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Күнтiзбекте Қазақстан Республикасының бiлiм және ғылым 

саласындағы тарихи және ресми құжаттары, мемлекет және қоғам 

қайраткерлері туралы деректер, ағартушылардың, педагогтардың, 

ғалымдардың, бiлiм беру саласы қызметкерлерiнiң, бiлiм тарихын 

зерттеушiлердiң, оқулықтар мен оқу құралдары  авторларының атаулы 

даталары жайлы мәлiметтер берiлген. 

       Күнтiзбек үш бөлiмнен тұрады бiрiншi бөлiмде – бiлiм беру 

саласындағы әр айдың даталар күнтiзбегi екiншi бөлiмде айы мен күнi 

белгiсiз даталар үшiншi бөлiмде бiрiншi, екiншi бөлiмдегi – жұлдызша  

арқылы белгiленген әрбір датаға қысқаша анықтама мен әдебиеттер тiзiмi 

берiлген. Күнтiзбектiң соңында аталған есiмдердiң алфавиттiк көрсеткiшi, 

сонымен қатар авторлардың, редакторлардың және құрастырушылардың 

алфавиттiк көрсеткiшi берiлген. 

       Күнтiзбек оқытушыларға, студенттерге, оқушыларға, ағарту саласы 

кітапханаларының қызметкерлеріне  және  көпшілік  қауымға арналған. 

Күнтізбек  казақ және орыс тілдерінде жеке басылым болып шығады. 

Осы күнтiзбек туралы пiкiрлерiңiздi мына мекен-жайға жазуға болады 

050010 Алматы қаласы, Жамбыл көшесi, 21/25. Республикалық ғылыми-

педагогикалық кiтапхана. Тел./факс  291-69-11. 
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2018  ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  БІЛІМ БЕРУ 

САЛАСЫНДАҒЫ АТАУЛЫ  ДАТАЛАР 

КҮНТІЗБЕГІ 
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15 ақпан 

 

 

 

 

16 ақпан 

 

 

 
 

17 ақпан 

 

Қаңтар 

Жаңа жыл* 

Мәдениеттанушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері, 

филология ғылымдарының кандидаты Мұрат Мұхтарұлы 

Әуезовтің туғанына 75 жыл (1.01.1943) 

Қазақ әдебиетiн зерттеушi, филология ғылымдарының докторы 

Бисенғали Наурызбаевтың туғанына 100 жыл 1.01.1918 

Рождество күні. 
Ақын, педагог, түрколог, ҚазАКСР халық ағарту комиссары 

(1920-1921)     Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл 

18.01.1873 – 8.12.1938* 

Қаңтар айының  үшінші жексенбісі – Халықаралық қар күні. 

Бұл күннің мақсаты техникалық ойындарға әуес балаларды таза 

ауадағы қармен ойнауға тарту, қысқы  спорт түрлеріне бейімдеу. 

 

Ақпан 

«Дружные ребята» газетiнiң  шыға бастағанына 85 жыл 

4.02.1933 

Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің Ы.Алтынсарин атындағы 

медальдi тағайындағанына – 35 жыл (8.02.1983). Бұл медальмен 

мұғалiмдер, ағарту саласының, кәсiптiк бiлiм беру және 

педагогикалық ғылымдар саласының қызметкерлерi жастарды 

оқыту, тәрбиелеу iсiндегi жемiстi еңбегi үшiн марапатталды. 

Медальмен марапатталу жыл сайын Бiлiм беру  министрлiгiнде 

коллегияның шешiмiмен жүргiзiлiп отырды. 1996 ж. бастап бұл 

медаль  қысқартылды. Ал 2007 жылдың 20 қарашасындағы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің 

№373 бұйрығымен бекітілген «Ыбырай Алтынсарин» төс белгісі 

бар. 

Интернационалист жауынгерлерді еске алу күні. 1989 жылы 

15 ақпанда Ауғанстаннан  Кеңес әскерінің ең соңғы бөлімшесі 

қайтарылды. Осы оқиғаға байланысты 15 ақпан 

Интернационалист жауынгерлерді еске алу күні деп 

жарияланды. 

Философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Ғылым 

Академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым 

қайраткері Жабайхан Мүбәракұлы Әбділдиннің туғанына  85 

жыл (16.2.1933) 

 

Дүниежүзілік мейірім күні. Бұл күні дүниежүзілік  ұйымдар 



4 

 

 

21 ақпан 

 

 

 

 

 

21 ақпан 

 

 
26 ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 наурыз 

 

 

 

3 наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  наурыз 

адамдарды бір біріне мейірімді, қайырымды болуға шақырады. 

Халықаралық ана тілі күні. 1999 жылдың 17 қарашасында 

ЮНЕСКО-ның Бас конференциясында жарияланды, 2000 

жылдың ақпанынан бастап тілдік және мәдени алуандылыққа, 

көптілділікке қолдау білдіру үшін жыл сайын атап өтіледі. Өз 

кезегінде, БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы 2008 жылды Халықаралық 

тілдер жылы деп жариялаған болатын. 

Педагог, ғалым, профессор, Казақ КСР ғылымына еңбек сіңірген 

ғылым қайраткері  Раиса Григорьевна Лембергтiң туғанына 

130 жыл 21.02.1888 – 12.06.1975* 

Педагог, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрі (2004-2007) 

Бірғаным Сарықызы Әйтімованың туғанына 65 жыл 

(26.02.1953)*. 

Ақпан айының бірінші сейсенбісі – Дүниежүзілік қауіпсіз 

Интернет күні. Бұл күн 2004 жылы  Еврокомиссияның 

ұсынысы бойынша бекітілген. Бұл күннің мақсаты мемлекет, 

бизнес және қоғамның балалар мен жасөспірімдерді Интернет 

желісінде қауіпсіздік қағидаларын сақтап, интернет-этика мен 

заңға қарсы болып табылатын мәліметтерден сақтандыру болып 

табылады. 

Наурыз 

Алғыс айту күні.    Президент жарлығымен белгіленген Алғыс 

айту күнін 2016 ж. 1 наурызда барша Қазақстан халқы тұңғыш 

рет мерекелейтін болды. Бұл күн  ұлт пен ұлысты 

жақындастыратын мереке ретінде аталып өтіледі.* 

Дүниежүзілік жазушы күні. Дүниежүзілік жазушы күні 

Халықаралық Пен-клубтың 48-ші конгресінің шешімі негізінде 

атап өтіледі. Клуб 1921 жылы құрылған. Ұйымның атауы 

ағылшынның poets - ақындар, essayists - очеркшілер, novelists - 

романшылар сөздерінің бастапқы әріптерінен құрылған. 

Сонымен қатар «pen» сөзі ағылшын тілінен аударғанда 

«қаламсап» деген мағынаны береді. Ұйым атауы ағылшындық 

жазушы Кэтрин Эми Доусон-Скоттқа тиесілі. ПЕН-клубтың 

алғашқы президенті - Джон Голсуорси. 1923 жылы Лондонда 

ПЕН-клубтың алғашқы халықаралық конгресі өтті. Сол уақытта 

ПЕН-орталық әлемнің 11 елінде бар болатын. Ал қазір дүниенің 

130 елінде, соның ішінде Қазақстанда да бар. 

ПЕН-клуб - халықаралық жазушылар бірлестігі, оның 

Хартиясында «әр елдің ішіндегі және барлық елдер арасындағы 

ақпарат бостандығы принциптерін қорғауға жақтасу» деп 

көрсетілген.   

 

 

Ұстаз, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Білім және 



5 

 

 

 

 

 
8 наурыз 

 

8 наурыз 

8 наурыз 

11 наурыз 

 

 

13 наурыз 

 

 

15 наурыз 

 

17 наурыз 

 

 

 

18 наурыз 

 

20 наурыз 

 

 

 

21 наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-23 наурыз 

ғылым  вице-министрі (2002-2005, 2007-2009), «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері»  басқармасының төрайымы Күләш 

Ноғатайқызы Шәмшидинованың туғанына 60 жыл 

(4.3.1958)* 

Қазақ тiлi маманы, филология ғылымының докторы Әсет 

Болғанбаевтың туғанына 90 жыл 8.03.1928-12.01.1999* 

Халықаралық әйелдер күнi.* 

«Огни Алатау» газетiнің шыққанына 100 жыл 8.03.1918 

Қазақ тiлі  маманы, педагог, педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент Шамғали Харесұлы Сарыбаевтың 

туғанына 125 жыл (11.03.1893 -5.4.1958)* 

Тіл маманы, филология ғылымдарының докторы, профессор 

Сейiлбек Мұхамеджарұлы Исаевтың туғанына  80 жыл 

(13.03.1938 –9.06.1999)* 

Дүниежүзілік тұтынушыларды қорғау күні. 1983 жылдан бері 

15 наурызда халықаралық күнтізбекке енгізілген. 

Тіл білімі маманы, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан Ғылым Академиясының академигі 

Мырзатай Серғалиұлы Серғалиевтiң туғанына 80 жыл 

17.03.1938-2011. 

Қазақ тiлi оқулықтарының авторы Ажар Асқарбаеваның      

туғанына 95 жыл 18.03.1923.* 

Халықаралық бақыт күні. Бұл күн  2012 ж. 28 маусымда БҰҰ 

Бас Ассамблеясының  ұсынысы бойынша БҰҰ мүше 193 елдің  

қолдауымен 20 наурызда  тойлансын деп шешілді.  2016 жылы 

Алматыда алғаш рет осы мереке аталып өтілді. 

Дүниежүзілік поэзия күні. ЮНЕСКО Бас конференциясының 

1999 жылдың 30-ыншы сессиясында 21 наурызда Дүниежүзілік 

поэзия күнін атап өту  туралы шешім қабылданды. Дүниежүзілік 

Поэзия күні тұңғыш рет ЮНЕСКО-ның  штаб-пәтері орналасқан 

Парижде атап өтілді. «Поэзия, - делінген ЮНЕСКО шешімінде, - 

қазіргі заманғы адамның өткір де терең рухани мәселелеріне 

жауап бере алады. Бірақ бұл үшін оған қоғам назарын 

мүмкіндігінше кеңірек  аударту  қажет.  

       Сонымен қатар Дүниежүзілік Поэзия                                                             

күні қазіргі ақындардың шығармалары оқырмандарына, 

негізінен солардың күшімен, жол тауып жатқан шағын 

баспалардың, тебіреніске толы сырлы сөзбен мәңгілік дәстүрді 

қайта тірілтіп жүрген  әдеби клубтардың өздерін кеңінен 

танытуына мүмкіндік беруі тиіс».  Бұл күні бұқаралық ақпарат 

құралдарында поэзияның шын мәніндегі  қазіргі заманғы, 

адамдар ашық қабылдай алар өнер ретіндегі жағымды кейпін 

қалыптастыруға қызмет етуі қажет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наурыз мейрамы*. 
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Көктемгі  демалыс (21 наурыз- 4 сәуір)* 

Халықаралық су күні. 1992-ші жылы  Рио-де-

Жанейро қаласында өткен БҰҰ-ның қоршаған ортаны қорғау 

және дамыту жөніндегі конференциясында 22-ші наурыз – 

«Дүниежүзілік  су  қорлары» күні деп жарияланды. 

Бас Ассамблеяның 1992-ші жылғы желтоқсанның 22-сіндегі 

47/193 қарарымен жарияланған Дүниежүзілік су қорлары күні – 

таза ауыз сумен қамтамасыз етуде қолға алынып отырған нақты 

күш-жігер және кездесіп отырған қиыншылықтар мен олардан 

арылуға бастайтын шешімдер оңды нәтижелерге жетуге 

жәрдемін тигізетінін баршаның есіне салудың баға жетпес 

мүмкіндігі. 

Балалар мен жасөспірімдер кітабы апталығы. Бұл мереке 

жыл сайын оқушылардың  көктемгі демалыс күндерінде 

өткізіледі. Бұл мерекенің тарихы былай басталған. Ұлы Отан 

соғысының жүріп жатқан кезі, күн суық,  азық-түлік тапшы,  

карточкамен берілетін. Осындай  1943 жылдың  суық, сұрғылт 

көктемінің  бір күнінде Одақтар үйінің суық залына  балалар 

жазушылары мен ақындары Мәскеудің оқушы балаларын жинап 

балалар кітаптары туралы   кездесу өткізді. Осылай алғаш рет  

балалар   кітабы апталығы пайда болды. Қазір бұл мереке жыл 

сайын «Балалар мен жасөспірімдер кітаптарының апталығы» 

мерекесі  дәстүрлі түрде аталып өтіледі. Бұл мерекенің мақсаты - 

кітап оқуды жас ұрпақтың қызықты да тиімді демалыс уақытына 

айналдыру, балалардың, жасөспірімдердің рухани дамуына 

жағдай жасау.  

Қазақ тiлi оқулықтарының авторы Зейнолла Баязитұлы  

Бейсенбаевтың туғанына 90 жыл  26.03.1928* 

Халықаралық театр күнi.  1961 жылы Халықаралық театр 

институтының ІХ  конгресінде  27 наурызды Халықаралық театр 

күні деп тойлау бекітілді. 

Заң ғылымдарының докторы, профессор,  Қазақстан 

Республикасы ғылымының еңбек сіңірген қайраткері, Ұлы Отан 

соғысының ардагері, жоғары оқу орындарына арналған оқу 

құралдарының авторы Юрий Григорьевич Басиннiң туғанына 

95 жыл 28.03.1923-05.11.2004. Украинаның Артемовка 

қаласында дүниеге келген. 1947-1949 жж. Алматы мемлекеттік 

заң институтын (қазіргі Қазақтың мемлекеттік заң университеті) 

бітіргеннен кейін  Алматы заң мектебінде, 1952-1967 жылдары  

Алматы заң институтында оқытушы, доцент, профессор болған. 

1995 жылдан Қазақтың мемлекеттік заң университеті және 

«Әділет» Жоғарғы заң мектебінің профессоры болған. 30 

монография, 200 ден аса мақалалардың авторы. «Қызыл 

Жұлдыз», «Отан соғысының І дәрежелі» орденімен, көптеген 

медальдармен марапатталған. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1992
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7_%D1%81%D1%83
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30 наурыз 

 

 

 

1 сәуір 

 

 

2 сәуір 

3 сәуір 

 

 

 

5 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сәуір 

10 сәуір 

 

12 сәуір 

12 сәуір 

 

 

 

 

 

15 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

17 сәуір 

Жердi қорғау күнi. Бұл күн  адам мен табиғаттың егіз екенін 

ұғындырып, жерді құрметтеп, табиғатты қорғау мақсатында 

өткізіледі. 

                                              Сәуiр 

Халықаралық құстар күнi. 1906 жылы 1 сәуірде 

«Халықаралық құстарды қорғау туралы конвенция» 

қабылданғаннан кейін осы күні  аталып өтетін болған. 

Халықаралық балалар кiтабы күнi.* 

Халық батыры, қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық 

көтерілісін ұйымдастырушылардың бірі Амангелді 

Үдербайұлы Имановтың туғанына 145 жыл (3.04.1873-

18.05.1919) 

Әдебиет зерттеушi, ақын, филология ғылымдарының докторы, 

профессор Александр Лазаревич  Жовтистiң туғанына 95 жыл 

5.04.1923 -1999.  А.Л.Жовтис Украинаның Винница қаласында 

дүниеге келген. 1946 ж. С.М.Киров атындағы Қазақтың 

мемлекеттік университетінің (қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ 

Ұлттық университеті) филология және журналистика 

факультеттерін бітіргеннен кейін «Ленинская смена» газетінде 

қызмет істеген. 1947-1948 жж. Алматыдағы орыс драма 

театрының студиясында орыс әдебиеті мен драматургия 

тарихынан сабақ берген. 1948-1971 жылдары ҚазМУ-да 

оқытушы, аға оқытушы, орыс және шетел әдебиеті 

кафедрасының доценты,  профессоры болған. Қазақ поэзиясын 

зерттеп, Абай, Ж.Саин, С.Торайғыров, М.Әлімбаевтың 

шығармаларын орыс тіліне аударған. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау күнi.* 

Қазақстан Республикасының Жоғары бiлiм беру туралы 

заңының  қабылданғанына 25 жыл 1993. 

Дүниежүзiлiк  ғарышкерлiк  күнi.* 

Ғылым қызметкерлері күні. Бұл мереке 2011 жылы 22 

қазандағы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы  

бойынша тағайындалды.    12 сәуірде Қазақстанның  көрнекті 

ғалымы, академик, Қазақстан ғылым академиясының алғашқы 

президенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаев дүниеге келген. Сол 

себепті осы күн мереке ретінде тойланады. 

Халықаралық мәдениет күні. 1935 жылы  көркем және 

ғылыми мекемелер мен тарихи ескерткіштерді қорғауға 

арналған халықаралық Рерих Пактісі деп аталатын келісімге қол 

қойылған. 1998 жылдан бастап 15 сәуір Халықаралық мәдениет 

күні деп аталынып келеді. 

 

 

 

Тiл бiлiмiнiң маманы, филология ғылымдарының докторы 
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20 сәуір 

 

 

 
22 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сәуір 

 

 

23 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 сәуір 

 

 

 

 

 

Аққал Қалыбаеваның Хасенова туғанына 95 жыл 

17.04.1923.* 

Халықаралық ескерткiштер мен тарихи орындарды қорғау 

күнi. Жыл сайын әлем қауымдастығы 18 сәуірде Халықаралық 

тарихи ескерткіштерді және тарихи орындарды қорғау күнін 

атап өтеді. 1982 жылы ЮНЕСКО жанынан құрылған 

Халықаралық ескерткіштер мен көрнекті орындарды қорғау 

мәселелері жөніндегі кеңес ассамблеясы осы күнді бекіткен 

болатын. Басты мақсат – жас ұрпақты тарихи 

құндылықтарымызбен таныстыру, тарихи ескерткіштеріміз – 

мәдени мұраларымызды қастерлеп сақтауға, құрметтеуге 

шақыру. 

Әдебиетшi, филология ғылымдарының докторы, республикаға 

еңбек сiңiрген ғылым қайраткерi, профессор Митрофан  

Семенович Сильченконың туғанына 120 жыл 20.04.1898 - 

9.12.1970. 

Халықаралық  Жер-Ана күні. Бұл күнді жариялау туралы 

қарарды  БҰҰ Бас Ассамблеясы 2009 ж. сәуірдің 22-сінде 

бірауыздан мақұлдады. Қарарды   мақұлдағандардың 

қатарында   Қазақстан да бар. Жер-Ана күнін жариялау 

планетамыздың және оның экологиялық жүйесінің бізді өмірмен  

қамтамасыз етіп отырғанын түсінгенімізді паш етіп, сондай-ақ 

1992 жылғы Рио-де-Жанейрода өткен қоршаған орта және оны 

дамыту Конференциясында қабылданған міндеттерді бекіте 

түсті. Бұл күн 2010 ж. бастап атап өтіледі. 
Жазушы, Ұлы Отан соғысының ардагері, әйгілі партизан,  

Халық Қаһарманы Қасым Қайсеновтың   туғанына   100 жыл 

23.04.1918-30.12.2006.* 

Бүкіләлемдік  кітап  және  авторлық құқық күні. 1995 жылы 

Парижде ЮНЕСКО-ның Бас конференциясы Бүкіләлемдік кітап 

және авторлық құқық күнін атап өтуді белгілеген. 1616 жылдың 

23 сәуірінде әлемді мойындатқан классик қаламгерлер 

Сервантес, Шекспир, Инка Гарсиласо де ла Вега дүниеден өтті. 

Бұл күн – сонымен қатар әлемге танымал авторлар Морис 

Дрюон, X.Лакснесс, Владимир Набоков, Мануэль Мехиа 

Вальехоның туған және өмірден қайтқан күндері. Сондықтан 

әлемнің кітапсүйер қауымы 23 сәуірді Кітап және авторлық  

құқық   күні ретінде  атап өтеді. 

Жастар ынтымақтастығының халықаралық күні. 
Демократиялық жастар дүниежүзілік федерациясының 

шешімімен жыл сайын 24 сәуір күні аталып өтеді. Тұңғыш рет 

мереке 1957 жылы өткізілді. Бұл  дата мемлекеттік органдардың, 

қоғамның және бұқаралық ақпарат құралдарының назарын 

жастар проблемасына аударту үшін тағы бір себеп болып 
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29 сәуір 

 

 

 

 

 

1 мамыр 

2 мамыр 

 

 

3 мамыр 

 

 

4 мамыр 

 

 
4 мамыр 

7 мамыр 

7 мамыр 

 

 

 

8 мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

табылады. Аталмыш датадан бөлек, ғаламшар жастарына 

арналған бірнеше мереке бар, олар - 12 тамыз күні атап өтілетін 

Халықаралық жастар күні және 10 қараша - Дүниежүзілік 

жастар күні. 

Педагог, ғалым, журналист, қазақ дәрiгерi,   қоғам қайраткерi, 

профессор Халел Досмұхамедовтың туғанына 135 жыл 

24.04.1883-23.04.1939.* 

Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні.   1999 АҚШ пен Канада 

еңбекшілер кәсіподағының ұйымдастыруымен қаза болған 

жұмысшыларды еске алу күні өткізіледі. Содан бері осындай 

шаралар барлық елдерде өткізіліп келеді. Ресми түрде  

Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні  Халықаралық еңбек 

ұйымының  тағайындауы бойынша 2003 жылдың 28 сәуірінен 

бастап аталып өтіледі. 

