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НҰРСҰЛТАН ЗЕРЕ 
мектепалды 

даярлық «Б» тобы
        

НҰРПЕЙІС ІНЖУ  
 мектепалды

 даярлық «Б» тобы

Жетекшісі:  Алматы облысы Панфилов ауданы 

Тұрпан ауылы «Сатай батыр атындағы орта мектеп» КММ

 Мектеп алды даярлық «Б» тобының мұғалімі

Ибраймова Ләйлә Мұсақызы

17.10.2016 жылы Ақтөбе қаласындағы гуманитарлық
колледжде Ұстаз, күйші, сазгер Ысқақ Райымбергеновтың

ескерткіш тақтасы ашылды.
-------------------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі

ұсынған “Ұлылық өнегесі”
көмекші оқу құралы «Әл
Наир» баспасы, Астана

қаласынан 2016 жылы жарық
көрді. Ұсынылып отырған
көмекші оқу құралы Абай

Құнанбайұлының өмірбаяны
мен шығармашылығын

тереңдеп тануға қызыққан
зерттеушілер мен әдебиетанушыларға, мектеп мұғалімдері

мен жоғары сынып оқушыларына арналған. 
------------------------------------------------------------------------------

ОРАЛ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ҒАБДОЛЛА ТОҚАЙ
МҰРАЖАЙЫНДА ӨТКІЗІЛГЕН

КЕЗДЕСУ-КЕШТІҢ  СЦЕНАРИЙІ
«ТҮРКІ ЖҰРТЫНЫҢ ТОҚАЙЫ»

Мұратова Нұргүл Жамбылқызы
БҚО, Орал қаласы. Мектептен тыс жұмыс орталығы

«Сөз зергері»үйірмесінің жетекшісі,
ІІ санатты қосымша білім беру педагогы

Мақсаты: Тоқай Ғабдолла туғанына 130 жыл толуына орай 
өмірбаяны мен еңбек жолын  жасөспірімдерге 
таныстыру,шығармаларын насихаттау, өлке тарихына құрмет 
сезімін қалыптастыру, «Ұрпақ+»республикалық мәдени-білім 
жобасын іске асыру.
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Көрнекілігі: Ғ.Тоқай өмірі туралы бейне баяндар (слайд-шоу), 
кітап көрмесі, Мұражайдағы Тоқайдың заттары.
Кеш қонақтары: Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 
Айтқали Нәріков, көпұлтты «Ару аналар» қоғамдық бірлестігінің 
мүшелері, «Татар  мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі 
мүшелері.
1-жүргізуші: Армысыздар, жиналған қауым!
    Киелі поэзия әлемінде өзіндік үн,  өзіндік сыр, өзіндік бояу,
ажары  бар,  қайратты  да  рухты  өлеңдерімен  оқырман  қауымын
жырмен  тербеген  татар  жұртының  халық  ақыны  Ғабдолла
Тоқайдың  130  жылдық  мерейтойына  орай  өткізіліп  отырған
«Түркі жұртының Тоқайы» атты кешімізге қош келдіңіз!
2-жүргізуші:«Ғабдолла  1886  жылы  Қазан  оязы,  Құшлауыш
ауылында туады. Әкесі Мұхаммед Ғариф ауылдың имамы екен,
шешесі Мәмдуда Ошлы аталатын ауылдың имамы Зейнетолланың
қызы екен. Ғабдолла бес айға толғанда әкесі өледі, шешесі Сасны
атты  ауылдағы   молдаға  күйеуге  шығады  да,   Ғабдолланы
Шарифа  атты  кемпірге  тастап  кетеді.  Кейінірек  шешесі  ұлын
қасына  алады,  бірақ  кешікпей  өледі.  Жетім  Ғабдолла
нағашыларына қайтарылады.

Шаруасы  кедей,  баласы  көп  Зейнетолланың  тоқал  қатыны
Ғабдолланы  күтпей,  нағашысы  оны  Қазанға  баратын  біреуге
«асырайтын  адам  табылса  берерсің»  деп  ертіп  жібереді.  Қазан
базарында Ғабдолланы Мухмуд  Уәлі  деген бөгде бір адам асырап
алған.  «Қырсық  қырық  ағайынды».   Жап-жақсы  тұра  бастаған
Ғабдолланың  асырап  алған  әкесі  мен  шешесі  кешікпей  ауруға
шалдығады  да,  тәрбиелей  алмайтын  болған  соң  нағашыларына
қайтарады.  Безінген  нағашылары  оны  Қаралай  деген  ауылдағы
ұлы   жоқ  Сағди  деген  кісіге  беріп  жібереді.  Сол  ауылда  ол
қадімше оқуға түседі. Екі жылдан кейін асырап алған шешесі ұл
табады да, Ғабдолланы шет қақпай қыла бастайды. Сол кезде оны
туған ауылынан келген Бәдредден деген адам бауырсырап алып
кетеді  де,  жұмысқа  салып  қояды.  Ақыры  Батыс  Қазақстандағы
Орал  қаласында  туған  апасы  бары  естіліп,  Ғабдолла  соған
жөнелтіледі...».  Ғабдолла  Оралға  келгенде  жасы  9-да  болатын.
Әкесінің  қарындасы  Ғазизаның  қолына  келген  жетім  бала  осы
жерде ғана жетіліп, қатарға қосылғандай болады. Оралдағы әйгілі
ғұлама,  МысырдыңӘл-Асқаруниверситетін   бітіріп  келген
Мүтиғолла Тухватуллиннің  «Мүтиғия» медресесіне оқуға түседі.
Медресе жанындағы орыс мектебінен дүниәуи ғылымдарды, орыс
тілін  үйренеді.  Шығармашылық  таланты  жарқырай  ашылады.
Титтейінен  тағдырдың  ыстық  -  суығын  көріп  шыңдалған
Ғабдолла сол кезден – ақ ұлт ісіне араласа бастайды. Медреседе
шығатын  «Әл  Ғасыр  әлжәдид»  («Жаңағасыр»)  қолжазба
журналында  Ғабдолланың  тырнақалды  дүниелері  жарияланады.
Ғабдолланың  жақын  досы  әрі  аттасы  Ғабдолла  Қариев  «ол
медреседегі ең білімді, алғыр шәкірт болатын» деп еске алған.
Орыс  халқы   Пушкинді,  қазақтар  Абайды,  өзбектер  Науаиді,
қырғыздар  Тоқтағұлды,  түркімендер  Мақтымқұлұлыны  ерекше
бағалап,  асқақтата  ұлықтайтыны  белгілі.  Ал  татар  халқы  ХХ
ғасырдың  басында  өмір  сүрген,  өз  шығармаларымен  татар
әдебиетіне үлкен өзгеріс әкелген, бүкіл түркі жұртының демократ
ақын - жазушыларына зор әсер еткен Ғабдолла Тоқайды ұлттық
мақтанышы санайды. Ғабдолла Тоқай есімі қазақ оқырмандарына
бұрыннан таныс. Олай дейтін себебіміз, Қазан төңкерісіне дейін

қазақтар  Қазан  қаласынан  жарыққа  шыққан  кітаптарды  көптеп
жаздырып  отырды.  Олардың  арасында  Ғ.Тоқайдың  жырлары
жазылған  кітаптар  да  бар  еді.  Оның  үстіне  мерзімді  баспасөз
беттерінде де ақын өлеңдері үнемі басылып тұрды. ХХ ғасырдың
басындағы  Алаш  зиялылары  Ғ.Тоқай  өлеңдерімен  рухтанды,
соның  үлгісінде  жыр  жазды.  Мәселен,  Ғ.Тоқайдың
«Милләтшілер»  өлеңі  үлгісінде  М.Дулатұлының  «Оян,  қазақ!»,
С.Дөнентаевтың   «Ұлтшылдарға»   атты  өлеңдері  жарық  көрді.
Ұлт,  тіл,  өнер-білім,  әйел  теңдігі  тақырыптарында  да  қазақ
қаламгерлері   Ғ.Тоқай дәстүрін  қазақы болмысқа икемдеді.  Сол
себептен  де  С.Торайғыров,  С.Дөнентаев,  С.Көбеев,  Б.Күлеев
шығармашылығы  Ғ.Тоқай  еңбектерімен  үндесті,  тіпті,  кей
тұстарында жақындық та байқалды.
Ғ.Тоқайдың өлеңдері қазақ тілінде ең алғаш 1913 жылы «Айқап»
журналының  № 7  санында  жарияланды. Содан бергі  уақытта
ақын  мұрасы  қазақ  тілінде  бірнеше   мәрте  жарық  көрді.  Атап
айтар  болсақ,  1925  жылы  Жақан  Сыздықовтың  аудармасымен
өлеңдері жеке кітап болып шықты. 1952-1975 жылдары өлеңдері
мен  поэмалары,  ал  1962  жылы  «Шурале»  («Жезтырнақ»)  өз
алдына  кітап  болып  басылды.  1965  жылы  таңдамалары,  1966
жылы балаларға арналған өлеңдері баспадан шықты. Ақын өмірі
мен шығармашылығына қатысты мақалалар, зерттеулер жазылды.
Ғабдолла Тоқайға  арнап қазақ  ақындары Ж.Сыздықов «Тоқай –
Қарабалықта»,  Т.Әлімқұлов  «Ғабдолла  Тоқай»,  Ғ.Жұмабаев
«Тоқай  терген  әріптер»  атты  өлеңдер,  І.Мәмбетов  «Тұңғыш
Тоқай» деген поэма  жазды.  Ақынның  есімін  ел есінде сақтау
мақсатында әрі бауырлас екі ел арасындағы  достық  пен мәдени
байланыстың белгісі ретінде Орал қаласында  Ғ.Тоқай  ескерткіші
мен   мұражайы  ашылды. Халықаралық  ТҮРКІСОЙ  ұйымына
мүше елдердің шешімімен «2011 жыл - Ғабдолла Тоқай жылы»
деп жарияланды. Шынында да Ғабдолла Тоқай шығармашылығы -
түркі дүниесінің ортақ мұрасы.
«...Әзірге  қолға  түскені  -  мына  Ғабдолла  Тоқаев  деген  татар
ақынының кітабы. Бұны мен саған әдейі жіберіп отырмын. Бұл да
сен сияқты жетім болып, қорлықта өскен адам. Ақырында, өзінің
тырысуының  арқасында  ақындықтың  биік  сатысына  көтеріліп,
бүкіл  татар  әдебиетінің  жұлдызы  болды.  Түсініп  оқыған  кісіге
Ғабдолла Тоқаевтың өлеңдерінен алатын үлгі көп. Сондықтан да
саған жинағын жіберіп отырмын. Көзбен түсіне алмаған сөздеріне
көңілмен түсінер деп ойладым. Тоқаевтың өмірі де, өлеңдері де
саған  үлгі  болуына  сенем.  Бір  үлкен  арман  -  біздің  қазақ
әдебиетінің Ғабдолла Тоқаевы жоқ. Қазақ жазба әдебиетінде біз
білетін  өлі,  тірі  ақындардың  біреуі  де  Тоқаевтың  ширегіне
келмейді...».  Бұл  15  жасар  Сәбит  Мұқановқа  1916  жылдың
қысында  Баймағамбет  Ізтөлиннен  келген  хаттан  үзінді.  Кейін
қазақ  әдебиеті  классиктерінің  бірі  атанған  Сәбең  бұл  кезде
жетімдіктен жетіліп оқи алмай, Жуанағаш ауылында «молда бала»
атанып, бала оқытып жүрген еді...
Жоғарыда айтылған хатта Баймағамбет Ізтөлиннің: «Қазақ жазба
әдебиетінде біз білетін өлі, тірі ақындардың біреуі де Тоқаевтың
ширегіне келмейді...»  деп өкінетіні  бар.  Хаттың жалғасы былай
келеді: «...Іштей осылай намыстанып жүрген кезде, жуырда ғана
бір  қуанышты  хабар  естідім:  бір  күні  Ғалауетденмен  кеңесіп
отырып,  Тоқаевты айта  кеп,  қазақта  ондай ақын  жоғына  реніш
көңілімді баяндап ем, «бар ондай ақын!» деді Ғалауетден. «Кім?»
дедім мен. «Абай Құнанбаев!» деді...» Қазақтың жазба әдебиетінің
негізін салушы Абай болса, қамшының сабындай ғұмырында бес
том шығарма қалдырған Ғабдолла Тоқай да татар ағайындар үшін
солай.  Ол  өмірден  өгейлік  көрсе  де,  өз  халқына  өгей  бала
еместігін  ісімен  де,  сөзімен  де  дәлелдеп  кетті.  Бүгінде
Татарстанның  өнер  мен  әдебиет  саласындағы  ең  үлкен
мемлекеттік сыйлығы Ғабдолла Тоқайдың атында...
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Сәбит  Мұқанов  «(Өз  халқының)  ауыр  тұрмысына  оның  жаны
ашиды,  жақсылық  қылуға  жан  таласады,  өнер  -  білімге
шақырады. Оның тәні ғана емес, жаны да ауырады. Осы екі ауру
қабаттаса келіп, ақынның лаулаған өмірін 27 жасында сөндіреді»
деп жазады. - Ғабдолла ауыра бастағасын достары уайымдап, оған
үйлену жөнінде кеңес бере бастайды, - дейді Орал қаласындағы
Ғабдолла  Тоқай  музейінің  директоры  Марат  Багаутдинов.  -
Ондағы ой - ақыннан ең болмаса ұрпақ қалсын дегендік еді. Бірақ
Ғабдолла  оған  келіспейді.  Сірә,  жетім  өскен  өз  өмірін  баласы
қайталамасын  деген  болар..   Ғабдолла  Клячкин  ауруханасында
жатыр. Науқасы күн санап меңдеп барады. Ақынның досы Шиғап
Ахмер  еске  алады:  «Ғабдолла  әфенді,  сіз  нашарлап  барасыз.
Мұндай  жағдайда  фотоға  түсу  керек.  Егер  жазылып  кетсеңіз,
өзіңізде  қалар.  Ал  дәм-тұз  таусылса,  достарыңызға  естелік
болсын» дедік. Бұған Тоқай қарсы болды. «Кейінірек, кішкене әл
жиып  алайын».  Мен  оған  «Сіз  орныңызда  отырасыз.  Сізге
ешқиындық келтірмейміз» дедім. Сосын фотографты шақырдық.
Бұл 1913 жылдың 1 сәуірі еді». Ертеңінде, кешкі 8-ден 15 минут
өткенде  Ғабдолла  Тоқайдың  жүрегі  соғуын  тоқтатты...Бірақ
Ғ.Тоқай татардың ұлы ақыны ретінде тарихта қалды. Ғ.Тоқайдың
125  жылдығына  орай  шаралар  Орал  қаласында  да
ұйымдастырылуда. Оралда  Ғ.Тоқай  атындағы  көше  мен ақын
мүсіні де бар.

