын арттыратын 
бірден-бір құрал екенін ғасыр бұрын тап басқан атамыздың көрегенідігін мой-
ындамасқа амал жоқ, дегенмен ұрпағы сол айтқанын қаншалықты орындады?! 

«Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, бастауыш мектеп те, үйрететін 
білім де сондай керек». Бұл – осы мақаладағы Ахмет атамыз айтқан сөз. Сөзсіз, 
балаға білім берудің негізі бастауыш мектепте жатыр. Қазақтың сауатты 
болғанын қалаған ұстаз халық ең болмағанда бастауыш сынып білімін алғанын 
қалаған. Заманға сай білімді болсын деген автор бастауыш мектептің алғашқы 
үш жылында қазақша, кейінгі екі жылында орысша білім берілгені жөн деп ой 
тастайды. 

«Мектеп керектері» («Қазақ» газеті, 1914 жыл №62) атты мақаласында   «...
ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, мето-дикадан хабардар, оқыта 
білетін мұғалім. Екінші, оқыту ісіне керекті құ-ралдар, қолайлы һәм сайлы бо-
луы, құралсыз іс істелмейді, һәм құралдар қандай болса, істеген іс те сондай 
болмақшы. Үшінші, мектепке керегі бел-гіленген программа (бағдарлама). Әр 
іс көңілдегідей болып шығуы үшін оның үлгісі, я мерзімді өлшеуі болуы керек. 
Үлгісіз я өлшеусіз істелген іс – солпы, я ортаң, я кем шықпақшы» дейді. Осы 
мақаласында оқытудың дидактикалық қағидаттарын ғылым тілінде сараптап, 
дәл көрсетіп береді. Аталған екінші мәселе ол кезде ушығып тұрғаны рас, со-
дан ол өзінің талай жылдық педагогикалық тәжірибесіне сүйеніп, оқулық жазу 
ісіне білек сыбана кіріседі. Қазақтың дыбыстық жүйесін, оның ерекшеліктерін 
зерттей келе, «Әліпби» мен «Тіл құралын» жазу үшін алдымен графика мәсе-
лесін шешу керегін түсінеді. Осы мақсатта, яғни 1912 жылы сол кездегі белді 
басылымдар «Айқап» пен «Қазаққа» мақала жазып, араб графикасындағы таң-
баларды жетілдіріп, ыңғайлы формаға келтіріп, лингвистикалық терминдерді 
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қалай енгізу керек деген сұрақ көте-
реді. Оның араб графикасына сүй-
еніп жасаған, қазақтың төл жазуы 
– төте жазуды ә дегеннен алаштың 
оқығандары да, жалпы жұрт та жылы 
қабылдапты дейді тарих бетіндені 
жазбалар. Оны үйрену де тез, сәй-
кесінше халықтың сауатты болуы да 
жылдамдай түседі. А.Байтұрсынұлы-
ның қазақтың дыбыс үндестігі заңын 
ескере отырып жасаған жаңа жазуы 
– тың реформа, талай түркі халықта-
рының жазуын, емлесін ретке кел-
тіруге себепкер болған жаңалық еді. 
Осы орайда, бұл жөніндегі филоло-
гия ғылымдарының докторы, өзбек-
тің құрметті профессоры Маханбет 
Жүсіпұлы айтқан тың пікірге назар 
аударайық: «Бұрынғы классик араб 
жазуында біртүрлі жазып, әртүрлі 
оқи беретін еді. Мысалы, «қыр» деп 
жазып, оны «қыр» деп те, «кыр» деп 
те, «кир» деп те оқитын. Ол сөздің 
оқылу, айтылу мәселесі көп жағдай-
да контекске байланысты еді. Ах-
мет Байтұрсынов бүкіл түркі әлемін 
сол контекске байланудан босатты, 
себебі қалай жазылса, солай оқы-
латын, қалай сөйлесе, солай жазы-
латын концепцияға алып келді. Бұл 
еңбегі сол кездегі ғылыми револю-
цияға жақын еңбек болды, себебі 
бұл концепцияны қырғыздар қабыл-
дады, қарақалпақтар қабылдады, бі-
раз жерін башқұрттар қабылдады. 
Ал латын мен кириллицаға көшкен 
кезде ол тағы да сақталып қалды. 
Ол кісі қазақтың ойлау қабілетінде-
гі сөз мағынасын өзгертетін дыбы-
стардың санын, солардың психобей-
несін толық, нақты тапты. Бір де бір 
қате жібірген жоқ. Сондықтан біз 
қалай жазсақ, солай оқимыз, қалай 
сөйлесек, солай жазамыз. Ал орыс 
тілінің өзінде сол орыстың ойлау 
қабілетіндегі сөз мағынасын өзгер-
тетін дыбыстардың психобейнесі 
толық анықталмаған. Еуропа, Ресей 
ғалымдарының айтуы бойынша, қа-
зақтың бүгінгі жазуы – идеал жазуға 
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жақын, я болмаса сол идел жазуға жақындап, тіреліп тұрған дүние».

Графика саласындағы революциялық жаңалығын 1912 жылы ашқан Ахмет 
Байтұрсынұлы мұны «жаңа емле» деп атады. Жаңа емле сол уақыттан бастап 
қолданылып, 1915 жылы осы емлеге сүйенген он бес шақты кітап жарыққа 
шыққан екен. 

А.Байтұрсынұлы 1912 жылы «Оқу құралы» атты қазақ тілін пән ретінде 
оқытатын еңбегін жазып шыққан еді. Бұл еңбекті қазақ граматикасының бастауы 
деуге болады. Оның «Тіл құрал» деген бөлімі қазақ фонтикасына арналған. 
Бұл бөлімді 1915 жылы жеке кітап ретінде шығарған. Кітаптың құндылығы өте 
жоғары. Біз қазір қолданып жүрген «зат есім, сын есім, бастауыш, баяндауыш, 
үстеу, шылау» секілді көптеген термин осы кітапта алғаш жазылып шығады. 
Осындай сан алуан лингвистикалық терминдер – Ахмет Байтұрсынұлының 
еншісіндегі дүние. Әлемдік стандартқа сүйенсек, егер ғалым өз зерттеу 
саласында үш түрлі терминді ғылыми айналымға енгізіп, оны қоғам да жаппай 
қолдана бастаса, онда бұл ғалымды «ұлы ғалым» деуге болады екен. Ендеше 
«Тіл құралынан» бөлек бұл мақалада қозғала қоймаған «Әдебиет танытқыш», 
«Тіл жұмсар», «Баяншы» еңбегіндегі енгізген ұғым-түсініктерін санамаласақ, 
онда Ахмет Байтұрсынұлының еңбегі ұшан теңіз екенін анық байқаймыз.
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Білім күні еліміздің бaрлық мектебінде жаңа оқу жылы басталды. Оқушы 
шақ - адам өміріндегі ең маңызды әрі өте қызықты кезеңдердің бірі. Жаңа оқу 
жылы мектеп табалдырығын енді аттаған немесе білім ордасына қайта оралған 
оқушылардың тағдырын жаңа параққа тізбектейді.

Әр оқу жылы оқушы мен ата-ана, отбасының өміріндегі жаңа кезең десек 
те болады. 1-сыныпқа бару, өзге мектепке ауысу, жаңа оқулықтар сынды 
факторлар әр оқу жылында бейімделуді қажет ететін процесс. Осы орайда 
жаңа оқу жылын позитивті көңіл-күймен бастау бойынша бірнеше лайфкахпен 
бөліскіміз келеді.

-Ата-ананың көңіл-күйі мен 
ыждахаты өте үлкен мәнге ие. Өз 
балаңызға сіздің оқушы кезіңізде 
болған жақсы естеліктерді, қызықты 
сәттерді көп айтып, бөлісуге 
тырысыңыз. Оқушы балаңызға сүйікті 
мұғалім мен сыныптас достарымен 
кездесу үлкен бақыт екенін түсіндірген 
ләзім. Бастысы, сіздің әңгімеңіз 
шынайы болуы керек. Оқу жылы 
басталарда ата-ананың сабырлы 
болғаны абзал, себебі олар баласының 
ең негізгі қолдаушысы болады.

-Біртіндеп, оқушы балаңызды 
сабақтың күн тәртібіне бейімдеген 
абзал. Себебі 3 ай демалыста бала 

күн режимін өзгертіп алуы ғажап 
емес. Олардың ерте тұруын ғана 
емес, уақытылы жатуын да қадағалап 
тұру керек. Баланың ағзасы кезеңдеп 
қалыптасуына көңіл бөліңіз. Балаңызға 
оқу үрдісі барынша тиімді әрі пайдалы 
болатынын түсіндіріп, гаджетті 
күнделікті қолдану және теледидар 
қарау уақытын реттеуге болады. 
Балаңыздың таза ауада серуендеуін 
де ұмытпағайсыз, ата-ана!

-Каникул кезінде көп бала оқу 
бағдарламасын ұмытатыны сөзсіз. 
Сондықтан оқушыны зияткерлік 
қасиеттерге басынан бейімдеу 
керек. Ми жаттығуын жасатқызып, 
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жадты жақсартатын ойыны аралас әдістемелерді қолдануға 
да болады. Әрине, қызықты кітаптарды көбейту арқылы 
балаңызға оларды тұшына оқуға әсер тигізе аласыз.

Оқу кестесіне енген жаңашылдық қандай?

Биылғы оқушыларға білім беретін мектеп саны 7 мыңнан асып отыр. Бұл 
дегеніміз, оларда 3 млн-нан астам бала білім алып, 400-ге жуық мұғалім сабақ 
береді. 

Министріміз Асхат Аймaғамбетов осыған дейін оқушылардың оқу кестесіне 
қатысты жаңашылық енгізілетінін айтқан болатын. Онда сенбі күні демалыс 
болып жариялануы алға тартылды.

Әр оқушы – тұлға. Тұлғаның негізі мектепте қаланып, буыны осы білім 
ордасында қатаяды. Әр оқушы оқу жылында әрқалай бейімделеді. Сондықтан 
оқушыларды баяу немесе жылдам деп сөгуге болмайды. Біздің елімізде 
мемлекет оқу жылына қалай дайындалғанын да айта кетуді жөн көрдік.
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«Ұстазым менің, ұстазым»

Ұлттың болашағын тәрбиелейтін ұстaз болғандықтан, Оқу-ағарту 
министрлігі ұстаздардың білімі мен білігіне ерекше назар аударуды басты 
басымдыққа алған.

Мұғалімдер жұмысқа басқаша тәртіппен қабылданады. Олар конкурстан 
өтіп, санаты мен біліктілігі есептеледі.

Сонымен қатар, мектеп директорларын ротациядан өткізу мәселесі әлі 
де жалғасып жатыр. Биыл 1200 астам директор ротациялаудан өтуге дайын. 
Бүгінде 414 директор ротациядан өтті. 

Студенттен мұғалімге дейін

Мұғалімдердің сапасы басты 
міндет болғандықтан, педагог 
мамандығын таңдаған талапкерлерге 
де талап күшейді. 

Педагогикалық мамандықтарға 
түсу үшін шекті балл 50-ден 75 балға 
дейін көтерілді. Өткен жылы «Алтын 
белгі» төсбелгісінің иегерлерінің саны 
айтарлықтай өсті.

2021 жылдан бастап дипломға 
қосымша педагогикалық мамандық 
түлектерінің міндетті түрде біліктілік 
алуы енгізіледі. Олар кәсіби шеберлік 
бойынша сертификаттаудан өтуі 
керек.

Алғаш рет мектепке дейінгі білім 
беру педагогтерін аттестаттау ен-
гізілді, білім беру ұйымдарының ди-
ректорлары мен балабақша меңге-
рушілерін тағайындау тәртібі өзгерді, 

Оқу бағдaрламасының біразы өзгеріске ұшырайды

Жаңа оқу жылының басты ерекшелігінің бірі – бірінші сыныптың ана 
тілінен басқа өзге тілдерді оқымауы. Мемлекеттік тілде оқытатын мектептерде 
бағдарламаға орыс тілі екінші сыныпта, ағылшын тілі үшінші сыныпта енгізіледі. 
Орыс тілінде оқытатын мектептерде 1-сыныпта орыс тілі мен мемлекеттік тіл 
оқытылады, ал 3-сыныптан бастап ағылшын тілі қосылады.
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Мектеп, киім, тамақ

Мектептердің санын көбейту 
-еліміздегі білім саласының 
стратегиялық мақсаттардың бірі.  
Мәселен, 2025 жылға дейін 200-ден 
астам мектеп пайдалануға берілмек. 

Ал биылдың соңына дейін 225 
мектеп салынады. Бұл мектептердегі 
қысымды азайтып, апатты жағдайдағы 
білім ордаларын қысқартады.

Қазaқстанда мектеп формaсының 
үлгісі 2016 жылда енгізілді. Білімге 
жауапты құзырлы  министрлік бұл 
тәртіпке ешбір өзгеріс енгізілмегенін 
айтты.

Әлеуметтік осал топтaғы 
отбасылардың балаларына әкімдіктер 
форма алуға 37 мың теңге жолдаған. 
Яғни, мектеп формасымен 475 мың 
оқушы тегін қамтамасыз етілді.

Дегенмен мектеп формасының 
қымбаттылығына қатысты ата-аналар 
тарапынан наразылық толастамады. 
Осы орайда мектеп формасын 
жаңадан сатып алу талабы жоқ екенін 
еске салған жөн.

Жалпы ортaқ талаптар өзгермеді. 
Мәселен, егер атa-ананың жағдай 
баласына жаңа форма алуға жағдайы 
болмаса, ол осыған дейін аға-әпкелері 
киген форманы мектепке киіп келе 
алады. Бұл орайда білім басқармасы 
облыстарда формaның бір түсін кию 
туралы шешім қабылдаған болатын. 
Оның түсі көк болатын болды. Бірақ 
бұл шектеу емес, олaр бұрынғы мектеп 
формасын қайта киіп келсе болады.