Халықаралық би күні. 1982 жылдан бастап ЮНЕСКО-ның 

шешімімен тарихқа «заманауи балеттің негізін қалаушы» 

ретінде енген,  хореографиялық өнердің реформаторы және 

теоретигі, балетмейстер Жан-Жорж Новердің туған күнінде атап 

өтіледі. 

                                          Мамыр 

Қазақстан халқының бірлігі күні*. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, академик  

Кәкен Аханұлы Ахановтың туғанына 90 жыл 2.05.1928–

18.08.1978* 

Дүниежүзілік баспасөз күнi. БҰҰ бас Ассамблеясының 1993 

жылғы 21 желтоқсандағы шешімімен бұл дата - Дүниежүзілік 

баспасөз бостандығы күні ретінде атап өтіледі. 

Әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы, педагог, 

профессор Зәки Ахметовтың туғанына 90 жыл 4.05.1928-

2003*. 

Дүниежүзілік СПИД құрбандарын еске алу күнi. 

Отан қорғаушылар күні.* 

Саясаттану ғылымдарының докторы, Қазақстанның 

журналистика Академиясының академигі, Халықаралық 

теледидар  және радио  академиясының академигі Дариға 

Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның туғанына  55 жыл (7.5.1963) 

Дүниежүзілік Қызыл Жарты Ай мен Қызыл Крест күнi. 

Қызыл Крест қозғалысы 1863 жылы жарақат алғандарға көмек 

көрсету бойынша Халықаралық Комиссия құрылған кезде пайда 

болды. Алғашқы кезде оның қызметі соғыста зардап шеккен 

әскерлерді емдеуге жұмсалған. 1864 жылы 22 тамызда 

Швейцарияда Жан Анри Дюнанның ұсынысы бойынша ұрыс 

алаңында жарақат алғандардың өмірін жақсарту бойынша 

конвенцияға қол қойылды. Конвенцияда дәрігерлер мен 
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21 мамыр 

 

 
24 мамыр 

 

 
 

25 мамыр 

30 мамыр 

 

 

 

 

 

 

медицина қызметкерлерінің ерекше әмбебап белгісі болу 

керектігі көрсетілді. Оның символы ретінде ақ фондағы қызыл 

крест белгісі таңдалды. Қызыл крест осылай пайда болды.  

1906 жылы Осман империясында мұсылман елдеріндегі Қызыл 

Крестің баламасы ретінде Қызыл Жарты ай қайырымдылық 

ұйымы пайда болды. Қызыл крест және Қызыл жарты ай 

ұйымдарының басында Женевадағы штаб-пәтері бар 

Халықаралық Комитет тұрды.  

Ұлы Отан соғысындағы Жеңiс күнi*. 

Ата-аналардың жалпыұлттық жиналысы күні. 2017 жылы 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 12 мамырда алғаш рет ата-

аналардың жалпыұлттық жиналысы күнін жариялады. Осыдан 

бастап  еліміздің барлық қалалары мен ауылдарында бір 

мезгілде ата-аналар жиналысы  өткізілетін  болады //Алматы 

ақшамы. – 2017. – 16 мамыр 

Филология  ғылымдарының докторы Нұржамал Оралбайқызы 

Оралбаеваның туғанына 90 жыл 15.05.1928.* 

Абай атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық 

университетінің құрылғанына 90 жыл (15.05.1928). 

Халықаралық отбасы күнi. Бұл  атаулы күн   1993 

жылы  Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының қарарымен 

15 мамыр күні деп бекітілген еді. Бұл күн әртүрлі 

мемлекеттердің қауымдастығының назарын отбасының көптеген 

проблемаларына аударту үшін  белгіленген болатын. 

Халықаралық мұражайлар (музейлер) күні.  1977 жылы  

Халықаралық музейлер Кеңесінің 11-конференциясында 18 

мамыр «Халықаралық музей күні» болып белгіленді. 2002 жылы 

мамыр айынан бастап «Қазақстан музейлері» журналы шыға 

бастады. Бұл күні мұражайлар келушілерге тегін қызмет 

көрсетеді. 

Мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. ҚР Үкіметінің 

2013 ж. 22 қараша № 698 Жарлығы бойынша, бұл күн жыл 

сайын 21 мамыр күні аталып өтіледі. 

Славян жазбасы, ағарту және мәдениет күнi. Бұл күн 1995 

жылдан бастап  24 мамырда атап өтіледі. Кирилл мен Мефодий  

негізін салған славян алфавитін қазір көптеген елдер 

пайдаланады. 

Соңғы қоңырау.* 

Композитор, өнертану докторы, Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының корреспондент мүшесi, профессор, Қазақстан 

Республикасының еңбек сiңiрген өнер қайраткерi Борис 

Гиршевич Ерзаковичтiң туғанына 110 жыл 30.05.1908-

2.05.1997.  Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік 

консерваториясында 30 жылдан артық дәріс берген, қазақ 
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музыкасының тарихын зерттеуге көп үлес қосқан. 

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні*. 

 

Маусым 

Халықаралық балаларды қорғау күнi*. 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚазКСР 

Жоғары және арнаулы орта білім министрі (1983-1987) 

Көпжасар Нәрiбайұлы Нәрiбаевтың туғанына 80 жыл 

3.06.1938.* 

Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік  рәміздері күні.* 

Дүниежүзілік тіршілік өрісін қорғау күні-Экологтар күні.* 

Халықаралық достар күні.  Барлық уақытта барлық халық 

достықты үлкен әлеуметтік және адамгершілік құндылық деп 

танып келсе де, «шынайы достықты» өте сирек деп санаған. 

Халықаралық достар күні өмірдегі әртүрлі қиын-қыстау 

жағдайларға қарамастан досымыздың қаншалықты қымбат 

екенін айта отырып, оларды қуанту үшін ойлап табылған күн. 

Дүниежүзілік бала еңбегіне қарсы күрес күні. 2002 жылы 

Халықаралық Еңбек Ұйымы (ХЕҰ) жұртшылықтың 

хабардарлығын көтеру және бала еңбегі мәселелерін шешуге 

ықпал ету мақсатында             12 маусымды Дүниежүзілік бала 

еңбегіне қарсы күрес күні деп жариялаған. 12 маусым – 

халықаралық балалар еңбегіне қарсы күрес күні. Халықаралық 

балалар еңбегіне қарсы күрес күні жыл сайын маусымының он 

екісі күні тойланып отырады 

Музыка зерттеушiсi, профессор Петр Васильевич Аравиннiң 

туғанына 110 жыл 23.06.1908-29.05.1979. 1948 жылдан бері 

Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясында 

музыка тарихы кафедрасының меңгерушісі болған. Батыс 

домбыра мектебінің тарихын, қазақ музыкасының теориясы мен 

эстетикасын зерттеген. КСРО композиторлар одағының мүшесі 

болған. 

Халықаралық Олимпиада күні. 1948 жылдың қаңтар айында 

Санкт-Морицте өткен ХОК-тің 48-ші сессиясы кезінде 

Халықаралық олимпиада комитеті жыл сайын 23 маусым күні 

мерекелеуді шешті. 1967 жылы Халықаралық олимпиада 

комитеті 23 маусымды - Халықаралық Олимпиада күні деп 

атады. 

Қазақстан мемлекеттік қызметшілерінің күні. 2002 жылдың 

20 желтоқсанында Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы 

23 маусымды БҰҰ-ның мемлекеттік қызметкері күні деп 

жариялау қарарын қабылдап, оған мүше әр мемлекетті де осыған 

байланысты бір күнді белгілеуге шақырды. Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2013 жылғы Жарлығымен 23 

маусым  Қазақстан мемлекеттік қызметшілерінің күні болып 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
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11/24 шілде 

белгіленді. 

Ақын, Алаш қозғалысының  қайраткері Мағжан  (Әбілмағжан) 

Бекенұлы  Жұмабаевтың  туғанына 125 жыл  (25.06.1893-

19.03.1938)* 

Халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күнi. Бұл күнді 

1987 жылы  26 маусым күні БҰҰ Бас Ассамблеясы бекіткен. 

Әдебиетшi, филология ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақ КСР Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі  Нина 

Сергеевна Смирнованың туғанына 110 жыл 29.06.1908-

5.02.1978. Симбирск губерниясының Мелекесе қаласында 

дүниеге келген. 1929 жылы Мәскеу мемлекеттік университетін 

бітірген. 1931-1936 жж. оқытушы, 1936-1939 жж.  аспирант, 

1939-1978 жылдары  Қазақтың педагогикалық институтында 

(қазіргі Абай атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық 

университеті) оқытушы, 1945-1978 жылдары  Қазақ КСР Ғылым 

академиясының Тіл және әдебиет институтында аға ғылыми 

қызметкер болып қызмет  істеген. 

Маусым айының үшінші жексенбісі – медицина 

қызметкерлерінің күні. КСРО кезінен бастап осы мейрам   

Ресей, Қазақстан, Белорус, Украина және Молдовада атап 

өтіледі. 

Маусым айының үшінші жексенбісі – Халықаралық әкелер 

күні. Халықаралық әкелер күнін әлемнің 52 елі маусымның 

үшінші жексенбісінде атап өтеді. Жалпы әкелер күні ХХ 

ғасырдың басынан бері аталып келе жатыр. Бұл күні отбасылық 

кештер әке мен балаға арналады, сонымен бірге ұрпақтың 

құрметі ретінде жасы үлкен ер адамдарға құрмет көрсетіліп, еске 

алу кештері ұйымдастырылады. Алғаш рет Әке күні  1910 жылы 

19 маусымда АҚШ –та өткізілді. 2010 жылы бұл мерекеге 100 

жыл толды. 

Маусым айының соңғы жексенбісі – Қазақстан 

Республикасының баспасөз күні. 28 маусым күні Бұқаралық 

ақпарат құралдары  туралы  алғашқы Қазақстан заңына қол 

қойылған, сол себепті 1997 жылдан бастап, айдың соңғы 

жексенбісі  мереке болып атап өтіледі. 

Маусым айының аяғы – мектеп бітірушілер кеші.*                                  

Шiлде 

Астана күні.* 

«Жас ұлан» ұйымының құрылған күні.* 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекет 

қайраткері, Қазақстан Республикасының Төтенше және өкілетті 

елшісі, ҚР Білім және ғылым министрі (2007-2010) Жансейіт 

Қансейітұлы Түймебаевтың туғанына 60 жыл (8.07.1958). * 

 

Қазақтың   ақыны,  ойшыл, аудармашы,   композитор  Шәкәрiм 
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Құдайбердиевтiң туғанына 160 жыл 11/14.07.1858–2.10.1931*  

«Наука Казахстана» газетiнiң шыққанына 25 жыл 15.07.1993. 

Педагогика ғылымдарының докторы Надежда Дмитриевна  

Хмельдiң туғанына 90 жыл 20.07.1928-2008. 

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, математик-

әдіскер  Советбай Елубаевтың туғанына 80 жыл (26.07.1938) 

Тамыз 

Халықаралық балаларды сауықтыру лагері күні.* 

1 тамыз – 30 қыркүйек аралығында «Мектепке жол» 

республикалық  қайырымдылық акциясы* 

Халықаралық жастар күні. 1999 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы 

Жастар істері жөніндегі министрлердің Дүниежүзілік 

конференциясының тамыздың 12-сін Халықаралық жастар 

күні   деп жариялау туралы ұсынысын қолдады. 2000 жылдан 

бастап бұл күн әртүрлі елдерде мерзімді түрде атап өтілуде. 

Мақсаты – әлемдегі жастардың жетістіктерін атау, жастардың 

қоғамды нығайту, жергілікті қауымдастықтарды дамыту ісіне 

қатысуға ынталандыру, жастардың арасындағы ерікті қызметті 

насихаттау. Ең алғаш Жастар күні 2000 жылы тойланды.  

Техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның 

академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрі (2010-2013),  

Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловтың туғанына 65 жыл  

(18.8.1953)* 

Қазақ КСР Жоғары Кеңесі Президиумының «Қазақ тiлi 

орфографиясының негiзгi ережелерiне өзгерiстер мен 

толықтырулар енгiзу туралы» Жарлығына 35 жыл 25.09.1983. 

Қазақ мектебiне арналған орыс тiлi оқулықтарының авторы 

Шаймақова Рауза Қуандыққызының туғанына 85 жыл 

30.08.1933. 

Халықаралық  ядролық сынақтарға қарсы   іс-қимыл күні* 

Қазақстан Республикасының Конституция күні.* 

Тамыз айының ортасы – «Жол ашар» акциясы* 

Тамыз айының ортасы – Тамыз мәслихаты.* 

Тамыз айының үшінші жексенбісі – Спорт  

және туризм күні.* 

Қыркүйек 

 Бiлiм күнi.* 

Жазушы Тәкен Әлімқұловтың туғанына 100 жыл (2.09.1918-

1987). 

Ағарту iсiнiң көрнектi қайраткер, Қазақ КСР Ағарту министрінің 

орынбасары (1972-1987) Әуезхан Қанафияұлы Қанафиннiң 

туғанына 90 жыл 3.09.1928-31.03.2013.* 

Халықаралық  сауаттандыру күні. Тегеранда 1965 жылдың 
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қыркүйегінде өткен «Білім министрлерінің  Бүкіләлемдік 

сауатсыздықты жою жөніндегі конференциясының» ұсынысы 

бойынша ЮНЕСКО 1966 жылдан бастап  Халықаралық 

сауаттандыру күнін өткізуді жариялады. 8 қыркүйек - осы 

конференцияның салтанатты ашылған күні. Бұл күн ЮНЕСКО 

іс-қимылының басты салаларының бірі болып табылатын 

сауаттандыру жөніндегі қоғам күш-жігерін жандандыруға 

шақырады.   

Қазақ тiлi мен әдебиетi мұғалiмi,Социалистiк Еңбек Ерi  Мажен 

Қабылбековтың туғанына 95 жыл (10.09.1923-19.12.1999. 

1956 жылы Семей педагогикалық институтын бітірген. 1938-

1942 гг.  Павлодар облысы Ермак ауданының Жолды 7 жылдық 

мектебінің мұғалімі, 1942 жылдан зейнетке шыққанға дейін осы 

мектептің директоры болды (1966 жылдан К.Камзин атындағы 

орта мектеп). Ленин, Еңбек Қызыл Ту, Құрмет белгісі 

ордендерімен, көптеген медальдармен марапатталды. 

Дүниежүзілік бейбітшілік күні.* 

Гуманитарлық ғылымдар академиясының академигi, профессор 

Ертай Қажыкенұлы Төлемiсовтiң туғанына 85 жыл 

22.09.1933-26.06.1996. 

Химия ғылымдарының докторы, профессор  Немеребай 

Нұрахметовтың туғанына 80 жыл (25.9.1938-21.11.2017).* 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның 

академигі Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың туғанына 80 

жыл (26.09.1938-2009)*. 

Дүниежүзілік туризм күні .* 

Жазушы Тайыр Жароковтың туғанына 110 жыл (28.09.1908-

1965). 

Педагогика ғылымдарының кандидаты,  профессор     Шәрiп  

Әуелбаевтың туғанына 95 жыл 30.09.1923. 

Қыркүйектің екінші  жексенбісі – отбасы күні* 

Қыркүйектің үшінші жексенбісі – Қазақстан халықтарының 

тілдері күні.* 

Қыркүйектің үшінші жексенбісі -  Ана күні деп белгіленді. 

Бұл мереке әр елде әр уақытта тойланады. Бұл күн 2012 жылдан 

бастап, Президент Н.Назарбаевтың Жарлығымен қыркүйектің 

үшінше жексенбісі күні тойланатын болды.   Бұл күні тек 

аналарды құттықтайды. 

Қыркүйектің соңғы жексенбісі – Еңбек күні. ҚР Үкіметінің 

2013 ж. 22 қараша № 698 Жарлығы бойынша,   бұл күн қыркүйек  

айының  соңғы жексенбісінде  аталып өтіледі 

                                          

                                           

Қазан 
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Халықаралық қарттар күнi.  БҰҰ Бас Ассамблеясы 1990 

жылы 14 желтоқсанда 1 қазанды қарттар күні етіп бекітті. Бұл 

күні қарттардың құқығын қорғау мақсатында конференциялар, 

басқа да қайырымдылық шаралары өткізіледі. 

Халықаралық музыка күні.* 

Педагог, жазушы, аудармашы Спандияр Көбеевтiң туғанына 

140 жыл 1.10.1878 – 2.12.1956.* 

Мұғалімдер күні – Сынып жетекшісі күні.* 

Дүниежүзілік пошта күні. 

Мемлекет және қоғам қайраткерi, Қазақ КСР Жоғары және 

арнаулы орта білім  беру министрі (1959-1971),  Қали 

Бiләловтың туғанына 100 жыл 10.10.1918 - 1977.* 

Алматы қаласының «Кітапханалар күні» заңды түрде 

бекітілмеген. Бұл күн Алматы қаласының әкімшілігінің 

бастамасымен 1999 жылдан бері Алматы қаласында 15 қазан 

күні  өткізіліп  келеді. 

Халықаралық ауыл әйелдерінің  күні. Біріккен Ұлттар Ұйы-

мының шешімімен 2008 жылдан бері қазан айының 15-і күні 

аталып өтеді.  БҰҰ Бас Ассамблеясының мақсаты – ауылдық 

елді мекендердегі әйел адамдардың тұрмыстық жағдайларын 

жақсарту. Бұл туралы арнайы  резолюция да қабылданған.  

Рухани келісім күні.* 

Қазақ тiлi мен әдебиетi мұғалiмi, Социалистiк Еңбек Ерi, КСРО  

және ҚазКСР халық ағарту iсiнiң  озық қызметкерi Маржан 

Тасованың туғанына 95 жыл 22.10.1923  

Халықаралық мектеп кітапханаларының күні.* 

Халықаралық Біріккен Ұлттар Ұйымы күні. Біріккен Ұлттар 

Ұйымы Жарғысының күшіне енуінің бір жылдығы — 1945 

жылғы 24 қазан күні. 1948 жылдан бастап  24 қазан  Біріккен 

Ұлттар Ұйымы күні ретінде тойланады. Дәстүр бойынша ол 

әлемде Ұйымның жетістіктері мен мақсаттарына арналған 

мәжілістер, пікірталастар мен көрмелер ұйымдастырумен атап 

өтіледі. 

Қазақстанның халық жазушысы Тахауи Ахтановтың туғанына 

95 жыл (25.10.1923-1994). 

Ағартушы, демократ, ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 

туғанына 125 жыл 28.10.1893-21.05.1920.* 

Ақын, аудармашы, әдебиеттанушы, Қазақстанның мәдениет 

қайраткері, балалар жазушысы Мұзафар Әлімбаевтың 

туғанына 95 жыл (29.10.1923-28.11.2017).  

 

 

 

Қазан айының бірінші дүйсенбісі – Халықаралық дәрігерлер 



16 

 

 
 

 

 

5 қараша 

 

5 қараша 

6 қараша 

 

 

7 қараша 

 

9 қараша 

10 қараша 

15 қараша 

15 қараша 

 
16 қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 қараша 

 

 

 

 

 

 

20 қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 қараша 

күні. Бұл күн дүниежүзі дәрігерлерінің ынтымақ күні ретінде  

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымымен атап 

өтіледі. 

Қараша 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Болашақ» халықаралық 

стипендияларын белгiлеу туралы қаулысына 25 жыл 5.11.1993 

Күзгі  демалыс (5-13 қараша).* 

Педагог, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, 

ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы Мереке Ералықызы 

Ералиеваның туғанына 70 жыл (6.11.1948-2008)*. 

«Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру орталығының 

құрылған күн .* 

Дүниежүзілік сапа күні. 

Дүниежүзілік жастар күнi.* 

Ұлттық валюта - теңге күні.* 

Педагог, ғалым, методист Ғабдолла Әшiмханұлы 

Мейрамовтың туғанына 100 жыл 15.11.1918-1994. 

Халықаралық  төзімділік (толеранттық) күні. Бұл 

халықаралық күн «Төзімділік принциптері Декларациясын» 

ЮНЕСКО салтанатты түрде жариялаған. 1995 жылы ЮНЕСКО-

ның 28-ші Бас конференциясында Декларация бекітілген. 

Декларацияда жарияланған «адамдар қоғамда өзінің түрімен, әл-

ауқатымен, тілімен, мінез-құлқымен, өз құндылықтарымен, өзін-

өзі сақтап осы қоғамда өмір сүруге құқылы». Декларация 

адамзатқа қауіп төнгенін анықтап бақылайды, оның төзімсіз 

болуына және төзімсіздікке қарсы әдіс пен  бағдарламаларды 

ұсыныс жасайды. 

Халықаралық студенттер күнi. Бұл күн 1939 ж.                       