Болмас бұған ешкімнің де таласы,
Қазақ, татар бір атаның баласы.
Абай, Тоқай ағайынды ақындар,

Егіз елдің екі бірдей данасы, - дей келе бүгінгі кешімізді
аяқтаймыз. Келесі кездескеше аман- сау болыңыздар! 

------------------------------------------------------------------------------
Ақтөбе қаласы №8 орта мектеп бастауыш 

класс мұғалімі Султанова Г. К

Пәні: дүниетану Класы: 2 “Д”
Сабақтың тақырыбы: «Су.  Судың қасиеттері»
Сабақтың мақсаты:
Судың қасиетін ұғындыру. 
Сабақтың міндеттері: 
1. Оқушыларды судың қандай күйде болатындығын таныстыру.  
Практикалық жұмыс арқылы бақылау, талдау, салыстыру, 
қорытынды жасауға үцйрету.
2. Оқушылардың ой -өрісін дамытуесте сақтау қабілеттерін 
дамыту.
3. Табиғатты сүюге, оны үнемдеуге, қорғауға тәрбиелеу.  

1. Ұйымдастыру бөлімі:
Психологиялық дайындық
Табиғат –сен тіршілік, тұнып тұрған
Сен –күнсің көтеріліп күліп қырдан.  Сен –көлсің, сен –ормансың,
сен –бұлақсың
Адамға сүлулықты шын ұқтырған. 

Смайликпен жұмыс
2. Үй тапсырмасын тексеру топпен жұмыс 
А) сұрақ-жауаптар
Ә) тест
Б) Тәжірибе жасау
3. Мақсат қою: 

4. «Т» кестесін толтыру Су туралы не білетінін толтырады. 
Не білемін? Не үйрендім?

 
5. Жаңа сабақ.  Мұғалімнің түсіндірмесі. (Физикалық картамен 
жұмыс) Су жердің 3\4 бөлігін алып жатыр. Сусыз өмір жоқ. Су –
тіршілік көзі. Ол сұйық зат. Өзен, көл, теңіз, мұхиттарды құрайды.
Аспаннан жаңбыр түрінде түседі. Күн суытқанда су қатып мұзға 
айналады. Мұз бен қар судың қатты күйі. Дымқыл шүберекпен 
үстел үстін сүртсек, бірнеше минуттардан кейін ол кеуіп қалады. 
Оның бетіндегі су буға айналып ұшып кетеді. Бу- мөлдір, түссіз 
газ. Бу –судың газ түріндегі күйі. Судың өзіне тән қасиеттері 
болады. Оны тәжірибе жасау арқылы анықтауға болады.    
6. Практикалық жұмыс
1-тәжірибе: сүт –ақ, су –түссіз (41-42 бет)
2-тәжірибе: су түссіз, мөлдір, иіссіз
3-тәжірибе: су-сұйық, тұрақты пішіні жоқ
7.  Сергіту сәті (слайд)
8. Оқулықпен жұмыс. Оқушылар берілген мағлұматты тізбектей 
оқиды. 
9. Дәптермен жұмыс: 16-беттегі сұрақтар мен тапсырмаларды 
орындаймыз.
1-топ. 1-тапсырма Судың қасиеттерін жаз 
2-топ  2-тапсырма Дұрыс бағыттауыш сызықпен  қос.
3-топ 4- тапсырма тиісті жауабын тап.
10. Қызықты мәліметтер (слайд)
11. Жаңа сабақты бекіту. 
А. 1-тапсырма  су туралы мақал –мәтелдер
     2-тапсырма су туралы тыйым сөздер 
Ә. Надирханов Азаматтың ғылыми жобадағы жұмысына назар 
аударайық. 
Б. Елбасы жолдауына тоқталу.
Бағалау

Үйге тапсырма: РАФТ жазу, 41-43 бет.

Рөл –Су   
Аудитория –көл  
 Форма –хат  
Тақырып –«Су –өмір»  

------------------------------------------------------------------------------
Ақтөбе қаласы №8 орта мектеп бастауыш класс мұғалімі