Бірыңғай түстің таңдалғанын да 
атап өткен дұрыс.Нақты тәуекелдерді 

Биыл талапкерлер құжат тапсыру 
кезінде төрт мамандыққа дейін 
және төрт колледжге дейін таңдау 
мүмкіндігіне ие болды. Яғни, бұрын 
гранттарды білім бөлімдері бөлетін 
болса, енді мемлекеттік тапсырыс 
талапкерлердің таңдауына қарай 
беріледі. Дәлірек айтқанда, бюджет 
ақшасы түлек қайда барғысы келсе, 
сол жаққа бағытталады.Енді жоғары 
оқу орынында  жалпы білім беретін 

пәндер циклінің бірқатар пәндерінің 
мазмұнына дербес өзгерістер 
енгізіледі. 

Мысалы, «Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихы» пәнінің орнына 
«Қазақстан тарихы» пәні енгізілді.

Биылдан бастап колледждер мен 
кәсіпорындар оқыту бағдарламасын 
бірге әзірлеп, нарыққа қандай ма-
мандық қажет, соған қарай бейімделе 
бастайды. 
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«Алпамыс мектепке барады»

Биыл мектептің табалдырыған 
аттап, 1-сынып оқушысы атанған 
Әлихан Айбек мектептен не күтетінін 
айтты.

«Мен мектепке 1-сыныпқа 
барамын. Онда көп дос табамын деп 
ойлаймын. Мен үйге жақын мектепке 
барамын. Бұрын балабақшаға 
барғанда мектепке қашан барамын 
деп армандайтын едім. Үлкендердің 
қатарына қосылып, білім аламын. 
Менің ұстаздарым болады. Мектепке 
сағынып келдім. Сабағымды жақсы 
оқып, ата-анамның үмітін ақтағым 
келеді», - деді бүлдіршін.

Ал оның анасы Райза Ақылбекова 

балаларын мектепке қалай 
дайындағанын айтты.

«Менің оқушы үш балам бар. Екеуі 
жоғары сыныптарға көшті. Үшіншісі 
1-сыныпқа барады. Барлық ата-ана 
айтып жүрген мектеп формасын біз 
де уайымдадық. Себебі бір үйден үш 
оқушыны мектепке дайындау оңай 
шаруа емес. Дегенмен мектепте өткен 
жылғы мектеп формасын киюге рұқсат 
бергені жақсы болды. Үлкен балаларым 
бір-бірінікін киіп бара береді. Ал 
бастауыш сыныпқа баратын оқушыны, 
әрине, басынан аяқ жаңасын алдық. 
Шынымен де, барлық қажетті құрал-
жабдықтарын алдық. 60 мыңның 

aзайтып, ата-аналардың қолын ұзартып, қолжетімді форманы алуға мүмкіндік 
береді. Ал әлеуметтік aз қамтылған отбасылардың оқушыларына мектеп 
формасын aлып беру бойынша іс-шаралар жүзеге асырылды.

Тамақтану мәселеесіне келетін болсақ, биыл бұл мәселе тыңғылықты 
шешіліп, бастауыш сынып оқушылары ыстық тамақпен тегін қамтамасыз 
етілетін болды.
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көлемінде қаражат жұмсадық. Қазір 
инфляцияға байланысты барлығы 
қымбаттаған соң осылай болған 
шығар. Алайда адамның көбі алданып 
базар жағалап кетеді. Оған қарағанда 
сауда орталықтарындағы арнайы 
дүкендер мен жекелеген дүкендердегі 
баға әлдейқайда қолжетімді болады», 
- деп бөлісті ол.

Ата-ана жаңа оқу жылындағы 
жаңашылдықтарға қатысты да өз 
пікірін айтып кетті.

«1-сыныпта тек қазақ тілін оқитын 
бастама үшін өзім қатты қуандым. 
Себебі енді мектепке баратын бала 
алдымен өз тілін жетік меңгеріп, 
шыңдап, нығымдап алуы керек деп 
ойлаймын. Баланың басын басқа 
тілдермен шатыстыру дұрыс емес. 
Осы бастама кезінде ұлымның 
1-сыныпқа баратынына қатты 
қуандым. Осылай ғана саналы ұрпақ, 

өзінің жері мен елін сүйетін патриот 
жастарды тәрбиелеуге негіз, іргетас 
саламыз деп ойлаймын. Сондықтан 
жаңа оқу жылында балаларға үлкен 
ынта мен ата-аналарға сабыр тілеймін. 
Мұғалімдерге ерекше де алғыс айтқым 
келеді. Пандемия кезінде ұстаз деген 
ұлағатты ұғымның қаншалық биік, 
мәртебелі екенін халық түсінді деп 
ойлаймын. Оқушылардың екінші анасы 
дегенге толық келісемін. Үйдегі 1-2 
баланы тәрбиелеу оңай емес, ал ұстаз 
болса, бір сыныптағы 20-30 балаға 
бас-көз болып қана қоймай, олардың 
үлгеріміне, біліміне ерекше мән беріп 
отыр. Сондықтан ұстаздарға жеке 
басымды игім келеді. Сіздер, ұлттық 
болашағын тәрбиелеп жатырсыздар, 
сәттілік», - деді Райза Ақылбекова.

Жаңа оқу жылында Қазақстан 
балаларына сәттілік тілейміз! 
Талаптарыңызға нұр жаусын!
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Важным отличием и достижением нашего 
века являются цифровые технологии, которые 
развиваются быстрыми темпами. Цифровая 
грамотность, информационные технологии и 
навыки критического мышления считаются 
наиболее важными. Время не стоит на 
месте, поэтому необходимы способности в 
соответствии со временем и современным 
прогрессом. Следует ожидать, что в 
ближайшем будущем люди, обладающие 
этими навыками, программисты и IT-
специалисты, будут пользоваться 
наибольшим спросом на рынке. 
Современные информационные 
технологии, свободно внедряемые 
во всех сферах человеческой 
деятельности, являются 
неотъемлемой частью 
нашей повседневной 
жизни. Эффективное 
и с п о л ь з о в а н и е 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий ускоряет 
и упрощает процесс 
работы с различными 
видами информации, 
выраженными в 
цифровой форме. 
Одним из 
приоритетных 
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направлений образования является 
формирование компьютерной 
грамотности учащихся. Формирование 
компьютерной грамотности может 
оказать основное влияние на науку, 
технику, медицину, образование и 
культуру.

В настоящее время в мире 
происходит четвертая технологическая 
революция: интенсивный поток 
информации, высокотехнологичные 
инновации и разработки меняют все 
сферы нашей жизни. Меняются как 
запросы общества, так и интересы 
личности.

Необходимо одновременно 
развиваться в ключевых академических 
областях, таких как наука, математика, 
технологии и инженерия, которые 
можно объединить одним словом STEM 
(science, technology, engineering and 
mathematics).

STEAM образование – это подход, 
который меняет взгляды на обычное 
образование и обучение. Именно 
такой подход отвечает требованиям 
времени. Основная идея этого 
подхода заключается в важности 
как теоретических знаний, так и 
практических. Разница в том, что дети 
сами находят информацию и учатся 
ее использовать. Таким образом, они 
смогут в дальнейшем решать задачи, 
используя необходимые знания в 
различных областях. Установлено, 
что знания в области науки, техники, 
искусства и математики помогают 
в подготовке востребованных и 
высокооплачиваемых специалистов. 
Знания STEAM учат не только владеть 
любыми идеями, но и применять их и 
реализовывать. При таком подходе в 
школах предоставляется возможность 
научиться работать в коллективе 
или индивидуально, общаться, 
использовать различные методы 
мышления. Знания, которые пригодятся 
в жизни, самые ценные.

Пример образования STEAM 
может служить для решения общей 
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проблемы-это может быть решение 
проблемы загрязнения Земли. Студенты 
могут изучить проблему, виды мусора 
и предложить свой способ ее решения. 
Например, одна из школ рассматривала 
ту же проблему, и ученики, изучая ее, 
могли создавать пластик, который 
разлагался гораздо быстрее обычного.

Технология STEM это 
интегрированная система методов 
в образовании и обучении. 
Благодаря этому различные научные 
соображения и выводы проходят 
практическую апробацию, проверку 
и исследуются в области реальной 
жизни. На этой основе реализуется 
система пространственных связей 
школа, общество и мир, реализуются 
различные проекты и методы, системы 
действий, апробированные в рамках 
данной технологии.

Название STEM было впервые 
предложено в 1990 году американским 
ученым-бактериологом Р. Колвеллом, 
однако название этого понятия 
стало широко использоваться только 
после 2000-х годов. Таким образом, 
в результате исследования, анализа 
и использования в различных 
направлениях, были сформированы так 
называемые STEAM и STREAM STEM. А 
сам STEM позже стал более важным. 
А сейчас он стал одним из мировых 
трендов. Причиной этому является 
высокий уровень технического 
развития, наряду с наукой. В результате 
высоких темпов этого технического 
развития в настоящее время появляются 
новые виды специальностей, поэтому 
спрос на специальности STEM в 
настоящее время очень высок и 
этот показатель неуклонно растет. В 
частности, по странам Европы с 2000 
по 2018 годы количество специалистов, 
трудоустроенных в сфере STEM, 
выросло на 20%. Вместе с тем, по мнению 
экспертов, ожидается, что к 2025 году 
спрос на специалистов отрасли STEM 
в странах Евросоюза вырастет на 8 
процентов, а специалистов других 
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отраслей-всего на 3-4 процента.
Технология обучения STEM 

представляет собой комплексную 
образовательную технологию 
обучения, охватывающую несколько 
областей науки и объединяющую 
их. Эффективность в всесторонней 
конкурентной подготовке учащихся 
велика. 

STEM – технология обучения 
сначала объединяет направление, 
называемое наукой. Наука – это сложная 
и комплексная область или направление, 
в котором ум человечества комплексно 
концентрируется на определенной 
цели, на этом пути у него есть четкая 
программа, спланированная во 
времени и обеспеченная необходимыми 
ресурсами для достижения конкретного 
результата, цели. Основа науки 
начинается с идеи, формулируется 
конкретная мысль. А идея – это четко 
спланированный, концептуальный 
результат мысли и воображения. 
Слияние мышления и воображения 
приводит к более ценному идейному 
решению. Он может обновляться и 
обновляться в сознании человека. Это 
приводит к формированию нескольких 
вариантов идей, взаимодополняющих 
друг друга на высоком уровне 
мышления и воображения. Это очень 
сложное бихевиористское явление. 
Появление таких идей мы также 
называем творческими идеями. Ведь 
в соответствии с особенностями 
развития психологического сознания 
человека у него есть особая черта – 
способность. Именно эти качества 
приводят людей к тому, что мы 
разделяем их на группы: человек 
творческих идей или человек реального 
исполнителя. Конечным продуктом 
развития творческих идей являются 
творческие проекты. Творческие 
проекты это результат или продукт 
деятельности, построенной на основе 
идей, сформированных по различным 
направлениям – эстетическому или 
техническому, либо гуманитарному. 
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На основе этого развиваются ветви 
науки. А на его основе развивается 
наука. Наука – это познавательное 
направление. Благодаря этому 
формируется мировоззренческий 
комплексный подход личности не 
только к насыщению информацией 
об окружающей среде и всех 
происходящих в ней явлениях и 
действиях, закономерностях и 
процессах, но и к ее наблюдению, 
изучению и эксперименту. Одним 
словом, человек познает мир, вещь, 
мир. Вот что считается наукой. Смысл 
этого до сих пор изучается. Наука 
она может стать основой развития в 
любом обществе. С развитием науки 
развиваются различные сверхценные 
идеи и проекты, достигающие 
признания, познания смысла, 
строения, действия, закономерности, 
специфики любого мира или вещи 
и всего мира, получения ценной 
информации, понимания, усвоения, 
изучения, наблюдения, выявления, 
исследования и составления 
конкретных выводов и 
концепций. Именно после 
этого формируется 
набор инструментов, 
технологий или 
действий, которые 
о в л а д е в а ю т 
изученным 
м и р о м . 
Е г о 

рассматривает следующее 
н а п р а вле н и е -тех н оло г и ч е с ко е 
направление.

Следующее направление – 
Т-технологическое направление. Это 
место, где переплетаются различные 
техники и технологии, мир инноваций. 
С помощью технологии мы получаем 
возможность моделировать, 
проектировать, затем производить 
расчеты, конструировать, 
изготавливать заготовки, 
подготавливать опытную модель, 
тестировать ее и, наконец, достигать 
конкретной цели получения готовой 
продукции. В сфере STEM эта отрасль 
является второй и одной из наиболее 
актуальных.

Далее следует направление 
E-engineering – это направление 
проектирование и моделирование 
и конструирование одновременно 
техническая область, объединяющая 
мышление и новые идеи. Благодаря 
этому идея новых технических 
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проектов воплощается на 
бумаге, формируются все ее 
размеры, подготавливаются 
отчеты. В результате в 
объединении с технологической 
отраслью приступают к сборке 
проектного продукта. Принимает 
непосредственное участие в 
подготовке.

Затем направление-М – 
направление математики. Математика 
это область, которая необходима для 
того, чтобы рассчитать все измерения 
и вычисления, расчет, размер, 
стоимость и расстояние между 
проектами и продуктами, которые 
будут выполняться во всех видах 
деятельности, которые находятся 
между проектом и решением.

К этому можно также 

добавить А-арт – сферу искусства. 
Искусство это область творческих 
идей и эстетики, вкуса, дизайна, 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о 
искусства и элегантности, гармонии, 
красоты, удобства и удобства, 
которая непосредственно связана 
с появлением новых творческих 
продуктов и идей. На основе этого 
формируются, появляются новые 
проекты и продукты, различные 
закономерности и решения, формы. 
Поэтому группа STEM под названием 
STEAM работает более эффективно 
в результате слияния и объединения 
понятий.

В Казахстане также началось 
активное развитие STEM-
образования. Об этом свидетельствует 
переход к содержанию школьного 
образования в контексте STEM в 
рамках государственной программы 
развития образования и науки на 
2016-2019 годы. Для реализации 
новой образовательной политики 
планируется внедрение в учебную 
программу STEM-элементов, 
направленных на развитие новых 
технологий, научных инноваций, 
математического моделирования. 
Школы начали подключаться 
к цифровым образовательным 
ресурсам, интерактивной доске 
и Интернету. Также важным 
шагом в развитии образования 
является изучение естественно-
математических дисциплин на 
английском языке, что открывает 
возможности для международных 
отношений. Стали открываться 
лаборатории для робототехники, 
ежегодно проводятся олимпиады и 
соревнования.
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Таким образом, наша страна 
движется в том же направлении, что и 
развитые страны. STEM-образование 
является мостом, соединяющим 
обучение и карьеру. Его концепция 
готовит детей к технологически 
развитому миру. Будущим 
специалистам нужна всесторонняя 
подготовка и знания, полученные из 
различных образовательных областей 
естественных наук, инженерии, 
технологий и математики.