17 қарашада фашистік неміс басқыншылары атып өлтірген чех 

патриот студенттерін еске алуға арналған Дүниежүзілік 

студенттер Конгресінде 17 қарашаны патриот чех студенттерінің 

құрметіне  Халықаралық студенттер күні деп атау бекітілді. 

Студенттер күні алғаш рет 1941 жылы 17 қарашада Лондонда 

өтті. 

Дүниежүзілік балалар күні. БҰҰ Ассамблеясы 1959 жылы 20 

қараша күні Балалар құқы декларациясын, ал 1989 жылы 

Балалар құқы Конвенциясын қабылдаған. 1954 жылы БҰҰ-ның 

Бас Ассамблеясы бүкіл әлемде балалардың аман-саулығын 

қамтамасыз етуге бағытталған игі іс-қимылдарға арналған 

балалардың бүкіләлемдік бауырластығы мен өзара түсіністігінің 

белгісі ретінде Дүниежүзілік балалар күнін барлық елдерде атап 

өтуді ұсынды. 

 

 

Дүниежүзілік ақпарат күні. БҰҰ-ның Экономикалық және 
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28 қараша 

 

 

 

 

1 желтоқсан 

1 желтоқсан 

1 желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

5 желтоқсан 

 

 
10 желтоқсан 

15 желтоқсан 

 

 

16 желтоқсан 

20 желтоқсан 

 

 
24 желтоқсан 

 

25 желтоқсан 

 

27 желтоқсан 

 

 

 

28желтоқсан  

 

 

31 желтоқсан 

Әлеуметтік кеңестерінде бас консультативтік дәрежесі бар 

Халықаралық ақпарат академиясы мен Дүниежүзілік ақпараттық 

парламенттің бастамасымен 1994 жылдан бастап жыл сайын 26 

қарашада атап өтіледі. 1992 жылы бұл күні Ақпараттандырудың 

алғашқы халықаралық форумы өтті. Бүгінде Дүниежүзілік 

ақпарат күні әлемнің көптеген мемлекеттерінде атап өтіледі.  

Мұхтар Әуезовтің мемориалдық музейінің ашылғанына 55 

жыл (28.11.1963) 

Қарашаның үшінші бейсенбісі - Халықаралық 

шылымқорлықтан бас тарту күні.* 

Желтоқсан 

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш  Президенті  күні.* 

Халықаралық СПИД-ке қарсы күрес күнi.* 

Архитектор, әскери инженер-құрылысшы Андрей Павлович 

Зенковтың туғанына 155 жыл (1.12.1863-1.08.1936). 

Революцияға дейінгі Верный қаласында   салынған ғимараттар, 

Қазақстанның, Қырғызстанның бірнеше қалаларындағы 

ғимараттар А.П.Зенковтың қатысуымен, оның жобасымен 

тұрғызылған.   1904 жылы салынған Верный әйелдер 

гимназиясы, Вознесенск Кафедралды Соборы, Әскери жиналыс 

үйі т.б. ғимараттар қазір мемлекет қарамағында. 

Қазақ әдебиетiн зерттеушi, филология ғылымдарының докторы, 

профессор  Ханғали Жұмашұлы Сүйiншәлиевтiң туғанына 

100 жыл 5.12.1918-2006.* 

Адам құқықтары күні.* 

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, 

Қазақ КСР Оқу министрі (1958-1963) Асқар Закарияұлы 

Закариннiң туғанына 110 жыл 15.12.1908-20.01.1990.* 

Қазақстан Республикасының Тәуелсiздiк күнi.*  

Жазушы, филология ғылымдарының докторы Мырзабек 

Төлегенұлы Дүйсеновтың туғанына 90 жыл 20.12.1928-

5.08.1988.* 

Қазақстанның Халық жазушысы Қалтай Мұхамеджановтың 

туғанына 90 жыл (24.12.1928-2001). 

Жазушы Хамза Есенжановтың туғанына 110 жыл (25.12.1908-

1974). 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі, түркітанушы 

Сәрсен Аманжолұлы Аманжоловтың туғанына 115 жыл 

27.12.1903-21.01.1958.* 

Қысқы демалыс (28 желтоқсан – 11 қаңтар).* 

 

 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚазКСР-iнiң еңбек 
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31 желтоқсан 

 

31 желтоқсан 

сiңiрген жоғары мектеп қызметкерi Әмiр Қанапияұлы 

Қанапиннiң туғанына 105 жыл 31.12.1913-21.10.1983.* 

Педагог-ғалым, Қазақ КСР-іне еңбек сіңірген мұғалiм Әмiржан 

Сыдықовтың туғанына 120 жыл 31.12.1898 - 21.10.1983.* 

Орыс тiлi мен әдебиеті мұғалiмi, Социалистiк Еңбек Ерi, Қазақ 

КСР-iне еңбек сiңiрген мұғалiм Мария Алексеевна Носованың 

туғанына 100 жыл (31.12.1918-2002). М.А.Носова Семей 

облысы Новошульба ауданы Красный Яр селосында  дүниеге 

келген. 1935 жылы Семей педагогикалық техникумын, 1949 

жылы Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институтын 

(қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университеті) бітіріп, 1935-1938 жылдары Семей облысы Жарма 

ауданының селолық мектебінде директор болды. 1938-1941 жж. 

Ленинград облысы Паш ауданында мұғалім болып істейді. 1941 

жылы Қазақстанға қайтып келіп, 1941-1953 жж. Семей және 

Шығыс Қазақстан облыстарының әр түрлі мектептерінде орыс 

тілі мен әдебиеті мұғалімі, оқу ісінің меңгерішісі, мектеп 

директоры қызметін атқарған. 1953-1977 жылдары Өскемен 

қаласындағы   №11 орта мектептің директоры болып 30 жылдай 

еңбек еткен. 1982 жылдан осы мектепте ұзартылған күн 

тобының тәрбиешісі болған.  «Ленин» орденімен, «Орақ пен 

балға» алтын медалімен марапатталған. 

 

 

Айы мен күнi белгiсiз 2018 жылы 

аталатын даталар 

       - Алматы обл., Есiк қаласындағы мектеп-интернатының    математика 

пәнiнiң  мұғалiмi, Ұлы  Отан   соғысының  ардагері,  Кеңес   Одағының   

Батыры Рахымжан Тоқатаевтың туғанына 95 жыл (1923-6.12.2011). 

       -Психолог, Қазақстанның көптеген жоғары оқу орындарында  

психологиядан  сабақ берген Елеш Суфиевтiң туғанына 100 жыл (1918 - 

1980). 

       - Ағартушы, педагог  Шахзада Шонанованың туғанына 115 жыл (1903-

1938)*. 

       - Қоғам қайраткері, педагог, Қазақстанның еңбек сіңірген  мәдениет 

қайраткері Сара Сәтпайқызы Есованың   туғанына 115 жыл (1903-1984)*.  

       - Көрнектi мемлекет қайраткерi Темiрбек Қараұлы Жүргеновтың 

туғанына 120 жыл 1898 қараша-1937* 

       -  Ғалым, профессор, Қазақ КСР-iнiң еңбек сiңiрген ғылым қайраткерi, 

1941 жылдан Алматы заң институтында, өмiрiнiң ақырына дейiн                     

ҚазМҰУ-нiң «Қылмысты iстер правосы» кафедрасының меңгерушiсi болған 

Сергей Яковлевич Булатовтың туғанына  120 жыл (1898-1965). 
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        - Педагог, жазушы, аудармашы, «Жаңа мектеп» журналының (қазiргi 

«Қазақстан мектебi») тұңғыш редакторы Молдағали Жолдыбаевтың 

туғанына 130 жыл (1888 - 1937).  

       - Қазақтың атақты әншісі, 1925 жылы Парижде өткен Дүниежүзілік 

көрмеде болған этнографиялық концертте күміс медаль алған Әміре 

Қашаубаевтың туғанына 130 жыл (1888-1934) 

       - Педагог,  ақын, аудармашы Бекет Өтетілеуовтың туғанына 135 жыл  

(1883-1949). 

       - Арқаның ақыны, Үкілі Ыбырайдың жиені, кезінде А.В.Затаевичке 

бірнеше ән жаздырған, Тайжан Қалмағамбетовтың туғанына 140 жыл 

(1878-1938). 1984 жылы «Ой ағысы» атты өлеңдер мен айтыстарының 

жинағы шықты. 

       -  Ақын, ағартушы Мақыш Қалтаевтың туғанына 150 жыл (1868-1915). 

       - Қазақ халқының ғұлама ақыны, тарихшы, этнограф, шежiрешi, 

аудармашы, ауыз әдебиетiнiң мұраларын жинақтаушы Мәшһүр Жүсiп 

Көпеевтiң туғанына 160 жыл (1858 - 1931)* 

       - Ақын, сазгер Ақан серi Қорамсаұлының туғанына 175 жыл (1843 - 

1913). 

       - Ақын  Мұрат Мөңкеұлының туғанына 175 жыл (1843 - 1906).            

       - Этнолог, антрополог Николай Львович Зеландтың туғанына 185 жыл 

(1833-1902) Петербургтiң Медицина академиясын бiтiргеннен кейiн, 1859 

жылдан бастап Қазақстанның түрлi аймақтарында қызметте болды. 

Н.Л.Зеланд –      медицина, антропология саласындағы еңбектердiң авторы. 

«Қырғыздар» (қазақтар) атты очеркiнде адамның  табиғи қасиеттерiнiң ақыл-

ой     дамуына тигiзетiн ықпалын көрсетеді.  

      -  Суырып салма ақын Шортанбай Қанайұлының туғанына 200 жыл 

(1818 -1881)* 

      - Ақын Мұхамедқанапия Баһрамұлының (Сегіз сері деген атпен 

мәлім болған) туғанына 200 жыл (1818 - 1854). 

      -  Шал ақынның туғанына 270 жыл (1748-1819)*                                   

      -  Бұқар жыраудың туғанына 350 жыл (1668 - 1781)* 

      - «Жеті жарғыны» құрастыруға қатысқан атақты 7 бидің бірі, руы 

тобықты Әнет Бабаның туғанына 390 жыл (1628-1723). 

 

Қазақстан Республикасы  білім саласындағы  

маңызды оқиғалар  

    -  20 жыл бұрын Қазақстан Республикасы білім қызметкерлерінің І съезі 

өтті (1998) 

    - 40 жыл бұрын Алматыда № 1 қазақ педагогикалық колледжі ашылды 

(1978). 

    - 45 жыл бұрын I.Жансүгiров атындағы Талдықорған педагогикалық 

институты (қазiргi университет) ашылды (1973). 

    -  45 жыл бұрын  Г.М.Храпченковтың «Школы Казахстана в начале ХХ 

века» деген еңбегі шықты. 
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    -  45 жыл (1973) бұрын «КСРО-да Одақтық республикадағы халыққа бiлiм 

беру жөнiндегi заңның негiздерi» қабылданған болатын. 

    -  45 жыл бұрын (1973) КСРО Министрлер Кеңесінің «Ауылдың жалпы 

бiлiм беру мектебiнiң жұмыс iстеу жағдайын одан әрi жақсарту туралы» 

қаулысы қабылданған болатын. 

    -   55 жыл бұрын Қостанай педагогикалық колледжi ашылды (1963).      

    -  55 жыл бұрын М.О.Әуезов атындағы Семей гуманитарлық колледжi 

ашылды (1963). 

- 55 жыл бұрын Щучье индустрия-педагогикалық колледжi ашылды 

(1963) 

     -  60 жыл бұрын «Мектептiң өмiрмен байланысты нығайту және КСРО-да 

халыққа бiлiм беру жүйесiн одан әрi дамыту туралы» Заңды қабылдады 

(1958). 

    -  60 жыл бұрын Т.Тәжібаевтың «Развитие просвещения и педагогической 

мысли в Казахстане во второй половине ХІХ века» еңбегі шықты (1958) 

    - 60 жыл бұрын И.Я.Гарместің «Народное образование среди казахов 

дореволюционной России» атты монографиясы шықты (1958) 

    -   60 жыл бұрын «Балдырған» журналы шыға бастады (1958). 

    -  75 жыл   бұрын    республикада   жұмысшы     жастар          мектептерiнiң 

ұйымдары дами бастады (1943). 

    - 75 жыл бұрын Қазақстанда мектеп жасына дейiн тәрбиелейтiн 

қызметкерлердiң 1-шi ғылыми-практикалық конференциясы өттi (1943).          

         - 80 жыл бұрын (1938) Республикада Қазақ мемлекеттiк    

университетiнде бiрiншi аспирантура бөлiмi ашылды  

      - Алматы қаласындағы № 56 Қ.И.Сатпаев атындағы орта мектептiң 

ашылғанына 80 жыл (1938). Осы мектептiң түлегi Ұлы Отан соғысының  

майдангерi В.Е.Бреусовқа Кеңес Одағының Батыры деген атақ берiлдi. 

    - 85 жыл бұрын педагогикалық ғылыми-зерттеу институты, қазiргi 

Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың Бiлiм Академиясы ашылды (1933). 

    - 85 жыл бұрын (1933) Қазақтың ұлттық мәдениет ғылыми- зерттеу 

институты ұйымдасты, ал 1938 ж. КСРО ҒА-ның қазақ филиалы болып 

жұмыс iстедi. Бұл ғылыми мекемелер қазақ тiлi жөнiнде үлкен жұмыстар 

атқарды. Осы кездерде жаңа оқулықтар, грамматика, лингвистикалық жинақ 

сөздiк жарық көре бастады. «Ауыл мұғалiмi» журналында қазақ тiлiнiң 

методикасын мектептерде оқулық ретiнде жүргiзу туралы нұсқау шықты. 

    - 85 жыл бұрын (1933) Драма театры (қазіргі М.Ю.Лермонтов атындағы 

Республикалық орыс академиялық театры) ашылды. 

    - 85 жыл бұрын (1933) Опера және балет театры (қазіргі Абай атындағы 

Қазақтың академиялық опера және балет театры) ашылды. 

   - 85 жыл бұрын (1933)  «Курс педагогики для педучилищ» атты алғаш 

педагогикалық оқулық шықты. Оны қазақ тіліне аударғандар И.Нұрманбетов 

пен А.Ситдыков. 

    - 90 жыл бұрын (1928) А.Майкотов атындағы Ақмола педагогикалық  

гуманитарлық колледжi ашылды. 
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    -  90 жыл бұрын (1928) республиканың Орталық Атқару Комитетi (ОАК) 

араб графикасынан жаңа латын алфавитiне көшу туралы қаулы қабылдады. 

     -  100 жыл бұрын (1918) үкiметтiң қаулысымен халыққа бiлiм беру 

комиссариат жүйесiне жалпы бiлiм беру мектептерi және сонымен бiрге 

барлық кәсiби-техникалық төменгi және орташа арнайы оқу орындары 

енгiзiлдi. 

     - 105 жыл бұрын (1913) Верный қаласында (қазiр Алматы), Ақмола (қазір 

Астана),   Орал қалаларында мұғалiм кадрларын даярлайтын мұғалiмдер 

семинариясы ашылды.  

     - 115 жыл бұрын (1903) Семейде Қазақстандағы алғашқы мұғалімдер 

семинариясы ашылды. 

     - 115 жыл бұрын (1903) Петропавл қаласында алғашқы реалдық училище 

ашылды. 

      - 145 жыл бұрын (1873) Маңғыстаудың Форт-Александровск 

слободасының Николаевск поселкасында алғаш мектеп ашылды  

 

 

АТАУЛЫ ДАТАЛАРҒА ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА 

ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1-2 қаңтар – Жаңа жыл 

Жаңа жыл - әлемнiң көптеген халықтары тойлайтын ортақ мереке. 

Алайда, оның шығу тарихын әр халық өзiнен бастағысы келедi. Тарихи 

деректер Жаңа жыл мерекесiнiң бiздiң заманымызға дейiнгi үшiншi 

мыңжылдықта өмiр сүрген Мессопотамия халқы арасында тойланғанын 

мәлiм етедi.  Мамандар 1 қаңтарда тойланатын Жаңа жыл мерекесiнiң 

христиандардікi емес деп уәж айтады. Өйткенi, осыдан бес мың жыл бұрын 

мерекенiң тарихы басталған кезде христиан дiнi болмаған  да едi. 

Мұсылмандардың кейбiрi дiни сенiмiне байланысты Жаңа жылды 

тойламайды. Сауд Арабиясында желтоқсанның 31-iнен қаңтардың 1-iне 

қараған түнi Жаңа жылды тойласа, жауапқа тартылады екен.  

Ал, 1699 жылы Ресей патшасы I Петр Григориан күнтiзбесiн 

қолданысқа енгiзген. Патшаның әмiрiмен жыл басы қаңтардың 1-i болып 

белгiленiп, қол астындағы елге мерекенi ерекше жағдайда тойлауды 

бұйырады. Католик дiнiн ұстанатын еуропалықтар үшiн Жаңа жылдың 

маңыздылығы 25 желтоқсанда тойланатын Рождество мерекесiнен көп төмен.  

   Бiз үшiн ең қызығы, көпұлтты мерекенiң әр елде әрқалай тойлануы 

болып отыр. Мәселен, Шотландия мен Уэлсте жылдың соңғы секундында 

есiктi кеңiрек ашып, ескi жылды «шығарып» жiберiп, Жаңа жылды «кiргiзiп» 

алатын дәстүр бар екен. Үндiстанның әр ауданында Жаңа жылды әр уақытта, 

қыркүйектен наурызға дейiн қарсы алады. Мереке құрметiне ұшырылған 

көлемi өте үлкен, түрлi-түстi батпырауықты екi мерген садақпен атады. Бiр 

оқтың басындағы оттан батпырауық жанған кезде той салтанаты басталады.  
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Бiр қызығы,  кезiнде Ресейге I Петрдiң жарлығымен енгiзiлген 1 

қаңтарда аталып өтетiн Жаңа жыл мейрамын көп халықтар мойындамайды 

да. Олар үшiн 1 қаңтар әлем бойынша жаңа жыл басталатын ресми күн ғана 

екендiгi аңғарылады.  

  Қазақстанда да әр жылдың бiрiншi қаңтарына қараған түнi Жаңа Жыл 

мерекесi тойланады. Халқымыз осы күнi мол дастархан дайындап, 

шыршасын құрып, отшашуын жағып, мерекелеп,  Президенттiң жаңажылдық 

құттықтауын күтiп отырады. 

Төменгі сынып оқушыларына арнап «Жаңа жылдық мереке» ертеңгілік, 

ал жоғары сыныптар үшін «Жарқыра жалындай түс, көгілдір от!» атты жаңа 

жылдық кеш, «Әлемде Жаңа жылды қалай қарсы алады» деген тақырыпта 

тәрбие сағатын, оқушылардың өздері жасаған жаңа жылдық костюмдерінің 

көрсетілімін,  т.б. қызықты шаралар өткізуге болады.  
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18 қаңтар 

 

Мемлекет қайраткері, ақын, публицист, ағартушы, қазақ тіл 

білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, 

ҚазАКСР Халық ағарту комиссары (1920-1921), Ахмет 

Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл (18.01.1873–8.12.1938) 

         Ахмет Байтұрсынов 1873 жылы 18 қаңтарда Қостанай облысы, 

Жангельдин ауданы, Аққөл жағасындағы Сарытүбек мекенiнде дүниеге 

келген. 

        1882-1884 жылдары ауыл мектебiнде оқыды. Торғайдағы орыс-қазақ 

училищесiн 1891 жылы, Орынбор мұғалiмдер мектебiн 1895 жылы бiтiрген. 

1895-1909 жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездерiнiң мектептерi мен 

орыс-қазақ училищелерiнде мұғалiмдiк қызмет атқарды. 1909 жылы 

отаршылдыққа қарсы күреске араласқаны үшiн Семей түрмесiне жабылып, 

1910 жылы жер аударылады. 1913 жылы Орынборда «Қазақ» газетiн 

ұйымдастырып, 1917 жылдың аяғына дейiн оның редакторы болады. 

         1918-1919 жж. Алашорда қатарында болып, 1919 жылы 24 маусымда 

қазақ өлкесiн басқаратын Әскери-революциялық комитеттiң мүшелiгiне 

тағайындалады. 1920 жылдың басында А.Байтұрсынов ағартушылық, 

ғалымдық қызметтерiмен қоса,  мемлекеттiк басқару-ұйымдастыру 

жұмыстарын атқарды. 1922-1925 жылдары ол   Қазақ Халық ағарту 

комиссариаты жанындағы Ғылыми-әдеби комиссияның төрағасы, қазақ 

өлкесiн зерттеу қоғамының төрағасы болды. 

       1920-1921 жылдары Қазақ АКСР-iнiң Халық ағарту комиссары және 

Қазақ Орталық Атқару комитетiнiң  мүшесi, сонымен қатар 1921-1922 

жылдары  Өлкелiк халық комиссариаты жанындағы Академиялық 

Орталықтың төрағасы болды. Ал 1921-1928 жылдары  Орынбордағы 

Қазақтың халық ағарту институты КИНО-Казахский институт народного 

образования деп аталатын оқу орнында, 1926-1928 жылдары Ташкенттегi 

Қазақ педагогика институтында қазақ тiлi мен әдебиетiнен сабақ бердi. 1928 

жылдың қыркүйек айында Алматыда Мемлекеттiк Қазақ Университетi  деп 

аталған оқу орны ашылады. Қазақ  Халық ағарту комиссариатының 

шақыруымен Ташкенттен А.Байтұрсынов келедi. Университет ректорының 

1928 ж. 15 қазан айындағы  № 14 бұйрығымен осы жылдың 1 қазанынан 

бастап А.Байтұрсынов қазақ тiлi мен әдебиетiнiң профессоры болып  

жұмысқа алынады, ал 1929 жылғы 1 маусымда тұтқынға алынғандықтан 

қызметтен босату туралы ректордың б ұйрығы шығады. 