Сембиева Акмарал Жакановна 

Тақырыбы: «Өзен» Ы.Алтынсарин.
Мақсаты:Оқушыларға мәтінді оқып,түсіндіре 
отырып,тақырыптың мәнін ашу.
Білімділігі: Өзен туралы мағлұмат беру,басқа сулардан 
айырмашылығын  білдіру, өлең авторы  туралы  білетін  
мәліметтерін толықтыру.
Дамытушылығы: Оқушының мәнерлеп оқу дағдысын жетілдіру,
мәтінді талдай білуге, теңеу сөздерді тауып мағынасын аша білуге
дағдыландыру.
Тәрбиелілігі: Табиғатты сүйіп,қорғай білу әркімнің міндеті 
екенін ұғындыру, экологиялық тәрбие беру.
Әдіс-тәсілдері: СТО элементтері,ой қозғау, көрнекілік, түсіндіру, 
сұрақ-жауап.
Сабақ типі: жаңа сабақты меңгерту.
Көрнекілігі: Автор суреті,өзеннің суреті,слайдтар, Қазақстанның 
физикалық картасы.
Жүрісі: І.Ұйымдастыру бөлімі.(Топқа бөліну)Оқушылар 
тақтаның алдында тұрады .Қолдарына  өзен аты жазылған парақ 
беріледі.Сол парақ бойынша әр оқушы өз тобына барып 
отырады.1 мин.
  ІІ. Тренинг«Табиғат» 2 мин.
-Балалар,біз мына әріптерден басталатын сөздер айтамыз.Ол 
сөздер біздің сан-қырымызды ашатындай болсын.
-Қандай сөз шықты?  -Табиғат.
-Олай болса ,біз қазір мына көрініске зер салып қарайық.
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ІІІ.Видеоролик «Қазақстанның өзен-көлдері» 1,5 мин
-Балалар,біз осы роликтен қандай әсер алдық,соны қағаз бетіне 
түсірейік.1,5 мин
Әр топтан 1-еуден оқушы оқиды.Сәтті жазған топқа стикер 
жапсырылып отырады.(Қазақстанның жері кең -байтақ 
болғандықтан,табиғаты сан-алуан.Сол сан алуан табиғаттың бірі-
өзендер.Өзендер бастауын таудан алады.Өзеннің суы тұщы 
болғасын жағалай ел қоныстанады екен.Ағынды судан сонымен 
бірге электр энергиясын өндіреді екен.)
ІV.Топ атын ашу .(Оза оқыту тәсілімен дайындалып келуге 
берілген.)
1.Астана қаласы Есіл өзенінің жағалауында орналасқан.Бастауын 
Сарыарқадағы Нияз тауынан алады.Ресейдің 
жерімен,Қазақстанның солтүстік облыстарымен ағып 
келеді.Қазақстандағы ұзындығы 1400 км.
2.Елек  өзені Ақтөбе қаласы аумағында орналасқан.Қар суымен 
толығады.Бұл су қорын осы алаптағы, осы алапқа жақын 
жерлердегі кала, елді мекендерді сумен қамтамасыз етуге 
пайдалануға болады.[1] оның ұзындығы 730 км.
3. Жем(Ембі) –Каспийалабындағыөзен.АқтөбежәнеАтырау 
облыстарыжерімен ағып өтеді. Ұзындығы 712 км. Мұғалжар 
тауының365 метрлік оңтүстік
батысбеткейіненбасталады,ЖанайжәнеЖалаңашөзендерінің 
қосылған жерінен бастау алады. Қарашада суы қатып, сәуірде 
ериді. Өзенде алабұға,сазан, қамыс-қорысты 
жердеондатракездеседі. ЖағасындаҚұлсары,Ақкиізтоғайелді 
мекендері орналасқан. Жем ауыз су ретінде шабындық суғаруға, 
жайылым суландыруға пайдаланылады.
4. Жайық өзені Орал тауы оңтүстік сілемдері (Орал-Тау 
жотасы)теңіз деңгейінен640 м биіктігінен басталады. 
ОңтүстікОрал тауыжәнеКаспий маңы ойпаты,Ресей 
ФедерациясыныңБашқұртстан 
Республикасы,Челябі,Орынборжәне ҚазақстанныңБатыс 
Қазақстан,Атырауоблыстары жерінен ағып,Атырауқаласы 
орналасқанКаспий теңізініңбөлігіне құяды.
Өзенненбекіре,шоқыр,майшабақ,көксерке,Каспий қаракөзі,табан 
балық,сазан, жайын ауланады
Қазіргі кезде Жайық өзені - бекіре балықтың табиғи кең 
уылдырық қоры сақталған бір ғана өзен.
V.Жаңа сабақ.
Ы.Алтынсарин Өзен.
VІ.Ауызша тест.2 мин.
І.Ыбырайға тән сипаттаманы тап:
1.ағартушы  2.күйші 3.саяхатшы
ІІ.Ыбырайдың шығармасы:
1.Жазғытұрым 2.Таза бұлақ. 3.Дала жұлдызы.
ІІІ.Ыбырай өмір сүрген жылдар:
1.1842-1888  2.1841-1889.  3.1843-1887
ІV.Мына жолды аяқта:«Өнер ,білім бар ....»
1.жұрттар 2.халық 3.ел.
V.Мына нақыл сөз қай шығармадан алынған«Біреуге жақсылық 
етсең, оны ешкімге міндет етпе»?
1.Баланың айласы 2.Таза бұлақ.  3.Өнер,білім бар жұрттар.
Тексеру,әр топтың орындаған нәтижесіне қарай стикер жапсыру.
-Балалар ,біз кім туралы еске түсірдік?  -Ы.Алтынсарин.
-Олай болса,біз бүгін Ыбырай атаның «Өзен»  атты өлеңімен 
танысамыз.Өзендер туралы қосымша мәліметтер беру.
А)мәнерлеп оқу ә)таныс емес сөздермен танысу.4  мин
Дерт,қынарда,жанабында
VІІ.Оқулықпен жұмыс.5 мин
А)тізбектей оқу. Ә)шумақпен жұмыс. Әр топ өз шумақтарын 
оқып,онда не суреттелген,өзеннің қай қыры ашылғаны туралы 
айтады.Тіпті,тақтаға плакатқа суретін  салуға болады.(Өзеннің 
таулардан ағып шығатыны,айнадай жарқырап жататыны 
туралы,ыстықтаған жануарлардың өзеннен дамыл табатыны 
туралы,қанша мал айдап өтсе де лай қалмайтыны туралы айтуға 
болады.)
VІІІ.Сергіту сәті. 3 мин.
-Балалар,біз өзенде жаз айларында демалысқа барамыз.Сол кезде 
бізге өзенді таңдау керек болады.Қазір сіздер өз өзендеріңізге 

жарнама жасап өздеріңе шақырасыңдар.Әр топқа өз атын қорғау 
үшін өлең де шығаруға болады.
1-топ.Елек.Біздің өзен-Елек,Бізге келу керек,Арзан әрі тиімді.
2-топЖем.Жем бастауын таудан алады,сондықтан суы денеге 
шипа.
3-топ Жайық  Қара уылдырық жегің келсе,бізге кел.Баға жетпес 
балығынан ауыз тигің келсе іркілме.
4-топ. Есіл.Келсең Есілге кел,Берсең Елордаға бер.
ІΧ.Ассоцация құру.
Әр топ өз шумақтарына қарап, өзеннің сан қырын теңеу 
сөздерімен ,тіркестермен  ашу. Орындарында отырып 
А3форматындағы қағазға жазу, тақтаға шығып қорғау.
Χ.Картамен жұмыс. Әр топ картадан өз өзенін тауып көрсету. 
Бастауы қайда екенін табу.
ΧІ.Ой қозғау.
-Балалар, өзендер табиғат байлығы,біз сол байлықты сақтауымыз 
керек.Ол үшін не істеуге болады?
-Қазір әр топ қандай үлес қосуға болатынын айтады.(Тақтада өзен
суреті ілінеді,соған апарып топтар өз пікірлерін 
жапсырады.)Өзенді ластамау,зауыттар мен фабрикадан шыққан 
қалдықтарды төкпеу т.б
ΧІI.Эмблема жасау. Әр топқа қағаз қиындылары таратылып 
беріледі.Сол қиындылардан  оқушылар эмблема 
құрастырады.Күннің суреті,таудың суреті,өзеннің суреті,мөлдір 
су,таза ауа, ағынды су, суы тұщы,ел қыстайды деген сөз тіркестері
жазылған қағаздар.
ΧІІІ.Бағалау, үйге тапсырма беру.
-Стикерлерді санау арқылы қай топтың белсенді қатысқанын 
анықтау.5-тік,4-тік бағалар тарату.
Үйге тапсырма өлеңді жаттап келу, 177-беттегі 8-тапсырманы 
орындау.
Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.

------------------------------------------------------------------------------
Тегі: Канафина
Аты: Әлия
Әкесінің аты: Еркінқызы
Білімі: Жоғары
Жұмыс орны: Астана қаласы,   №39  кешкі
(ауысымды) мектеп

Қазақ әдебиеті                                    9-сынып
«__»________2016 ж

Тақырыбы:  Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда»
Қолданылған модуль: «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету», «Білім
беру мен алудағы жаңа тәсілдер».
Әдіс-тәсілдері: «Ой қозғау», «Топтастыру», «Диалог құру» 

У
а
қ
ы
т
ы

Мұғалімнің іс-
әрекеті:

Оқушының 
іс-әрекеті:

Ресурстар: 
осы іс-әрекет 
үшін қандай 
құралдар, 
компьютерлік
жабдық  және 
т.б қажет?

2 Мақсаты:
Жырдағы ана мен бала,
адам  мен  табиғат
арасындағы  қарым-
қатынастың  көркемдік
шешімін  таба  білуге
үйрету.

Оқушы 
идеясын 
қосты.
Өзара 
әрекеттесу 
арқылы 
сұхбаттасу, 
әңгімелеу 
дағдыларын 
қалыптастыру.

2 Топқа  бөлу.
Оқушыларға  аққу,  ана
тақырыбындағы
суреттер  таратылады,
тақырыпқа  негізделген
суреттер  бойынша

Ынтымақтаст
ық қарым-
қатынаста 
шағын топқа 
бөлінді. Бес 
оқушыдан екі 

Тақырыптық 
суреттер 
топтамасы 
(аққу, ана), 
макет. 
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http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%B7%D1%82%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D2%B1%D2%93%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D1%82%D0%B0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D1%82%D0%B0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B5%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
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оқушылар  өз
таңдауларына
байланысты  екі топқа
бөлінеді.

топқа бөлінді.

5 Топ ұстанымын 
құруға бағыт беру.
Шағын топқа бөлінудің
мәні неде деп 
ойлайсыздар, шағын 
топқа бөлінген 
оқушылармен қандай 
жұмыс істеуге болады 
деген сұрақ  реттері  
қойылады.

Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап беру 
арқылы 
топтың 
ережесін 
құрайды. 

Плакаттар, 
маркерлер.

5 Үй  тапсырмасын
қайталау мақсатында
ой  қозғау  сұрақтары
ұсынылады.
Тапсырма  екі  топқа
бірдей беріледі. 
- Қазақ халқының  ұлы 
ақыны Мұқағали кім? 
- М.Мақатаев кімнің 
туындыларын қазақ 
тіліне аударған?
- Қандай 
шығармаларын 
білеміз?
- Мұқағали үш 
бақытым деп нені 
жырлайды? 
- Мұқағалидің 
өлеңдеріне ән жазған 
сазгерлер? 

Оқушылар 
жеке, жұпта, 
топта ой 
қозғап, 
жинақтайды, 
пікірлерін 
айтады. Ортақ
ойды постерға
түсіреді.

Маркер,
ватман,  түрлі-
түсті суреттер

1 Топтар  бір-бірінің
жұмыстарын  бағалау
іс-әрекетін  жүзеге
асырады. 

Түрлі 
стикерлер 
арқылы 
бағалау 
әрекетін іске 
асырды.

Түрлі  түсті
формадағы
стикерлер

8 Ой қозғау. Ой 
шақыру. Балалар 
мына суреттерге көңіл 
аударсақ... (Аққу, ана) 
Не себептен бұл 
суреттер көрсетілді? 
 Аққу қандай құс? 
(І топ «Поэма 
тақырыбы - экология»)
 Ананың адам 
өміріндегі орны 
қандай? (ІІ топ «Поэма
тақырыбы экология 
емес»)
- Олай болса, құрметті
оқушылар!  Мұқағали
ақын  кейінгі  ұрпаққа
аманат  етіп  кеткен,
өсиетін ескере отырып
поэманы  талдасақ.
Мен  сендерге  алдын-
ала  оқып  келуге
«Аққулар
ұйықтағанда»
поэмасын  тапсырған
болатынмын.  Сонда
поэма  дегеніміз  не?
(Оқушылар  әдебиет
теориясынан  алған

Оқушылар
жеке  жұмыс
істейді,
жұпта,  топта
ой  қозғап,
жинақтайды.
Ойларын
ортаға  салып
қорғау
әрекетін  іске
асырады.
«Аққу»  тобы
аққуды  атуға
болмайтынды
ғын,  көлдің
сәні  –
аққулар.  Аққу
киесі
оңдырмайтын
дығын жақтау
әрекетін,
«Ана»  тобы
Ана  –
махаббатымен
құдіретті. Бәрі
де  адам  үшін
жаратылған.
Наным-
сенімнен  де

Жұмыс
дәптері,
оқулық

білімдерін  ортаға
салады)
Бағалау түрін іске 
асыру тапсырмасы 
беріледі. Бір-бірінің 
еңбектерін іс-әрекет 
арқылы бағалайды.

ана махаббаты
әрдайым биік,
құдіреттілігін
айту  әрекетін
іске асырады. 
Оқушылар 
өзара бірінің 
жауабын бірі 
бағалау 
әрекетін 
жүзеге 
асырды

5 Оқулықпен жұмыс. 
Поэманы түсіну үшін 
шығармадағы әр 
бөліктің негізгі ойын 
білдіретін сөз тіркесі 
мен сөйлемдерді табу 
ұсынады.

Оқушылар 
әуелі жеке, 
одан кейін 
жұппен, одан 
әрі топта ой 
бөлісу 
әрекетін 
жүзеге 
асырды.