В своем интервью 
информационному агентству 
«Tengrinws» министр просвещения 
Асхат Аймагамбетов отметил, 
что сегодня STEАM-образование 
развивается в нашей стране как 
направление, базовой идеей которого 
является интеграция естественных 
наук, технологии, моделирования, 
искусства, математики и применение 
междисциплинарного и прикладного 
подходов. Основная задача системы 
образования – это формирование у 
школьников компетенций, основанных 

на междисциплинарном, творческом, 
проектном подходах к обучению.

«В регионах мы открыли 39 
специализированных IT-школ с 
контингентом свыше 54 тысяч 
обучающихся. Спецификой 
данных школ является 
специализация в области IT–
технологий, углубленное изучение 
робототехники и программирования, 
3D-моделирования и другое. 
Разработана программа элективного 
курса «Робототехника». Открыто 
более 3 тысяч кабинетов 
робототехники. Ежегодно проводится 
международный фестиваль 
роботехники RoboLend», - отметил 
Асхат Аймагамбетов. 

Для развития STEАM-
образования в Казахстане 
проводятся различные конкурсы 
научных проектов, олимпиады, так 
отечественные так и междурнародные. 
Примером служит победа сборной 
Казахстана по робототехнике на 
британской внесезонной олимпиаде 
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FIRST Tech Challenge West Midlands. 
Также приобщение школьников 
к техническому творчеству 
осуществляется и в кружках 
технического творчества детей.

По словам министра, в 
учебные программы школьных 
предметов включены STEАM-
элементы, направленные на 
развитие новых технологий, 
математического моделирования, 
внедрен междисциплинарный и 
проектный подход к обучению. Также 
увеличено количество сквозных тем 
между предметами естественно-
математического направления. 

Обучение подрастающего 
поколения современным методам 
образования с использованием 
STEAM-науки является мостом между 
профессиями, которые будут освоены 
в будущем. Специалистам будущего 
необходима конкурентоспособность, 
в том числе всесторонняя 
подготовка и отобранные лучшие 
и апробированные направления 

различных направлений естественно-
технических наук, инженерии, 
современной техники и технологий, 
физики, математики, информатики. 
Данный метод обучения, 
предлагаемый в целях развития 
направления науки и исследований, 
дает возможность получить в данной 
области глубокие результаты, дает 
возможность учителю изменить свое 
мышление, тем самым изменить себя, 
воспитать подрастающее поколение 
через освоение современных методов 
обучения, овладеть достижениями 
науки и инноваций, добиться 
отличных результатов в этой области. 
Поэтому одной из главных задач 
современных педагогов является 
подготовка будущих поколений в 
этом направлении, не отставая от 
достижений мировой цивилизации, 
овладение современными методиками 
и приемами обучения в сфере 
образования страны.
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Қазақстандық оқушылар жыл сайын халықаралық пәндік олимпиадалардан 
жүлделі орын алып жүр. Биыл отандық оқушылар жүлде қорын арттырып, 
халықаралық олимпиадалардан Қазақстан тарихында болмаған рекордтық 
көрсеткішке жетті. Әсіресе жаратылыстану бағытындағы пәндерден еш елден 
кем емесін көрсетіп келеді. «Оқу – инемен құдық қазғандай» деп дана халқымыз 
бекер айтпаса керек, халықаралық аренада жүлделі орын алу табандылықты, 
қажырлы еңбекті талап етері сөзсіз. Жастайынан білімге құштар, ғылымға 
ынтық болған, үздіктер қатарынан көрініп жүрген балаларды осындай нәтижеге 
жеткізген жол кімге де болса қызық екені рас. Олардың ұстазы кім? Қай 
мектептен білім алған? Жеңімпаз болғаннан кейін алдынан нендей мүмкіндік 
ашылды? Осы сұрақтарға жауап іздеп әрі еліміздің түкпір-түкпіріндегі жас 
өрендерге үлгі болып, олардың да алға ұмтылуына түрткі болсын деген оймен 
олимпиада жеңімпаздары туралы жазғанды жөн көрдік. 



Ризабек Алпамыс 2021 жылы 
физика пәнінен Еуропада өткен 
олимпиадада күміс медаль, 2022 жылы 
осы пәннен Азия олимпиадасында 
қола медаль жеңіп алған. Сонымен 
қатар 2021–2022 жылдары физикадан 
халықаралық олимпиадада екідүркін 
күміс медаль иеленіп, Қазақстан 
құрамасының абыройын асқақтатты. 
Соның бірі Швейрацияның Цюрих 
қаласында өткен физика пәнінен 
Халықаралық олимпиада (IPhO) 
болатын. Физикадан өткен бұл 
олимпиадаға әлемнің 75 елінен 
368 құрама команда қатысқан. 
Осы үздіктер арасынан озық 
шығу оңай болған жоқ, дегенмен 
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барымды салдым дейді жеңімпаз 
журналистерге берген сұхбатында. 
Сонымен қатар биыл халықаралық 
О.Жәутіков атындағы олимпиадада 
алтын медальді қанжығасына 
байлады. Осы жылы Атырау 
қаласындағы «Білім-Инновация» 
мектеп-лицейін тәмамдаған оқушы 
Оңтүстік Кореядағы Ulsan National 
Institute of Science and Technology 
университетіне түскен. Таңдаған 
мамандығы: «электроинжерения». Бұл 
университет – Оңтүстік Кореядағы 
мемлекеттік төрт университеттің 
бірі, дүниежүзіндегі білім беру жүйесі 
мықты саналатын 200 жоғары оқу 
орнының тізімене енген. Ал Азиядағы 
ең мықты университеттер тізімінде 
21-орында тұр. 

Халықаралық олимпиадалардың 
бірнеше дүркін жүлдегері болған 
Ризабек Алпамыс: «Мақсатым 
– Қазақстандағы ғылым мен 
техниканың дамуына үлес қосып, 
жаңа технологиялар ойлап табу. Өз 
мемлекетімді озық елдер қатарынан 
көргім келеді. Келешекте шетелдегі 
оқуымды тәмамдап, білікті маман 
болып елге оралсам деймін. Бос 
уақытымда бағдарлама жасақтағанды, 
арасында футбол ойнап сергіп 
алғанды ұнатамын. Мұның бәрі – 
хоббиім, сондықтан уақытымның 
басым бөлігін ғылымға жұмсаймын 
десем болады», –  дейді.
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Үш жүзден аса оқушы арасынан оқ 
бойы озық шыққан Мадияр Қасымалы 
– Қарағанды қаласындағы №1 «Білім-
Инновация» мектеп-лицейінің түлегі. 
Халықаралық олимпиадаға пән 
бойыншаға дайындаған ұстазы – 
Абылай Саматов. Мадияр 7 сыныптап 
бастап химия пәнінен олимпиадаға 
қатысып, дайындалып келген. Алтын 
медаль жеңіп алардан бір жыл бұрын 
ол осы олимпиадаға қатысып, күміс 
медаль иеленген. 

«Алғаш рет қатысқанымда 
күрделі болды. Тапсырманы тез арада 
шешу керек, аса мұқият болу керек, 
шығармашылық ойлау да – аса қажет 
қасиеттің бірі. Осының бәрінен өткен 
соң, кейін тапсырманы уақытқа қарап 
шығару машығымды жетілдірдім. 
Осы орайда ұстазымның көмегі көп 
тиді, соның арқасында міне, өздеріңіз 
көргендей, алтынға да қолым жетті. 
Өзім мына біз өмір сүретін әлемнің 
негізгі тұжырымын түсінідіріп беретін 
органикалық химия бөлімін жақсы 
көремін», – дейді Мадияр. Биыл 
Оқу-ағарту министрлігі ұстазынан 
озған шәкірт Мадияр Қасымалыға 4 
миллион теңгелік сертификат және 
оқытушысы Абылай Саматовқа да 
ақшалай сыйлық табыстаған. 

Мадияр Қасымалы – химия 
пәнінен өткен Халықаралық 
олимпиадада (IchO–2022) алтын 
медаль жеңіп алған қарағандылық 
оқушы. Бұл әлемдік бәйгеде Қазақстан 
2017 жылдан бері алғаш рет алтын 
медальді қанжығасына байлап тұр. 
Олимпиада Қытайдың Тяньцзинь 
қаласында онлайн түрде өткен. Білім 
додасына әлемнің 83 елінен үш жүзден 
аса жас химик қатысқан. Әлемнің әр 
түкпірінен жиылған оқушылар бес 
сағатта тоғыз тапсырма орындауға 
тиіс болған. 
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Фетуллах Сам – астаналық 
құрама қанжығасына халықаралық 
олимпиадалардан талай рет медаль 
байлаған жас математик. Оның 
сиқырлы сандар әлеміне деген 
құмарлығы бала кезінен басталған. 
Қанмен келген десе де болады. Атасы 
– физика-математика ғылымдарының 
профессоры, ал анасы – математика 
пәні мұғалімі. Осыдан болар біреуге 
қиын соққан есепті Фетуллах 
шемішкедей шағатын. Дегенмен 
ол 7-сыныпта «Білім-Инновация» 
лицей-интернатына түскен соң ғана 
математикамен шындап айналыса 
бастапты. Осы уақыттан бастап 
пәндік олимпиадаларға қатысқан. 
«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» 
демекші, бала бойындағы ерекше 
талантты байқаған елге мәлім аңыз-
ұстаз Муаммер Гүлдің алдынан талай 
мықты шәкірттер түлеп ұшқан еді. Ол 

– Гиннес рекордтар кітабына енген 
педагог. Ұстазы әуелде математика 
үйірмесіне қатысып көр деп ұсыныпты. 
Уақыт өте мектеп бағдарламасынан 
тыс тапсырмаларды орындап, 
математикаға деген қызығушылықты 
одан әрі арта түседі. Бес жыл бойы 
тынбай еңбектенгенінің арқасында 
үздік нәтижеге қол жеткізіп отыр. 

«Математика есептерін 
шығарғанда өзгелер сияқты мүлде 
қиналмаймын. Дегенмен осы «Білім-
Инновация» лицей-интернатына 
түскенге дейін математикаға 
келешекте бар күшімді салатын басты 
пәнім болады деп қарамаппын», – 
дейді Фетуллах. Фетуллах талмай 
ізденіп, еңбек еткенінің арқасында 
республикалық олимпиадаларда 
дүркін-дүркін жеңімпаз болған. 
Содан соң халықаралық аренаға 
шығып, «Жібек жолы» математика 
олимпиадасында екі рет күміс медаль 
алған, Азия-Тынық мұхит елдеріндегі 
математикалық олимпиададан 
екі дүркін қола, күміс алса, биыл 
алтын медальмен оралды. Ол осы 
жылы Nurоrda білім беру орталығы 
жанындағы Spectrum халықаралық 
мектебінің 12-сыныбын тәмамдады. 
Алдағы уақытта Американың үздік 
университтерінің біріне түссем деген 
мақсаты бар. Дегенмен елордалық 
оқушыны Гонконгтегі белді 
университеттің бірі оқуға қабылдауға 
қазірден әзір отыр. Фетуллах 
бағдарламалау тілін меңгерсем дейді. 
Математикасымен қатар ағылшын 
тілін де жетік білетін жігіттің арманы 
орындаларына кәміл сенеміз. 
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Бақдәулет Ерназаров – 
биологиядан отыз үшінші рет өткен 
Халықаралық олимпиадада (IBO–
2022) қола медаль жеңіп алған 
жеңімпаз. Алматы қаласындағы «Білім-
Инновация» лицей-интернатының 
10-сынып оқушысы Қазақстан 
құрамасының мүшесі. Халықаралық 
олимпиада Армения мемлекетінің 
астанасы Ереван қаласында өткен. 
Әлемдік білім додасына жаһанның 
64 елінен 250 оқушы қатысқан. Бұл 
бәйгеге қазақстандық оқушылар 
жыл сайын қатысып жүреді, биыл 
да дәстүрден жаңылмай, бірнеше 
жүлделі орынға ие болып келді. 
Талай мәрте республикалық 
олимпиадалардың жеңімпазы 
болған Бақдәулет биология пәнінен 
олимпиадаға дайындықты 7-сыныпта 
оқып жүргенде бастаған. Алда әлі 
талай биіктерді бағындырарына 
сенімді оқушы қазір де дайындығын 
тоқтатқан емес. Мектеп бірітеуіне 
санаулы уақыт қалғандықтан әзірлікті 
күшейтіп, келер жылы алтын аламын 
деген мақсаты бар. Бақдәулет осы 
олимпиадаға дайындаған жетекшілері 
Әділет Сағынтаев пен Ілияс Сақымовқа 
алғыс айтатын жеткізді.  

Дәл осы оқушылардай әлемдік 
аренаны бағындырғысы келмейтін 
бала жоқ шығар. Сізге шабыт берер 
жетістіктерді бөлістік, енді мұндай 
жетістікке сіз де жетуіңіз үшін не 
істеуге болатынын, дайындықты неден 
бастау керек деген сұраққа жауап 
берсек дейміз. Ендеше, кеттік!

Ең алдымен, қай халықаралық 
олимпиадаға барасыз, соны анықтап 
алыңыз, содан соң таңдаған 
олимпиадаңыздың өткен жылғы 
тапсырмасын орындап көріңіз. 

Былтырғы тапсырмалар 
міндетті түрде халықаралық 
олимпиада сайтының «Тапсырмалар» 
бөлімінде болады. Одан бөлек 
арнайы жинақтар болатынын да 
біле жүріңіз. Осындай пайдасы зор 
дайындықтар олимпиадашының 
алдағы бәйгеде жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар шығуына көмектеседі. 
Орындаған тапсырмаларыңызды 
тексеріп, мұғаліммен бірге отырып 
талқылау да көп пайдалы болмақ. 
Нақты олимпиадаға қатысам деген 
мақсатыңыз болмаса да, қызық үшін 
олимпиада тапсырмаларын орындап 
көріңіз, ғажайып тапсырмалар әлемі 
қызығушылығыңызды оятатын 
шығар?!
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Қазір интернеттен іздеген 
мәліметіңізді өте оңай табуға болады. 
Олимпиадашылардың дайындығына 
көмектесетін түрлі видеосабақтарды 
да ала аласыз. Шет тілін білсеңіз, 
Coursera секілді халықаралық 
деңгейдегі платформаға дәрісін 
жүктейтін мықты мамандардан 
да білім ала аласыз. Өз бетіңізбен 
дайындалу мен дисциплина сізді 
зор табысқа жеткізеді. Интернет 
дәрістерді оқытушыңызбен бірге 
көруді де ұмытпаңыз. Пайдалы білім 
ешкімге артық болмайды. 

