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Аю: Менің экелген жүмбақтарымды шешсеңдер жіберемін.
Тапсырма: Адамға серік, күзетке берік. (Ит)
Жүрегі бар, ізі жоқ, қанаты бар ұшгіайды.Су астында қыстайды. (Балық)
Кішкене ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар (қой)
Аю: Менің көңіл күйім болмай тұр, менің көңіл күйімді көтеріңдерші.
Тәрбиеші: Балалар, аюдың көңіл күйі болмай түр екен, көңілін көтеріп сергіту жат- 
тығуын жасап берейік.
Сергіту сэті: Тэрбиеші: Бауырсақ орманда келе жатса алдынан не кездеседі? (түлкі) 
Кәусар; Түлкі: Әй, бауырсақ, неге әндетіп кеттің? Дауысың қатты шығып кетті ғой. 
Бауырсақ, сені жеп қояйын ба? (Бауырсақ қорыққанынан жата қалады.)
Бауырсақ: Түлкіжан, мені жей көрмеші, қандай тапсырмаң болса да 
орындауға дайынмын.
Түлкі: Менің қолымда екі конвертте тапсырмаларым бар. Біреуі үлкен, біреуі кішкен- 
тай осындағы тапсырмаларды орындауға көмектессең мен сені жіберемін. Бауырсақ 
балалардан көмек сүрайды.
Тәрбиеші: Балалар, бауырсаққа көмектесейік, түлкінің тапсырмасын бірге орындай- 
ық. Тапсырма: «Адасқан сандар» 1,4,2,3,5.
Пішіндерді өз орнына қой. «Эксперимент»
Түлкі: -Жарайсың, бауырсақ, менің тапсырмамды жақсы орындадыңдар, 
бауырсаққа ризамын, келе жатқан жолыңмен бара ғой.
Тәрбиеші: -Бауырсақ жолдағы аңдардың тапсырмаларын орындап, аман-есен атасы 
мен әжесіне келіп жетеді.
Бауырсақ: Балалар, сендерге көп-көп рахмет, ормандағы аңдардың тапсырмаларын 
орындауға көмектестіңдер. Жарайсыңдар, балалар! Өте ақылды балаларсыңдар. Риза
мын, рахмет! Әжемнің пісірген 
бауырсағынан ауыз тиіңдер.
Тэрбиеші: Риза болған атасы мен әжесі қуанғаннан сендерге бауырсақ пісіріп жі- 
беріпті.
Тэрбиеші: Бүгін бізге қай ертегі кейіпкері қонаққа келді?
Балалар: -Бауырсақ - колобок, қасқыр - волк, қоян - заяц, түлкі - лиса, аю -медведь, 
ата - дедушка, ana - бабушка.
Жартылай шеңберге түрайық. Рөлдерде ойнаған балаларды таныстыру.
Қорытынды: әндетіп айту.
Ал, балалар, түрайық, Кездескенше күн жақсы,
Үлкен шеңбер құрайық. Сау саламат болайық. ШҚО

Семей қаласы

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҮТҚЫРЛЫҚ -  ОҚУҒА 
ЫНТАЛАНДЫРУ ТӘСІЛІ

Н.С. Бергенева, А.К. Кожахан, А.С. Сатарбаева, А.Т. Исанбекова, 
Әл-Фараби атындағы Қаз ¥У

Академиялық үтқырлық Болон үдерісінің басты идеяларының бірі жэне білім беру 
сапасын арггырудың аспабы болып табылады.

Академиялық үтқырлық деп азаматы болып есептелмейтін қандай да бір мем- 
лекетте студенттің білім алу кезеңін түсінеді. Бүл кезең уақытпен шектеулі, сонымен 
қатар студент өз еліне оралуы тиіс, барған жерінде игерген кредиттерін есепке алу керек.

Академиялық үтқырлықтың негізгі мақсаты -  әлемнің, Еуропаның, өзіміздің мемле- 
кетіміздегі ірі университеттерде студенттерге, магистранттарға, ғалымдар мен оқытушыларға 
білім алу жағынан, ғылыми жэне педагогикалық сипаттағы дайындықтан өту мүмкіндігін 
беру.

Студенттердің академиялық үтқырлыгын дамытуға келесідей түрлі бағдарлама- 
лар қолдау көрсетеді: ERASMUS (European Union), TEMPUS (European Union), FIRST 
(Finland), VISBY (Sweden), Fellowship Program for Studies in the High North (Norway), 
DAAD (Germany), North to North, Quota program (Norway), Barents Plus, Exchange program 
Arkhangelsk-Troms0 (Norway), Programs of exchange in frameworks of bilateral agreements, 
International Summer Schools жэне т.б.