Мұқағали 
Мақатаев 
«Аққулар 
ұйықтағанда»

3 Сергіту  кезеңі.
«Аққу»  күйі
тыңдалады. 

Балалар
бойын
сергітеді.

Мұқағалидің 
«Аққу» күйі 
Сазгері-
Н.Тілендиев

1
0

Проблемаға шығу.  
Зерттеу жұмысын 
ұсынады. 

 «Аққу» 
тобына:
1. Аққудың рең 
әсемділігін білдіретін 
сөзді табу 
 
 «Ана» тобына
2. Бала өлімін 
көрген ана қасіреті 
қалай көрсетілген 
тұсын табу

Әр топ 
өздеріне 
берілген 
тапсырманы 
постерге 
орындап, 
тақтаға  іліп  
қорғайды.

Сұлулық

Қасірет

Аққулар 
суретін әуен 
арқылы көру. 
Оқулық, 
дәптер, 
қарындаш

2 Қорытындылау.
а)  Сабақ барысындағы
еңбегіне  қатысын
бағалады.  Қателесіп,
не  болмаса
тапсырмаларды
орындауда  қиналған
оқушыларды  да
ынталандыру.
ә) Үй тапсырмасы: 
1.«Жетім  көл
аққулары»- эссе жазу.
2. «Аққуға атылған оқ»
әңгіме диалог құру

Бағалау 
парағына 
өзінің 
еңбегіне 
қалыптастыру
шы бағалау 
жүргізді. 

Алдағы 
уақытта эссе, 
диалог 
жұмысын 
орындау 
қажеттілігін 
түсінді.

Бағалау парағы

2 Рефлексия
Мұғалім  стикерлер
таратады.

Не ұнады?     
Ұсыныс

Оқушылар
сабақ
барысында  не
ұнады,
ұсыныстарын,
пікірлерін
жазды.

Бағдаршам 
үлгісі 

---5 --
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Пәннің аты:
Әдебиеттік оқу

Уақыты: Сыныбы: 
3

Мұғалім: 
Әсетова З.М

Сабақтың 
атауы

М.Әуезов  Кітап қадірі

Мақсаты М. Әуезов шығармалары туралы түсінік. 
Оқушылардың ой 
белсенділігін,жазбаша,ауызша 
сауаттылығын дамыту. Кітапты 
күтіп,қастерлеп ұстауға тәрбиелеу.

Күтілетін 
нәтиже

+Психологиял
ық ахуал

Психологиялық 
дайындық
Біз балдырған баламыз,
Құстай қанат қағамыз.
Дүниені аралап,
Оқып білім аламыз.

Оқушылар 
шеңберде 
жиналып,мұғалі
ммен бірге 
бүгінгі сабаққа 
сәттілік тілейді.

Қызығушылы
қты ояту

«Менің сүйіп оқитын 
кітаптарым»
Тақырыбында эссе жазу

Жаңа сабаққа 
деген 
қызығушылықта
ры 
оянып,ерекше 
ынтамен 
кіріседі.

Мағынаны 
тану

Оқулықпен жұмыс
Мәнерлеп оқу.
Тізбектеп оқыту. Сұрақтарға жауап беру
Сөздік жұмысы.
Телміру-ұйып,қозғалмай тыңдау
Шала сопы, молда сүрей-шала сауатты 
молдалар

Сергіту сәті Орманда кірпі келеді,
Саңырауқұлақ тереді.
Кездесті, міне, керегі:
Екеуі қайың астынан.
Біреуі терек қасынан.
Қанша олар болмақ 
есепте,
Тоқылған салса себетке?

Ой 
сергітеді,шашағ
андары
басылады

Ой толғаныс Кітапты таза ұстау ережесі
1. Кітапты тек таза қолмен алуға болады. 
2. Кітаптың арасына дәптер, қалам салуға 
болмайды, одан мұқаба бүлінеді. 
3. Кітапты бүктеме, кітап баулығын 
пайдалан. 
5. Тамақ ішкенде кітап оқымау керек. 
6. Кітап бетіне қалам не қарындашпен 
сызуға болмайды. 

Үйге тапсырма Мазмұндау Күнделіктеріне 
жазып алады

Бағалау Оқыту үшін бағалау 
және оқуды бағалау

Бағалау 
парақшасын 
толтырады.

Кері байланыс Бағалау күлегеш 
балақайларын кері 
байланыс парқшаларына
жабыстыру

Смайликтерді 
өзі қалаған 
нұсқаға 
жабыстырады

БІЛІМ САЛАСЫНДА ҚОМАҚТЫ ОЛЖА

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігі
ұсынған  “Ұлылық  өнегесі”  көмекші  оқу  құралы  «Әл  Наир»
баспасы,  Астана қаласынан 2016жылы жарық көрді.  Ұсынылып
отырған көмекші оқу құралы Абай Құнанбайұлының өмірбаяны
мен шығармашылығын тереңдеп тануға  қызыққан зерттеушілер
мен әдебиетанушыларға, мектеп мұғалімдері мен жоғары сынып
оқушыларына арналған. Осындай құнды деректі оқу құралының
авторларын қуанышпен сіздерге таныстырғым келеді. 

Осы жарыққа шыққан оқулық авторының бірімен мен өткен
жылдың  28  желтоқсанында  өзінің  қызмет  орнында  танысқан
болатынмын. Себепші болған қазақ еліне танымал жазушы Талғат
Кеңесбаев замандасым болған еді. Әлеуметтік желі арқылы Талғат
Кеңесбаевтың  жазған  жаңа  кітаптарының  бірін  қоймай  оқып,
аракідік  өз  пікірімді  білдіріп  жүретін  едім.  Бір  күні  ол:
“Түркістанға  інім  қызметке  орнықты,  сол  бауырыммен  жақын
барып танысып өз ініңіздей көріп жүріңізші…”- деді. Сөзді жерге
тастамай,  ертесіне  “Әзірет Сұлтан”  Мемлекеттік  тариxи-мәдени
қорық-мұражайы  орналасқан  мекемеге  бас  сұқтым.  Хатшының
рұхсатымен  төрдегі  кабинетке  ендім.  Алдымнан  Абай  елінен,
Тобықты  руынан  шыққан  Семей  өңірінен  келген  тау  тұлғалы
азамат  Жандос  мырза  кісікиіктенбей  жайдары  жылы  қабақпен
орнынан  тұрып  сәлемдесе  қарсы  алды.  Адамгершілік  тұрғыда
оқыған-тоқығаны  сөйлеген  сөзінен  көрініп-ақ  тұр.  Мән-жайды
айтып,  әпкелі-  інідей ынтымақтаса  отырып сыйластықпен біраз
әңгіме–дүкен құрдық.  Ағасының қамқорлығына  разы болған ол
бетіне  қан  жүгіре  қызарып  ыңғайсыздана,  содан  кейін  жымия
күлді.  Әрине,  ол  Түркістан  қаласындағы  “Әзірет  Сұлтан”
Мемлекеттік  тариxи-мәдени  қорық-мұражайы  республикалық
МҚК-ның  директоры  Әубәкір  Жандос  Мағазбекұлы  болатын.
2015жылдың 24  қарашасынан  бастап  ҚР  Мәдениет  және  спорт
министрлігінің  бұйрығымен  тағайындалған  Әубәкір  Жандос
Мағазбекұлы  бүгінде  қыруар  еңбек  атқарып  келе  жатқан,  ізгі
істердің көшбасшысы, бастамашысы болып жүргені баршаңызға
аян.  Ол  еңбекқорлығымен,  өз  ісінің  майталман-шебері  ретінде
тәжірибелігімен  тарихи  Түркістан  қаласының  гүлденуіне,  өсіп-
өркендеуіне “Әзірет Сұлтан” Мемлекеттік тариxи-мәдени қорық-
мұражайының  жандануына  оң  ықпалын  тигізіп  жүр.  Оның
белсенділігі  мен  асқан  ұйымдастырушылық  шеберлігінің
арқасында  игілікті,  тиімді,  өзекті,  ауқымды,  қажетті
республикалық  іс-шаралардың  өткізіліп  отырылуы  осының
айғағы  болса  керек-ті.  Бұл  атқарылған  іс-шаралардың  барысы
қалалық  баспасөз  беттерінде  және  “Ұстаз”  газетінде  ұдайы
жарияланып жүр.  Мен енді  осы аталған кейіпкерімді  ұстаздық,
зерттеушілік, жазушылық қырынан ашып көрсеткім келеді. 

Әубәкір  Жандос  Мағазбекұлы1975  жылдың  3  қазанында
Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген.  1992 жылы Абай
ауданындағы Көкбай  атындағы орта  мектепті  алтын  медальмен
бітірген.  1992-1996  жылдары  “Семей”  мемлекеттік
университетінде  оқып,  оны  үздік  дипломмен  аяқтайды.  Еңбек
жолын  1996  жылдың  1  қыркүйегінен  “Семей”  мемлекеттік
университетінің  қазақ  әдебиеті  кафедрасында  оқытушы  болып
бастайды.  1997-2000  жылдары  осы  университеттің
аспирантурасын  аяқтайды.  2000  жылдан  бастап  Шәкәрім
атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  оқытушысы,
М.Әуезов  атындағы  Семей  университетінің  әлеуметтік-
экономикалық  жұмыстар  жөніндегі  проректоры,  кейін  ғылыми
жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры,
2008-2009  жылдары  М.Әуезов  атындағы  Семей  университеті
инновациялық  және  ЖОО-нан  кейінгі  оқыту  орталығының
директоры,  “Шәкәрімтану”  ғылыми  зерттеу  орталығының
директоры,  Абайдың  мемлекеттік  тарихи-мәдени  және  әдеби-
мемориалдық  қорық  мұражайының  директоры  қызметтерін
атқарады.  Осы  жылдары  ол  “Шындықтан  басқа  жолға  түсе
алмаймын”  атты  монография,  Көкбай  Жанатайұлының
шығармалар жинағы,  “ХІХ ғасыр әдебиеті”,  “Балалар  әдебиеті”
“Тарихи  жырлар”  атты  оқу  құралдарын  дайындап  баспадан
шығарды. Қазіргі таңда 128 ғылыми мақаласы, бір монографиясы,
үш  оқу  құралы  жарияланған.  Көкбай  Жанатайұлының  тұңғыш
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шығармалар  жинағын  шығарушы.  2009  жылы  “Шәкәрім
Құдайбердіұлы. Библиографиялық көрсеткіш” атты еңбегі жарық
көрді.  2010 жылдың 1 ақпанынан Абайдың мемлекеттік тарихи-
мәдени  және  әдеби-мемориалдық  қорық-мұражайының
директоры болған. Осы мұражайда директор болып тұрған кезде-
ақ Әубәкір Жандос Мағазбекұлы Абайдың ашылмаған қырларын
терең зерттеп оқулық жазуды мақсұт санап өзінің әріптесі Семей
қаласы Т.Аманов атындағы №16 орта мектептің жоғары санатты
қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәні  мұғалімі  Кұнафина  Гүлнара
Ағзанқызымен  бірлесе  қолға  алған  болатын.  Бұл  тірнектеп
жинақтаған  тарихи  деректі  әңгімелер,  зерттеулер,  суреттерден
құрастырылған көмекші оқу құралы 10-12 жылдың жемісі. 