Өз бетіңізбен дайындалудың 
орнын ешнәрсе баса алмайды, 
дегенмен солай екен деп сабаққа 
бармай қою, дайындыққа қатыспау 
дұрыс емес. Тәжірибелі мұғалімнің 
аты – тәжірибелі мұғалім. Мектептегі 
сабақ не үйірме барысында түсінбеген 
тұстарыңызды біліп қаласыз. Үлкен 
бәйгеге дайындықта ұсақ-түйек деген 
болмайды. 

Өз пәніңіз бойынша түрлі 
олимпиадаларға қатысып көріңіз. 
Көздеген олимпиадам бұл емес 
деп, өзгелеріне қатысудан бас 
тартудың қажеті жоқ. Бұл – уақыт 
жоғалту емес, керісінше, тәріжибе. 
Түрлі тапсырмаларды орындап, 
уақытты тиімді пайдаланып, ойыңды 
шашыратпай, назарыңды бір 
мәселеге аударып, бәрін ұтымды 
жоспарлап үйренесіз. Мұның бәрі 
– жарыс барысындағы практика 
кезінде қалыптасатын машықтар. 
Кейде білімің бола тұра, машығың 
жетпегеннен әттеген-ай деп қалатын 
кездер де болуы мүмкін. 

 Олимпиадаға қатысуды мақсат 
тұтқан өзіңіз құралпы балалармен 
араласа бастаңыз. Бірге дайындалу – 
тек сізге емес, досыңызға да зор көмек. 
Олимпиадаға қатысқан балалардан 
сұрап, жарыстың «ішкі әлемін» 
біліп алыңыз. Сөйтіп, алдыңыздан 
кезігер кедергілерді оңай еңсересіз. 
Бастысы бірге олипиадаға қатысып, 
бірге дайындалып жүрген балаларға 

«бәсекелес» деп емес, білім додасында 
бір-біріміздің дамуымызға септігін 
тигізіп жүрген жолдас деп қараңыз. 

Ұлы далаға қоңырау болып келген 
Ыбырай Алтынсарин атамыз:

Өнер-білім бар жұрттар
Тастан сарай салғызды;
Айшылық алыс жерлерден,
Көзіңді ашып - жұмғанша,
Жылдам хабар алғызды.
Аты жоқ құр арбаны
Мың шақырым жерлерге,
Күн жарымда барғызды.
Адамды құстай ұшырды;
Мал істейтін жұмысты
От пен суға түсірді;
Отынсыз тамақ пісірді,
Сусыздан сусын ішірді, – деп 

ғылымның құдіретін қалай дәл 
сипаттаған?! Экономикам қарқынды 
дамысын деген ел әуелі жастарына 
білім беріп, назарын ғылымға бұрары 
анық. Ақпарат пен ғылым дәуірінде 
оқу-білім игергенде ғана күніміз 
жарық, аспанымыз ашық болары 
сөзсіз. Әрдайым білуге ұмтылған 
жастарымыз көп болсын деп тілейміз!
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В Послании Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева народу 
Казахстана «Справедливое 
государство. Единая нация. 
Благополучное общество» 
благополучие граждан отмечено как 
одно из приоритетных направлений 
стратегии государства, в том числе и 
по обеспечению благополучия детей. 

Понятие «детское благополучие» 
отражает целый ряд показателей: 
материальное благополучие, 
состояние здоровья и защищенность, 
образование, отношения в семье 
и со сверстниками, поведение и 
риски, субъективное восприятие 
благополучия самими детьми и 
подростками.

Благополучие детей в 
настоящее время становится 
основным ценностно-целевым 
ориентиром развития государств и 
национальных систем образования. 
Воспитание здорового, счастливого, 
благополучного человека - 
сверхзадача для каждого участника 
образовательного процесса, 
предусматривающая поддержку 
детей и молодежи в поисках своего 
жизненного пути, в развитии 
способностей и реализации 
природного потенциала. 

Одним из проявлений заботы 
государства о состоянии здоровья и 
защищенности детей, их материальном 
благополучии, образовании и 
социализации является внедрение 
в Казахстане с 2022 года такого 
национального мониторингового 
механизма как индекс благополучия 
детей. 

Индекс благополучия является 
действенным способом привлечь 
внимание политиков и всего общества 
к тем проблемам детей, которые 
требуют срочного вмешательства 
государства и общественности. 

Как отмечает Глава 
государства, «защита прав детей, 
здоровье, образование и развитие 
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подрастающего поколения – наши 
безусловные приоритеты», поэтому 
«мы должны обеспечить счастливую 
жизнь всем детям в Казахстане и 
обязаны прислушаться к голосу 
каждого ребенка».

Право ребенка быть субъектом 
собственной жизни, принимать 
активное участие в общественных 
преобразованиях реализуется в 
нашей стране через деятельность 
детских представительств Комитета 
по охране прав детей по вопросам 
обеспечения прав детей, которые, 
начиная с 2020 года, функционируют 
в каждой школе и колледже. 

Приоритетами деятельности 
детских представительств являются: 

1) защита прав и законных 
интересов детей; 

2) содействие в решении 
актуальных проблем участия детей в 
жизни общества и государства; 

3) поддержка детских 
социальных инициатив и детских 
общественных объединений во благо 
детей, общества и государства.

Каким потенциалом обладают 
детские представительства 
как инструмент обеспечения 
благополучия детей?

   
Школа – это маленький мир, 

в котором формируются первые 
представления детей о праве в 
реальной жизни. Опыт, приобретенный 
детьми в стенах школы, порождает 
у них правосознание, и от этого 
будет зависеть, будут ли дети жить 
в обществе, где они не допускают 
правонарушений и где нормы права 
являются основой общественного 
порядка.

Мы убеждены, что не только 
взрослые, но и дети имеют право 
быть услышанными и вовлеченными в 
принятие решений по всем вопросам, 
которые их касаются и влияют на 
состояние их благополучия. 
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Важно создать благоприятные 
условия, чтобы дети знали и 
осознавали свои права, могли их 
свободно реализовывать и защищать, 
при необходимости обращаясь 
к государственным, частным и 
общественным институтам за помощью 
и поддержкой.

Детские представительства 
являются одним из инструментов 
обеспечения благополучия детей 
и являются объединениями, 
реализующими право детей на 
полноценное участие в жизни 
общества и государства. Членами 
детских представительств 
являются  несовершеннолетние 
граждане Республики Казахстан, 
представляющие интересы 
организаций образования, городов и 
районов,  избираются или делегируются 
в его состав сроком на год с правом 
последующего переизбрания в случае 
соответствия возрастному критерию и 
иным требованиям.

Члены детских представительств, 
по согласованию, могут участвовать 
в работе комиссий центральных 
государственных и местных 
исполнительных органов по вопросам 
обеспечения прав детей.

Деятельность детских 
представительств предполагает 
групповую работу, в процессе 
которой участники выявляют и 
доводят до сведения центральных 
государственных и местных 
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исполнительных органов:
1) информацию о нарушении 

прав детей;
2) мнения и решения детских 

представительств в вопросах, 
касающихся положения детей в 
организациях образования;

3) предложения детских 
представительств по решению 
социальных и других вопросов в 
организациях образования;

4) иные формы работы, 
соответствующие целям и задачам 
детских представительств.

В целом, трехлетний опыт 
организации деятельности детских 
представительств в организациях 
образования Казахстана 
свидетельствует, что не только 
взрослые, но и дети могут и должны 
быть вовлечены в принятие решений 
по всем вопросам, которые так 
или иначе влияют на состояние их 
благополучия. 

Актуальными проблемами 
современного казахстанского 
общества являются: социальное 
сиротство, детская агрессивность и 
девиантное поведение, суицид среди 
молодых людей, криминализация 
подростковой и молодежной среды, 
распространение в ней деструктивных 
субкультур и сообществ, отсутствие 
у детей и подростков способности 
противостоять стрессовым и 
разрушительным внешним влияниям, 
в том числе, с использованием 
современных интернет-технологий.

Комитетом по охране прав детей 
МП РК создаются благоприятные 
условия для того, чтобы дети 
знали и осознавали свои права, 
могли их свободно реализовывать 
и защищать, при необходимости 
обращаясь к государственным, 
частным и общественным институтам 
за помощью и поддержкой.

В целях привлечения детей к 
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обсуждению вопросов и внесению 
предложений в области охраны прав 
детей в августе текущего года проведен 
Саммит детских омбудсменов «Год 
детей: государственный приоритет – 
дети». 

Саммит послужил эффективной 
диалоговой площадкой, где 
встретились дети и взрослые  
для обсуждения  проблем и 
создания благоприятных условий 
для физического, психического, 
интеллектуального развития детей. 

На  встрече поднимались 
актуальные вопросы в области 
защиты прав детей: о роли детских 
омбудсменов, о профилактике насилия 
среди детей, о проблемах ношения 
школьной формы, о школьной среде 
без буллинга, о сотрудничестве 
учителей и учеников.

В предверии начала учебного года 
в рамках августовской конференции 
педагогов детские омбудсмены 
приняли активное участие в 
Республиканских отраслевых 
совещаниях специалистов сферы 
охраны прав детей.

Для школьников-активистов 
участие в подобных мероприятиях 
– это возможность занять активное 
положение в общественной жизни 
и внести реальный вклад в развитие 
благополучия страны. 

В рамках поручения Президента 
по укреплению правозащитного 
института в сфере детства  в 
регионах идет процесс назначения 
региональных уполномоченных по 
правам ребенка. 

Детским представителям 
предоставилась возможность 
выразить свое мнение, рассказать 
о своем направлении деятельности 
и внести предложения касательно 
роли деятельности омбудсменов, по 
созданию в школах условий для их 
работы, о сотрудничестве с вновь 
назначенными региональными 
уполномоченными по правам 

ребенка, с сотрудниками внутренних 
дел и неправительственными 
организациями. Намечены новые 
перспективы.

Несомненно, квалифицированная 
и сплоченная команда 
правозащитников сможет решить 
поставленные руководством страны 
задачи, какими бы сложными они ни 
были.

  

Исмуханова Ляззат Исламбековна 
Главный эксперт управления нрав-

ственно - духовного 
развития и общественного движе-

ния в сфере охраны прав 
детей Комитета по охране прав 

детей Министерства 
просвещения РК.
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Дәстүр бойынша жыл сайын өтетін тамыз конференциясы биыл «Білім 
берудің басты құндылықтары: отаншылдық, білімге құштарлық, еңбекқорлық» 
тақырыбында өтті. Үш қасиеттің алғашқысын қалыптастыруда білім ордасы – 
мектеппен қатар, отбасының орны бөлек, өйткені «Отан отбасынан басталады». 
Бұл тақырыптың биылғы тамыз конференциясына таңдалып отырғаны да бекер 
емес, жаңа ақпарат ғасырының баласын тәрбиелеу жолы да өзгеше болмақ. Осы 
тың жолды қалай дұрыс, адаспай өту керегін ұстаздар мен ата-аналар қауымы 
болып бірге талқылап, түрлі ойды ортаға тастап, бір-бірімен тәжірибесін, пікірін 
бөлісті. «Мектеп пен ата-ананың бала тәрбиесіндегі рөлі» атты тақырыпта тамыз 
кеңесінің шымылдығы ашылған болатын. Білімді, сауатты да салауатты ұрпақ 
тәриелеудің жылдар бойы дәлелденген формуласы бар. Ол ата-ана, бала және 
мұғалім деген үштағанның тіл табысуынан тұрады. 
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«Отан», «отбасы» деген сөздердің бір түбірден тұратыны да бұл ұғымдардың 
егіз екенін аңғартып тұрса керек. Бүлдіршін шағынан туған үйін, шаңырағын, 
туған-туыс, бауырларын сүюді бойына сіңіріп өскен бала бірте-бірте махаббаты 
кеңейіп, елін, жерін сүюді де үйренеді. Кіші Отаны – отбасын сүю ұлы Отаны – елін 
сүюге ұласады. Байқағанымыздай, отаншыл болу – өзін тапқан анасын, өзі туған 
шаңырағын қастерлеуден бастау алады. Әрине, одан әрі балабақша, мектеп, өз 
ортасы секілді қоғаммен араласып, отбасынан алған тәрбиесі толыса түседі. 
Мұндағы үлкендердің міндеті – баланың бейімін, қабілетін аша білу, «шамын 
жаға алу», сондықтан қазіргідей ақпараты толассыз ағып жатқан жаһандану 
дәуірінде отансүйгіш баланы тәрбиелеуде үлкендер – ата-аналар мен ұстаздар 
қауымы білесе отырып, жұмылған жұдырықтай әрекет етуі ауадай қажет. Бала 
тәриесіне жауапты әр тарап өз міндетін, мойнындағы жауапкершілігін сезініп, 
ізденіс жолынан танбау керек-ақ. Ғасырдан ғасырға жеткен бай мәдениетімізді 
қастерлеу, оны келер ұрпаққа мұртын бұзбай жеткізу, ғажап дәстүріміздің 
арқасында елім деп емешегі үзілген елжанды азаматтарды тәрбиелей алу – 
біздің әрбірімізге жүктелген міндет. 