Әдетте қаржыландыру мәселесі ЖОО-ның бюджеттен тыс сомасынан, ҚР БҒМ-нің 
бюджетінен, сондай-ақ білім алушының өзіндік ақшалай қаражаты есебінен жүзеге асы-
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рылады.
Студенттердің академиялық ұтқырлығын осылай мақсатқа бағыттап дамыту кәсіби 

мамандар мен жоғары білікті мамандарды дайындаудагы халықаралық нарықты кеңейте түседі.
Шет елде білім алудың артықшылықтары:

1. Тілді дамытумен қоса шет тілін терең жэне жетік меңгеруге көмектеседі;
2. Кәсіби дағдыларды жетілдіріп, шет елдік ЖОО-дағы заманауи зерттеу орталықтары 
мен тамаша техникалық жабдықталу арқасында ғылыми зерттеулер жүргізуде мол 
тэжірибе жинақтауға мүмкіндік береді;
3. Шет елдегі білім беру саласы тэжірибелік әрекетке басымырақ бағытталған, яғни 
студент шет ел компаниясында тағылымдамадан өткеннен кейін сол орынға жүмысқа 
қабылдануға мүмкіндік алады;
4. Түрлі мәдениет өкілдерімен халықаралық деңгейде қарым-қатынас орнату тәжірибесі 
жетіледі;
5. Шет елдік ЖОО дипломының (қосымшасының) беделі артады.

Академиялық үтқырлық бағдарламасына шет тілін білетін, қолында халықаралық үлгідегі 
тілдік сертификаттары (IELTS, TOEFL жэне т.б.) бар, GPA бағасы 3,5 кем емес табысты 
студенттер қатыса аяады.

Әл-Фараби атындағы Қазақ үлттық университетінде шет елде білім алу жоғары дэре- 
жедегі маман даярлаудың ажырымас бөлігі болып табылады. Жоғарыда аталған бағдарлама- 
ларға қатысу «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығының 
студенттеріне таңдаулы білім алу, зерттеулер жүргізу, тәжірибеден өту мүмкіндіктерін ашады. 
Соңғы жылдарда атаулы мамандықтың студенттері мен магистранттары сыртқы академиялық | 
үтқырлық бағдарламасы бойынша Великобритания (Лондон, Эмлсайд), Қытай (Гонконг, 
Пекин), Португалия (Порту), Чехия (Брно), Оңтүстік Корея (Сеул), Түркия (Стамбул), 
Германия (Лейпциг) мемлекеттерінің ЖОО-нда білім алган.

Тек өткен жыл ішінде <<Қоршаган ортаны қоргау жэне өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» : 
мамандығының студенттері «Erasmus+» жобасының аясында Лондондагы (Великобрита- 1 
ния) Middlesex университетінде оқып келді. «Occupational Safety Health and Environment» 
багдарламасы бойынша 6 ай ішінде 3 модуль игерілген: 1) PRS3411 Toxicology and 
Science Foundation; 2) PRS3421 Management and Law; 3) PRS3431 Workplace Health and 
Safety.

Сонымен қатар «Joint Humanitarian Entrepreneurship» багдарламасы бойынша 
Гонконгтегі (ҚХР) Lingnan университетінде жэне Пекиндегі (ҚХР) Beijing Normal уни- 
верситетінде қосымша жазгы семестрде оқып келген студенттер де бар.

Білім беру тәжірибеге багытталгандықтан дэріс материалы міндетті түрде түта- 
стай тәжірибелік сабақтарда корнекілік қүралдар арқылы бекітіледі. Студенттер эскпе- 
рименттер мен жобаларга қатысады. Мысалы, «Еңбек қауіпсіздігі» модулін өткен кезде 
тэжірибелік сабақтар өндірістің механикалық цехында үйымдастырылган, студенттер 
кэсіпорындагы еңбек жагдайларымен таныстырылды. Еңбек жагдайлары мен еңбек 
қауіпсіздігін кәсіпорында үйымдастырудың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрді.

Шет мемлекеттерде академиялық үтқырлық бойынша оқып келген студенттердің 
кэсіби жэне шет тілінде сөйлеу дагдылары жетілдіріліп, шыңдалганы байқалады. Білім 
берудің тагы бір қыры - мәдениеті эртүрлі мемлекеттердің студенттерімен достық 
қарым-қатынас орнату мен түлганың рухани жаңаруы болып табылады.

Академиялық үтқырлық - үлгерімі жақсы, шет тілін білетін, академиялық се
местр бойында шет елдік ЖОО-нда білім аламын деген ынтасы жогары студенттер 
үшін тамаша мүмкіндік.
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