Шығыс Қазақстан облысының үздік мұғалімі, әдіскер мұғалім
Кұнафина  Гүлнара  Ағзанқызы  болса,  бүгінде  шәкірттерінің
рухани  жетілуіне,  білім-білігі  дамыған,  қоғамдағы  өзгерістерге
бейім жеке тұлға тәрбиелеуде ізденіспен жұмыс жасап келеді. 

Осы  жоғарыда  аталған  оқу  құралының  авторлары  “Әзірет
Сұлтан”  Мемлекеттік  тариxи-мәдени  қорық-мұражайы”
республикалық  МҚК-ның  директоры  Әубәкір  Жандос
Мағазбекұлы мен  Семей  қаласы Т.Аманов  атындағы №16  орта
мектептің жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі,
“Абай”  медалінің  иегері  Кұнафина  Гүлнара  Ағзанқызының көп
жылғы  еңбектерінің  жарыққа  шығуымен  шын  жүректен
құттықтаймыз!  Білім  саласына  олжа  салған  ізденіс  жолындағы
ұстаздарымызға жазар көбейсін дейік. 

Осы  жылдың  28  қазанында  Семейде  Шәкәрім  атындағы
мемлекеттік  университетінде  сиясы  кеппеген  5-9  сыныптарға
арналған  “Абайтану”  оқулығының  тұсауы  да  кесілмек.
Ж.М.Әубәкір,  Г.А.Құнафина,  Ж.Н.  Нұрлыбаеваның  “Абайтану”
кешенді оқу құралы ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарты  және  оқу  бағдарламасы  бойынша  құрастырылған.
“Сабақты  ине  сәтімен”  дегендей,  осы  тұсау  кесерге  сәттілік
тілейміз!  Қос  қарлығаштай  тізбектелген туындылар –  “Ұлылық
өнегесі”  көмекші  оқу  құралы  мен  “Абайтану”  оқулық
хрестоматиясының жарыққа шығуы құтты болсын! 

“Асыл сөзді іздесең, 
Абайды оқы ерінбе. 
Адамдықты көздесең, 
Жаттап,  тоқы  көңілге…”  деп,  Сұлтанмахмұт  Торайғыров

айтқандай,  биік  парасат  иесі  Абай  Құнанбайұлы  жайлы  тың
деректі әңгімелер, зерттеулер, суреттер топтастырылған “Ұлылық
өнегесі”  көмекші  оқу  құралы  мен  “Абайтану”  оқулық
хрестоматиясын игілікке жаратайық, көпшілік қауым! 

Несіпкүл Өтебаева, 
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі

------------------------------------------------------------------------------
ӨЛЕҢДЕР ТОПТАМАСЫ 

 
Қыстаубаев  Алтынбек

Сейілханұлы  1994  жылы
мамыр айының 27-ші жұлдызы
күні  Арал  ауданы  Қызылжар
елді мекенінде дүниеге келген.
Жастайынан өлеңге құмар ақын
жігіт  Қ.  Жұбанов  атындағы
Ақтөбе  мемлекеттік  өңірлік
университетін тәмамдап қазіргі

таңда Арал қалалық Т.Г.Шевченко атындағы №13 орта мектебінде
ұстаздық  қызмет  атқаруда.  Жыр  мүшәйраларынан  жүлделі
орындар  иеленіп  жүрген  жас  ақынның  өлеңдер  топтамасын
назарларыңызға ұсынбақпыз. 

Туған жер мен достарды сағыну! 
Балалық шақтың бар әні қалған, 
Ол елде қалың дәптер бар. 
Сағынсаң «қаражолдарды» досым, 
Доп қуар еске сәттерді ал. 

Бозбала кездің бал сәті өткен, 
Қызығына еш тоймаған. 

Ол елде досым сыныптасың бар, 
Бұрымын тартып ойнаған. 

Бар мұңың тарқап қайтасың барсаң, 
Шаттыққа жанды бөлеген. 
Ол елде досым қариялар бар, 
Сыр шерткен сонау көнеден. 

Арыстай асыл ағаларың бар, 
Өтінем,сендер сөнбеңдер! 
Естелік айтар ескі жылдардан, 
Әкемнің көзін көргендер. 

Достықтан асқан мәртебе бар ма? 
Айтпаушы ек арзан жыр бөтен. 
«Алтынбек-Медет» деп жазып кеткен, 
Партамыз әлі тұр ма екен? 

Ізімізге ерген інілер келер, 
Сөзіңді әрбір мақұлдар. 
Қызмет ету бұйырмасада, 
Сүймеуге қандай хақым бар. 

Жігіт боп енді тез ержеттік ә, 
Оқимыз жатқа жыр алып, 
Ауылға барып демалсақ шіркін, 
Басымыз түгел құралып! 

Туған ел саған жақсы өлең арнау, 
Мен үшін әр сәт бек мұрат. 
Жұмыстан кейде шаршаған сәтте, 
Жаяу ақ тартқым кеп тұрад(ы). 

Жұмаға бар! 
Лас сөз бастар ылғи күнәға ауыр, 
Тақылдап тұрсадағы таңдайыңыз. 
«Бақыттың бағындамын»-деме бауыр! 
Сәждеге тимесе әлі маңдайыңыз. 

«Намаз»-ол жүректердің тыныштығы, 
Бес парызын білді шын асыл ұлдар. 
Келсе де ол үнемі жұмыс күні, 
Ретін тап ! Жұмаға асығыңдар! 

Өмір-базар,тарқайды базар өңі, 
Бұ дүниелік жәй ғана санақтасың. 
Жұмысбасты болсаңда ажал оғы, 
Ол күні біл алды-артқа қаратпасын. 

Баршамыз бұл өмірдің мейманымыз, 
Белгіленген қай сәтте сөнетін жер. 
Адам деген атына кір келтірмес, 
Бір құдірет барына сенетіндер! 
Бір Алланың барына сенетіндер! 

Түзу жолда аяғың жүз таяды, 
Хақ жолынан адасу қасіреттей. 
Тазарса арың иманмен,денең сумен. 
Әр жұмаға жетуді нәсіп еткей ! 
Әр жұмаға жетуді нәсіп еткей ! ( Әмин ) 

Аралдан үміт үзбеңдер!!! 
Жағаңда бала ем, ойнаған. 
Болдық па қазір ойлы адам? 
Қайғыңды кешпей тойлаушы ек, 
Есейтпей өмір қоймаған. 

Ерте кеп, кештеу қайтатын, 
Тулаған толқыныңда ойнап. 
Ерке ұлың келді кешегі, 
Қамығып қасіретіңді ойлап. 

Су басқан көкшіл теңіз ед. 
Құрғаған анау құз бен бел. 
Арнасы толар ертең ақ, 
Аралдан үміт үзбеңдер! 
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 Кемені анау көрдің бе? 
Ұлтаны қазір түзгіндер *. 
Аралдан емес әр — берден, 
Теңізден үміт үзгендер. 

«Құрғаған теңіз»,»құмды ауыл», 
Тамағын судан сүзгендер. 
Аралдан үміт үзбейді, 
Жағасында оның жүзгендер. 

Пейілі дархан кең далам. 
Сағынып әлі жүз келем. 
Өзіңнің белді балаңмын, 
Ертеңнен үміт үзбеген. 

Тәуелсіздіктің таңы -Мен саған қарызбын! 

Дәуірлер қалды дастан боп өшті құмдағы із, 
Замандар жайлы зарлы жыр шертті мұңлы Абыз. 
Тарих боп алтын әріппен қалған аттары, 
Бабалар жайлы жас ақын жазсын сырлы аңыз. 

«Өлгендер қайта тірілді»- деген осы да, 
Арман боп жеткен ақ күнің туды басыңа. 
Алты Алаш аттан сүйіншілетіп шулатып, 
Алты құрлықты жина тез Ордабасыға. 

Дұшпаның тапап сан шапты қанша көсілді, 
Тұран боп жатқан сар далам сенің төсіңді. 
«Нұрыңды Алла төге гөр»- дедім мен жылап! 
Баянды қыл деп «Нұрлы жол-Нұрлы көшімді». 

Алаш боп атқан қазақ боп батсын көкте күн, 
Қазыбек,Төле,Әйтеке шешен отты елім. 
Атағы Алтай,Алатау болып көк тіреп, 
Тел емген Тәңірі бөрілім,менің көкбөрім. 

Рухы өр ерлер ырғыпта түсті құзды аттай, 
Қылыш боп жауға,ашуы қатты мұздақтай. 
Қорғасын оқтың бабама тиген ұшқыны, 
Жатқызбас менің жан дүниемді сыздатпай. 

Атаның берген ақылы менен жігері, 
Әкеден сіңген қайсарлық,отты жүрегі. 
Тәуелсіздіктің таңы -Мен саған қарызбын, 
Бұл қабыл болған ананың жасты тілегі. 

Баянды болсын бақытты ғұмыр дәуірің, 
Қазаққа кім жау,менде оған мәңгі жауымын. 
Қазаққа қазақ дос болған кезде бар әлем, 
Көтереді өзі ақ төбеге сені бауырым!

------------------------------------------------------------------------------
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АСЫЛ ҚАСИЕТ

«Жақсының  жақсылығын  айт-нұры  тассын!»  -  демекші,
қайырымдылық  пен  мейірімділікті  насихаттайтын  жобалар
баршылық.  Мәселен,   «Алтын жүрек»  —  қайырымдылық
жолындағы  ең  беделді  марапат.  Араға  10  жыл  уақыт  салса  да
қоғамда  өз  мәнін  жоғалтпаған  жоба,  бүгінде  ел  назарында.
Мараппат иегерлері-  әртістер  мен кәсіпкерлер,  ірі  компаниялар,
БАҚ  пен  қарапайым  тұрғындар.  Ең  бастысы  жоба-  мұқтаж
жандарға көмек қолын созуға деген талпынысты шындайды. 

Соңғы  уақытта  заман  ағымы  ма,  әлде  адам  пейілі  ме
адамгершілік  жүрегімізден жоғалып бара  жатқан сияқты.  Оның

орнына  күнделікті  күйбең  тіршілік,  өзімшілдік,  санасу  деген
сияқты  қасиеттер  белең  алуда.  Әрине,  көпке  топырақ  шашу
орынсыз.  Ізгі  тілектерімен,  ниеттерін  білдіретін  адамдар көбіне
өздері жайлы дүйім жұртқа паш етуден аулақ. Сондықтан болар
олар жайлы бірі білсе, бірі білмейді. 

Жоба  демеушілері  мешіттер  мен  шіркеулердің  құрылысына,
жетімдермен, мүгедектерге материалдық көмек ретінде қол ұшын
созады.  Сондай-ақ,  жарымжан  жандармен  жаршысы  жоқ  жас
таланттарға өнер жолына қадам басуларына жәрдемдеседі.