Үздік формула: үш тұлға

Ата-ана, бала және мұғалім 
арасындағы ашық әңгіме, өзара 
тіл табысу – ұлттық тәрбиемізді 
бала бойына сіңірудің таптырмас 
көзі. Жеткіншектерге әке-
шешенің қадірін түсініп, ұлттық 
қасиетін, өнегесін бойына 
сіңіруге, дегеніне құлақ асып, 
мейірімді болуға тәрбиелеу – 
отансүйгіш азамат тәрбиелеу 
жолындағы ұзақ жолдың алғашқы 
баспалдақтарының бірі. Алаштың 
ақыны, «Педагогика» еңбегінің 
авторы Мағжан Жұмабаев: «Жас 
бала – жас бiр шыбық, жас күнде 
қай түрде иiп тастасаң, есейгенде 
сол иiлген күйiнде қалмақ» 
деген екен. Баланы жастайынан 
нендей бағытқа бұрсақ, кейін 
соның жемісін көреріміз анық. 
Бұл жолда ата-ана мен ұстаздың 
алар орны ерекше. Бұл жөнінде 
биылғы тамыз кеңесінде де жан-
жақты талқыланып, ата-ана мен 
мектеп арасындағы байланысты 
нығайтатын түрлі амалдар 
қарастырылды. 

Ой-пікірі дамып, қалыптасқан, 
адамгершілігі жоғары, мәдениетті 
тұлғаны қалай қалыптастырмақ 
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керек? Бұл мәселе ата-ананы да, 
мектепті де бірдей толғандырып, қай 
заманда да күн тәртібінен түспеген. 
Тәрбие жұмысы өз нәтижесін 
берсін десек, ата-ана мен мектеп 
тығыз байланыста болуы шарт. 
Ынтымақтастық – осы мәселені 
шешудің бірден-бір жолы. Бір ақиқат 
бар: баланың бас ұстазы – оны 
өмірге алып келген ата-анасы, демек 
адамзаттың бас ұстазы да – ата-ана. 
Адам бойындағы керемет қасиеттің 
бәрі отбасында жарқырап көрінеді, 
бүр жарып қалыптасады. Анадан 
мейірім, әкеден ақыл алып өскен 
баланың отанына деген махаббаты 
да ұлы болмақ. Қай ата-ана болмасын 
баласының адал, мәдениетті, білімді 
де тәрибелі болғанын қалайды. Ал 
адам өміріне сенімділік, мән беретін 
не десек, ол – ата-ананың сенімі. 

Жеткіншектер тәрбиесінде 
отбасы мен мектептің екеуара 
байланысына үнемі көңіл бөлінуге тиіс. 
Әрбір мектептегі сынып жетекшісі ата-
анамен бірлесіп жұмыс істеп, тиісінше, 
ата-ана да мектептегі баласының 

жүріс-тұрысына, тәрибесіне 
қызығушылық танытып, білуге, бірге 
жұмыс істеуге ұмтылса – нағыз ұлтын 
сүйген ұл-қыз тәрбиеленері анық. 

Үлгі етерлік байланысты орнату 
тек бір тараптың қолынан келмейді. 
Сондықтан екі жақ та бірдей ұмтылса 
ғана нәтижесі ғажап болмақ. Алдымен, 
мектепте қайтпек керегіне тоқтала 
кетейік. 

Мектеп – біліммен қатар тәрбие 
берер киелі орын. Мұнда отбасы 
ешқашан шет қалған емес. Сондықтан 
мектеп мұғалімдері, нақтырақ 
айтқанда, сынып жетекшілері 
өз сыныбындағы оқушылардың 
отбасылық жағдайынан хабардар 
болып жүреді. Ата-анамен баланың 
бойындағы отаншылдық сезімін 
қалыптастырып, дамыту үшін 
баланың үй-ішімен байланысын 
нығайтуы керек. Бұл үшін түрлі 
әдістерді қолданып келеді. Баланың 
ата-анасымен, жанұя жағдайымен 
толық танысу үшін оқушы үйіне бару, 
ата-анасына хат жазып, мектепке 
шақырудан бөлек, ата-аналарға 
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педагогикалық тақырыпта түрлі 
мысал әңгімелер айта отырып, нендей 
әдебиеттер оқуға болатынын ұсыну, 
сол арқылы пікір алмасу, пікір алмасу 
нәтижесінде арнайы бір шешімге келу 
де көп көмектесері анық. Сонымен 
қатар, қазіргі таңда барлық ата-анамен 
жалпы жиналыс өткізу дәстүрге еніп 
кеткен. Көбіне әр ата-анамен жеке 
сөйлесу де керемет нәтиже беретінін 
де естен шығармаған жөн. Осындай 
түрлі жұмыстар жүргізу – әрбір сынып 
жетекшісінің төл ісіне айналуы шарт. 
Өз сыныбындағы әр баланың мінезін, 
отбасылық жағдайын, үлгерімін, 
өзгелермен қарым-қатынасын, бейімін 
«беске» білетін ұстаз балалардың ата-
анасымен де мінсіз байланыс орната 
алары анық. Мұндай байланыс сынып 
жетекшісінің жұмысын жеңілдететінін 
де біле жүргейсіз. Отаншылдық 
мәселесінде отбасының орнын 
ешкім баса алмайды, сондықтан 
бұл тараптың жауапкершілігі де өте 
жоғары, өйткені адам «ұяда не көрсе, 

ұшқанда соны іледі». Ал жастайынан 
бесік жырын, ертегі, батырлар жырын 
тыңдап өспеген баланың бойынан осы 
алып күштің сарқылу қаупі жоқ емес. 
Осы орайда халық батыры Бауыржан 
Момышұлының мына бір сөзі еске 
түседі: «Біріншіден, бесік жырын 
айтатын келіндердің азайып бара 
жатқанынан қорқамын, екіншіден 
немерелеріне ертегі айтып бере 
алмайтын әжелердің көбейіп бара 
жатқанына қорқамын, үшіншіден, 
дәстүрді сыйламайтын бабалардың 
өсіп келе жатқанынан қорқамын. 
Өйткені, бесік жырын естіп, ертегі 
тыңдап, дәстүрді бойына сіңіріп 
өспеген баланың көкірек көзі көр бала 
ма деп қорқамын. Ал, көрдің қолына 
балта берсең, шаба салады, найза 
берсең, сұға салады, намыстанбай 
бұға салады. Мен табиғатынан, 
тағдырынан болған соқырлықтан 
жазылмасаң, халық болудан қаламыз 
ба деп қорқам».

Бала – әрбір ата-анаға берілген 
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аманат, оны қалай құлпыртам десеңіз 
де, құлдыратам десеңіз де – бәрі сіздің 
қолыңызда тұрған дүние. Ұрпақтан 
ұрпаққа жеткен адамгершілік 
қасиетінің тамаша үлгісін де осы 
отбасынан алып ұшамыз. Дастархан 
басындағы үлкендердің әңгімесінің 
өзінде талай тәрбие жатыр. Онда 
айтылған отаншылдық, туған жерге 
құрмет, елге қызмет хақындағы 
әңгімелер – тәлім-тәрибенің іргетасы. 
Отбасының екі міндеті болса, соның 
бірі – өмірге әкелген баланың бойына 
ең асыл қасиеттерді сіңіріп, жұртым 
деген азаматтарды тәрибелеу, 
баланың тұлға ретінде қалыптасуына 
барлық жағдай жасау. 1989 жылы 
қабылданған «Бала құқы жөніндегі 
конвенцияда» отбасының міндеті 
«бала құқығын қорғау, оған қамқор 
болу» деп көрсетілген.

Отанды сүю – ұлтты сүюден, өзіңді 
сүюден басталады. Өз ұлтын сүйетін 
жан отбасынан соның бәрін түйсініп 
өседі. Содан болар отбасында берілер 

тәрибенің дені этика, педигогика, 
этнопедигогика, психология секілді 
ғылымдармен тығыз байланысты 
екеніне уақыт өткен сайын көз 
жеткізіп келеміз. Тіпті әрбір ырым-
тыйымымыздың да астарында үлкен 
ғылым жатқанын байқаймыз. Мәселен, 
қазақ «күлді баспа» деп тыяды. Бұл 
химия ғылымымен тығыз байланысты, 
бір сынап сынып кетсе, оны қолмен 
ұстамауға, барынша сақ болуға 
тырысамыз. Ал күл  дегеніңіз – түрлі 
металдың қалдығы. Онда не түрлі улы 
қалдықтар жатыны анық, осыны білген 
қазақ күлді жолға төкпеген, аяқпен 
баспаған. Осындай әрбір тыйымның 
тәпсірін «жаман боладымен» 
қайтармай, ғылыми негізде үйде ата-
ана, балабақша мен мектепте тәрбиеші 
мен мұғалім түсіндірсе, баланың өз 
халқына деген махаббаты артпаса, 
кемімесі анық. «Атадан бала тусайшы, 
ата жолын қусайшы» демекші, атадан 
балаға мұраға қалып келе жатқан 
асыл қасиеттерді келер ұрпақ бойына 
сіңіре білу де асқан шеберлікті талап 
етеді. Мұндай қасиетті бала бойына 
сіңіретін адамның, ең алдымен, өз 
бойында осы қасиеттер болмақ 
керек. Өзінде жоқты өзгеге ешкім 
де бере алмасы хақ. Ендеше ұлтын 
сүйген елжанды ұрпақ тәрбиелегісі 
келген азамат алдымен «Өз бойымда 
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сол қасиет бар ма?» деген сұраққа 
жауап іздесе – абзал. Отаншыл азамат 
тәрбиелеу – ата-ана мойнында екені 
белгілі, алайда бұл жерде «үздік 
формуладағыдай» мұғалімнің де үлесі 
зор. Осы орайда ұлттық тәрбие қазақ 
тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне 
ғана қажеттей көрініп жатады, дегемен 
әлгінде мысал келтіргендей, қазақтың 
әрбір мақалын, ырым-тыйымын ғылым 
тілімен түсіндіріп беріп-ақ, химия, 
физика, биология және тағы да басқа 
пән мұғалімдері де керемет атсалыса 
алатынын білсе дейміз. 

 «Тәрбие – тал бесіктен» деп ата-
бабамыз бекер айтпаған. Мұның сыры 
тым тереңде екені рас. Балаға тәрбие 
бергенде ешқашан ескірмейтін 
қағидалар болады. Олар өмір сынынан 
өтіп, әбден сыналып, дәлелденген. 

 «Ел болам десең, бесігіңді түзе» 
деген Әуезов әулие ме дерсің?! Не 
деген дәл айтылған сөз!? Балаға 
жастайынан берілген тәрибе, ұлтын, 
отанын сүйіп өсіру – ел ертеңі нендей 
боларын аңғартса керек. Әрбір ата-
ана, оқытушы өз алдында қандай 
үлкен міндет, жауапкершілік тұрғанын 
осындан-ақ сезінсе болады. Балама 
нендей дүние ұсынып жатырмын, 
нендей өнеге көрсетіп жатырмын, 
нендей балабақшаға беріп, нендей 
мектепке беріп жатырмын деген 
сұраққа жауап бере алуы керек. 
Өз ұлтын, отбасын, жерін, елін 
сүйер азамат өсіру үшін әр отбасы 
үйінде ана тілінде сөйлеп,  баланы 
өз ана тілінде тәрибе, білім беретін 
балабақша, мектепке беруі керек. Жеті 
атасын біліп, ұлттық болмысымызды 
айғақтап тұрар ерекшеліктерімізді: 
дәстүр, ғұрып, тыйым, киім, тағам, 
ойындарымызды меңгеруі үшін үйде 
де, білім беру мекемелерінде де көріп, 
бойына сіңіріп, құлағына құйып өсуі 
шарт. Осындайда балаларға арналған 
сапалы контент мәселесі туады. Ұлттық 
ертегілер, ойыншықтар, тәрибелік 
мәні бар анимациялық фильмдердің 
көптеп тарап, сапалы да тартымды 

болуы басты назарда болса дейміз, 
өйткені бүгінгінің баласы ақпаратты 
теледидардан да, интернеттен де 
алып отырғанын ескеру керек. Ал 
мұны шектей алмаймыз, себебі қазіргі 
ғасырдың талабы да – осы. 

Сөз соңында ата-анаға да, 
мұғалімге де бірдей пайдалы шағын 
сауалнама ұсынсақ дейміз. Бұл 
сауалнамаға кез келген ата-ана 
жауап беріп, өз әрекетіне, бала 
тәрбиелеудегі бағытына сараптама 
жасай алады. Ал сынып жетекшілері 
оқушыларының ата-анасына осы 
сауалнаманы ұсынып, олармен жақын 
таныса алады. Сонымен «Мен қандай 
әкемін/анамын?» сауалнамасының 
сұрақтары мынадай:
1. Отбасыңызда өзара түсінушілік бар 
деп ойлайсыз ба?
2. Балаларыңыз сізге сырын айта ма?
3. Балаңыз сіздің істейтін жұмысыңызға 
қызыға ма? Ол туралы сұрақ қоя ма?
4. Балаңыздың достарын танисыз ба?
5. Балаңыздың достары үйіңізге келе 
ме?
6. Балаңыз үй шаруасына көмектесе 
ме? Бірге істейсіздер ме?
7. Отбасылық мерекелерге бірге 
дайындаласыздар ма?
8. Бірдеңе бүлдірсе, балаңызды 
жазалайсыз ба?
9. Балаңыздың қандай ерекше 
қабілетін, мінезін білесіз?
10. Балаңыз оқып жүрген мектеп 
туралы не ойлайсыз?
11. Балаңыз мектепте не болғанын сізге 
айта ма?
12. Сіздер (әкесі мен анасы) балаңызға 
өз жұмыстарыңыз туралы айтасыздар 
ма?
13. Балаңыз ұяла ма? Қаншалықты 
орынды әлде шектен шыққан ұялшақ 
па?
14. Отбасыңызда ұлттық жөн-
жоралғыларды сақтайсыз ба? Нені 
мысалға келтірер едіңіз?
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It is important for parents to be 
empathic and pay special attention 
to their children’s upbringing. Family 
plays a very important role in the 
formation of children as individuals, 
assuring their self-realization. 
Psychologist Nursulu Seydakova 
shares some information about how 
to raise children, what roles children 
should be assigned with and how 
to manage to pay attention to each 
child.



It is only the parents who are responsible for 
the upbringing of their children. Therefore, they must 
be mentally ready to have children in order to take 
responsibility for them, not shifting this responsibility 
on to their own parents or elder children. Otherwise, 
it is highly possible that the psychological state of 
the children may be affected by their parents’ being 
not ready to have them. Some of the consequences 
may rest in the children’s minds for the rest of their 
lives.