        Дүниежүзiлiк Қызыл Креске М.Горькийдiң жұбайы Е.П.Пешкованың 

жолдаған өтiнiшiмен мерзiмiнен бұрын босатылып, туған елiнiң астанасына 

қайтып оралады. Бiрақ еш жерге жұмысқа орналаса алмайды. Айдаудан 

денсаулығы кемiп, жүдеп қайтады, тұрмыс таршылығын көредi. Көп ұзамай 
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1936-1937 жылдардың зобалаңы басталып, НКВД органдары 

А.Байтұрсыновты 1937 жылдың 8 қазанында екiншi рет ұстайды. Дәл екi 

айдан кейiн 1937 жылы 8 желтоқсанда түрмеде  атылды. 

         Ахмет Байтұрсынов  өзiнiң барлық саналы өмiрiн қазақ қоғамында бiлiм 

- ғылымның дамуына, мектеп, ағартушылық iсiнiң жанданып кемелденуiне 

бағыштады. Ол ауыл мектебiнде, семинарияларда бала оқытты, оқу-тәрбие 

жұмысын жетiлдiру саласында көп iздендi, «Әлiпби», «Тiл құралы», 

«Әдебиет танытқыш» атты кiтаптарды, қазақ тiлiнiң табиғатының 

өзгешелiктерi, араб алфавитi жайы, терминдер, қазақ тiлiн оқытудың 

әдiстемесi туралы көптеген мақалалар жазды. 

         Ахмет Байтұрсыновтың тәлiм-тәрбие, оқу iсi тарихына сiңiрген орасан 

зор еңбегiнiң тарихтан өшпес орын алатынын бүгiнгi демократия мен 

әдiлеттiлiк салтанат құрған дәуiрде өмiр шындығы дәлелдеп отыр. 

         1988 жылдан кейін Қазақстандағы көптеген көше, мектептерге 

Байтұрсыновтың   есімі берілді. Тіл білімі институты, Қостанай университеті, 

Байтұрсынов есімімен аталады. 1998 жылы оның туғанына 125 жыл толған 

мерейтойы салтанатпен атап өтіліп, Алматы қаласында республикалық 

ғылыми-конференция өткізілді, Байтұрсыновтың мұражай үйі мен ескерткіші 

ашылды. 
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 21 ақпан Педагог, ғылым     қайраткерi, профессор  Раиса Григорьевна 

Лембергтiң туғанына 130 жыл (21.02.1888 –12.06.1975)                                                                    

               

        Лемберг Раиса Григорьевна 1888 жылы Одесса қаласында дүниеге 

келген. Осы қалада гимназия бітіргеннен кейін 1900 жылы Берлин 

университетінің жаратылыстану-медицина факультетіне оқуға түседі. 

Германияда  революциялық үгіт–насихат жұмыстарын жүргізгені үшін орыс 

революционері деп  ол елден қуылады. 1906 жылы Ресейге оралған ол 

жұмысшылар ұйымдарында  баяндамашы болады. Революциядан кейін 1918 

жылы Петроград университетiн бiтiрген. 1918 -1924 жж. РСФСР Оқу халық 

комиссариатында коллегия мүшесi, жұмысшы-жастар мектеп бөлiмiн 

басқарды. Осы жұмыста Л.Г.Лемберг жұмысшы жастар мектептерiнiң 

алғашқы оқу жоспарларын, оқу-тәрбие жұмысы жөнiндегi методикалық 

нұсқауларын жасады. 

        1924-1938 жылдары Ленинградтың А.И.Герцен атындағы педагогикалық 

институтында оқытушы болып қызмет атқарды. 

         1937 жылы Р.Г.Лемберг Қазақстанға келiп, 1938 жылдан бастап, бүкiл 

өмiрi мен қызметiн Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында 

(қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті) өткiздi. 

Әуелi  педагогика кафедрасының меңгерушiсi,  1938 жылдан аталмыш 

кафедраның профессоры болып iстедi, 1944 жылдан кафедра меңгерушісі, 

1963 жылдан педагогика кафедрасының профессоры болды. 
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     Лемберг Раиса Григорьевна - Қазақстандағы бірінші профессор-

әйел.Оның негізгі еңбектері дидактика мәселелеріне, оқыту әдістеріне, ұй 

тапсырмаларын ұйымдастыру әдістемесіне, оқушылардың дербес 

жұмысының ерекшеліктеріне арналған. Оқыту және тәрбие процесінің 

бірлігіне зор мән берді, педагогиканың теориясы мен тарихы мәселелерін, 

сабақтың құрылымын объективті болжау, оның болашақ жолдарын терең 

түрде зерттеді. 

         Р.Г.Лемберг педагогика тақырыбындағы көптеген оқулықтар мен оқу 

құралдардың авторы, негiзгi ғылыми-зерттеу еңбектерi дидактика, оқыту 

методикасы мәселелерiне арналған.  Оның «Политехникалық оқу мәселелерi» 

1921, «Фабрика–завод оқуының құрылысы мен әдiстерi» 1926, «Мектеп 

оқушыларының жалпы дамуын басқару» 1941, «Класс жетекшiсiнiң 

жұмысы туралы» 1942, «Бастауыш мектептегi сабақ» 1948, «Сабақ 

психологиясының мәселелерi» 1958, «Мектептегi оқыту әдiстерi» 1958, 

«Дидактикалық очерктер» 1964 т.б.еңбектерi бар. 

          Республика үшiн мұғалiмдер және ғылыми педагогикалық кадрлар 

даярлау iсiне оның қосқан үлесi баға жеткiсiз. Р.Г. Лембергтiң 

басшылығымен педагогика жөнiнде 40-тан аса кандидаттық және 2 

докторлық диссертация қорғалды.  

        Ғылыми педагогика саласындағы еңбегi үшiн Еңбек Қызыл Ту 

орденiмен, медальдармен, Қазақ КСР Жоғары кеңесінің Құрмет 

грамоталарымен марапатталды, сонымен қатар оған «Қазақ КСР-iнiң 

ғылымға еңбек сiңiрген қайраткерi» атағы берiлдi. 
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26 ақпан 

 

Педагог, заңгер, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрі (2006-2007), 

Бірғаным Сарықызы Әйтімованың туғанына 65 жыл 

(26.02.1953) 

         Әйтімова Бірғаным Сарықызы  1953 жылы Батыс Қазақстан облысы, 

Зеленов ауданы, Бакаушино поселкесінде дүниеге келген. 

          1974 жылы Орал педагогикалық институтының шет тілдер факультетін 

бітіріп, 1974-1976 жылдары мектепте ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болып 

істеді. 1976-1979 жылдары Зеленов ауданы, «Пермь» совхозы комсомол 

комитетінің хатшысы, 1979-1983 жылдары  Орал қалалық комсомол 

комитетінің, Батыс Қазақстан облыстық комсомол комитетінің бірінші 

хатшысы қызметтерін атқарды. 1983-1987 жылдары Қазақстанның Орталық 

комсомол комитетінің хатшысы болды. 1989 жылы Алматы саясаттану 

институтын бітірді. 1987-1990 жылдары Қазақстан Балалар Қоры 

төрағасының орынбасары. 1990-1993 жылдары – Қазақ КСР Жоғарғы 

Кеңесінің депутаты, 1990 жылы  Жастар ісі жөніндегі комитеттің төрайымы. 

1990-1994 жылдары  Әль-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің (қазіргі Әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) 

заң факультетінде сырттай оқып, заңгер мамандығын алды.  

         1993-1996 жылдары  Қазақстан Республикасы жастар ісі, туризм және 

спорт министрі, 1996-жылы Қазақстан Республикасы Парламентінің 

сенаторы болды. 1996 жылдан Қазақстан Республикасының Израиль еліндегі, 

одан кейін Италия, Греция және Мальта мемлекеттеріндегі Төтенше және 

Өкілетті Елшісі болды.   

        2004 жылы  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары  

қызметін атқарып, 2004 жылдың желтоқсанынан 2007 жылдың ақпанына 

дейін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі болды.  

       2007 жылдан 2013 жылға дейін Қазақстан Республикасының Біріккен 

Ұлттар Ұйымы жанындағы Тұрақты өкілі және Куба Республикасындағы 

Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса  атқарды. 2013 жылдан 

Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының депутаты. 2014 жылдан 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшысы 

болды.  2017 жылдың қыркүйек айынан бастап Сенаттың әлеуметтік-мәдени 

және ғылыми даму  комитетінің төрайымы.  
           Б.Әйтімова «Құрмет», «Парасат»   және  ІІ дәрежелі «Достық» 

ордендерімен,  көптеген  медальдармен және грамоталармен марапатталған. 

Е.Н.Гумилев атындағы  Евразиялық Ұлттық университетінің Құрметті  

профессоры.   

 



32 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

          Әйтімова Б. Үстіміздегі жылы 4 сынып пен 9 сынып оқушылары 

арасында тест арқылы емтихан  ұйымдастырылмақ: ҚР Білім және ғылым 

министрі Бірғаным Әйтімовамен сұхбат /сұхбаттасқан Ж.Молдахметұлы 

//Айқын. – 2005. – 3 наурыз. 

         Әйтімова Б.  Қазақ тілін қайтсек ұрпақ тіліне айналдырамыз 

/Б.Әйтімова, А.Айталы, М.Шаханов /жазып алған С.Мәмет //Егемен 

Қазақстан. – 2005. – 25 қаңтар. 

        Әйтімова Б. Ұсыныстардан ұтымдылық көрдік: Келешегіміз кемелденіп 

келеді: парламент депутаттарының және палаталардың бірлескен 

отырысына шақырылғандардың алғашқы ой-пікірлері /Б.Әйтімова //Егемен 

Қазақстан. – 2005. – 19 ақпан. 

        Әйтімова Б. Бірғаным Әйтімова: Үстіміздегі жылы 4 сынып пен             

9 сынып оқушылары арасында тест арқылы емтихан ұйымдастырылмақ: ҚР 

Білім және ғылым министрімен сұхбат /сұхбаттасқан Ж.Молдахметұлы 

//Айқын. – 2005. – 3 наурыз. 

        Келешегіміз кемелденіп келеді: Парламент депутаттарының және 

палаталардың бірлескен отырысына шақырылғандардың алғашқы ой-

пікірлері //Егемен Қазақстан. – 2005. – 19 ақпан. Мазм.: Әйтімова Б. 

Ұсыныстардан ұтымдылық көрдік. 

      Әйтімова Б. Енді қазақ «бастық болсам» демейді, техникаға бет бұрғаны 

көбейді: [Білім және ғылым министрі Б.Әйтімова қазіргі білім туралы] 
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       Арыстың қоры – намыстың зоры. Қарағанды облысының мемлекеттік 

мұрағатында мемлекет және қоғам қайраткері, Алашорда үкіметі 
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4 наурыз 

 

Ұстаз, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым  вице-министрі (2002-2005, 2007-2009), «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері»  басқармасының төрайымы Күләш 

Ноғатайқызы Шәмшидинованың туғанына 60 жыл 

(4.3.1958) 

         Шәмшидинова Күләш Ноғатайқызы 1958 жылы 4 наурызда 

Талдықорған облысы (қазіргі Алматы облысы), Көксу ауданындағы 

Бесқайнар ауылында  үлкен отбасында  дүниеге келген.  

        Күләш Ноғатайқызы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университетінің химия факультетіне оқуға түсіп 1979 жылы бітірді де, еңбек 

жолын ауыл мектебінде химия, биология және сызу пәндерінен сабақ 

беруден бастады. Бірінші жылы 5-сыныпқа сынып жетекшісі болудан 

бастаған Күләш Ноғатайқызын мектеп директоры  1-тоқсаннан кейін 10-

сыныптың жетекшілігіне ауыстырды. 21 жастағы ұстаз өзінің лидерлік 

қасиетін 17 жастағы шәкірттерімен ұштай білді. 1981-1986 жылдары еңбек 

жолын комсомол жұмысында жалғастырды. 1986-1991 жылдар аралығында 

Талдықорған облыстық партиясында нұсқаушы, қалалық партия комитетінде 

хатшы болып жұмыс жасады. Күләш Ноғатайқызы партия саласында қызмет 

еткен жылдары жауапкершілік жүгін қайыспай көтерер және нақты шешім 

қабылдай алатын жеке тұлға ретінде қалыптасты. 

         К.Шәмшидинова  1991-1992 жылдары Талдықорған облыстық біліктілік 

арттыру институты директорының орынбасары болып  еңбек етті.  1992-1996 

жылдары Талдықорған қаласындағы №18 Б.Жолбарысұлы атындағы орта 

мектептің директоры  болды. Күләш Ноғатайқызы 1996 жылы Талдықорған 

қаласы әкімінің орынбасарлығына ұсынылды.  

         К.Шәмшидинова 2002-2005 жылдары Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым вице-министрі болып, 2005-2007 жылдары «Бөбек» ұлттық 

ғылыми-практикалық, білім беру және сауықтыру орталығының бас 

директоры қызметтерін атқарды.  

          2007-2009 жылдарда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-

министрі қызметіне қайта оралып, орта білім беру саласындағы басты 

реформалардың бірі - нәтижелілікке бағытталған 12 жылдық білім беру 

мәселесімен тікелей айналысты.  

          2009 жылғы қазан айынан бастап бүгінгі күнге дейін Күләш 

Ноғатайқызы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» акционерлік қоғамы 

басқармасының төрайымы қызметін атқаруда.  

          К.Шәмшидинова  «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 

жылдығы», «Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 жылдығы»  

мерекелік  медальдарымен  және  «Құрмет» орденімен марапатталды.   

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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2005. – 16 ақпан. 
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мәселелері / К. Н. Шәмшидинова //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы. - 2009. - №3. - 4-9 б. 

        Шәмшидинова К.   Назарбаев интеллектуалды мектептері                         
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8 наурыз 

 

Қазақ тiлi бiлiмiнiң маманы, филология ғылымдарының 

докторы Әсет Болғанбаевтың туғанына 85 жыл (8.03.1928-

12.1.1999).  

         Болғанбаев Әсет 1928 жылы Қарағанды облысы, Ақтоғай ауд., 

Қоңырат совхозында дүниеге келген. 

        1947 ж. Қарқаралы педагогикалық училищесiн, ал 1952 жылы Қазақ 

мемлекеттік университетін (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ  Ұлттық 

университетi) бiтiрдi. 1955 жылы аспирантураны бiтiргеннен кейiн ҚазКСР 

Ғылым Академиясының Тiл бiлiмi институтында кiшi ғылыми қызметкерi 

болып, 1958 жылдан аға ғылыми қызметкер, ал 1987 жылдан бөлiм 

меңгерушiсi болып жұмыс iстедi. 

        1956 жылы кандидаттық диссертация қорғады, ал 1972 жылы «Қазақ 

тiлiндегi синоним» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады. 

         А.Құнанбаевтың, С.Сейфуллиннің, I.Жансүгiровтың, С.Мұқановтың, 

Ғ.Мұстафиннiң тiлдiк ерешелiктерiне зерттеу жүргiзедi. «Абай тiлi сөздiгi» 

мен «Қазақ тiлiнiң сөздiгi» авторларының бiрi. Сонымен қатар студенттерге 

арнап оқулықтар шығарады. 

         Алматы, Семей, Талдықорған облыстарына Этнографиялық 

экспедицияларға қатысты. 1974 жылы Москвада өткен Бүкiлодақтық 

«Синонимнiң теориялық проблемасы» симпозиумына қатысты. 

        Ә.Болғанбаев Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. 1999 

жылы 12 қаңтарда Алматы қаласында қайтыс болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Болғанбаев Ә. Қазақ тiлiнiң лексикологиясы: [студенттерге арналған 

көмекшi құрал] /Ә.Болғанбаев. - Алматы: Мектеп, 1979. – 176 б. 

        Болғанбаев Ә. Қазақ тiлiнiң лексикологиясы. -2-бас. /Ә.Болғанбаев. - 

Алматы: Мектеп, 1988. – 147 б. 

       Болғанбаев Ә. Қазақ тiлiнiң синонимдер сөздiгi /өңделген, 

толықтырылған 2-шi бас./Ә.Болғанбаев. - Алматы: Мектеп, 1975. – 308 б. 

       Болғанбаев Ә. Анатомиялық атауларға байланысты фразеологизмдер        

//Қазақ тiлiнiң түсiндiрме сөздiгiн жасау тәжiрибелерi /Ә.Болғанбаев. – 

Алматы, 1989. – 105 – 132 б. 

       Болғанбаев Ә.  Өлшемдiк ұғымды бiлдiретiн сөздер мен сөз тiркестерi       

//Қазақ тiлiнiң түсiндiрме сөздiгiн жасау тәжiрибелерi /Ә.Болғанбаев. - 

Алматы, 1989. – 133 – 142 б. 

       Болғанбаев Ә.. Тiл және шеберлiк /Ә.Болғанбаев // Өнер алды - қызыл тiл 

– Алматы, 1986. – 153 – 170 б. 

      Болғанбайұлы Ә. Қазiргi қазақ тiлiнiң лексикологиясы мен 

фразеологиясы: оқу құралы /Ә.Болғанбайұлы, Ғ.Қалиұлы. - Алматы Санат, 

1997. 256 б. 

      Болғанбаев Ә.. «Өсер болсаң өзгенi ойла»тiл маманы, филология 

ғылымдарының докторымен сұхбат /әңгімелескен.А.Несiпбай /Ә.Болғанбаев      

// Орталық Қазақстан. – 1996. – 15 маусым.  
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        Болғанбаев Ә. Өлшемдiк ұғымды бiлдiретiн сөздер мен сөз тiркестерi        

//Қазақ тiлiнiң түсiндiрме сөздiгiн жасау тәжiрибелерi /Ә.Болғанбаев. – 

Алматы,1989. – 133 – 142 б.  

Ол туралы: 

          Болғанбаев Әсет //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.2. – Алматы: 

«Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1999. – 368 б. 

          Болғанбаев Әсет //Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. Т.3. – 

Алматы,1988. – 142-б. 

          Болғанбайұлы Әсет //Қазақ тілі: Энциклопедия. – Алматы: «IDK-

TIPO» баспа орталығы, 1998. – 71-72 б. 

         Болғанбаев Әсет //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. – Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 264 б. 

         Әлімбай М. Ақылы асқан атамыздайғалым Әсет Болғанбайұлына 

арналған өлең /М.Әлімбай // Орталық Қазақстан. – 1998. – 5 наурыз. 

         Нақысбеков О. Көрнекті ғалым еді: [филология ғылымдарының 

докторы, профессор Әсет Болғанбайұлын еске алу] /О.Нақысбеков 

//Президент және халық. – 2008. – 24 қазан 

         Өмірбек Ж. Тiл ғұламасытiл бiлiмiнiң қайраткерi, ғалым Әсет 

Болғанбайұлының қызметi мен өмiрi туралы /Ж.Өмірбек //Орталық 

Қазақстан. – 1998. – 5 наурыз. 
 

 

8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні 

       Халықаралық әйелдер күні әлемнің көптеген елдерінде тойланады. 

Тіпті кейбір жерлерде ол ұлттық мереке болып табылады. Бұл күні жер 

бетінің әйелдері ұлтына, тіліне, этникалық жағдайына қарамастан бірігіп, 

өздерінің қаншалықты құрмет пен сыйға лайық екендіктерін іс жүзінде 

мойындатады. Түрлі экономикалық, әлеуметтік жағдайларда өмір сүріп 

жатқан нәзік жандар қазіргі кезде өздерінің білімімен, мәдениетімен, 

жасампаздығымен, мықты күш- жігерлерімен әлемді мойындатып 

отырғандықтары ақиқат. Олар теңдік пен бауырмалдықты, достық пен 

сүйіспеншілікті, бейбітшілік пен өзара түсіністікті ту етіп ұстауда.  

      Халықаралық әйелдер мерекесінің негізін қалағандар - Нью-Йорктегі 

фабрика мен мақта-мата өндірісінің жұмысшы әйелдері. Олар 1857 жылы 

тұңғыш рет бас көтеріп, өз құқықтарын қорғап, ереуілге шыққан болатын.  

        1908 жылдың 8 наурызында Нью-Йорктың социал-демократиялық 

көзқарастағы әйелдер ұйымы әйел теңдігі жөнінде ұран көтеріп, митингке 

шыққан-ды. Оған 15 мыңнан астам әйел қатысты, олар өздеріне еркектермен 

бірдей жағдай жасауды талап етті. Сонымен қатар, әйелдер сайлауға 

қатысуға құқылы екендіктерін де жеткізді.  