«Бауыржан»  қоғамдық  қорының  қызметкерлері  осыдан
бірнеше жыл бұрын, ел қалаулыларын барша жұрт тануы қажет
деген шешімге келді. Ұйым белсенділері осылай «Алтын жүрек»
премиясын  дүниеге  әкелді.  Бұл  арнаулы  мараппатты  жеке
тұлғалар мен қатар бірқатар тұтас компаниялар да иелене алады.  

Атап  өту  керек,  жоба  халық  арасында  бірден  назарға  ілікті.
Бірінші  жылдан- ақ ұйымдастырушылар 70 өтініш жинаса,  осы
күні өтініштер саны 200- ге дейін толастады. 

Номинациялар легі  біраз  уақытқа  дейін  өзгеріссіз  болды.  10
-түрлі категория бойынша 2011 жылдан бері шетелдік азаматтарға
да  қатысуға  мүмкіндік  туды.  Енді  «Қазақстанның дамуына  зор
үлес қосқан үшін де» таяу және алыс шетел көшбасшылары бақ
сынасады. 

«Жетім  балаларға  көмек»   номинациясы  бойынша  «Алтын
жүрек» сыйлығының  лауреаттары BIGroup құрылыс холдингінің
басшысы, Айдын Рахымбаев, 350 бала тәрбиелеп отырған Талғар
қаласының  тұрғыны  Тұяқ  Есқожина,  «Ақниет»,  балалар
отбасылық  үйінің  негізін  салушы   Есіркеп  Есімханов
марапатталды.

2011  жылы   «Жыл  қайырымдысы»  номинациясы  бойынша
Қалиша Түресбекова есімді зейнеткер апа марапатталған болатын.
Бұл  керемет  жанның  1959  жылдан  бастап  донор  болып  келе
жатқанын ескерсек,  кез-келген уақытта  ол  өз  қанымен  бөлісуге
асығады. Елу жылдан бері Қалиша апай өз игі ісі үшін ешкімнен
алғыс күтпеген. Мұндай қадамды ол, борышым деп санаса керек.
Осындай  қайырымдылық  жолындағы   мәрт  істерге  тамсанбау
мүмкін емес. 

Кәсіпкер Өркен Есей премия лауреаттарының қатарында.  Ол
өз  қаражатына  Машат  ауылына  ірі  спорттық  комплекс  бой
тұрғызған болатын. Сондай-ақ, мешіт құрылысына 1,5 млн тенге
жұмсаған.  Ұлттық  сыйлық  қайырымдылық  ұйымдардың
жетекшілерін  де  назардан  тыс  қалдырған  емес.  Қоғамдық
қайраткер Аружан Саин, мүгедектерге жасаған қайырымдылығы
үшін «Алтын жүрек»  номинациясы бойынша арнайы марапатқа
ие болды. 10 жыл ішінде «ДОМ» қоғамдық қоры 1380-нен астам
Қазақстандық балаларға көмек қолын ұсынған. 

2014  жылдың  лауреаты,  АРДИ  ұйымының  жетекшісі,  Асия
Ахтанова,  «мүгедектерге  көмек»  номинациясына  ілікті.
Ұйымдағы  24  жылдық  ерең  еңбегінің  арқасында  Асия  ханым,
1000-ға  жуық  балаларға  жәрдемдесті.   Ұйымның  бірқатар
жобаларының  негізінде,  осы  күні  ассоциация  537  мүмкіндігі
шектеулі  балалар  тәрбиелейтін  отбасыларға,  147  мүгедектер
арбасына танылған балаларға көмектесіп келеді.

 «Алтын   жүрек»  тұғырында   Қазақстанның  бірқатар
корпорациялары да бар. 2015 жылы, танымал фермер, «Родина»
агрофирмасының басшысы, «Алтын жүрек» 2015  премиясының
лауреаты,  Иван  Сауэр  өз  өлкесінің  дамуына  зор  үлес  қосты.
Компания  өз  қаражатынан   314  миллион  тенге  бөліп,  бірқатар
қаржыны, балаларға арналған ойын алаңдарының құрылысы мен
мектептердегі балалардың күнделікті тамағына жұмсаған. 

Ұйымдастыру  комитетінің  сараптамасы  бойынша,  «Алтын
жүрек» премиясының 10 жылдық тарихында жобаға ат салысқан
үміткерлер мен лауреаттардың арқасында 80 миллиардтан астам
қаржыға қайырымдылық шаралары жасалған. Жоба қатарындағы
асыл  жандардың  белсенділіктерін  ізгіліктің  анық  көрінісін
байқату деп білеміз.   

    Гүлзат Сахова 
«Бауыржан» қайырымдылық қоры 

журналист-координатор
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РЕДАКЦИЯ ТӨСБЕЛГІЛЕРІ

Көпшілікке  қызмет  етуші  ұжымдар  бір  жылдық  қызметтің
қорытындысын жасайды. Жылдық қорытындыда белгілі мерзімде
үздік болып танылған қызметкерлерді марапаттау жүргізіледі. Бұл
марапаттау  ұжым  мен  көпшіліктің  ризашылығынан  туындаған
алғыс білдірудің нышаны және қызметкердің кәсіби шеберлігіне
тәнті болудың белгісі.  Әрине көпшілік марапатына ие болу мен
сол марапатқа лайық деп танылудың өзі қызметкер үшін ерекше
шабыт сыйлайды. Атқарылған қызметінің рухани бағасын сезініп,
кәсіби деңгейін биіктетеді.

Әрбір мекеменің өз дәрежесі мен қызмет саласына сай
марапаттау  жүргізуі  өмірлік  талап.  Сондықтан,  Республикалық
45minut.kz,  bilimnur.kz  басылымдары  ұстаздарға  қызмет  ететін
редакция  және  ұстаздарды  БАҚ  бағытындағы  шығармашылық
еңбектерін бағалай алады.

Ұстаздардың кәсіби және ұстаздық қызметін бағалау ҚР БҒМ
және білім бөлімдерінің еншісінде.

Ұстаздар  үшін  “Шығармашыл,  тәжірибелі  ұстаз”  және
“45minut.kz-Pressa”  төсбелгілері  әзірленді.  Төсбелгі  алатын
ұстаздарды  білім  бөлімдері,  білім  мекемесі  басшылары  және
ұстаздар ұжымы ұсынып лайықты деп таныды. Біз де редакция
атынан  төсбелгілерді  әзірлетіп,  лайықты  ұстаздарды
марапаттаймыз.

Редакция алқасы ұсынысы бойынша
ұстаздарға тегін беріледі немесе арнайы

бағада тапсырыс беруге болады.

Редакция төсбелгісі қызметіне жауапты:  
8 777 087 6843 Шынар Бектелеуовна

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАСЫЛЫМ
ЖАНАШЫРЫ ТӨСБЕЛГІСІ

Резюме: Редакция  қызметіне  белсене
араласып,  кәсіби  ақыл  кеңесімен
жанашырлық  білдіріп  танылған
ұстаздар марапатталады.
Шарты: Редакция алқасы талапкерлер

тізімін  ұсынады.  Редактор  тарапынан  тізім  нақтыланып,
марапаттау тізіміне енгізіледі.

Әзірлену қызмет ақысы – 5 000 (Бес мың) теңге.

ШЫҒАРМАШЫЛ, ТӘЖІРИБЕЛІ
ҰСТАЗДЫҒЫ ҮШІН ТӨСБЕЛГІСІ

Резюме:  Білім  бөлімдері,  білім  мекемелері
және ұстаз әріптестері тарапынан редакцияға
ұсыныс  жасау  арқылы  марапаттауға
ұсынылған ұстаздар марапатталады.
Шарты: Білім  бөлімдері,  білім  мекемелері
және ұстаз әріптестері тарапынан редакцияға
ұсыныс  жасау  арқылы  талапкерлер  тізімі
жасақталады.  Талапкерлер  тізімі
нақтыланып, марапаттау тізіміне енгізіледі.

Құжаттар тізімі:
•Фото 5*9
•Талапкерді марапаттау туралы ұсыныс
•Талапкер туралы мінездеме
•Талапкердің жылдық есеп жұмысы презентация слайд.

Төсбелгі, энциклопедияға ену, әзірлену қызмет 
ақысы – 20 000 (Жиырма мың) теңге.

БІЗ СЕНІМЕН МАҚТАНАМЫЗ!

Әріптесіміз А.Оразбаева ОЖББМ-
нің музыка пән мұғалімі
Молдағалиева Камшат

 Ізғалиқызын жетістігімен
құттықтаймыз.

Тек биіктен көрініп, шәкірт
тәрбиелеуде қанатың талмасын. 

Әлі де алар асуларың көп болсын!
Біз сенімен мақтанамыз.

А. Оразбаева ОЖББМ-нен 
бір топ әріптестерің

------------------------------------------------------------------------------
МАМАНДЫҒЫ-МАҚТАНЫШЫ 

Бейбітгүл Әшімова №167 жалпы білім беретін мектептің 
тарих және құқықтану пәндерінің мұғалімі. Алматы қаласы

Еліміз  тәуелсіздік  алып,  іргесін  нығайтып,  құлашын  кеңге
салған  кезеңдегі  қажеттіліктердің  көш  басында,  әрине,  білім
саласы  жетекші  орын  алады.  Дүниежүзілік  жаһандану
жағдайларына байланысты біздің республикамызда жалпы білім
беретін мектептің оқушыларына бәсекеге қабілетті, етумен қатар
оларды құзыретті, ізгілікті, тұлғалық-бағдарлық бағытқа бейімдеу
талабы  тұр.  Мұғалім-қоғамның  ерекше  тұтқасы,  өткен  мен
болашақтың мызғымас көпірі,жарқын болашақтың кепілі. 

Қай  кезде  болмасын,  алдыңғы  буыннан  үлгі  алып,  кейінгі
жастарға  жеткізуге  барын  салып  жүретін  білімі  мен  білігі
жарасқан,  мінезіне  ісі  сай  жанды көргенде  жүрегіңе  жылы леп
құйылып, барыңды алдына тосуға даяр тұратының да өтірік емес.
Сондай ерекше мақтауға  лайық жандардың бірі  -  №167 мектеп
мұғалімі  Қарлығаш  Жоламанқызы.  28  жыл  ғұмырын  аталмыш
мектепте ұстаздықпен өткеріп келе жатқан жанның осы уақытқа
дейін  бағындырған  белестері  аз  емес.  Ел  ертеңіне,  ұрпақ
тәрбиесіне  үлкен  жауапкершілікпен  қарап  мақаламыздың
кейіпкері 1996-2016 жылдар аралығында 5-11 сыныптарға сынып
жетекшілігін  атқарып  келеді.  Қарлығаш  Жоламанқызы  №167
жалпы  білім  беретін  мектепте  қазақ  тілі  мен  әдебиеттен  сабақ
береді. 