Therefore, before making the decision of having 
another child, parents have to tell their elder children 
that they will always have a special place in their 
hearts and in the family itself. Parents should explain 
that the existence of other children does not change 
their attitude towards the elder children. Every single 
child plays their own role. If the age gap between the 
first child and the second one is not big, it is very 
important to pay more parental attention to the 
eldest one right after the birth of the younger child. 
The elder child may begin thinking that their parents 
decided to have another baby because of their being 
bad. Therefore, parents need to pay more attention 
to the first-born. If parents fail to do so, it is possible 
that their child will responsively start to feel ill quite 
often. Elder children will then unconsciously want to 
skip kindergarten and spend more time with their 
parents so that they get more attention from them.

It is sometimes common not to respect the 
personal boundaries of children in many families. 
After the birth of other children parents start to put 
the elder child in charge, shifting the responsibility 
on to them. Yet, the elder child wants to enjoy their 
childhood. Being teenagers, children may have other 
interests. In this way, many parents deprive their elder 
children of feeling carefree. In addition, parents may 
unwittingly make the children give up starting their 
own family. Many children do not want to have their 
own families because of the consequences they have 
experienced. Instead, they continue to care for their 
siblings even in their adulthood. It may seem to them 
that their younger brothers and sisters are indeed 
their own children. Then, they cut off their own desire 
to have a family, not having any energy left for it.

Parents can violate their children’s personal 
boundaries by making them yield to the younger 
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New-born family member as elder 
children’s anxiety
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siblings. In this way, parents deprive elder 
children of the sense of self-importance. 
Therefore, these children begin to form 
the habit of giving up to satisfy their 
needs. It will be difficult for them to 
defend their own interests and achieve 
what they truly want. Such children may 
lose the ability to wish and ask for what 
they want.

If parents buy a certain thing for 
only one child, they should make it clear 
to the child that the thing belongs to 
them. They should not take it away from 
them and then give it to the younger 
children. It is important that the younger 
children understand the fact of their 
elder siblings being separate individuals. 

How much is the child satisfied with their place in the 
family? How do their feelings affect their future?

They all have their own toys that should 
not be taken away from them by 
manipulation. Therefore, parents should 
in the first place indicate the boundaries 
and place of every child so that they can 
defend their interests.

In addition to being responsible 
for younger siblings, many parents 
make their children responsible for their 
lives, provide them with everything in 
the future. It is the biggest mistake in 
upbringing. Parents are obliged to help 
their children in self-realization, since 
each child strives for their own desires.

Does having siblings affect a child in any respect? How much is the child 
satisfied with their place in the family? If parents are interested in searching for the 
answers to these questions, they at first should ask themselves how many children 
they want to have. Childrem from big families can say that they do not want to have 
a big family in their adulthood. It may be explained by the fact that they are not 
satisfied with the place they have in their family. It means that they do not like the 
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them. First of all, this desire is aimed 
at satisfying their wants. Children want 
to feel respected. They want to prove 
that they are worthy of the love of their 
parents. This desire does not emerge 
because of the child’s need. It simply 
provides them with a tool to declare 
themselves. Unfortunately, wrong goals 
can make children fail.

Those children who have received 
little care and attention can become 
advantageous for other people. Such 
children will always try to attach 
themselves to someone, pleasing 
everyone in order to subconsciously 
receive the love of people surrounding 
them. They can stand for any toxic 
treatment, even allowing other people 
to offense them. Some of the girls who 
lacked the love of their father can calmly 
allow others to humiliate them. They 
even can endure domestic abuse from 
their husband and relatives.

role which they play now. A child who 
lacks parental attention and love will 
make up their mind not to have many 
children in the future.

Many large families have both 
children who get little attention and, 
on the contrary, those children who are 
the parents’ most beloved and valued 
ones. This attitude can lead to serious 
consequences in the future. A child who 
has not had enough love and attention 
from their parents will unconsciously 
try to achieve all this through causing 
troubles. It may seem to them that only 
causing troubles can attract enough 
attention. This fact primarily applies to 
those children who are supervised by 
their grandparents. Getting children 
under grandparents’ supervision is 
a tradition that is followed by some 
parents. Even if the child does not cause 
troubles, they still may have a desire of 
proving something to the world around 

What principles should be followed when raising 
children?

1. Allow children to compete with each other. 
Competition between children is common. 
Children are born open to the world. There 
are no restrictions put in their minds. Getting 
everything from life is normal for them. When a 
baby wants to eat, their mother begins to feed 
them at once. If a person has no restrictions 
put in their head, they will achieve anything 
easily. It is normal to feel competitive and 
jealous. Jealousy leads to competitiveness, and 
competitiveness leads to success. One should 
not say to a child that it is wrong to be jealous 
of someone. Doing this, parents can suppress 
children’s desire to gain achievements. By 
upbringing children under limits and restrictions, 
parents can make them think that life is difficult. 
As a result, childern may start thinking that life 
is equal to pain.
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3. Modern upbringing should make it easy for children to get 
everything from life. Modern upbringing methods should also 
concern material welfare. Parents should buy their children 
whatever they want. It will promote their desire for getting 
what they want and achieving great goals. Parents do not 
always buy anything their child wants to have. It can lead to 
the situation where it may be difficult for children to satisfy 
their material needs in their adulthood. They simply will not 
allow themselves to spend money. Yet, it is important to 
teach the child how to spend money rationally. It does not 
matter whether parents have a lot of money or not. If a child 
wants a new toy, their parents should give them the money 
and let the child buy the toy themselves. It will form a child’s 
habit of saving money and buying those things that are truly 
needed. The child will learn to save and buy necessary things. 
This method helps children not only to learn how to manage 
money, but also manage desire.

4. Do not compare a child with other people’s children. Parents 
should compare their child with themselves. What kind of a 
person were they yesterday? Who are they today? What have 
they learned today? What will happen tomorrow if they work 
hard? Compared with other people’s children, a child thinks that 
their parents are unhappy with them. Praise is the best way to 
motivate a child.

2. Parents should try to listen to their children and see through 
them. Accepting the desires of their children, learning about their 
abilities, skills and talents allow parents to understand them. Every 
child needs to be paid enough attention.

5. Do not make children get excellent marks for gifts. Gifts 
should not affect academic performance. Parents should 
explain to their child that they must learn and develop 
personal qualities. A child needs to be taught how to satisfy 
their wants in the future. Children can program themselves 
into thinking that academic success comes through trials, 
difficulties or obstacles. Therefore, any thing a child needs 
should be bought only because they need it. Children should 
know that they study for themselves. Many parents put 
restrictions on the child. Parents can teach their children how 
to earn money by giving them small gifts for helping with 
household chores. Children need to be taught how to spend 
money rationally at a very young age.
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6. Do not form a child by severity. In any difficult situation, 
the child is to tell everything about their problems to their 
parents so that they can protect their child from any danger. 
Children should not look for outside help. Parents should be 
their child’s best friends. Parents need to make it clear to the 
child that they will support them  in any situation. Even if the 
child has caused some troubles and tells their parents about 
it, they first need to listen to the child and try to find a way 
out, not having to scold. Otherwise, they will no longer talk 
about their problems. Getting out of one problem will lead 
them into another problem. There is a piece of advice for 
mothers who raise girls saying that they should always build 
a trusting relationship with their daughters so that they can 

talk about their boyfriends. Every mother needs to build strong relationships with 
their daughter so that the girl can freely talk about her feelings, who she goes for a 
walk with, etc.

7. Children must never be told that their parents will abandon 
them if they stop listening to then or misbehave. If told so, 
children may close up and stop talking about their problems. It 
even can lead to committing suicide. Children may think that no 
one supports them. Such thoughts may remain with them for the 
rest if their lives. Even simple daily challenges can turn out to be 
a big disaster for them.
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Education is now considered the 
most complex and significant area of 
human activity. It plays an important role 
in the life of society, affecting people’s 
lives, their knowledge, skills, abilities 
as well as personal and professional 
qualities.

Modern society value the image of 
a person being capable of conducting 
independent research, mastering 
new skills and making non-standard 
decisions.

Modern education is presented by 
the means of remote learning, individual 
educational programs and phase training 
courses. These educational conditions 

allow many children to show their unique 
personal abilities and skills regardless of 
their educational background. Actual 
educational tools help Kazakhstani 
students to master a variety of skills and 
demonstrate high performance in the 
fields of education, sports and art.

There are a lot of young students 
nowadays who have already gained 
many achievements. These people are 
the winners of both republican and 
international awards.
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Baidauletova Adelina Aidosovna is one of these remarkable students. She is 
in the eighth grade of school No. 64 in Almaty. Adelina is the owner of the black 
and red taekwondo belts (2nd dan). In addition, she is a candidate for the master of 
sports of the Republic of Kazakhstan in taekwondo (WT). Adelina is now a member 
of the “BEST KID” sports club and practises under the guidance of Aipov A.S, a 
taekwondo coach.

Adelina have won numerous awards since she was 7. They include 15 gold, 9 
silver and 13 bronze medals.

Adelina’s most significant 
achievements are presented by the 
following awards: 

1. Champion of the Sports Schools 
Tournament of the Republic of 
Kazakhstan (2019);

2. Second prize-winner of the 
Republican Taekwondo Tournament 
among children (2019);

3. Champion of the Open 
Taekwondo Tournament (Bishkek, 2019);

4. Champion of the Fifth Open 
Taekwondo Tournament for the Zholbors 
Cup (Bishkek, 2021);

5. Champion of the 2022 
Almaty Taekwondo Tournament for 
the Cup of the Consul General of the 
Republic of Korea dedicated to the 
30th anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between South 
Korea and Kazakhstan.

Adelina’s mother says that her 
daughter is interested in sports because 
of her love for following an active lifestyle 
that has been always a part of Adelina’s 

life since her childhood. The mother 
of the young prodigy says, “Constant 
training process brings her good results. 
Frequent trips to various tournaments 
and training camps around the country 
and abroad not only contribute to her 
physical development, but also develop 
her intellectual skills. In addition to 
taekwondo, she is fond of modern dance. 
She even won awards for performing at 
a dance competition”.

Intense sport training did not 
prevent Adelina from showing great 
academic performance. She graduated 
from elementary school with honors. 
Adelina participated in subject 
olympiads. Being in high school, she 
received merit certificates for good 
academic performance. Adelina actively 
participates in the social life of her 
school.

Adelina is now interested in 
achieving the titles of “Master of Sports 
of the Republic of Kazakhstan” and 
“International Master of Sports”. She 

dreams of becoming an 
Olympic champion.

Adelina claims 
that only hard work, 
perseverance and patience, 
as well as the support 
of parents, can lead to 
great achievements. “My 
coach always says that 
our achievements are the 
result of the organized 
work of the three parties: 
the coach, the athlete and 
the parents. It is all about 
blood, sweat and tears,” 
says Adelina.
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Zhaskanat Aisulu is a girl from 
the village of Eginsu located in the 
district of Urdzhar, East Kazakhstan 
region. Aisulu became the winner of the 
“Kazakhstannyn bolashagy - zhastardyn 
kolynda” (“The future of Kazakhstan is 
in the hands of the youth”) republican 
scientific and practical conference when 
she was just 7 years old.

Being so young, Aisulu managed 
to defend a project for the production 
of the Kazakh national dish - red curd. 
In addition, in cooperation with Gulnur 
Akhanova, her teacher, Aisulu developed 
a business plan for creating a national 
brand and promoting the product on the 
world market. The project explains every 
single stage of red curd production, its 
history and the ways our ancestors used 
to cook it. The project also lists the 

product ingredients, which include many 
types of vitamins that have positive 
effect on human health.

Aisulu’s project won and passed the 
regional stage of the “Zerde” republican 
competition of research and creative 
projects among students of grades 1-7.

Aisulu is now in the 5th grade and 
has already won many regional and 
republican olympiads and competitions. 
Gulnur Akhanova says that her student 
is very smart and talented. There are 
no obstacles for her. She quickly learns 
and perceives any complex information 
despite her being young. She continues 
to present various projects promoting 
Kazakh national values.

Aisulu’s dream it to make a great 
discovery in the future and contribute 
to the development of her country. She 
puts human qualities in priority and 
always remains friendly to anyone. She 
advises other students to always obey 
their teachers, noting that she succeded 
with the help of her own teacher.
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Dmitry Kim is another Kazakhstani 
young prodigy who has achieved great 
success. He is a student of the 7th grade 
of school-gymnasium No. 120 named 
after Mazhit Begalin.

Despite his young age, Dmitry 
is the winner of many olympiads and 
competitions, both educational and 
athletic, and even creative ones. The 
most significant competitions Dmitry 
participated in are included in the 
following list: 

1. “Olympic Lesson” Sports Quiz – 
1st prize (Almaty, 2018);

2. “Aq Bota” Intellectual Marathon – 
1st prize (Almaty, 2018);

3. “Kangaroo – Mathematics for 
Everyone” International Intellectual 
Competition – 2nd prize;  

4. “Young Erudite” Republican 
Remote Olympiad – 1st prize (Astana, 
2020);

5. “Russian Bear - Linguistics for 
All” International Competition – 1st prize 
(2021); 

6. “Turan School Science Project” 
City Competition – Mathematics, 
Informatics – 1st prize (2021);

7. “Zerde” Republican Competition 
of Research and Creative Projects – 1st 
prize (2021);

8. Olympiad in Children and Youth 
Literature – 1st prize (Moscow, 2022).

Dmitry has been fond of 
mathematics and programming for more 
than a year. In his leisure time, he studies 
programming on different Youtube 
channels. Dmitry began to develop 
games and puzzles. He is now studying 
at the “ITGENIO” International Online 
School for Children, the Republic of 
Belarus. Dmitry studies programming in 
accordance with an individual program 
specially developed for him. During 
his study, Dmitry mastered Python 
and C# programs. Dmitry is currently 
learning Unity, a cross-platform game 
development program intended for 

creating 2D and 3D games for most 
popular platforms.

Thanks to his passion for computer 
science, Dmitry developed his own 
project and participated in the city 
competition for the best project among 
students – “Turan School Science Project 
– 2021” (mathematics, informatics). 
Dmitry won the 1st prize of the 
competition. He also won the “Zerde” 
Republican Competition of Research 
and Creative Projects (1st prize).