     1909 жылы Американың Социалистік партиясы әйелдер күнін 

жариялады. Ол 1913 жылға дейін аталып келді. 1909 жылы Копенгагенде 

өткен әйелдер жиынына АҚШ-тан делегаттар келді, олардың арасында Клара 

Цеткин де болды. Ол Екінші Халықаралық социалист әйелдер 

конференциясының делегаты еді.  
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      1910 жылы беделді неміс социалист әйелі Клара Цеткин Екінші 

Халықаралық конференция делегаттарына әйел теңдігі туралы күрес күнін 

белгілеуді ұсынды. Бұл Копенгагенде 27 тамызда жүзеге асты. Мұнда Екінші 

Интернациона дың 8-інші Конгресі өткен болатын.  

Бірінші Халықаралық әйелдер күні Германияда, Австрияда, Данияда, 

Швейцарияда 1911 жылы 19 наурызда аталып өтті. Көп адам қатысқан 

митинг те болды. 1912 жылы ол 12 мамырда осы елдерде аталды. 1913 жылы 

12 наурызда Германияның, 9 наурызда Австрия, Чехия, Венгрия, Швейцария, 

Голландияның әйелдері, 2 наурызда Франция мен Ресейдің әйелдері бас 

көтерді. 

       1914 жылғы 8 наурызда көптеген елдер Халықаралық әйелдер күнін 

атап өтті. 1975 жылдан бастап БҰҰ-ның ұйғарымымен 8 наурыз 

Халықаралық әйелдер күні ретінде аталып өтуде. 

      Бұл мерекеде барлық мектептерде ұстаздарды, аналарды, қыз 

балаларды құттықтау, құрметтеу мақсатында көптеген іс-шаралар өтіледі. 

Атап айтсақ әртүрлі тақырыптағы тәрбие сағаттары, қыз сыны байқаулары 

және мерекелік кештер. Аналар күніне арналған «Әлемнің жарығын 

сыйладың сен маған...»  атты мерекелік кештің өтілу барысына келсек  

«Сәбидің дүниеге келуі» (сахнада ана мен сәби), «Найман ана» көріністері 

қойылады.  8-9 сынып оқушылары аналарды өлеңдермен  құттықтай отырып 

«Кешір ана»,  ару қыздарға арналған «Арулар  асыл жандар...»  

бейнеклиптері көрсетіледі, күйлер орындалады.  Сонымен қатар 8-наурыз 

мерекелік кешінің шығу тарихы жайлы да мағлұматтар береді. Кеш 

оқушылардың әдеби монтаждарымен аяқталады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Ақылбекова Ә.  Аналар - асыл қазынам: [8 наурыз мерекесіне арналған 
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сценарийлері. - 2017. - № 3. - 24-26 б. 
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орта мектепте. - 2016. - № 5. - 52-53 б. 
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39 

 

       Джусибалиева Б.   «Ақ сүт берген анашым!» ертеңгілігінің сценарийі      

/Б. Джусибалиева //Детский сад: воспитание и обучение=Балабақша: 

тәрбиелеу және оқыту. - 2016. - № 9. - 42-43 б. 

       Дуйсенбаева А.Т. Ана - өмір шуағы: [«Ана - өмір шуағы» атты 
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11 наурыз 

 

Қазақ тiлі  маманы, педагог, педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент Шамғали Харесұлы Сарыбаевтың 

туғанына 125 жыл (11.3.1893-5.4.1958) 

         Сарыбаев Шамғали Харесұлы Орал облысы, Орда ауданында дүниеге 

келген. 1916 жылы Орынбордағы Хусаиния медресесiн бiтiрген. 1916-17 ж.ж. 

Ақтөбе соғыс майданының үгiтшi, Түркістан маңындағы ауылдарда мұғалім 

болды.  1918 ж. Шымкентте уездік оқу-ағарту басқармасының бастығы 

болды. Шымкентте тұңғыш рет педагогикалық курс ашып, қазақ тілінен 

сабақ берді. 1919-1920 ж.ж. Ташкент қазақ ағарту институтында, 1920-1921 

ж.ж. Алматы педагогикалық техникумында, 1923-24ж.ж. Орта Азия (қазiргi 

Ташкент) мемлекеттiк университетiнде, 1934-37 жылдары Алматы қазақ 

журналистика институтында, 1938-54 ж.ж. Қазақ педагогикалық 

институтында (қазiргi Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университеті) оқытушы болды. Негiзгi еңбектерi қазақ тiлi, оны оқыту және 

педагогика мәселелерiне арналған. Бұл салада «Үлкендер үшiн әлiппе» 

(авторлармен бiрге.1921), «Жаздырып үйрету әдiстерi» (1932), «Қазақ тiлi 

методикасының кейбiр мәселелерi. Фонетика мен морфология» (1956) т.б. 

кiтаптары жарық көрдi.     

         Ш.Сарыбаевтың Қазақ тілі және оны оқыту әдістемесі, педагогика 

туралы 100-ге тарта ғылыми мақаласы, сондай-ақ он шақты монографиясы 

жарық көрді. Көп жылдар бойы қазақ, қарақалпақ ауыз әдебиетi үлгiлерiн 

жинады, Жамбыл туралы алғашқы деректер тапқан. «Қазақ КСР халық ағарту 

ісінің үздігі» атағын алды, «Құрмет белгiсi» орденiмен және  көптеген 

медальдармен марапатталды. 1958 жылы  5 сәуірде Алматы қаласында 

қайтыс болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

     Сарыбаев Ш. Жаздырып үйретудiң әдiстерi Тiл мұғалiмдерiне, 

оқушыларға арналған /Ш.Сарыбаев. - Ташкент Өзмембас,1932. – 72 б 

     Сарыбаев Ш. Күнделiк керектер Ана тiлi мұғалiмдерiне, оқушыларға, 

баяндамашыларға /Ш.Сарыбаев.- Қызылорда Қазбас,1936. – 69 б. 

     Сарыбаев Ш. Қазақ тiлi методикасының кейбiр мәселелерi. Жетiжылдық 

мектеп пен орта мектептiң  мұғалiмдерi мен студенттерiне арналған 

/Ш.Х.Сарыбаев.- Алматы Қазмемоқупедбас, 1956. 

                 1 бөлiм Фонетика мен морфология /етiстiк/ - 124 б. 

                 2 бөлiм Орфография және сөз таптары. – 99 б. 

      Сарыбаев Ш. Үлкендер үшiн әлiппе. Қазақ тiлiнде /И.Қожантаев, 

И.Е.Табынбаев.  – Ташкент, 1921. – 20 б. 

     Сарыбаев Ш. //Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тiл бiлiмi әдебиетiнiң 

библиографиялық көрсеткiшi. Екiншi бөлiм /Ш.Сарыбаев. – Алматы, 1972. - 

53, 140, 144, 178, 194, 206, 214, 218 б. 

Ол туралы: 

       Сарыбаев Шамғали Харесұлы //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.7. – 

Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2005. – 567 б. 
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      Сарыбаев Шамғали Харесұлы //Қазақ тілі: Энциклопедия. – Алматы, 

1998. – 337 б. 

        Бердібай Р. Молда Мұсаның жарияланбаған бiр өлеңiақын 

М.Байзақұлының белгiлi тiлтанушы ғалым педагог Шамғали Сарыбаевтың 

әкесi Харастың қайтыс болуына орай, көңiл айтып шығарған өлеңi жайлы      

/Р.Бердібай // Қазақ әдебиетi. – 1998. – 11 қыркүйек. 

         Орынбаев А. Көрнектi әдiскер ғалым: [әдiскер ғалым, ұстаз 

Ш.Х.Сарыбаевтың туғанына 105 жыл толуы жайлы] /А.Орынбаев                    

// Қазақстан жоғары мектебi. – 1997. - № 3. – 95–98 б. 

        Орынбаев А. Ұстаз-ғалым  ұлағаты немесе қазақ тiлiн оқыту 

әдiстемесiнiң негiзiн қалаушылардың бiрi Шамғали Сарыбаевтың еңбектерi 

хақында /А.Орынбаев // Қазақстан мектебi. – 1997. - № 8. – 58–62 б.   

  

 

 

13 наурыз 

 

Тіл маманы, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан Ғылым академиясының 

корреспондент-мүшесі Сейiлбек Мұқамеджарұлы 

Исаевтың туғанына  80 жыл (13.03.1938 –9.06.1999). 

         Исаев Сейiлбек Мұқамеджарұлы  1938 жылы  Омбы облысының 

Называев ауданындағы  Күреңайғыр  ауылында туған. 

         1957 жылы Омбы педагогикалық училищесiн, 1962 жылы Қазақ 

мемлекеттiк университетiнiң (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университеті) филология факультетiн бiтiрген. Орта мектепте мұғалiм, одан 

кейiн Қазақ КСР Ғылым академиясы Тiл бiлiмi институтының  қазақ тiлi 

бөлiмiнде кiшi ғылыми қызметкер болып iстедi. 1966 жылы «20-сыншы 

жылдардағы мерзiмдi баспасөз тiлi» деген тақырыпта докторлық диссертация 

қорғады.  1968 жылдан Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық 

институтында аға оқытушы,  доцент, декан, қазақ тiлi кафедрасының 

меңгерушiсi, 1979 жылдан профессор. 1975-1987 жж. осы институттың 

филология факультетінің деканы әрі 1980-1988 жылдары қазақ тілі 

кафедрасының меңгерушісі. 1988-1989 жылдары Абай атындағы 

педагогикалық институтта (қазіргі Абай атындағы Ұлттық педагогикалық 

университет) қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі. 1989-1999 жылдары 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының ректоры болды. 

         1997 жылы «1920 жылдардағы баспасөз тілі» деген тақырыпта 

кандидаттық, «Қазақтың мерзімді баспасөз тілінің қалыптасып дамуы» деген 

тақырыпта докторлық диссертация қорғады. 

        Сейілбек Исаев тіл білімінің, жалпы түркітану саласының дамуына 

елеулі үлес қосты. Қазақ әдеби тілінің қалыптасып дамуын, тіл тарихымен 

қатар қазақ тілі грамматикасының теориялық мәселелерін зерттеп, іргелі 

ғылыми жобаларды іске асырды. 

        1966 ж. «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі», 1967 ж. шыққан 

екі томдық «Қазақ тілінің академиялық грамматикасы»  авторларының бірі. 
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        С.Исаевтың 200-ге тарта ғылыми, ғылыми-әдістемелік еңбектері бар.     

25 монография, оқулық, оқу құралдарын жариялады. 1999 жылы 9 маусымда 

Алматы қаласында қайтыс болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Исаев С. Қазақ әдеби тiлiнiң тарихы / С.Исаев. - Алматы: Мектеп, 1989. 

- 192 б. 

         Исаев С. М. Қазақ тiлi жайындағы ойлар  /құраст.     Ж.Н. Сүлейменова. 

– Алматы, 1997. - 224 б. 

        Исаев С.  Қазiргi қазақ тiлiндегi сөздердiң грамматикалық сипаты 

/С.Исаев. - Алматы: Рауан, 1998. – 303 б. 

        Исаев С.  Қазақ әдеби тiлi тарихының проблемаларына арналған ғылыми 

- теориялық конференцияда сөйлеген сөзi /С.Исаев //Қазақ әдеби тiл 

тарихының проблемалары (ғылыми-теориялық конференцияның 

материалдары) – Алматы, 1987. – 9 –102 б. 

        Исаев С.   Етiстiк категорияларының кейбiр ерекшелiктерi //Қазақ 

тiлiнiң совет дәуiрiнде дамуы: Жоғары оқу орындарының профессорлары мен 

оқытушыларының, аспиранттарының ғылыми мақалалар жинағы /Қазақтың 

Еңбек Қызыл Ту ордендi Абай атындағы пединституты /С.Исаев. - Алматы, 

1989. – 4 –20 б. 

        Исаев С.  Қазақ тiлi: [жоғары оқу орнына түсушiлерге арналған]. - 2-бас. 

/С.Исаев. - Алматы: Рауан,1996. – 234 б. 

        Исаев С. Қазақ тiлi: Орта мектептiң 6-сыныбына арналған оқулық. –       

2-бас. /С.Исаев, К.Назарғалиева. - Алматы: Рауан, 1997. – 205 б. 

        Исаев С. Қазақ тiлi: Орта мектептiң 7 сыныбына арналған оқулық. – 4 

бас. /С.Исаев, К.Назарғалиева. - Алматы: Рауан, 1997. – 192 б. 

        Исаев С.  Қазiргi қазақ тiлiндегi негiзгi грамматикалық ұғымдар: 

[жоғары оқу орындары филология факультеті студенттерiне арналған] 

/С.Исаев. -Алматы: Ана тiлi, 1992. – 143 б. 

       Исаев С. Қазақ әдеби тiлiнiң тарихы /С.Исаев. - Алматы: Мектеп, 1989.– 

190 б. 

        Исаев С. ж.б. Қазақ тiлi: Кешкi (сменалық) орта мектептiң 9-11 кл. 

оқушыларына арналған /С.Исаев, С.Құрманғалиева, З.Қыстаубаева. - 

Алматы: Мектеп, 1989. – 158 б. 

                                                   *               *                * 

        Исаев С.М. Ана тiлiмiздiң де, оқу орнының да келешегi жарқын: [Қазақ 

мемлекеттiк қыздар педагогикалық институтының ректоры С.М.Исаевпен 

сұхбат /әңгiмелескен С.Мақпырұлы] /С.М.Исаев //Қазақстан жоғары мектебi. 

- 1998. - ғ 1. - 153 – 155 б. 

         Исаев С.М.   Арулар ақ ордасы аялаған: [Қазақтың мемлекеттiк қыздар 

институтының ректоры С.Исаевпен әңгiме] /әңгiмелескен Е.Жаппасұлы         

// Қазақ әдебиетi. – 1998. – 10 наурыз. 

       Исаев С.М.  Әкедейiн орныққан әр жүрекке: [Қазақтың мемлекеттiк 

қыздар педагогикалық институтының ректоры, филология ғылымының 

докторы С.М.Исаевпен сұхбат] /С.М.Исаев // Ана тiлi. – 1998. - 5 наурыз          

/ С.М.Исаев өзiнiң еңбек жолы жайлы. 
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       Исаев С.М. Басты бағыт-ұлттық тәрбие: [Қазақтың мемлекеттiк қыздар 

педагогикалық институтының ректоры С.М.Исаевпен сұхбат]                           

/ әңгiмелескен С.Әмiрбекұлы //Арай. – 1998. -  № 5-6. – 24-б. 

       Исаев С.М.  «Жасаймын бiр қолқабыс кейiнге берем деп…»: [Қазақ 

Мемлекеттік Қыздар педагогикалық институты басшысының мақаласы]          

/С.М.Исаев // Қазақстан мұғалiмi. – 1997. - 30 тамыз. 

       Исаев С.М. Руна жазуларынан бергi мұрағаттарымыз тарихи 

зерделiлiгiмiздiң тағы бiр айқын көрiнiсi емес пе?: [Қыздар педагогикалық 

институтының ректоры, филология  ғылымдарының докторы С.М.Исаевпен 

сұхбат] /сұхбаттасқан С.Хасан //Жұлдыз. – 1998. - № 3. – 168 – 172 б. 

       Исаев С.М. Сөзжасам және оның тiл бiлiмiнен алатын орны /С.М.Исаев 

//Қазақ тiлi мен әдебиетi. – 1998. – № 3-4. – 31 –41 б. 

       Исаев С.М. Тәрбие - терең түсiнiк: [қыздар педагогикалық институты-     

ның ректоры С.Исаевпен сұхбат /әңгiмелескен Қ.Мұқаш] //Қазақстан мектебi. 

– 1998. - № 2-3. – 5 – 10 б. 

Ол туралы: 

       Исаев Сейілбек Мұқамеджарұлы //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. 

Т.4. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2002. – 317 б. 

       Исаев Сейілбек Мұхамеджарұлы //Қазақ ССР.  Қысқаша энциклопедия. 

Т.3. – Алматы, 1988. - 261 б. 

       Исаев Сейілбек Мұқамеджарұлы //Қазақ тілі: Энциклопедия. – Алматы, 

1998. – 161-162 б. 

       Исаев Сейілбек Мұхамеджарұлы (1938-1999) //Біздің элита=Наша 

элита. Т.1. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 292-293 б. 

       Аблақов Ә. Зерделi ғалым, ұлағатты ұстаз /Ә.Аблақов, Ж.Сүлейменова                 

// Қазақстан мұғалiмi. – 1998. – 11 наурыз. 

       Абылқасым  Б. Қажымас тiл күрескерi /Б.Абылқасым, Т.Ермек                    

// Алматы ақшамы. – 1998. – 9 наурыз. 

       Әбілқасымұлы Б. Тiл таразысын ұстаған: [ғалым, зерттеушi    С. Исаев 

60 жаста] /Б.Әбілқасымұлы // Түркiстан. – 1998. – 18–24 наурыз. 

       Әлімбаев М. Туған тiлге, тiлшi ғалымға мадақ жыр (Өлең. Ұлттық 

Ғылым Академияның корреспондент мүшесi С.Исаевқа) /М.Әлімбаев              

// Қазақстан мұғалiмi. – 1998. – 11 наурыз. 

       Зәйкенова Р. Тiл тарихының зергерi: [Ұлттық Ғылым академиясының 

корреспондент мүшесi, филология ғылымдарының докторы, Қазақтың 

қыздар педагогикалық институтының ректоры, профессор С.М.Исаев жайлы] 

/Р.Зәйкенова// Егемен Қазақстан – 1998. – 4 наурыз. 

       Жоямергенқызы Н. Тiлiм деп өмiр сүрген: [«Қайнар» университетiнiң 

ұйымдастыруымен көрнектi ғалым Сейiлбек Исаевқа арналған «Исаев 

оқулары» болып өттi] /Н.Жоямергенқызы // Жас алаш. – 2001. – 17 наурыз. 

       Сүлейменова Ж. Әдіскер-ғалым – Сейілбек Исаев /Ж.Сүлейменова 

//Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2002. - № 10. – 121-123 б. 
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17 наурыз 

 

Тіл білімі маманы, әдебиет сыншысы, публицист, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым 

академиясыны академигі Мырзатай Серғалиұлы 

Серғалиевтiң туғанына 80 жыл 17.03.1938-29.07.2011 

        Серғалиев Мырзатай Серғалиұлы 1938 жылы Солтүстік-Қазақстан 

облысы Сергеев ауданы, Жаңажол ауылында туған. 

        1960 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттiк университетiнің 

(қазіргі  Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) қазақ тілі мен 

әдебиеті бөлімін  бiтiрген соң сол жоғары жоғары оқу орнының қазақ тілі 

кафедрасында ассистенттік қызметке қалдырылды. 1965 жылы осы 

университеттiң аспирантурасын  бiтiрдi. 1967 жылы – филология 

ғылымының кандидаты дәрежесін алды. 1965-1968 жылдары Қазақ КСР 

Ғылым Академиясының Тiл бiлiм институтында кiшi ғылыми қызметкер 

болып және Қазақ мемлекеттік университетінде  аға оқытушы жұмысын қоса 

атқарды. 1968-1986 жылдары Қазақ мемлекетiк университетiнде аға 

оқытушы, доцент, ал 1987-1992 жылдары филология факультетiнiң деканы, 

1990 жылдан қазақ тiлi кафедрасының меңгерушiсi  қызметтерін атқарды. 

1988 жылы филология ғылымдарының докторы атанды.  1989-1999 жылдары 

Әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ жанындағы қазақ тілі мен орыс тілінен 

докторлық диссертация қорғайтын мамандандырылған кеңестің төрағасы 

болды. 1999 жылдан Л.Гумилев атындағы Еуразия университеті жалпы тіл 

білімі кафедрасының меңгерушісі және осы университеттің жанындағы қазақ 

тілі мен орыс тілі бойынша кандидаттық диссертация қорғайтын 

диссертациялық кеңестің төрағасы болды.  

         М.Серғалиев Журналистер Одағының, Қазақстан жазушылар одағының 

мүшесі. 

          Ғылыми-зерттеу еңбектерiнiң негiзгi бағыттары қазақ тiлiнiң  

синтаксисі мен стилистикасы, тiл мәдениетi және көркем әдебиеттiң тiлi. 

«Синтаксистік синонимдер», «Синтаксис және стилистика», «Синтаксистік 

зерттеулер», «Қазіргі қазақ әдеби тілі (морфология, синтаксис)», «Көркем 

әдебиеттің тілі», «Қазақ тілі мәдениеті», «М.Әуезов және көркем шығармалар 

тілі», «Ғ.Мүсірепов және тіл мәдениеті», «Сөз сарасы», «Ой өрнегі» «Қазақ 

грамматикасы» атты еңбектер жазған. Сонымен бірге «Русско-казахский 

словарь», «Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі», «Казахско-русский, русско-

казахский словарь» сияқты сөздіктердің, 600-ге жуық ғылыми еңбектер мен 

15 монографияның авторы. 