Жетістіктері: Оқыту  процесінде  ақпараттандыру
технологиясын толық меңгерген. Ұстаздық жолында аянбай еңбек
етіп,  шығармашыл  жаңашыл  ұстаз  екенін  бүгінгі  таңда
мектеп,аудан,қала  көлемінде  көрсетіп  отыр.  Үнемі
шығармашылық ізденіс үстінде жүретін еңбекқор ұстаз бірнеше
мәрте  аудандық  пәндік  сабақтар  өткізіп  талай  бағын
сынады.Бүгінгі заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеуде сыныптан
тыс  жүргізілген  жұмыстары жоғары  деңгейде  өткізіліп,  бұл  іс-
шаралар туралы газет-журнал беттерінде жарияланып отырылды.
Осы еңбектері  мектепшілік  2013  жылы  «Жылдың үздік  сынып
жетекшісінің» номинациясын жеңіп алды. 2014 жылы аудандық
«Ең үздік сынып жетекшісі-2014» байқауының жеңімпазы атаңды.
2015-2016  жылы  «Айтыс-сөздің  майданы»  атты  жас  ақындар
айтысында  «Жарқын  болашақ»  байқауының  жеңімпазы  атанған
оқушыларының  нәтижесінде  өнерлі  шәкірт  дайындап  ұлттық
тәрбие  берудегі  қосқан  үлесі  үшін  Р.Шимашева  алғыс  білдірді.
2016 жылы қазақ тілі пәнінен «Ғылыми стиль» атты тақырыпта
ашық  семинар  сабағын  өз  дәрежесінде  өтті.Оқушылары
аудан,қала көлемінде әртүрлі байқауларға «Абай оқуы», «Мағжан
оқуларына» қатысып жеңімпаз атанып жүрді. 

Мұғалім-шәкірт үшін ең жоғарғы адамершіліктің үлгісі.Ұрпақ
тәрбиесі-ұстазға  байланысты.  «Ұяда  не  көрсең,ұшқанда  соны
ілерсің»,-дегендей,өнегелі  мұғалімнен  жақсы  шәкірт  шығатыны
сөзсіз. 

Әрдайым  білім  жолында  ізденіп,оқушыларының  кеудесіне
білім шуағын сепкен,алақаны аяулы,жүрегі мейірімге толы жанға
алдағы уақытта да мол табыс, жетістіктер тілейміз.
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 БІРЫҢҒАЙ МЕКТЕП ФОРМАСЫ ТУРАСЫНДА 

Биыл бірыңғай мектеп формасы біраз шу болды. Формалардың
бағасы  мен  сапасы  және  діни  мотивтегі  киімдерге  тыйым
салынуы турасында  әсіресе.  Мұндай  даулар  алдағы уақытта  да
болмауы  үшін  Білім  және  Ғылым  Министрлігі  нақты  шаралар
қолдануы тиіс  деп  ойлаймын.  Бұл  тұрғыда  өз  ұсыныстарымды
жазбастан бұрын мамандардың пікірлерін қарап шығайық.
БҒМ былай дейді:Форма білім берудің зайырлы сипатына сәйкес
болуы  тиіс,  сондықтан  «мектеп  формасының  үлгісі  мен  түсі
классикалық стиль талабына сай болуы, біркелкі әрі ашық емес,
ұстамды реңкте және үш түстен артық түсті араластырмай тігілуі
тиіс». Қыс  мезгілінде  ұлдар  мен  қыздарға  «водолазка»  мен
тоқыма бешпет,  ал  қыздарға  бұған қоса,  сарафан киюге  рұқсат
етіледі.  Ал  жылдың  өзге  мезгілінде  ұлдар  –  пенжек  (пиджак),
бешпет  (жилет),  шалбар,  жейде,  қыздар  — классикалық  үлгіде
тігілген көйлек,  шалбар немесе юбка,  бешпет пен пенжек киюі
тиіс. Хиджаб,  ниқаб,  бурка  (киiзден  я  терiден  жүнiн  сыртына
қаратып тiккен жеңсiз шапан),  пәренжі,  сикх сәлдесі мен иудей
тақиясы («кит» деп аталады) сияқты белгілі бір діни конфессияға
қатысты белгілері бар киім киюге тыйым салынады.
Евгений  Цай  —  «Қамқорлық»  ұйымының  жетекшісі:  Мен
бірыңғай форма болғанын құптаймын, бірақ бұл мәселені азды-
көпті болсын, дұрыстап шешу керек қой. Мүмкін оны алуан түрлі
үлгіде және сапалырақ етіп тігу керек шығар әрі  мұндай қатаң
шектеу қойылмауы тиіс деп ойлаймын. Мүмкін жұрттың шамасы
жететіндей қара костюм-шалбар болғаны жөн шығар, әйтпесе бұл
шаруа біреулер үшін ақша жасау көзіне, бизнеске айналып кетеді.
Шенеуніктер  «балалардың  қамын  ойлап  жатырмыз»  деп  жар
салады,  ал  іс  жүзінде  өз  қалтасының  ғана  қамын  ойлайды,
балалардың есебінен пайда табуға тырысады.
Айнұр Әбдірәсілқызы — ҚР Дін істері және азаматтық қоғам
министрлігі  Дін  істері  комитеті  Дін  мәселелері  жөніндегі
ғылыми-зерттеу  және  талдау  орталығының  директоры:
Мектеп  формасының  да  көтеріп  отырған  өзіндік  әлеуметтік-
тұлғалық  жүгі  бар.  Біріншіден,  кез  келген  форма  белгілі  бір
мекемеге  қатыстылықты  білдіретіндіктен,  тұлғаға  сол  мекеме
алдындағы  жауапкершілікті  жүктейді.  Екіншіден,  форма  –
құқықтық  қатынастар  шегін  айқындайтын  бақылау  құралы.
Қарапайым  мысалмен  өрнектесек,  мектеп  формасындағы  бала
сабақ уақытында көше кезіп жүрсе немесе компьютер клубында
ойын ойнап отырса, кез келген учаскелік полиция қызметкерінің
оның  мән-жайын  сұрап,  қадағалауға  құқығы  бар.  Үшіншіден,
біртекті  форма  мектеп  жасындағы  балалардың  әлеуметтік
тұрғыдан жіктелуіне, психологиялық қысымдардың орын алуына
жол  бермейді,  яғни  «бұлақ  бастан  бұлғанбас»  үшін  форманың
сақталуы қажет-ақ.
Досай  Кенжетай  —  философия  және  теология
ғылымдарының докторы,  профессор:  Ислам дінінде  адамдар
жынысына  қарамастан  жаратылысынан  тең  болғандықтан  әйел
мен  ер  адамдарға  білім  алу  бірдей  парыз  етілген.  Бүгінгі
жаһанданған дүниеде,  зайырлы білім сапасы тұрғысынан еліміз
басқалармен терезесі  тең  болу мақсатын  ұстанады.  Сондықтан,
орта  мектепте  оқитын  кез  келген  оқушыны  дін  атрибуттарын
желеу  етіп,  мемлекеттік  мекемеде  оқшаулануына,  даралануына,
ерекшеленуіне  жол  берілмейді.  Мектеп  жасына  жеткен  барлық
балалар мектептен білім алуы шарт дейтін болсақ, мектеп киіміне
қатысты  жаңадан  бекітілген  талаптардан  ешкім  аттап  кете
алмайды.
Мұхитдин  Исаұлы  —  теология  ғылымының  докторы,
исламтанушы:  Мектеп  –  киелі  орын.  Бүгінгі  таңда  мектептің
киім формасы «хиджабқа» сәйкес келмейді деп,  бүлдіршін сәби
баланы  Алланың  ең  маңызды  парыз  еткен  ілімінен  айыруға
болмайды. Баланы мектепке жібермей «жаһил» ету, яғни қараңғы,
надан  ету  –  ең  үлкен  күнә.  Ілім  алмаған  ұрпақтан  күні  ертең
«жаһил»,  қараңғы  қоғам  шығады.  Біз  осыны  мықтап  түсініп
алуымыз қажет.
Ершат  Оңғаров  —  философия  және  мәдени  антропология
ғылымдарының  Ph.D  докторы,  исламтанушы:  Біріншіден,
Қазақстан  мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі  мұсылман

қыз-келіншектер  мен  әйелдерді  киім  кию  үлгісінде  қазақ
халқының салт-дәстүрлерін сақтай отырып, жинақы киінуге кеңес
береді. Біз  діндар  азаматтарды  оқу  орындарының  мектеп
оқушыларының  киім  үлгісіне  қатысты  қойылатын  талаптарына
түсіністікпен және сабырлықпен қарауға шақырамыз, өйткені бұл
қадам  орта  мектептердегі  киім  үлгісін  бірізділікке  түсіру
мақсатында қабылданған шешім болып табылады.
 Екіншіден, жалпы орта мектеп оқушыларына қатысты ортақ киім
формасы туралы жаңадан шығарылған бұйрықты бұра түсіндіріп,
қолдан дау жасап, елді дүрліктірудің қажеті жоқ. Елімізде берік
орныққан тұрақтылық пен тыныштыққа қызғанышпен қарайтын
белгісіз  топтар  осы бір сәтті  пайдаланып,  ақпараттық құралдар
мен  түрлі  әлеуметтік  желілер  арқылы  ел  арасына  бүлік  салуға
тырысуда.  Сондықтан,  әрбір  іске  сабырмен,  байыппен  қарау
керек.
 Үшіншіден, ҚМДБ заң бойынша діни бірлестік болып есептеледі.
Ал діни бірлестіктер мемлекеттік мекемелердің саясатына араласа
алмайды. Бұл – заң талабы. Діни басқарма қоғамнан бөлек өмір
сүріп жатқан жоқ. Сондықтан мемлекеттің шығарған әрбір заңына
дін қызметкерлері қашанда құрметпен қарайды.
  Төртіншіден,  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігі  шығарған
бұйрықта  мектеп  формасының  үлгісін  қоғамдық  кеңестер,  ата-
аналар комитеті, мектеп әкімшілігі бірлесе қарап, өз ұсыныстарын
айтуларына  болатындығы  көрсетілген.  Яғни  қыздарының  ұзын
етек-жеңі бар,  мектептің талаптарына сай киім киюін қалайтын
ата-аналарға  өз  ұсыныстарын  айтуларына  мүмкіндік
қарастырылған.  Мен  осы  орайда  жергілікті  мектептерде  киім
үлгісін  қабылдауда  мұсылман  жамағатының  да  тілегі  ескерусіз
қалмайды деп сенемін.
Айдар  Әбуов  —  философия  ғылымың докторы,  профессор:
Бұл,  ең  біріншіден,  мемлекеттің  әртүрлі  этникалық  және
конфессиялық  ерекшеліктерге  ие  азаматтардың  ортақ  білім
алуына жағдай жасау қажеттілігінен туындайды.  Егер мемлекет
белгілі  бір  діннің  мүддесіне  басымдық  берер  болса  мұндай
жағдай басқа конфессияларды ұстанушыларға әділетсіздік болар
еді. Ал екінші жағдайда, яғни барлық конфессия өкілдеріне білім
беру мекемелерінде киімге қатысты толық таңдау беріліп,  еркін
форма ұсынылатын жағдайда әрбір конфессия өкілдері өздерінің
өзіндік  ерекшеліктерін  көрсетуге  тырысып,  оқушылар арасында
қайшылықтықты  қарым-қатынас  орын  алған  болар  еді.  Мектеп
формасына қатысты бекітілген жаңа талаптарға жекелеген діндар
азаматтардың  біржақты  сыни  пікір  танытуы  көрініс  беруде.
Мұндай сыңаржақ көзқарас ұстануды қате деп санаймын, өйткені
әрбір  діндар  азамат  өзінің  діни  сеніміне  барынша  құрметпен
қарайтын  мемлекеттік  органның  ұстанымдарына  түсіністік
танытып,  өз  бойындағы  рухани-адамгершілік  қағидаттарды
жетілдіруге және толық білім алуға талпынуы тиіс. Ең бастысы,
бұл  талаптар  мектеп  оқушыларына  ғана  қойылып  отырғанын
ескеруіміз қажет.