Dmitry has been fond of sports 
since his childhood. He has gained 
many achievements in taekwondo and 
swimming. He also likes to practise 
lezginka, a Caucasian dance style. Dmitry 
is a member of the “Bahar” dance studio 
(the “Spirit of the Caucasus” ensemble), 
which demonstrates outstanding 
performance in all dance competitions.
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Abay Togzhan is an amazing girl 
who knows more than 500 poems 
and epics by heart. She is the winner 
of numerous competitions in artistic 
reading. Togzhan is a student of the 10th 
grade of specialized gymnasium No. 12 
named after Sh. Ualikhanov.

Togzhan has been fascinated by 
artistic reading since she was 5. She 
inherited her love for artistic reading from 
her grandfather. She loves to read the 
poems of famous Kazakh poets Mukagali 
Makatayev and Abay Kunanbayev.

During her practice, Togzhan 
received the “Mukagali murageri” badge 
and the “Golden Microphone” award by 
winning the Anuarbek Baizhanbayev 
International Competition. She was 
given the title of “Zhas korkem soz oku 
sheberi” at the republican competition 
of young readers organized by the Nur 
Otan party in the framework of the Year 
of the Youth. It is difficult to list all the 

diplomas and awards Togzhan has won 
so far.

Togzhan’s mother says that all the 
family members are very supportive of 
Togzhan. Family support is the main key 
to success. Togzhan’s mother taught 
her daughter to read books at a very 
young age. She now advises all parents 
to promote a love of reading books in 
their children.
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The list of many other successful students 
who, in spite of all obstacles on their way, have 
gained numerous achievements is endless. They 
managed to achieve their goals at a very young 
age. It should be said with confidence that they 
have already made a great contribution to the 
development of education, sports and art in 
our country. It is important to wish them not 
to stop but rather go further and impress the 
whole world.

It is known that 2022 has been declared 
the Year of Children. Kazakhstani children have 
been given special assistance and attention. 
Specific measures have been taken in the field 
of education, health and social welfare in order 
to protect children.

President of The Republic of Kazakhstan 
Kassym-Jomart Tokayev noted in his speech 
that special attention should be paid to 
children. Their well-being is the cornerstone of 
the successful future of our country. Providing 
children with harmonious development and 
happy childhood is the national task. Therefore, 
every citizen of our country should be highly 
concerned about upbringing their child and 
educating them according to modern trends. It 
guarantees that the future of our republic is in 
safe hands.
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Тұрарқызы Дария  
Ақтөбе қаласы

№49 ЖББОМ 10 сынып оқушысы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың бастамасымен барыс жылы 
– балалар жылы деп жариялануы 
көңілімізге қуаныш ұялатты. Бала – 
ел  болашағы. Қай кезде де біздің  
денсаулығымыз, біліміміз, әлеуметтік 
жағдайымыз, қауіпсіздігіміз  ұдайы 
ел назарынан түскен емес. Атап 
айтсақ, мемлекет тарапынан білім 
беру саласында біршама оңтайлы 
өзгерістер енгізу жоспарланған еді. 
Өткен жылы қабылданған 2021-2025 
жылдарға арналған «Білімді ұлт» 
сапалы білім беру» ұлттық жобасы 
аясында балаларды мектепке дейінгі 
тәрбие және біліммен қамту, қала мен 
ауылдық мектептер арасындағы оқыту 
сапасының алшақтығын қысқарту, оқу 
орындарының тапшылығын жою үшін 
мектептер салу, қауіпсіз әрі жайлы 
білім беру ортасын құру және басқа 
да мәселелер жүзеге асырылылды. 
Бұл жобаның негізгі мақсаты да білім 
сапасын арттыру болып отыр.
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Сонымен қатар «Балалар 
жылында» балаларды дамытуға 
арналған арнайы бағдарламалар 
мен орталықтар  пайда болды. Біздің 
балалар неге қызығады, немен 
айналысады, барлығын зерттеп, 
біздің дүниетанымызды кеңейтуге де 
мүмкіндік туып отыр.  

Балаларды қорғау, ол біздің 
өмірімізді соғыстан қорғау, 
денсаулығымызды сақтау, болашақ 
ұрпаққа демократиялық негізде білім 
мен тәрбие беру жөніндегі барша 
әлемдегі озық пікірлердің тоғысқан 
арнасы десек, артық айтқандық емес.

Дәл осы күні болашақта 
адамгершілікке, әділдікке, баянды 
өмірге толы қоғам құру үшін оның 
негізі болып  отырған  бізге, яғни  
балаларға  барлық жағдай жасау 
керектігі тағы да паш етіледі.

Мемлекет  тарапынан жасалынып 
отырған игі істерді мақтана айтып 
отырсақта,  БҰҰ-ның жүргізген 
сауалнамасына жүгінсек, бүгінгі таңда 
әлемде әрбір оныншы бала үлкендер 
тарапынан жасалатын зорлық пен 
зомбылыққа ұшыраса, түрлі қауіп – 
қатерге де душар болып  отырады  
екен. Ендеше, бала өміріне төніп  
тұрған қатерді қалай тез, шапшаң 
анықтауымызға болады?  Менің бүгінгі 
ұсынысымда осы ой төңірегінде  
болмақ.  Кез-  келген  балаға қауіп 
төңген  уақытында (мысалға, ит 
қапқанда,зорлық - зомбылық 
көргенінде) жүрек соғысы жиелеп, 
қорқыныш сезімі пайда болады. Біздің 
негізгі міндетіміз баланың  жүрек  
соғысын 24 сағат бойы бақылап 
отыратын құрылғы дайындау. Себебі, 
бала қауіп пен қатерге, зорлық пен 
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зомбылыққа ата- анасынан жырақ қалған уақытта көп кездесетіні анық. Қазіргі 
таңда, дамыған елдерде адамның, техниканың орналасқан орнын, жұмыс істеу 
қабілетін анықтайтын құрылғылар бар. Ендеше біз өз ұрпағымызды қорғайтын 
құрылғы ойлап таба алмаймыз ба?

Әлемде  түрлі ақылды технологиялар дамып, бүгінде қолданысқа енуде. 
Олардың көпшілігі қажетті қызметті тез арада жүзеге асырады. Ең кереметі, 
олар арқылы уақыт үнемдеп және керек мәліметті тез арада алуға болады.

Мен  зерттей келе балаға ең жақын,  үнемі  баламен  бірге  болатын ол 
баланың  үстіндегі кез келген киім екендігін  анықтадым.  Ендігі сұрақ : киім 
бала өмірін қалай сақтай  алады.

Ақылды технологияның шыңына жеткен АҚШ, Жапония, Қытай елдерінің 
алпауыт компаниялары ақылды киімдер шығаруда.

Мысалға,  Қытайда  мектеп 
оқушыларының қайда жүргенін ата-аналары 
үйінде біліп отырады. Жухай бастауыш 
мектебінде оқушылардың формасына 
арнайы микрочиптер орнатылды. Енді ата-
аналар баласының барлық қозғалысын 
бақылап, қайда жүргенін білетін болады. 
Егер студент қауіпті жағдайға тап болса, 
микрочип ата-ананың немесе мұғалімдердің 
ұялы телефонына дабыл белгісін жібереді.
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Әмиян finder компаниясы әмиянға чип орнатып, оны ұялы телефондағы 
қосымшамен байланыстыру арқылы, картада әмиянның қай жерде тұрғанын 
біліп, оның жоғалмауын, жоғалған жағдайда оның тез арада табылуын 
қамтамасыз етеді. Менің де ұсынып отырған ақылды киімім дәл осындай 
ұялы телефондағы қосымшамен байланыстыру арқылы, баланың орналасқан 
орнын, жүрек қағысының жиілігін, қорқыныш сезімін анықтап, ата-ананың ұялы 
телефонына хабарлап отырса.

Адамзаттың алдында тұрған зор міндет - болашақ ұрпақтың бақытты 
өмірін қалыптастыру. Қазіргі басты миссия – жұртшылық назарын проблемалы  
балаларға, олардың құқығын қорғауға, бақытты балалық шағын тыныш әлемде 
өткізуге және өз елінің толық және бейбіт азаматы ретінде өсуіне ықпал ету. 
Ендеше, менің бүгінгі ұсынысым ғылым саласында қызмет етіп  отырған аға-
апаларымызға ой салады деген ойдамын.



Как воспитать ребенка лучшим и успешным? Таким вопросом наверное 
задается каждый родитель. И все ли одинаково понимают смысл слова 
«успешный». Если для кого то успех ребенка – этот отличные отметки в журналах 
и дневниках, а для других – это исполнение желаний своих детей какими бы 
они не были. Но, тем не менее многие родители стараются воспитать детей так, 
чтобы в будущем они смогли самореализоваться и твердо стояли на ногах. 

На сегодняшний день существуют очень много линий воспитания детей, 
предлагаемых лучшими психологами. Каждая из них имеет свои особенности, 
если одна стратегия предлагает воспитывать ребенка в строгости, то вторая 
советует предоставлять полную свободу детям, чтобы они могли с легкостью 
выражать свое мнение. Проанализировав разные подходы к воспитанию детей 
и профессиональные советы детских психологов можно сделать следующую 
подборку, которые смогут помочь в воспитании успешного и счастливого 
ребенка.  

Что же означает слово «успешный 
человек»? 

Для достижения цели, в первую 
очередь, нужно подобрать правильную 
стратегию и понять какой итог хотели 
бы. Поэтому у каждого человека свое 
понимание к слову «успешный». 

Родители должны понимать, что 
успешность ребенка не зависит от 
материального состояния или же 
высокого звания. Это комплексное 
понятие, которое включает множество 
компонентов: 

Самостоятельный выход из любой 
сложившейся ситуации и анализ 
информации для решения проблем. 

Пунктуальность и правильное 
планирование своего времени. 

Настойчивость на пути к 
поставленной цели, доведение начатого 
дела до конца, несмотря на неудачи. 
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Умение проигрывать и исходя из нее делать верные выводы. Радоваться 
чужим достижениям и всегда ставить успешных людей в пример. 

Коммуникабельность. 
Быть всесторонне развитым и любознательным, иметь различные 

увлечения. 
Умение работать над своими ошибками. 
Умение работать в команде и принимать помощь от других людей. 
Еще много других компонентов можно добавить в этот список, однако 

успех по вышеперечисленным описаниям означает самостоятельность, 
всесторонняя развитость, эрудированность и положительное мышление. 

Следующая подборка правил могут помочь родителям воспитать 
успешного ребенка. 

Так как понятие успеха – это целый комплекс составляющих частей, то и 
воспитание направленное на успешное воспитание ребенка должно состоять 
из разных элементов.

Всегда нужно любить своего ребенка 
Это звучит просто и естественно, но умение любить своих детей считается 

залогом успешности ребенка в будущем. Ребенок должен чувствовать себя 
любимым и нужным, ему нужно всегда уделять достаточного внимания. 
Родители должны уметь говорить вслух о своих чувствах, часто обнимать и 
показывать свою заинтересованность в делах ребенка.

Постанная поддержка во 
всех начинаниях

В процессе образования, особенно 
раннего возраста, ребенок должен получать 
одобрение от родителей, потому что они 
являются его близким окружением. Поэтому 
родители должны быть весьма аккуратны и 
тактичные в своих словах.

Так, например, если ребенку пришла 
идея учиться танцам, которые он увидел 
на клипе любимого артиста или принять 
участие в городских конкурсах талантов, 
не нужно его высмеивать или говорить, 
что он занимается ерундой. В таком случае 
психологи рекомендуют проявлять мудрость, 
дать малышу свободу самовыражения. Часто 
история успешного человека начинается 
именно от невинного детского увлечения. 
Любые начинания и увлечения нужно 
стимулировать и стараться понять, пусть и 
не по душе тебе.
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Помните, порой достаточно лишь одного неприятного эпизода, когда 
родители не поддерживают или не поддерживают идею ребёнка о том, что он 
закрывается и не перестает пытаться что-то новенькое пробовать и поискать.  

Если хобби ребёнка начинает тормозить учебу и затягивать слишком 
долго, родители просто должны установить определённые рамки, общаясь и 
обсуждая ситуацию.

Сосредоточьтесь на сильных сторонах ребенка
Для многих родителей вполне принято уделять больше внимания областям 

обучения, которые ребенок плохо понимает. Например, если он не любит 
математику и плохо разбирается в математических расчетах, то родители, 
скорее всего, отдадут своих детей на дополнительные занятия по этому 
предмету.

Такой подход не совсем корректен. Конечно, нужно мотивировать ребенка 
на всестороннее развитие и объяснять ему важность каждого предмета, но 
если у ученика есть такая особая слабость, как биология из всей школьной 

программы, он должен изо всех 
сил помочь ребенку развиваться 
в этом направлении. Возможно, 
такое стремление к биологическим 
наукам поможет стать успешным 
врачом в будущем. Если ребенок 
с раннего детства проявляет свои 
художественные способности, 
то родители могут отдать его 
таким творческим кружкам, как 
актерское мастерство, вокал, 
танцы и т.д. 
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Если родители сами не будут 
показывать хороший наглядный 
пример дисциплинарности и 
пунктуальности, то конечно 
требование от ребенка этих 
вещей будет неуместным. Если 
родители хотят, чтобы дети стали 
успешными и счастливыми, то, в 
первую очередь, им самим нужно 
быть активными, разносторонними, 
целеустремленными и 
любознательными. 

В младшем возрасте для 
ребенка семья - это центр его 
жизни, поэтому в этот период для 
них очень важен личный пример 
родителей. 

К примеру, если родители 
хотят, чтобы их ребенок больше 
читал, то им самим нужно больше 
внимания уделять книгам. Нужно 
чаще устраивать совместные 
походы в книжные магазины для 
покупки совместных книг. Также 
следует советоваться с ребенком 

Станьте примером для ребенка

при выборе произведений, кроме того нужно обсуждать сюжеты из книг и их 
авторов. Зона ответственности

В любом возрасте 
ребенок должен понимать 
ответственность за определенные 
части своей домашней жизни. Ни 
в коем случае не нужно защищать 
ребенка от мелких обязанностей, 
задача каждого родителя –  
научить ребенка выполнять свои 
обязанности самостоятельно и 
без напоминаний.