          М.Серғалиев оқу құралдардың және 200-ден астам ғылыми 

мақалалардың, бұған қоса әдеби және мерзiмдi басылымда көптеген 

мақалалары мен рецензиялардың авторы. 1998 жылы  шыққан «Өнеге» атты 

кiтабында ғылым, өнер адамдары туралы естелiктерi мен эсселерi 

топтастырылған. 2011 жылы қайтыс болды. 
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18 наурыз 

 

Педагог, қазақ тiлi оқулықтарының авторы Ажар 

Асқарбаеваның туғанына 95 жыл (18.03.1923). 

       Асқарбаева Ажар 1923 жылы 18 наурызда Қарағанды облысы, 

Егiндiбұлақ ауданындағы № 6 ауылында кедей-шаруа семьясында туған. 

1941 жылы Семей қаласында орта мектеп бiтiрiп, 1946 жылы Семейдегi 

Н.К.Крупская атындағы педагогикалық институтының тiл мен әдебиет 

факультетiн бiтiрдi. Семейде 1941 жылдан бастап № 16 орта бастауыш 

мектебiнде  оқытушылық қызмет атқарды. 1946 –1947 жж. Семей облысының 

оқу бөлiмiнiң мектеп инспекторы, 1947-1960 жылдары Семей 

педучилищесiнде мұғалiм болып қызмет істеді. 1960-1964 жылдары 

Н.К.Крупская атындағы педагогикалық институтта сабақ бердi. 1966-1968 

жылдары Ы.Алтынсарин атындағы Ғылыми зерттеу педагогикалық 

институтының ғылыми-әдістемелік бөлiмiнiң аға қызметкерi болды. Қазақ 

тiлiн үйретудегi көптеген ғылыми еңбектердiң авторы, ұлттық және орта 

мектептерде қазақ тiлiн үйрету әдiстерiн зерттеушi. 200-ден астам ғылыми 

жұмыс жазды. 
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21-23 наурыз – Наурыз мейрамы 

        Ежелгі жыл санағы бойынша 22 наурызда күн мен түн теңеседі. Наурыз 

– жылдың бірінші күні, жыл басы, көктемнің алғашқы айы. Наурыз мерекесін 

қазақ халқы «Армысың, Әз Наурыз», «Әз болмай, мәз болмас» деп қарсы 

алған.  

      Наурыз мейрамы – діни мереке емес. Бұл қалың қыстан аман-есен 

шығып, күн нұрына бөленіп, жаңа жылды қарсы алу мерекесі. Наурыз 

мерекесінде көріскен жандар бір-бірін құшақ жая қарсы алып, игі тілектер 

айтады.  
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      1926 жылдан бастап, тоталитарлық жүйенің ықпалымен наурыз 

мерекесін тойлауға тыйым салынды. Көп жылдар бойы ұмытылып, сынын 

жоғалтқан мереке 1988 жылдан бері қайта жаңғырып, Наурыз мейрамын 

тойлау дәстүрі өз жалғасын тапты. 

      Наурыз мерекесі 1991 жылы, 15 наурызда Қазақ КСР Президентінің 

қаулысының негізінде мемлекеттік мәртебеге ие болды. Елбасы наурыз 

айының 22 жұлдызын «Наурыз мейрамы» деп жариялады. Ал 2009 жылдың 

24 сәуірінде ҚР президенті Н. Ә. Назарбаев наурыз айының 21, 22, 23 

күндеріне  «Наурыз мейрамы» деген атақ берді. 

      Наурыз мейрамы қазақтың ұлттық мейрамы. Бұл мерекеге орай 

мектептерде көптеген іс-шаралар өтеді. «Қош келдің, әз Наурыз», «Жыл басы 

- Наурыз» атты мерекелік кештер, «Наурызым – мерекем, наурызым – 

берекем» атты және т.б. көптеген тәрбие сағаттары өтіледі.  «Қош келдің, 

Наурыз думан» атты мерекелік кештің өтілу барысы: Мерекелік кешке 

бастауыш, орта буын, жоғары сынып  оқушылары қатысады. Мерекелік кеш 

әжелеріміздің наурыз шашуымен ашылады. Шашу шашылған соң ата-

салтымызға сай бата алу үшін ортаға Қыдыр ата шақырылады. Осыдан кейін 

мерекелік кеште шілдехана, қырқынан шығару, ат қою, бесікке салу, тұсау 

кесер сияқты  тағы басқа ұлттық салт-дәстүрлерімізден көріністер 

көрсетіледі, ән шырқалып, би биленеді. Мереке соңында ұлттық ойындардан 

жарыс өткізіледі.  
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21 наурыз–4 сәуір 

– Көктемгі демалыс 

         Наурыздың 11-і мен 21-і аралығында «Наурыз мейрамы» мерекесіне 

дайындық: мектеп мұражайларының экспозицияларын жаңарту, ішкі 

бөлмелерді, ғимараттардың қасбеттерін (фасадтарын) безендіру, мектеп 

ауласын жинап, тазалау, сенбіліктер,  еңбек десанттары,  ағаштар мен 

бұталар отырғызу, талдарды әктеу, спорт ойын алаңдарын сырлау. 

      Көктемгі демалыс кезеңінде жұмыспен қамтуды ұйымдастыру 

жөніндегі дайындық жұмыстарын жүргізу: көктемгі демалыс күндеріндегі 

жалпымектептік іс-шаралар жоспарын, спорт залы мен компьютер 

сыныбының  жұмыс кестесін әзірлеу, үйірмелер мен секциялардың сабақ 

кестелерін әзірлеу, оқушылар мен ата-аналарға арналған қабырғалықты 

ресімдеу. Көктемгі демалыс күндеріндегі жұмыспен қамтылу нысаны туралы 

ата-аналарды ата-аналар жиналыстарында, оқушыларды мектеп 

жиналыстарында таныстыру. Құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу 

жөніндегі профилактикалық іс-шаралар жүргізу: ықшамаудан бойынша 

рейдтерге шығу, пәтерлерге бару, мінез-құлқы девиантты оқушылармен 

әңгімелер өткізу. 

     Құқық қорғау, жол полициясы, денсаулық сақтау органдарының, төтенше 

жағдайлар қызметінің өкілдерімен кездесулер, судағы және жолдардағы 

қауіпсіздік техникасы туралы профилактикалық әңгімелер  өткізу. 

      21 наурыз – 22 наурыз  – Наурыз мейрамы.  «Қош келдің, әз-

Наурыз!»,  «Наурыз шапағаты», «Наурыз – жыл басы» атты ата-аналардың, 

педагогикалық ұжымның ардагерлерінің, мектеп қамқоршыларының 

қатысуымен мектепте және сыныптарда мерекелер өткізу. Қалалық және 

облыстық салтанаттарда және орталық алаңдардағы мерекелік концерттерге 

қатысу.  

          23 наурыз – Достық   күні. Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдерінің 

қатысуымен «Ынтымағы жарасқан елміз», «Ынтымақ пен келісім»,  «Халық 
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достығы – тіл достығы», «Ақпыз, қара, сарымыз – ағайынбыз бәріміз»,  «Біз 

бәріміз әр түрліміз»  атты фестивальдерін, мерекелік концерттерді, 

көркемөнерпаздар байқауларын өткізу. 

           24 наурыз – Білімділер мен  мен  талаптылар күні. «Білімді шығар 

биікке» атты үздік оқушылар  слеттерін, «Әдебиеттік оқу пәнінің алғыры», 

«Математика білгірлері», «Болашақ биолог», «Химия біздің өмірімізде» т.б. 

жалпымектептік  зияткерлік викториналар, конкурстар, олимпиадалар, 

ғылыми жобаларды қорғауды өткізу. 

      25 наурыз -  Қолөнер үйірмелері  күні.  Мектеп үйірмелері мен 

клубтарымен таныстыру, олардың бағыттарымен, және олардың 

жетекшілерімен танысу, «Қолөнершілер парады»,  «Менің үйірмем», «Біздің 

мектептің шеберлері», «Өнерпаз оқушылар» атты  оқушылар мен мұғалімдер 

қолымен жасалған заттар мен бұйымдардың көрмелерін ұйымдастыру. 

Үйірмелерге қабылдау. Үйірмеге қатысушылардың концертін ұйымдастыру. 

          26 наурыз – Отбасы күні. Әкелердің, аналардың, ата-әжелердің 

қатысуымен «Ардақта ата-анаңды!», «Әкем, анам және мен – көп тілді 

отбасымыз», «Отбасы – адамгершіліктің алтын қазынасы», «Ана күннің 

шуағы», «Әжелер – отбасының берекесі» атты конкурстар, мерекелік 

концерттер, тақырыптық викториналар өткізу. Егіздердің қатысумен «Біз 

егіздерміз» жалпымектептік, аудандық және қалалық фестивальдер, олардың 

әуестіктері парадын, егіздердің ең спорттық, тапқырлар, көңілді, сазды және 

шығармашыл жұбының шығармашылық конкурсын өткізу.  

      27 наурыз  - Отан күні. «Туған елім – Қазақстан»», «Мен – патриотпын», 

«Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтанышымыз» тақырыбында  ойындар, 

викториналар, конкурстар мен саяхаттар өткізу.  

       Мектеп мұражайларындағы экспозицияларды жаңарту. 

        Тарихи-өлкетану, көркемсурет мұражай-ларына, әдебиет және өнер 

мұражайларына, қала бойынша саяхатқа ұжыммен шығуды ұйымдастыру. 

«Мен – Қазақстан Республикасының азаматымын және қорғаушысымын» 

тақырыбындағы оқушылардың  үкіметтік емес ұйымдар,  жастар 

бірлестіктері өкілдерімен кездесулерін, тұрғылықты жері бойынша 

волонтерліқ командаларын ұйымдастыру. 

      28 наурыз  -  Әдептілік күні.  Балаларға әдепті болу деген не, өзін 

қалай әдепті ұстау керек, этикет деген не, сыпайы сөйлеудің мәні туралы 

«Әдептілік – адам көркі», «Әдептілік – тәрбие бастауы» «Әдептілік әліппесі» 

«Әдеп – ең қымбат мирас» атты балалардың қатысуымен  шағын көріністер 

дайындау. 

      29 наурыз – Озық  ойлы тапқырлар күні «Не? Қайда? Қашан?»,  

«Ғасыр көшбасшысы», «Білімді мыңды жығар» «Тапқырлар сайысы» жас 

білгірлер зияткерлік конкурсын, жалпымектептік «Эрудит» интеллектуалдық 

ойынын, танымдық және тақырыптық викториналар өткізу. 

          30 наурыз – Спорт білімпаздары күні. «Спорт – біздің досымыз», 

«Салауатты өмір салты – өмір мәні» «Бірінші байлық – денсаулық» 

жалпымектептік, аулааралық, қалалық спорттық жарыстар, «көңілді» 

старттар, өңірде іс басында жүрген танымал спортшыларды, 
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жаттықтырушыларды қатыстыра отырып, спорт тақырыбына зияткерлік 

викториналар өткізу. 

          31 наурыз – Қайырымдылық күні. Отбасы мүшелерінің қатысуымен 

«Менің інім ең үздік», «Мен және менің қарындасым (сіңілім)», «Берекелі 

отбасымыз», «Менің отбасым – менің командам» атты шығармашылық 

конкурстар өткізу. Қайырымдылық шараларын өткізу. 

           1 сәуір –  Күлкі күні. Оқушылардың, мұғалімдердің және ата-

аналардың арасында «Ең көңілді балалар» Көңілділер және тапқырлар 

клубының сайысын, мысқыл мен күлкі кештерін  өткізу. 

          1 сәуір –  Құстар күні.  Бұл күні әртүрлі сайыстар (топтық сайыс, сурет 

сайысы), викториналық сұрақтар және жасанды құс ұяларын  ілу 

жұмыстарын өткізу. «Құстар  - біздің досымы, қорғауға үлес қосыңыз!» атты 

мерекеге келген қонақтар мен қатысушыларға құстар жайлы әңгімелер 

айтылып, құстардың түрлері таныстырылады. Жақсы өнер көрсеткен балалар 

мақтау қағазымен марапатталып, сыйлықтар алды. 

          2 сәуір – Балалар кітабы күні. «Кітап – алтын қазына», «Отбасындағы 

кітап»  немесе «Кітап – біздің досымыз» атты мектеп кітапханасында, басқа 

балалар кітапханаларында түрлі экскурсиялар, конференция сабақтар, 

«Отаным да, үйім де киелі мекен қазақ жері» атты кітап көрмесін және жаңа 
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жануарларының көрмелерін, «Хайуанаттар әлемінде», «Менің ең сенімді 

серігім» атты төрт аяқты достар мен олардың иелеріне арналған 

шығармашылық конкурстар ұйымдастыру, мүмкіндік болса, хайуанаттар 

бағына  саяхатқа шығу.  

        4 сәуір – Туған қала / ауыл/ күні. Аула балалары мен ықшамаудан 
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тазалықты сақтауға және аула аумақтарын көріктендіруге шақыратын 

парақшалар тарату. 
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рейтингі, үйірмелер және т.т. жұмысының рейтингі). Қанаттас сыныптар 

бойынша сынып сағаттарын, жиналыстар, көктемгі демалыс кезеңіндегі іс-

шараларға белсене қатысқаны үшін марапаттар тапсыра отырып, 

жалпымектептік оқушылар жиындарын өткізу. 
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26 наурыз 

 

Қазақ тiлi оқулықтарының авторы, педагог Зейнолла 

Баязитұлы Бейсенбаевтың туғанына 90 жыл (26.03.1928). 

      Бейсенбаев Зейнолла Баязитұлы 1928 жылы 26 наурызда Павлодар 

облысы, Баянауыл ауданындағы «Большевик» колхозында туған. 

       1943 жылы Павлодар облысы, Май ауданы С.М.Киров атындағы 

совхоздағы орта мектептiң жетiншi сыныбын бiтiргеннен кейiн аудандық оқу 

бөлiмiнiң қарамағына келіп, алғашқы кезде оқу бөлiмiнде хатшы, кейiн 

мектеп инспекторы болды. 

       1944-45 жылдары Бестеу бастауыш мектебiнде меңгерушi болды. 

       1945-48 жылдары Жалтыр бастауыш мектебiнде мұғалiм болып қызмет 

атқарды. 

       1948-1953 жылдары Алматы қаласындағы С.М.Киров атындағы қазақ 

мемлекеттiк университетiнiң (қазiргi Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университеті) қазақ тiлi бөлiмiнде оқыды. 

     1953-1960 жылдары  Қазақ КСР Оқу министрлiгiнде мектеп инспекторы, 

1960-1962 жылдары аға инспектор, Бас басқармасы бастығының орынбасары 

қызметiн атқарды. 1962 жылдан 1987 жылға дейiн республикалық мұғалiмдер 

ұйымы «Қазақстан мұғалiмi» газетiнiң редакторы болды. 1987 жылы 

Орталық мұғалiмдер бiлiмiн жетiлдiру институтында озат тәжiрибенi 

насихаттау кабинетiнiң меңгерушiсi, «Қазақстан мектебi» журналының 

редакциясында әдеби қызметкер, бөлiм редакторы болып iстедi. 

       З.Б. Бейсенбаев 1988 жылдан зейнетке шыққанша Ы.Алтынсарин 

атындағы Қазақ Бiлiм Академиясының бастауыш бiлiм беру методикасы 

бөлiмiнде ғылыми қызметкер болып iстедi. 

        Қазақ КСР халық ағарту iсiнiң үздiгi. Ондаған жылдар ағарту, жоғары 

мектеп және ғылыми мекемелер қызметкерi кәсiподағы Республикалық 

комитетi Президиумының мүшесi болды. 

        Зейнолла Баязитұлы Бейсенбаев қазақ мектебiнiң 2 сыныбына арналған 

«Ана тiлi» оқулығы авторларының бiрi. IУ –УIII сыныптарға арналған 

«Диктанттар жинағының»  авторы.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Бейсенбаев З.Б.. Ана тiлi: 1 класс /З.Б.Бейсенбаев. - 

Алматы:Мектеп,1961. – 112 б. 
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        Бейсенбаев З.Б. Ана тiлi оқулығына методикалық нұсқау 

/З.Б.Бейсенбаев. - Алматы: Мектеп,1969. – 117 б. 

        Бейсенбаев З. Диктанттар жинағы:IУ –УIII кл: Мұғалiмдерге арналған 

көмекшi құрал /З.Бейсенбаев, Ғ.Жексемалиев. - Алматы: Мектеп, 1981.           

–159 б. 

         Бейсенбаев З.Б. Ана тiлi. 2 класқа арналған оқулық /З.Б.Бейсенбаев. - 

Алматы:Мектеп,1988. – 114 б. 

         Бейсенбаев З.Б. Родная речь: Учебник для 1-го класса трехлетней  

начальной школы / Т. Кордабаев, З. Бейсенбаев. - Алма-Ата: Мектеп, 1988. – 

190 с. 

         Бейсенбаев З.Б. Родная речь: Учебник для 1-го кл. трехлетней 

начальной школы   / Т. Кордабаев, З. Бейсенбаев. - 18-е изд. - Алма-Ата : 

Мектеп, 1990. – 190  с. : ил 

        Бейсенбаев З. Әдебиеттік оқу. Хрестоматия: жалпы білім беретін 

мектептің 2 сыныбына арн./ З.Бейсенбаев, Б.Игенбаева, Г.Әріпова. – 4 бас., 

өңд. – Алматы: Атамұра, 2013. – 224 б. 

         Ана тілі: Бастауыш мектептiң 2-сыныбына арналған оқулық                         

/ Т.Қордабаев, З.Бейсенбаев, А.Асқарбаева, Ұ.Ботабаева /6-бас. - Алматы: 

Рауан, 1996. – 191 б.  

         Ана тілі хрестоматиясы жалпы бiлiм беретiн мектептiң 2-сыныбына 

арналған /құраст. З.Бейсенбаев, Б.Игенбаева, Г.Әрiпова. – Алматы, 1998. – 

248 б. 

        Диктанттар жинағы: (қазақ мектептерiнiң 5-9 сыныптарына 

арналған) /дайындағандар: З.Бейсенбаев, Ғ.Жексемалиев, А.Рауандина - 

Алматы: Рауан, 1998. – 208 б.  

     

2 сәуір – Халықаралық 

балалар кітабы күні 

 Балалар кітабы халықаралық кеңесінің  бастамасы және шешімімен 

1967 жылдан бастап балалардың сүйікті ертегішісі Ганс Христиан 

Андерсеннің туған күні, яғни 2 сәуір халықаралық балалар кітабының күні 

(ICBD) деп бекітілген. Жыл сайын Балалар кітабының халықаралық кеңесінің 

ұлттық секцияларының бірі аталған керемет мерекенің демеушісі болады 

және жыл сайын дәстүр бойынша әлем балаларына Жолдау және 

Халықаралық балалар кітабы күніне арналған плакат жазу үшін танымал 

жазушы мен белгілі суретшіні шақырады. Осылай әр жылы балаларға белгілі 

бір тақырыппен жолдау жолданады. Әрине, мұның басты мақсаты – әлем 

балаларын әдебиетке жақын болуға, кітап оқуға үндеу, адам өмірінде 

кітаптың алар орны ерекше екенін түсіндіру, «Кітап – білім бұлағы, ал білім 

– өмір шырағы» екенін жеткізу.  

        Осы мерекеге орай оқушылармен сыныпта, мектеп кітапханаларында, 

басқа балалар кітапханаларында және әр түрлі саладағы  кітапханаларда 

түрлі конференция сабақтар, пікір талас, жаңа кітаптардың көрмелерін т.б. 

ұйымдастыруға да болады. Мұндай шаралар оқушылардың көпшіліктің 

алдында өзін-өзі ұстау мәдениетін қалыптастырады, сөздік қорын, сөйлеу 



58 

 

мәдениетін дамытады. Сонымен қатар үлкен көлемдегі кітапханаларға 

экскурсия ұйымдастыру олардың қажетті білімді қайдан іздеу керектігін білу 

мүмкіндіктерін арттырады. Мысалы «Кітап – алтын қазына» сынып 

сағатында кітап авторларымен кездесу өткізіп, авторлардың өмірі мен 

шығармашылығы туралы әңгімелер айтып  қызықтырылса, «Кітап – біздің 

досымыз» атты конференция сабақта, ең алдымен оқушылар өздерінің 

оқыған кітаптарына таныстырылым өткізеді. Басқа балалар сұрақтар қояды. 

Конференция соңында жаңадан шыққан бір кітаптың тұсаукесерімен 

аяқтауға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Абдикеримова Ж. Кітап оқу мәдениетін көтеру – өз қолымызда: [Ұлттық 

кітапхана аумағында ашылған  Буккроссинг, яғни саяхаттаушы кітаптар 

кітапханасы  жастардың кітап оқуына көп ықпал етуде] //Ақиқат. – 2017. -    

№ 5. – 11-113 б. 

       Абуева Н. Кітап оқиық, балақай!: [мектеп кітапханасында әдеби көркем 

кітап оқу байқауын  қалай өткізу  туралы] / Н.Абуева //Мектептегі 

кітапханашы= Библиотекарь в школе. – 2017. - № 4-5. – 15-16 б. 

        Алатаева Г.Ә. Кітап оқыған озар ойымен: [Ақтөбе облыстық әмбебап 

кітапханасы жастарға кітап оқуға арнайы 10 кітап  таңдап ұсынған акция 

туралы] / Г.Ә.Алатаева //Мектептегі кітапханашы= Библиотекарь в школе. – 

2017. - № 4-5. – 16-17 б. 