Әлбетте, бірыңғай форма қазіргі заман талабы. Бірақ, осындай
мәселелерді  қазірден  шешіп  алмаса  болмайды  деген  ойдамын.
Сондықтан бұл 2 мәселеге менің ұсынарым мыналар:
1. Форма дизайнын, түстерін БҒМ өзі бекітіп, нақты бір пішінмен
кәсіпкерлер палатасында реестрде тұрған мекемелерге тапсыруы
керек.  Бір пішін,  бір сапа,  бір баға.  Ал жеке мектептер ғана өз
эмблемаларымен  өз  формаларын  шығара  алатын  болады.
Формалар 3 типте болуы тиіс деп ойлаймын: бастауыш, орта және
жоғары сыныптар. Әр қайсысының түстерінде және дизайнында
аздап ерекшелік  болса  — оқушының қай сыныптарда  оқитыны
белгілі болады.
2. Діни атрибутикамен мектепке келуге болмайтыны белгілі. Бірақ
діни дәрістерді тереңдетіп оқытатын арнайы мектептер ашып, бұл
мәселені  шешуге  болады.  Ондай  мектептерге  оқушы  қыздар
орамалмен  барар  еді.  Дінмен  қатар  басқа  қатарластары сияқты
өзге пәндерді де бірге оқып шығады. Түркиядағы «Имам хатип»
мектептерін мысалға алуға болады бұл тұрғыда.
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ҮШ ТІЛДЕ ОҚЫТУ ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ?

Үш тілде оқыту биылғы жылы, тіпті 2017, 2018 жылы да емес, тек
қана 2019 жылдан басталады және тек қана 10-11 сыныптарда 
жүргізіледі. Алдағы үш жылда кадрларды даярлау жоспарлары 
іске асырылады.
Инварианттық бөліктегі пәндерді оқыту тілі мынадай болып 
анықталды:
— қазақ тілінде оқытатын мектептердің жаратылыстану-
математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарында 2019 жылдан 
бастап барлық пәндер қазақ тілінде, тек қана физика, химия, 
биология, информатика – ағылшын тілінде, дүние жүзі тарихы, 
орыс тілі мен әдебиеті – орыс тілінде жүргізілмек. Вариативтік 
компонентті оқыту тілі – мектептің өз еркінде болады. 2019 жылға
дейін мектептер жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
пәндерді оқыту тілі ретінде ағылшын тілін таңдауға құқылы.
— орыс тілінде оқытатын мектептердің жаратылыстану-
математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарында 2019 жылдан 
бастап, барлық пәндер – орыс тілінде, тек қана физика, химия, 
биология, информатика – ағылышын тілінде, Қазақстан тарихы, 
қазақ тілі мен әдебиеті – қазақ тілінде жүргізіледі. Вариативтік 
компонентті оқыту тілін таңдау мектептің өз еркінде болады. 2019
жылға дейін мектептер жаратылыстану-математикалық бағыттағы
пәндерді оқыту тілі ретінде қазақ және ағылшын тілдерін таңдауға
құқылы.
2019 жылға дейін жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
пәндерді ағылшын тілінде оқытуға өз еркімен көшкен мектептер 
үшін Министрлік қорытынды аттестаттауды пәндер бойынша 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде дайындайды.
2017 жылы көктемде 9-11 сыныптарға арналған үш тілдегі 
емтихан материалдары әр мектепке жеткізілетін болады. Мектеп 
бітіруші қорытынды аттестаттау кезінде тілді таңдауға құқылы 
болады.
Сонымен қатар, мектеп бітіруші түлек қазақ тілі және әдебиеті 
пәні бойынша міндетті емтихан тапсыратын болады.

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ТЕЗ ҮЙРЕНУ
 ҮШІН КЕРЕКТІ 400 СӨЗ 

Фактрум  сайтында  Алекс  Чаузовтың  ағылшынша  сөздік
қорының негізін құрайтын 400 сөз туралы мақаласын жариялаған
екен.  Автордың  пайымдауынша  алдымен  осы  сөздерді  меңгеру
арқылы  сөздік  қорын  байытып  отырсаңыз,  ағылшын  тілін  тез
үйреніп, түсініп кете аласыз.

Оксфорд Университеті тілдің түрлі қолданыстағы нұсқаларын
жинап,  сараптама  жасапты.  Зерттеуде  әдеби  шығармалар,
баспасөз беттері, желідегі чаттар, электронды хаттар, блогтардағы
жазбалар  да  қамтылған. Зерттеу  нәтижесі  бойынша  ағылшын
тіліндегі ең көп қолданылатын 100 сөз ағылшынша мәтіндердің 50
пайызында  қолданылады  екен  (бұған  әдеби  шығармалар  және
салалық мақалалар кірмейді әлбетте).

Егер бұл танымал 100 сөзге, жиі қолданылатын 100 зат есімді,
100  етістік  пен  100  сын  есімді  қосатын  болсақ,  ағылшынша
мәтіннің 75 пайызын түсінетін боласыз. Кейін сөздік қорыңызға
жаңа сөздер қосып, байытып отыратын боласыз.

Практикалық кеңестер:
• 400 сөздің бәрін жаттауға тырыспаңыз.Оларды мәтін 

жазған кезде немесе сөйлеген кезде қолдануға 
тырысыңыз.

• Бұл арқылы ойыңызды дұрыс және тез жеткізуге 
машықтанатын боласыз.

•  Тіл білу — сөздік қорының байлығы арқылы 
өлшенбейді. Ойды дұрыс жеткізу және дұрыс сөздерді 
қолдану арқылы анықталады.

• 400 сөзді алдымен өзіңіз аударып көріңіз. Көбісі сізге 
таныс болар? Қалған сөздерді сөздік қолдану арқылы 
аударыңыз.

Ағылшын тіліндегі
көп қолданылатын

100 сөз
1. the
2. be
3. to
4. of
5. and
6. a
7. in
8. that
9. have
10. I
11. it
12. for
13. not
14. on
15. with
16. he
17. as
18. you
19. do
20. at
21. this
22. but
23. his
24. by
25. from
26. they
27. we
28. say
29. her
30. she
31. or
32. an
33. will
34. my
35. one
36. all
37. would
38. there
39. their
40. what
41. so
42. up
43. out
44. if
45. about
46. who
47. get
48. which
49. go
50. me 
51. when
52. make
53. can
54. like
55. time
56. no
57. just
58. him
59. know
60. take
61. people
62. into
63. year
64. your
65. good
66. some
67. could

68. them
69. see
70. other
71. than
72. then
73. now
74. look
75. only
76. come
77. its
78. over
79. think
80. also
81. back
82. after
83. use
84. two
85. how
86. our
87. work
88. first
89. well
90. way
91. even
92. new
93. want
94. because
95. any
96. these
97. give
98. day
99. most
100. us

Ағылшын тіліндегі
танымал 

100 зат есім

1. time
2. year
3. people
4. way
5. day
6. man
7. thing
8. woman
9. life
10. child
11. world
12. school
13. state
14. family
15. student
16. group
17. country
18. problem
19. hand
20. part
21. place
22. case
23. week
24. company
25. system
26. program
27. question
28. work
29. government
30. number
31. night
32. point

33. home
34. water
35. room
36. mother
37. area
38. money
39. story
40. fact
41. month
42. lot
43. right
44. study
45. book
46. eye
47. job
48. word
49. business
50. issue 
51. side
52. kind
53. head
54. house
55. service
56. friend
57. father
58. power
59. hour
60. game
61. line
62. end
63. member
64. law
65. car
66. city
67. community
68. name
69. president
70. team
71. minute
72. idea
73. kid
74. body
75. information
76. back
77. parent
78. face
79. others
80. level
81. office
82. door
83. health
84. person
85. art
86. war
87. history
88. party
89. result
90. change
91. morning
92. reason
93. research
94. girl
95. guy
96. moment
97. air
98. teacher
99. force
100. education
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Ағылшын тіліндегі
танымал 100 етістік
1. be
2. have
3. do
4. say
5. go
6. can
7. get
8. would
9. make
10. know
11. will
12. think
13. take
14. see
15. come
16. could
17. want
18. look
19. use
20. find
21. give
22. tell
23. work
24. may
25. should
26. call
27. try
28. ask
29. need
30. feel
31. become
32. leave
33. put
34. mean
35. keep
36. let
37. begin
38. seem
39. help
40. talk
41. turn
42. start
43. might
44. show
45. hear
46. play
47. run
48. move
49. like
50. live 
51. believe
52. hold
53. bring
54. happen
55. must
56. write
57. provide
58. sit
59. stand
60. lose
61. pay
62. meet
63. include
64. continue
65. set
66. learn
67. change
68. lead

69. understand
70. watсh
71. follow
72. stop
73. create
74. speak
75. read
76. allow
77. add
78. spend
79. grow
80. open
81. walk
82. win
83. offer
84. remember
85. love
86. consider
87. appear
88. buy
89. wait
90. serve
91. die
92. send
93. expect
94. build
95. stay
96. fall
97. cut
98. reach
99. kill
100. remain

Ағылшын тіліндегі
танымал

 100 сын есім
1. other
2. new
3. good
4. high
5. old
6. great
7. big
8. American
9. small
10. large
11. national
12. young
13. different
14. black
15. long
16. little
17. important
18. political
19. bad
20. white
21. real
22. best
23. right
24. social
25. only
26. public
27. sure
28. low
29. early
30. able
31. human
32. local
33. late
34. hard

35. major
36. better
37. economic
38. strong
39. possible
40. whole
41. free
42. military
43. true
44. federal
45. international
46. full
47. special
48. easy
49. clear
50. recent 
51. certain
52. personal
53. open
54. red
55. difficult
56. available
57. likely
58. short
59. single
60. medical
61. current
62. wrong
63. private
64. past
65. foreign
66. fine
67. common
68. poor
69. natural
70. significant
71. similar
72. hot
73. dead
74. central
75. happy
76. serious
77. ready
78. simple
79. left
80. physical
81. general
82. environmental
83. financial
84. blue
85. democratic
86. dark
87. various
88. entire
89. close
90. legal
91. religious
92. cold
93. final
94. main
95. green
96. nice
97. huge
98. popular
99. traditional
100. cultural

Ақпарат:
http://kerekinfo.kz/
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