Например, с первого 
класса нужно научить ребенка 
самостоятельно собирать рюкзак 
в школу с вечера. Кроме того, в 
зависимости от возраста у ребенка может быть обязательство раз в неделю 
поливать цветы на кухне, кормить питомца и выполнять другие мелкие задачи, 
которые больше не направлены на облегчение жизни родителей, например, 
учить ребенка быть ответственным.
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Финансовая грамотность
Хорошо, когда с раннего детства 

дети усваивают простую истину: 
деньги – это не зло, деньги – это 
одно из средств получить желаемое. 
Умение зарабатывать деньги – один 
из важных сегментов успешной 
жизни, хотя и не всегда основной.

Прежде всего, дети уже с раннего 
возраста должны понимать ценность 
денег. Они должны объяснить, что 
каждая любимая игрушка имеет свою 
цену, и деньги не берутся из воздуха.

Карманные деньги – лучший 
способ научиться правильно 
управлять средствами. Детям 
младших и старших классов полезно 
сразу давать карманные деньги на 
определенный период времени, 
например, на неделю, чтобы ребенок 
мог ходить в школу, перекусывать, 
тратить личные средства и так далее. 
Чтобы он уже научился распределять 
необходимые ему суммы.

Объективно оценивайте достижения
Пустые похвалы и приписывание 

ребенку несуществующих у него 
качеств не поможет в воспитании 
успешного человека. Родители 
должны поддерживать правильный 
баланс между понятием «мой ребенок 
лучший» и реальными достижениями 
и способностями. 

Хвалите ребенка за его усердие 
и старания. Однако, если ваш 
ребенок не может объективно, 
например, проводить гимнастические 
упражнения, поговорите с ним 
честно. И обсудите, действительно ли 
он этого хочет и продолжит ли он эту 
деятельность.

В будущем это поможет ребенку 
критически оценить себя, увидеть его 
слабости и поработать над ними.



Крепкая спина
Несмотря на то, что мы писали выше, о необходимости обучать детей 

самостоятельно решать свои проблемы, существует множество ситуаций, 
когда важно, чтобы родители участвовали и ребенок чувствовал себя в 
безопасности. Например, если кто-то систематически беспокоит ребенка в 
школе, такой вопрос нужно решать на уровне родителей и учителей.
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Маленький человек должен 
вырасти с пониманием того, что в 
случае возникновения какой-либо 
опасности или неразрешимой 
проблемы родители могут помочь 
с советами или действиями. 
Внутренне это очень помогает 
детям сформировать сильное 
психологическое ядро и стать 
менее уязвимыми.
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Научите детей лучшему

Например, если подросток хочет 
покрасить волосы в яркий цвет, нельзя 
просто запретить ему это сделать, а на 
вопрос «Почему?» ответить «Потому 
что я так сказал/а». Если вы считаете 
такое преображение неуместным, 
попытайтесь поговорить на эту тему, 
переубедить, попытаться понять 
мотивацию ребенка. Возможно, 
после разговора он сам передумает 
или отложит изменение стиля. Если 
же желание ребенка непоколебимо, 
разрешите сделать это, даже если вам 
эта идея не нравится, ведь изменение 
цвета волос ничем не навредит ни 
самому ребенку, ни окружающим.

Строгие необоснованные 
запреты никоим образом не помогут 
вашему ребенку добиться успеха и 
счастья. Скорее, они просто сделают 
ребенка замкнутым, сложным и в 
будущем могут вызвать протестную 
реакцию.

С самого раннего детства дети 
должны обладать максимальной 
свободой выражать себя и знать 
мир. Под строгим запретом должны 
оставаться только действия, которые 
могут нанести непосредственный вред 
самому ребенку или окружающим. 
Однако каждый строгий запрет 
должен быть обоснован логично и 
логично.

Меньше запретов

Старайтесь как 
можно больше задавать 
ребенку с детства планку 
на качественную и 
успешную жизнь, которая 
в будущем будет для него 
необходимым минимумом.

Качественная еда и 
одежда, хорошая школа, 
регулярные путешествия, 
культурное развитие 
(музеи, театры, кино), 
спортивные секции – 
все это очень важно для 
успешного человека.
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Относитесь к негативным эмоциям детей спокойно
Некоторые родители совершают 

ошибки, пытаясь игнорировать 
негативные чувства своих детей в 
надежде, что они пройдут сами по 
себе. Это редко случается с эмоциями.

Если ваш ребенок ничего 
не может сделать и злится и 
расстраивается из-за этого, не 
игнорируйте его чувства. Лучше 
открыто обсудить проблему и вместе 
попытаться найти выход. В своей книге 
«Эмоциональный интеллект ребенка» 
психолог Джон Готтман говорит: 
«Если вы неоднократно объясняете 
детям, что их чувства неуместны 
или необоснованны, они наверняка 
вырастут, что с ними что-то не так». Их 
самооценка будет недооценена, у них 
будет больше трудностей в обучении 
и управлении своими чувствами 
и в преодолении трудностей. По 
сравнению с другими детьми им будет 

сложнее сконцентрировать свое 
внимание, выучить и найти общий 
язык со сверстниками.

Чтобы этого избежать, старайтесь 
относиться с уважением даже к самым 
трудным чувствам ребенка.

Конечно каждый ребенок – это 
индивидуальная личность и к каждому 
нужен отдельный подход в воспитании. 
Вышеперечисленные рекомендации 
помогут родителям воспитать не 
только успешного и лучшего ребенка, 
а в целом конкурентоспособного и 
самостоятельного человека. 
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The development of artificial 
intelligence (hereinafter referred to as 
AI) began in the middle of the 20th 
century. The term was proposed by 
John McCarthy, an American computer 
scientist, in 1955. In the summer of 1956, 
he convened a scientific conference at 
Dartmouth College. The conference was 
the starting point for the development 
of AI as a branch of science. The 
popularity of AI among the scientific 
community was then increased by 
the rapid development of computer 
science, algorithms and programming 
languages. People wanted to find out 
how close machines could approach 
the capabilities of the human mind and 
whether they can surpass it. 

AI has gone through several 
waves of changes since its emergence 
as a branch of science. Nowadays, 
AI is experiencing a renaissance 
provoked by the usage of big data, 
advanced computer technologies, 
and theoretical understanding. AI 
has become an indispensable part 
of numerous industries such as IT, 
marketing, healthcare, cybersecurity, 
art, military, etc.

THE EMERGENCE OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

HOW DOES AI WORK? 

AI uses algorithms to solve problems or certain situations. An algorithm is a set 
of instructions that is executed by a computer. A complex algorithm is built on other 
algorithms that are simpler in structure. Intelligence analyzes a situation based on 
the experience obtained in a similar situation. AI algorithms can learn from obtained 
data. Algorithms can evolve by learning new strategies that worked out in the past. 
Algorithms are able to create new ones without human involvement. There are many 
ways in which AI and machine learning can be used indirectly. It influences the lives 
of people in modern society.

AI helps in many areas of our life. It can read emails, show directions while 
driving, or recommend music or movies based on our taste. AI makes it much easier 
for people to connect with each other and find business partners and friends, thus, 
improving the social media world.
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AI IN SOCIAL NETWORKS

Twitter offers individual 
recommendations that are available 
along with the means helping to combat 
racist or inappropriate content. There 
exists an AI technology that improves 
the user’s experience. It allows Twitter 
to improve the recommended content. 
This technology processes a lot of 
data by using neural networks that are 
enough to find out what users prefer to 
see online.

Facebook’s deep learning has 
helped the platform capitalize on a huge 
part of the unstructured data generated 
by two billion people who updated their 
statuses 293,000 times within a minute.

The social media platform began 
to use AI and big data to target 
advertisements and fight cybercrime 
by removing offensive comments. There 
is an exponential growth in content 
using the platform. AI is considered an 
important tool for combating spam and 
showing users the social media content 
they want to see. AI greatly improves 
the user’s experience.

Chatbots are used to recognize 
phrases and words so that they can 
provide people with the content that 
would be helpful to consumers with 
finding answers to general requests. 
Chatbots are mostly accurate. 
Sometimes, one can feel like they are 
talking to an existing person online. 
For instance, chatbots can arrange 
hairdresser appointments by using AI.

WHAT TASKS DOES AI REPLACE 
HUMANS IN?

Digital assistants, such as Google 
Now, Apple’s Siri, Microsoft’s Cortana 
and Amazon’s Alexa, make life more 
comfortable. They help the user 
perform various tasks. For instance, 
digital assistants are able to check 
the schedule. Browsers are always 
available and can be started by sending 
commands to another application. AI 
plays an important role in the operation 
and performance of applications as it can 
learn from a unique user by processing 
their search requests.

It is possible to perform such 
actions as parking and driving cars 
by using deep learning, a subset of AI 
intended for determining the space size 
around a vehicle. Nvidia is using AI to 
provide cars with the ability to learn, 
think, see and navigate when driving.
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Gmail users can use smart replies 
in order to give answers to their emails 
much faster. Smart replies adapt to any 
content of the email. Users may respond 
by entering a response manually. Yet, it 
can be done just by selecting a one-click 
smart reply. For instance, if someone 

sends an email about an upcoming 
game, the addressee will be given a 
list of relevant smart replies offered by 
Gmail.

Google uses filters to ensure that 
the email reaching your inbox is not 
spam but a unique letter. Email filters 
sort emails into categories: Primary, 
Social, Promotions, Updates, Forums, 

and Spam. These filters allow the user 
to quickly find important letters. As it 
has been explained, Gmail sorts letters 
into four categories that have their own 
tabs, with spam email being put into a 
separate folder.

It has been a long time since AI 
started serving people by helping them 
search Google faster. When the user 
googles a term, the system provides them 
with a list of clickable recommendations. 



74         №1 (49) СЕНТЯБРЬ 2022

It is a common example of AI in 
operation. There exists predictive 
search that bases on the data 
collected by Google from the user, 
such as their age, location and other 
personal data. Google’s search 
engines have improved through the 
study of the linguistics units used 
in searches. AI learns when getting 
the search results. It adapts them 
over time to meet the user’s needs. 
For instance, when searching for 
something, the best Google matches 
will be displayed first. They will be 
followed by a list of sources that can 
answer the searched questions. The 
purpose of this Google algorithm is 
to find results that match the search 
best. In order to do it, Google uses 
AI to determine the quality of the 
content, which should match the 
user’s search. Retailer websites (e.g. 
Amazon) are using AI to collect 
information about people’s shopping 
habits and preferences.

Websites personalize the shopping 
process by offering new products 
that match the user’s habits. AI-
driven recommendations enhance the 
efficiency of Amazon.

Music services use AI to track 
listening patterns. The obtained 
information allows them to suggest 
other songs that would meet the 
listener’s taste. For instance, based on 
the listening habits of the user, Spotify 



offers touching playlists in order to 
search for new musical discoveries and 
fresh releases, with old favorite songs 
offered to the user too. Google Play offers 
personalized music recommendations. 
The AI-driven recommendations take 
into account the daytime and weather 
to suggest music playlists that can set 
the necessary mood.

Some apps (e.g. Google Maps) can 
consider construction locations and 
traffic to quickly find the user’s way to 
their destination. It is performed by AI.
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HUMAN OR AI. WHAT IS MORE EFFICIENT?

AI will greatly increase the efficiency of any occupation field, possibly increasing 
the amount of work people will have to do. By performing dangerous and repetitive 
manual labor, AI allows humans to use their energy on other jobs that would suit them 
better. These jobs may be dealing with empathy and creativity. People should choose 
the occupation they are interested in. It will increase people’s level of satisfaction 
and happiness. The development of AI diagnostic and monitoring technologies can 
have a great impact on healthcare. The improvement of medical institutions and 
organizations, as well as the improvement of equipment, gives AI an opportunity to 
reduce the cost of services, saving a lot of patients’ money. McKinsey reports that 
big data could generate up to $100 billion a year for medicine and pharmaceutical 
organizations. AI could have a more significant impact may on patient-care facilities.
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The implementation of 
autonomous vehicles, the use of 
AI and other tools intended for 
increasing work efficiency will solve 
traffic issues. Society may also stop 
wasting time on getting to work. 
People will be able to spend the 
time in other fields of occupation. 
AI can also increase the number of 
tools for detecting criminal activity, 
along with the detection of crimes. 
Nowadays, facial recognition 
technologies are used more than 
fingerprints database. The use of 
AI has brought many opportunities 
to the judicial system that do not 
violate human rights.



78           №1 (49) СЕНТЯБРЬ 2022

Nowadays, AI is considered a 
socially oriented technology, also 
being important both in industry and 
business. AI is now a fundamental 
technology used for growing 
digitization or digital transformation.

The researches conducted in the 
field of applied AI have already caused 
great breakthroughs in science. The 
fields of AI implementation range 
from quantum physics to medicine. 
In quantum physics, AI is used to 
predict and model the behavior 
of systems consisting of a billion 
subatomic particles. In medicine, AI 
is used to diagnose patients based 
on their genomic data. AI is used 
in various industries and finance 
operations. The opportunities of 
AI usage range from improving 
customer service by predicting what 
they need to spotting potential 
scammers. In manufacturing, it is 
used to manage manufacturing 
processes and predict equipment 
failures right before the emergence 
of one, thus making it possible to 
conduct maintenance and repair 
work. Consumers are being offered 
a lot of new technologies thanks to 
AI.
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In conclusion, it is necessary to mention that AI is making people’s lives much 
easier by providing them with a variety of services and programs. They help perform 
simple everyday tasks such as connecting with friends, using email applications or 
ride-sharing services. AI has undoubtedly changed the lives of people. In the future, 
it is important to ensure that AI algorithms are intended for meeting the general 
needs of humanity.
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Дорогой друг! 
Помощь по телефону доверия 
анонимна и бесплатна!

У каждого человека могут быть сложные жизненные 
ситуации. Телефон Доверия поможет вам быть 
понятым и принятым, разобраться в том, что 
происходит, и решить, какие шаги предпринять. 
Телефон Доверия открыт для детей и взрослых. 
Каждый человек будет выслушан и получит совет 
компетентного 
специалиста.

У всех нас меняется настроение, возможны резкие 
колебания в короткие промежутки времени 
- от радости и счастья до полного отчаяния. 
Поэтому очень важно иметь возможность 
проконсультироваться со специалистом, который 
убережет вас от конфликтов и необдуманных 
импульсивных поступков.

Уважаемые читатели!
 
При поддержке комитета по охране 
прав детей Министерства просвещения 
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Для оперативного реагирования на 
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Безопасность и благополучие детей в 
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