         Алишева Ж.   Дана мемлекет - кітап патшалығына саяхат:[Халықаралық 

Балалар кітабы күніне арналған «Дана мемлекет-кітап патшалығына саяхат» 

атты әдеби серуен] / Ж. Алишева // Ұлағат. - 2016. - № 3. -127-133 б. 

       Алдабергенова Г. Білім көзі кітапта / Г.Алдабергенова //Мектептегі 

мерекелер. – 2017. - № 8. – С.27-28 

        Аюпова Л.А.   Балаларымызды қайткенде кітап оқуға баулимыз                

/ Л. А. Аюпова // Мерейлі ұстаз. - 2014. - 28 ақпан - 1 наурыз. 

         Әлипова Б.  Кітап - рухани қазына: [«Кітап рухани – қазына» атты 

ертеңгіліктің сценарийі] / Б.Әлипова // Мектептегі өнер. -2016. № 2. - 29-30 б. 

         Базарбаева Б. Кітаптар елінде. 2 сәуір – Халықаралық балалар кітабы 

күніне арналған / Б.Базарбаева //Мектептегі кітапханашы=Библиотекарь в 

школе. – 2015. - № 2. – 7-11 б. 

       Бахтинова Д.Б. Интернет орнына кітап: [кітап оқудың рухани дамуға 

әсері туралы екі тілде жүргізілген тәрбие сағаты] /Д.Б.Бахтинова  

//Мектептегі кітапханашы=Библиотекарь в школе. – 2017. - № 6. – 17-19 б. 

       Бахтияр Б.   Кітап - рухани сарқылмас қазына (библиографиялық сабақ) 

/ Б. Бахтияр // Бала тәрбиесі. - 2014. - № 7. - 28-31 б. 

       Габдолова З. Кітап – ақылшы досың: [оқушылардың кітапқа деген 

сүйіспеншілігін арттыру мақсатында өткізілетін тәрбие жұмысы] 

/З.Габдолова  //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. - № 4. – 33-34 б.  

        Есенов Н. Қазақ балалары қандай кітап оқиды?: [бүгінгі балаларды кітап 

оқуға дағдыландыру үшін ата-аналар, тәрбиешілер, ұстаздар қауымы 

баланың кітап оқуға деген құлшынысын оятып, дамытуға жағдай жасап 
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отыруы қажет. Ал ол үшін не істеуіміз керек? деген сұраққа  жеті жауап]        

/ Н.Есенов // Түркістан. – 2014. – 30 қаңтар. 

         Жолдыбекова Г. Кітапхананың жас ұрпаққа патриоттық тәрбие берудегі 

ролі / Г. Жолдыбекова  // Мектеп - 45 минут. - 2015. - № 1. - 6-б. 

          Исенғалиева А.   Балалардың кітап оқуға қызығушылығын дамыту 

жолдары:[мақала балалар әдебиетіне деген қызығушылықтың төмендеп бара 

жатқаны жайлы өзекті мәселені көтереді. Балалар әдебиеті - білімді ұрпақ 

тәрбиелеудің негізгі құралы ретінде әлеуметтік-мәдени және білім беру 

салаларының көкейкесті мәселесі деген пікірді ұстанады] / А. Исенғалиева, Е. 

Таукенова, Р. Таукенова// Қазақстан мектебі. - 2015. - № 11. - 40-45 б. 

       Кенжебекова С. Кітап қаласына саяхат: [оқушылардың кітапқа деген 

қызығушылығын арттыру] /С.Кенжебекова //Мектептегі 

кітапханашы=Библиотекарь в школе. – 2017. - № 6. – 4-5 б. 

     Кептербаева А. Кітап – сарқылмас рухани қазына немесе кітаптың жауы 

– компьютер ме? /А.Кептербаева //Мектептегі мерекелер. – 2017. - № 8. – 29-

30 б. 

        Кызайбаева Ұ.   Білім кілті - кітапта: [тәрбие сағаты] / Ұ. Кызайбаева 

// Электрондық мектеп=Электронная школа. - 2016. - № 4. - 44-45 б. 

         Құрманқожа А.   Кітап - асыл қазына:[тәрбие сағаты] / А. Құрманқожа 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 3. - 15-17 б. 

        Қуанышева А. Жылдың ең үздік оқырманы: [мектеп кітапханасында 

өткізілетін сайыс сабақтың сценарийі] /А.Қуанышева // Мектептегі кітапхана-

Школьная библиотека. – 2014. - № 1. – 33-35 б. 

        Маясарова Б. Білім кілті кітапта: [оқушылардың кітап оқуға деген 

қызығушылығын арттыру мақсатында өткізілген  тәрбие сағаты] 

/Б.Маясарова, Н.Байманасова //Мектептегі кітапханашы=Библиотекарь в 

школе. – 2017. - № 4-5. – 5-7 б. 

          Сімәділ Қ.   Бұрынғы оқу мен бүгінгі оқудың екі арасы / Қ. Сімәділ 

// Қазақ әдебиеті. - 2014. - 29 тамыз. 

 

    

7 сәуір - Дүниежүзілік 

денсаулық күні 

        Бүкіл дүниежүзілік денсаулық күні 1948 жылы құрылғаннан бері жыл 

сайын 7 сәуір күні аталып өтеді. Сол тарихи күннен бастап Дүниежүзілік 

денсаулық ұйымына  екі жүзден аса мемлекет мүше болды. 1950 жылдан 

бастап денсаулық күнін өткізу дәстүрге айналды. Денсаулық күні адам 

өмірінде денсаулықтың  маңызды екенін түсінуге және адам денсаулығын 

жақсарту үшін не істеу керектігін шешу мақсатында жүргізіледі.   

          Жыл сайын Дүниежүзілік денсаулық күні денсаулық сақтау 

ғаламшарының алдында тұрған жаһандық мәселелерге арналып «Ұзақ өмір 

сүру жолы - белсенділік», «Жүктілік – сенің өміріңдегі аса маңызды оқиға», 

«Климаттың өзгеруінен денсаулығымызды қорғайық» деген ұрандармен 

өтеді.   
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          Жас ұрпаққа адам денсаулығының қымбаттылығы, өмір сүру 

қажеттілігін,  бағалы байлық екендігін түсіндіруде, салауатты өмір салтын 

ұстанып өмір сүру үшін бұл мерекенің маңызы зор. Бұл күні бастауыш 

сынып оқушыларына «Денсаулық – зор байлық» атты  ата-аналармен бірге 

саяхат сабақ, «Дені сау ұрпақ – ұлт болашағы» атты дәрігерлермен жүздесу 

кеші, «Біз осы өмірді таңдаймыз» атты тренингтер, «Денсаулық – адамның 

бірінші байлығы» атты мектепішілік конференциялардың  берері көп. 

«Денсаулық – зор байлық» атты саяхат сабақта оқушылар «Салауат», 

«Тазалық», «Табиғат» атты үш топқа бөлінеді. Әр топта бір-бірден ата-аналар 

отырады. Әр топтың алдына кішкен киіз үйлер яғни «Пікір алмасу ауылы», 

«Еңбек ауылы», «Мақал-мәтелдер ауылы», «Өнер ауылы», «Білім ауылы», 

«Денсаулық ауылы» атты бірнеше ауылдар тұрады, оларда әртүрлі 

тапсырмалар болады. Сабақ соңында «Жүректен жүрекке» атты бөлімде әр 

оқушы бір-бірлеріне жылы лебіздерін алдарындағы жатқан жүректерге 

жазады, бір бірлеріне береді де, «Денсаулық» ауылынан дәм татуға 

шақырады. Ата-аналар өз топтарындағы балаларға көмектесіп отырады.  

          «Денсаулық – адамның бірінші байлығы» атты мектепішілік 
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12 сәуір - Дүниежүзілік 

ғарышкерлер күні 

         1961 жылдың 12 сәуірінде таңғы сағат 9-дан 7 минут өткенде Кеңес 

Одағы қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан әуе кеңістігіне «Восток» 

кемесін аттандырды. Ол кемеде әлем тарихындағы орбитаны бойлай ұшқан 

тұңғыш ғарышкер, аға лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин  болған еді. 

Жерден мыңдаған шақырым алыс ұшқан оның сапары дәл сол кезең үшін 

рекордтық көрсеткіш болды. Сапар 1 сағат 48 минутқа (108 минут) созылды. 

«Восток» кемесі 302 км биіктікте Жерді бір айналып шықты да, сағат 10-нан 

55 минут өткенде, Саратов облысындағы Смеловка ауылына жақын маңға 

қонды. Осы аңызға айналған сапары үшін ғарышкер Кеңес Одағы Батыры 
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атағын алды. Оның ерлігі бүкіл адамзат баласының сан мыңдаған жылдар 

бойғы арман-тілегін жүзеге асырды. Осы оқиғадан кейін ғылыми-техникалық 

революцияға ерекше серпін беріліп, спутниктік телевидение, интернет, ауа-

райын бақылау, бағдарлау секілді заманауи өмірдің игіліктеріне жол 

ашылды. 

          Осы сағаттан бастап, 12 сәуір Кеңес Одағының Жоғарғы Кеңес 

Төралқасының қаулысымен мемлекеттік мереке - ғарышкерлер күні болып 

белгіленді. 

      1968 жылы қарашада өткен Жалпы Халықаралық авиация 

федерациясының 61-конференциясының қаулысына сәйкес, дәл осы күнді 

Халықаралық авиация және ғарышкерлер күні ретінде атап өту туралы 

шешім шығарылды. 

       Қазақ халқының үш ұлына ғарышта болу бақыты бұйырды. Тоқтар 

Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов өздеріне жүктелген 

міндеттерді абыроймен атқарып, Жерге аман-есен оралды 

       Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров – қазақтың тұңғыш ғарышкері, Кеңес 

одағының батыры, Қазақстан Республикасының Халық қаһарманы. 1946 

жылы Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында өмірге келген. Ресейдегі 

Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін, Авиация институтын 

бітірген. Әскери-әуе күштерінде ұшқыш, звено командирі, эскадрилья 

командирінің орынбасары, Мәскеудегі Тәжірибелік конструкторлық 

бюроның ұшқыш-сынақшысы міндеттерін атқарды. Ол реактивті ұшақтың 

50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. 1990 жылы ғарышкерлер құрамына 

алынды. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан «Союз ТМ-13» кемесімен 

ғарышқа ұшты. Өзге ғарышкерлермен бірге биотехнология, металлургия, 

медицина салалары және Арал аймағы бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізді. Ғарыштан оралған соң Қазақстандағы ғарыштық 

зерттеулердің негізін қалауға, отандық Қарулы Күштердің әскери даярлығын 

жетілдіруге, әскери-патриоттық тәрбие жұмыстарын жолға қоюға белсене 

араласты.  

       Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев – ғарышкер, техника ғылымдарының 

докторы, авиация генерал-лейтенанты, ҚР Ұлттық ғарыш агенттігінің 

төрағасы. 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданының 

Қарғалы ауылында туған. 1974 жылы Рига азаматтық авиация инженерлері 

институтын бітірген. Азаматтық авиацияда ұшқыш, ұшақ командирі 

қызметтерін атқарған. 1991 жылдан бастап ғарышқа ұшуға даярланды. 2007 

жылдың 11 сәуірі ҚР Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы болып 

тағайындалды. 1994 жылы «Союз ТМ-19» кемесінде бірінші рет ғарышқа 

ұшып, онда 126 күн өткізді. Араға 4 жыл салып екінші рет ұшқанда (Союз 

ТМ-27) ғарышта 208 күн болған.  

       Айдын Ақанұлы Айымбетов – еліміздің ұшқыш-ғарышкері, ҚР Халық 

қаһарманы, «Отан» орденінің иегері. 1972 жылы 27 шілде күні Алматы 

облысы Талдықорған қаласының Өтенай ауылында дүниеге келген. 1993 

жылы Армавир жоғары әскери авиациялық училищесін бітірді. Л-39, Миг-23, 

Миг-27 және Су-27 ұшақтарында ұшуды меңгерген. 2003-2009 жылдары 
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Ресейдегі Юрий Гагарин атындағы ұшқыштар даярлау орталығында жалпы 

ғарыштық дайындықтан өтті. 2009 жылдан бастап ҚР Ұлттық ғарыш 

агенттігінде жұмыс істейді. 2015 жылдың қыркүйегінде «Союз ТМА-18М» 

ғарыш кемесінің бортинженері болып, халықаралық ғарыш станциясына 

ұшты. Айдын Айымбетов 10 күндік сапары кезінде денсаулық сақтау саласы 

мен Арал және Каспий теңіздеріндегі экологиялық ахуалға қатысты 

зерттеулер жүргізді. Елбасының Жарлығымен Ғарыш кеңістігін игеруге 

сіңірген аса зор еңбегі, ғарышқа ұшу кезінде көрсеткен батырлығы мен ерлігі 

үшін Қазақстан Республикасының ғарышкері Айдын Ақанұлы Айымбетовке 

«Халық қаһарманы» атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі   –     «Алтын  

жұлдыз»  бен  «Отан» ордені тапсырылды. 

      Бұл мерекеде мектептерде оқушылардың ғарыш, ғарыш айлағы және 

алғашқы Қазақстандық ғарышкерлер Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, 

Айдын Айымбетовтың ғарыш саласындағы еңбектері туралы түсініктерін 

кеңейту мақсатында «Қазақстан және ғарыш» тәрбие сағатын өткізуге 

болады. Сабақта  интерактивті тақтаны қолдану арқылы үш ғарышкердің 

өскен ортасы, өмір жолдары, ғарыш саласындағы жеткен жетістіктері туралы 

мәліметтерді слайдттармен көрсетуге болады.  Сонымен қатар  «Байқоныр - 

Ғарыш айлағы» атты  деректі фильмді көрсету, оқушылардың ғарыш туралы 

білімдерін дамытып, аспан әлемі туралы қызықты мәліметтерге сусындатады. 

Батырлық, ерлік, туған жер туралы мақал-мәтелдер айтылады. «Кім болсам 

екен?» атты сахналық көрініс оқушыларды  ғарышкер  болуға  баулиды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Асылбекова Ж.   Ғарышты бағындырған Қазақстан: [автор өзінің 

өткізген «Ғарышты бағындырған Қазақстан» атты физикалық кешінің 

жоспарын ұсынып отыр] / Ж. Асылбекова // Математика және физика. - 2015. 

- № 1. - 53-54 б. 

         Әнуарбек Ә.   Ғарыштың мініп кемесін... Қазақтың үшінші азаматы 

ғарышқа аттанды: [2015 ж. 2 қыркүйекте «Байқоңыр» ғарыш айлағынан 

«Союз ТМА-18М» ғарыш кемесі ұшты. Кеме бортында Қазақстан 

Республикасының ғарышкер-сынақшысы Айдын Айымбетов, ресейлік 

ғарышкер Сергей Волков және данияның алғашқы астронавты Андреас 

Могенсен бар] / Ә. Әнуарбек // Түркістан. - 2015. - 3 қыркүйек. 

      Бозгозина Қ. Ғарышкерлер күні: [балалардың ғарыш әлемі, ғарышкерлер 

туралы, оның ішінде қазақ ғарышкерлері жөнінде білімдерін кеңейту] 

/Қ.Бозгозина  //Мектептегі мерекелер. – 2013. - № 4. – 25-26 б. 

     Жамбулова  И. Мен ғарышкер боламын: [оқушыларға ғарыш әлемі туралы 

түсінік беру] //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. - № 3. -44-47 б. 

     Жанаділов М.   Айдын ғарышқа аттанды: [ Қазақстан Республикасының 

ғарышкер-сынақшысы Айдын Айымбетов, Ресей ғарышкері Сергей Волков, 

Даниялық астронавт Андреас Могенсен «Союз-ТМА-18М» ғарыш кемесімен 

2015 ж. 2 қыркүйекте ғарышқа аттанды] / М. Жанаділов 

// Президент және Халық. - 2015. - 4 қыркүйек. 
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      Жұртбай Т.   Намыс тақырыбының оқулықтарда қамтылмаған үлгісін 

бейнелейтін фрагменттер: [ғарышкер Тоқтар Әубәкіров туралы] / Т. Жұртбай 

// Егемен Қазақстан. - 2017. - 29 мамыр (соңы. басы алдыңғы номерлерде). 

       Ескендір Р.   «Алтын ұяға» Айдын келді: [Алматы қ. № 12 мектепке 

Халық Қаһарманы, ғарышкер Айдын Айымбетов кездесуге келді] / Р. 

Ескендір // Алматы ақшамы. - 2017. - 14 қаңтар. 

        Лебаева Б. Ғарышкерлер күніне арналған кеш /Б.Лебаева //Математика 

және физика. – 2014. - № 1. – 57-59 б. 

        Сахитова К. Ғарышқа түрен салған қыран – қазақ!: [тәрбие сағаты 

ғарышкерлер мейрамына арналған және қазақтың тұңғыш ғарышкерлері 

Т.Әубәкіров  пен  Т.Мұсабаев жайлы] /К.Сахитова  //Мектептегі сыныптан 

тыс  жұмыстар. – 2013. - № 3. – 34-39 б. 

       Серікбаев Б.   Бетпе-бет: [қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубакіров 

туралы әңгіме] / Б. Серікбаев// Егемен Қазақстан. – 2017. – 20 қаңтар 

       Сүйінбай Т.   Үш ғарышкер: [қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, 

Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов туралы] / Т. Сүйінбай // Егемен 

Қазақстан. - 2016. - 12 сәуір. 

     Сүйінбай Т.   Батырлар бас қосқанда... Тұңғыш қазақ ғарышкерінің 

мерейтойына 16 батыр келген еді: [1991 жылы 2 қазанда -тұңғыш қазақ 

азаматыТоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан еді, ал биыл ғарышкер 70 жасқа 

толып отыр ] / Т. Сүйінбай // Егемен Қазақстан. - 2016. - 1 қазан. 

        Шәріп А.   Президент ғарышкерге «Халық қаһарманы» атағын берді: 

[еліміздің үшінші ғарышкері Айдын Айымбетов туралы] / А. Шәріп 

// Айқын. - 2015. - 15 қазан. 

 

 

17 сәуiр 

 

Тiл бiлiмiнiң маманы, филология ғылымдарының докторы, 

Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері Аққал 

Қалыбаеваның (Хасенова) туғанына 95 жыл (17.04.1923). 

          Қалыбаева Аққал 1923 жылы  Өзбекстанның Ташкент облысы 

Жоғарғы-Шыршық ауданы Жаңабазар селосында туған. 1937-1940 жылдары 

Ташкенттегі № 2 қазақ педучилищесінде оқыды. 

         Еңбек жолын 1940 жылы Ташкент облысы Жоғарғы-Шыршық 

ауданында мектепте бастады. Ол қазақ тiлi мен әдебиетiнен сабақ бердi. 1949 

жылы «Қазақ тiлiндегi етiс категориясы» тақырыбына кандидаттық 

диссертация қорғады. Ал 1963 жылы «Қазақ тiлiнiң етiстiк негiздерi» 

тақырыбына докторлық диссертация қорғады. 

          1945–1951 жылы Қазақ Педагогикалық институтында (қазіргі Абай 

атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті) оқытушы болып iстедi. 

1949 жылы «Қазақ тіліндегі етіс категориясы» деген тақырыпта кандидаттық, 

кейін «Қазақ тіліндегі етістікті негіздер»  деген тақырыпта докторлық 

диссертациялар қорғады. 

          Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тiл мен әдебиет институтында кiшi 

ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, қазiргi қазақ тiлiнiң сектор 

меңгерушiсi, директордың ғылыми жұмыс жөнiндегi орынбасары 
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қызметтерiн атқарды. 1961 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының Тiл 

бiлiмi институтының  құрылуына байланысты қолданбалы тiл бiлiмi 

бөлiмiнiң, одан соң қазiргi қазақ тiлiнiң теориясы бөлiмiнiң меңгерушiсi 

болды. 1995 жылдан құрметті демалысқа шыққанға дейін осы институтта аға, 

жетекші ғылыми қызметкер болып істеді. Ғылыми-зерттеу еңбектерi етiстiк 

категориясы, сөзжасам мәселелерiне арналған. 

         А.Қалыбаева жоғары оқу орындарына арналған оқулықтардың қазiргi 

қазақ тiлiнiң фонетикасы, морфологиясы, синтаксисы бөлiмдерiн жазды. 

         Аққал Қалыбаева «1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысындағы ерлiк 

еңбегi үшiн», «Тың жерлердi игергенi үшiн» медальдармен және Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамоталарымен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Қалыбаева А. Қазақ тiлiндегi етiс категориясы /А.Қалыбаева. - Алматы: 

Қаз ССР Ғылым акадбас,1951. – 79 б. 

        Хасенова А. Қазақ тiлiндегi  ла–ле  аффистiк туынды түбiр етiстiктер 

/А.Хасенова. - Алматы: ҚазКСР Ғылым акадбас, 1957. – 84 б. 

         Хасенова А. Қазақ тiлiндегi туынды түбiр етiстiктер /А.Хасенова. - 

Алматы: ҚазКСР Ғылым акадбас, 1959. – 179 б. 

        Хасенова А.Қ. Семья, неке және ислам  /А.Қ.Хасенова, М.Хасенова.– 

Алматы, 1962. – 38 б. 

         Қалыбаева А. Қазiргi қазақ тiлiнiң морфемалар жүйесi /А.Қалыбаева, 

Н.Оралбаева. – Алматы, 1986. – 192 б. 

         Қалыбаева А.Қ. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі /А.Хасенова. –

Алматы, 1988. 

        Қалыбаева А. Профессор С.Аманжолов және қазақ тіл білімі 

/А.Қалыбаева //Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері. – Алматы: 

Ғылым, 2002. – 19-25 б. 

Ол туралы: 

        Қалыбаева-Хасенова Аққал // Қазақ ССР.  Қысқаша энциклопедия. Т.3. 

– Алматы,1988. – 318-б. 

        Қалыбаева Аққал Қалыбайқызы //Қазақ тілі: Энциклопедия. – Алматы: 

«IDK-TIPO» баспа орталығы, 1998. – 235 б. 

         Қалыбаева (Хасенова) Аққал //Казақ Совет энциклопедиясы. Т.11.-

Алматы, 1977. – 617 б. 

        Қалыбаева Аққал //Қазақ  совет тіл білімінің дамуы. – Алматы, 1980. –    

180 б. 

         Қалыбаева Аққал //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. – Алматы: Т.2. – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 67 б. 

        Мәмет С. Ағаларым-ай!...: филолог, ғалым Аққал Қалыбайқызының 

(Хасенова) жазған М.Ғабдуллин, М.Әуезов, Ғ.Мұстафин туралы естеліктері 

жайлы /С.Мәмет //Егемен Қазақстан. – 2003. – 25 маусым. 
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23 сәуiр 

 

Көрнекті жазушы, Ұлы Отан соғысының ардагері, әйгілі 

партизан,  Халық Қаһарманы Қасым Қайсеновтың туғанына 

100 жыл 23.04.1918-30.12.2006 

       Қайсенов Қасым 1918 ж. Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданының 

Ақбұлақ ауылында дүниеге келген. 1938 жылы Өскемен саяси-ағарту 

техникумын  бiтiріп, 1939-1940 жылдары Павлодар облыстық оқу бөлiмiнің 

саяси-ағарту жөніндегі нұсқаушысы болып қызмет атқарып жүргенде әскер 

қатарына шақырылып, әскери-барлау мектебіне жіберіледі. 

      1941 жылы қараша айында осы мектепті бітірген бойда, Оңтүстік-батыс 

майданының штабына жөнелтіліп, сол жерден арнайы тапсырма алып, 

Украинаның басқыншылар қолында қалған жерінде партизан отрядын құру 

үшін жау тылына түсіріледі. Ол Киев және Полтава облыстары мен 

Молдавия, Румыния, Чехословакия елдерінде партизандық қозғалыстарды 

алғашқы ұйымдастырушылардың бірі. 

      Соғыс аяқталған соң Отанына – Қазақстанға оралып, Қазақ КСР Жоғарғы 

Кеңесінің Президиумы аппаратында жауапты қызметте болды, Жамбыл 

облысының  Жуалы, Свердлов аудандарында аткару комитеттері 

төрағаларының орынбасары ретінде соғыстан кейінгі ауыл шаруашылығын 

қалпына келтіру науқанына белсене араласты. 

        1951-1954 жылдары Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық комитеті 

жанындағы екі жылдық партия мектебінің аудармашылар бөлімінде оқып, 

1953-1972 жылдар аралығында «Жазушы» баспасы директорының 

орынбасары, Қазақстан Жазушылар одағы көркем әдебиетті насихаттау 

бюросы директоры, «Қайнар» баспасы директорының орынбасары болып 

қызмет істеді. 

         Қ.Қайсенов Ұлы Отан соғысының қиын-қыстау кезеңін, 

жауынгерлердің жанқиярлық ерлігін шынайы суреттеген көптеген 

шығармалардың  авторы. 

        1954 жылы орыс тілінде «Жас партизандар» атты алғашқы кітабы жарық 

көрді. Одан кейінгі кездерде «Илько Витряк», «Переяслав партизандары», 

«Ажал аузынан», «Жау тылындағы бала», «Днепрде», «Жау тылында», 

«Партизан соқпақтары» т. б. әңгiме, очерк, повесть жинақтарын шығарды. 

Бұл шығармалары орыс, украин, қырғыз, вьетнам басқа да көптеген тілдерге 

аударылған. Кейінгі кездері «Елімнің ертеңіне сенемін», «Естеліктер мен 

жазбалар», тағы да басқа кітаптары жарық көрді. 

         Қ.Қайсенов «Богдан Хмельницкий» орденімен, І дәрежелі «Отан 

соғысы», «Чехословакия партизандары», Украина Үкіметінің «За заслуга» 

(«Ерекше сіңірген еңбегі үшін») ордендерімен, Кеңестер одағының көптеген 

орден, медальдарымен марапатталды. 2006 жылы Алматы қаласында қайтыс 

болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Қайсенов Қ. Ажал аузынан /Қ.Қайсенов. - Алматы Мемкөркемәдебиет 

баспасы, 1959. – 128 б. 

        Қайсенов Қ. Ағалар туралы аңыз:[жоғары класс оқушылары үшiн 

естелiк-әңгiмелер] /Қ.Қайсенов.  - Алматы: Балауса,1992. – 140 б. 
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2002. – №1. – 2 – 4 б. 
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24 сәуiр  

 

Алаш қозғалысының қайраткері,  дәрiгер,  ғалым, журналист, 

педагог, қоғам қайраткерi  Халел Досмұхамедовтың 

туғанына 130 жыл (24.04.1883. – 19.08.1939). 

         Досмұхамедов Халел Атырау облысы Қызылқоға ауданы, Тайсойған 

құмында дүниеге келген. Алдымен ауыл молдасынан хат таниды, кейiннен 

екi кластық орыс-қазақ мектебiн бітірген соң,  Орск қаласындағы реалдық 

училищеге түседi, оны 1902 ж. бітіргеннен кейін Санкт-Петербургтегi 

әскери-медициналық академияға түсiп, оны алтын медальмен бiтiрiп 

шығады. Академияны бiтiрген соң 1909 ж. әуелi Пермь губерниясына, одан 

соң 2-шi Орал казак-орыс атқыштар батальонында әскери кiшi дәрiгер болып 

жұмыс iстейдi. 1913 жылы әскери қызметтен босап, Темiр уезiнде бөлiмдiк 

дәрiгерлiкке орналасады. Осы кезден бастап дәрiгерлiк қызметке қоса, 

«Орал», «Пiкiр», «Қазақ» газеттерiне үзбей мақала жазып тұрады. Онда ауыл 

мәдениетi, дәрiгерлiк көмек, халықтық медицина мәселелерiн сөз етедi. 1916 

жылы  орыс тілінде жазған «Как бороться с чумой среди киргизского народа» 

атты кітабы өз кезінде оба індетіне қарсы күрестің әдіс-тәсілдерін түгел 

қамтыған еңбек болды. 

         1917-19 жылдары  «Алаш» партиясына кiрiп, «Алашорда» мүшесi 

болады. 1918 ж. Жанша Досмұхаметовпен бiрге В. И. Лениннiң 

қабылдауында болып, И.В.Сталинмен бетпе-бет келіссөздер  жүргізіп, қазақ 

автономиясы жөнiнде әңгiмелеседi. 

         1920 жылдан бастап Х.Досмұхамедұлы мәдени-ағарту жұмыстарына 

белсене араласады. 1920–1925 жылдары Ташкент халық ағарту институтында 

оқытушы, Орта Азия университетiнiң медициналық факультетiнде 

ординатор, Түркiстан республикасы ғылыми комиссиясының және Баспа 

және ғылыми мекемелер жөнiндегi мемлекеттiк комитетінің төрағасы сияқты 

қызметтер iстедi. 1929 жылы Ташкенттегi пединститут негiзiнде Алматы 

қаласында тұңғыш ашылған Қазақ педагогика институтының қазiргi 

Қазақтың Ұлттық педагогикалық университетi проректоры болып 

тағайындалады. Осы кездерi ол қазақ тiлiнде орта мектептерге оқулықтар 

жазу iсiмен шұғылданады. Олар «Табиғаттану», «Жануарлар», 

«Жаратылыстану» т. б. Кейiннен педагогика кафедрасының меңгерушiсi, 
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профессор қызметiн, бұған қоса Қазақ АКСР Денсаулық халық 

комиссариатында жоспарлау-ұйымдастыру басқармасының меңгерушiсi 

болып iстейдi. 

        Ол 1930 жылы Воронеж қаласына 5 жылға жер аударылады.1937 жылы 

екiншi рет ұсталып тұтқындалады.1939 жылы әскери трибуналдың үкiмiмен  

ату жазасына кесіліп, 1939 ж. 19 тамызда түрмеде өкпе туберкулезінен 

қайтыс болды.  1958 жылы  11 ақпанда  ақталды. 

         Негiзгi еңбектерi ғылыми терминология жасау мәселесiне арналған.Ұлт 

тiлiнде журнал шығаруға белсене қатысты, тарих, әдебиет, тiл ғылымдарына 

қатысты iргелi проблемалармен «Қазақ-қырғыз тiлiндегi сингармонизм 

заңы», «Кенесары-Наурызбай», «Исатай қозғалысы турасында»,  «Адамның 

тән тiршiлiгi», «Сүйектiлер туралы»‚ «Оқушының саулығын сақтау»‚ 

«Зоология» атты еңбектерiн жазып шығарды. 

        Халел Досмұхамедұлы қазақ ғылымының қалыптасуына орасан еңбек 

сiңiрдi. Мұрасы алуан қырлы  ғалым соңына медицина, тiл бiлiмi, тарих, 

этнография және әдебиет жанрлары бойынша қыруар дүниелер қалдырды. 
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1 мамыр - Қазақстан халқының  

бірлігі күні 

          Қазақстан халқының бірлігі күні - Қазақстанда жыл сайын тойланатын 

мереке.      Мереке 1996 жылдан бастап тойланады. 1995 жылдың 18 

қазанында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтің жарлығы 

бойынша 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні деп жарияланды. 

      Бұл күн мемлекеттік мейрам болып табылады және Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығына сәйкес 1996 

жылдан бастап атап өтіліп келеді. 140-тан астам ұлт өкілі тұратын Қазақстан 

үшін бұл мереке дәстүрлі де маңызды мейрамдардың біріне айналды. Себебі 

Тәуелсіз Қазақстанның басты жетістіктерінің бірі - оны  мекен еткен 

халықтардың арасындағы келісім мен еліміздегі тыныштық. 

     Осы күні еліміздің барлық өңірлерінде театрландырылған қойылымдар,  

мерекелік концерттер, фестивальдар мен көпшілік шерулер өтеді. 

     Бұл күнді еліміздің басты мерекесіне айналдыру идеясына Мемлекет 

басшысы Н. Назарбаев бастамашылық жасаған болатын.    Көптеген 

ұлттардың ортақ шаңырағына айналған Қазақстан бейбітшілік пен келісім 

арқылы әлемге үлгілік жолды нұсқап келеді. Әйтсе де, ұлтаралық келісім мен 

дінаралық татулықтың алтын бесігін тербету аяқ астынан туындаған немесе 

қазақ даласында өздігінен пайда болған дүние еместігі бесенеден белгілі. Ел 

иесі, жер иесі саналатын қазақ халқы алмағайып замандарда шартараптан бас 

сауғалаған, тағдыр тәлкегімен босып келген басқа жұртты бауырына басты. 

Өзінің тоз-тозы шыққанына қарамастан, басқаның қайғысына да ортақтығын 

танытты. Кеңестік жүйе қыспағымен қазақ даласын паналаған бөтен жұрт 

осында мәңгілік тұрақтап қалды. Тәуелсіздік тұсында да қырықжамаудай 

болған ұлттық құрамдағы осы ерекшелікті негізге алғандар «жаңадан пайда 

болуы ықтимал үлкен қақтығыстар алаңы» ретінде қазақ даласын меңзеген 

еді. Алайда, қазақ халқының даналығы, кеңдігі мен сыйластығы этностық 

тегіне, әлеуметтік, діни және де шығу тегіне қарамай, жаңа мемлекеттің 

барша азаматының ұйысуына себепші болды. 

     Көпұлтты Қазақстан халқының татулықпен, бірлікпен өмір сүріп 

жатқаны жайлы танымдық ойларын дамытып, барлық ұлттардың бір-бірін 

құрметтей білуге тәрбиелеу мақсатында «Ынтымағы жарасқан Қазақстан»» 

атты тәрбие сағатын өткізуге болады. Тәрбие сағатында нақыл сөздерді, 

көгершінді, шарларды, жалаушаларды көрнекілік ретінде қолданады. Сабақ 
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екі бөлімнен тұрады: 1-бөлім - әдеби –монтаж. 2- бөлімде оқушылар әр ұлт 

өкілдерінің салт-дәстүрлері, ұлттық киімдері мен ұлттық тағамдарын 

көрсетеді және әр түрлі ұлттың биін билеп, әндерін орындайды. 
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   2 мамыр 

 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Қазақстан 

Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі Кәкен 

Аханұлы Ахановтың туғанына 90 жыл (2.05.1928-

18.08.1978)                        

      Аханов Кәкен Аханұлы 1928 жылы 2 мамырда Шығыс Қазақстан 

облысы, Ұлан ауданы, Никитинка селосында туған.  

        1950 жылы Қазақ мемлекеттiк университетiнің (қазіргі Әл-Фараби 

атындағы Қазақ  Ұлттық университеті) филология факультетін бiтiрiп, осы 

университетте  ассистент, аға оқытушы, доцент, жалпы тiл  бiлiмi 

кафедрасының меңгерушiсi, филология факультетiнiң деканы болды. 1956 

жылы «Омонимдер қазақ тiлiнде» деген тақырыпта кандидаттық, ал 1966 

жылы «Тiл бiлiмiне кiрiспе. Оқулық» деген тақырыпта докторлық 

диссертация қорғады. 1969 жылы оған профессор атағы берiлдi.  

        К.Аханов Қазақ мемлекеттік университеті (қазіргі Әл-Фараби атындағы 

Қазақ  Ұлттық университеті)  жалпы тіл білімі кафедрасының негізін 

қалаушылардың бірі ретінде 1961-1977 жылдары оның меңгерушісі, ал 1970 

жылы филология факультетінің деканы болды. ҚазМУ-да жұмыс істеген 27 
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жыл ішінде К.Аханов қазақ және жалпы тіл білімі саласының аса көрнекті 

мамандарының бірі ретінде қалыптасты. 

        Кәкен Аханұлы 1975 жылы Қазақ КСР Ғылым Академиясының 

корреспондент мүшесi болып сайланды. 1977–1978 жылдары Алматы шет 

тілдер институтының (қазіргі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем тілдері университеті ) ректоры болды. 

        Ғылыми-зерттеу еңбектерi негiзiнен жалпы тiл бiлiмi және қазақ тiлiнiң 

лексикологиясы мен грамматикасы мәселелерiне арналған. Жоғары оқу 

орындары мен орта мектептерге арналған оқулықтардың авторы. Олардың 

бiр қатары 20 мәртеге дейiн басылып шықты.  «Тіл білімінің негіздері» деген 

монографиялық еңбегі жоғары оқу орындарында негізгі оқулық ретінде 

қолданылып келеді. К.Ахановтың орта мектепке арналған «Қазақ тілі» 

оқулықтары ұзақ жылдар бойы жас ұрпаққа ана тілінің ғылыми жүйесін 

меңгертуге қызмет етті. 

       Ғалымның іргелі еңбектері лингвистиканың ұлттық метатілін, атап 

айтқанда, қазақ тілінің ерекшелігін бейнелейтін терминологияның дамуына 

ықпал етті. 

         К.Аханұлы «Еңбектегi ерлiгi үшiн»,  «В.И.Лениннiң туғанына 100 жыл 

толуы құрметiне» медальдармен, Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің Құрмет 

грамоталарымен марапатталды. 

     Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұйымдастыруымен 

жалпы тіл білімі кафедрасы 1998 жылдан бастап жыл сайын Қазақстанның  

және шет елдің ғалымдары қатысатын тіл білімінің өзекті мәселелеріне 

арналған «Аханов оқулары» конференциясын өткізіп келеді. 1978 жылы 

Алматы қаласында қайтыс болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Аханов К. Тiл бiлiмiне кiрiспе Университет пен педагогтық 

институттардың филология факультеттерiне арналған оқулық /К.Аханов. - 

Алматы Мектеп,1965. – 560 б. 

        Аханов К. Қазақ тiлi: Морфология: 7 кл. арналған. – 17-шi 

бас./К.Аханов, А.Айғабылов - Алматы:Мектеп,1989. – 147 б. 

        Аханов К. Тiл бiлiмiнiң негiздерi университеттер мен педагогика   

институттарының филология факультетiне арналған оқулық. 3-шi 

бас./К.Аханов - Алматы Санат, 1993.- 496 б. 

        Аханов К. Грамматика теориясының негiздерi: [жоғары оқу 

орындарының студенттерiне арналған оқу құралы] /К.Аханов. - Алматы: 

Санат, 1996. –    240 б. 

         Аханов К. Қазақ тiлi: Лексика, сөздiң жасалуы, морфология. 6 кл. 

арналған оқулық /К.Аханов, Б.Катенбаева Т.Әбдiғалиева.–21-шi бас. - 

Алматы: Рауан, 1997. – 189 б. 

       Аханов К.    Тiл бiлiмнiң негiздерi : оқулық / К. Аханов . - 4-шi бас. - 

Алматы, 2002. - 664 с. 

      Аханов К. Тіл білімінің негіздері: оқулық /ред. Н.Ақбаев.- 4-і басылым. – 

Алматы: Санат, 2003. – 496 б. 

http://www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A.%20
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     Аханов К. Грамматика теориясының негіздері /К.Аханов. – Алматы:Өлке, 

2010. – 240 б. 

     Аханов К. Тіл білімінің негіздері: жоғары оқу орындарының филология 

факультеттерінің студенттеріне арналған оқулық /К.Аханов. – Алматы: Өлке, 

2010. – 560 б. 

      Ысқақов А. ж.б. Қазақ тiлi:5-сыныпқа арналған оқулық./А. Ысқақов, 

К.Аханов, Б.Кәтенбаева. – 21-бас. - Алматы: Рауан, 1996.- 223 б. 

     Ысқақов А. т. б. Қазақ тiлi 5-сыныпқа арналған оқулық      / А. Ысқақов, 

К.Аханов, Б.Кәтенбаева –22-шi бас. – Алматы, 1999.– 224 б. 

Ол туралы: 

     Аханов Кәкен //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.1. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1998. – 569 б. 

     Аханов Кәкен // Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. Т.3. – Алматы,1988. – 

98-б. 

     Аханов Кәкен Аханұлы //Қазақ тілі: Энциклопедия. – Алматы: «IDK-

TIPO» баспа орталығы, 1998. – 38-39 б. 

     Аханов Кәкен (1928-1978) //Біздің элита=Наша элита. Т.1. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2009. – 276-278 б. 

     К.Аханов – талантты ғалым (1 мақала) //Серғалиев М.  Тілім менің – 

тінім менің: мақалалар, баяндамалар. – Алматы: Сардар, 2013. – 339-341 б. 

     К.Аханов – талантты ғалым (2 мақала) //Серғалиев М.  Тілім менің – 

тінім менің: мақалалар, баяндамалар. – Алматы: Сардар, 2013. – 341-347 б. 

     К.Аханов – талантты ғалым (3 мақала) //Серғалиев М.  Тілім менің – 

тінім менің: мақалалар, баяндамалар. – Алматы: Сардар, 2013. – 368-371 б. 

     Әбiшев С. Айтулы ғалым едiтiл бiлiмiнiң көрнектi ғалымы К.Аханұлы 

туралы /С.Әбішев // Қазақ әдебиетi. – 1995. – 26 желтоқсан. 

     Оразбаева Ф. Шынайы зерттеушi шыншыл адам филология 

ғылымдарының докторы, профессор Кәкен Ахановтың еңбектерi туралы   

/Ф.Оразбаева  // Егемен Қазақстан. – 1998. - 13 мамыр. 

 

   

4 мамыр 

 

 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Ғылым академиясының корреспондент мүшесі, академик  Зәки 

Ахметовтың туғанына 90 жыл (4.05.1928-17.12.2002) 

        Ахметов Зәки Ахметұлы 1928 жылы 4 мамырда Шығыс Қазақстан 

облысы Ұлан ауданының Ұзынбұлақ ауылында туған.   1948  жылы Қазақ 

Мемлекеттiк Университетiнiң (қазіргі  Әл-Фараби атындағы Қазақ  Ұлттық 

университеті) журналистика факультетiн бiтiрiп, сол жылы КСРО Ғылым 

Академиясының Ленинградтағы (қазiргi Санкт-Петербург) шығыстану 

институтының аспирантурасына түседi. 1951 жылы филология  

ғылымдарының кандидаты, 1965 жылы филология ғылымдарының докторы, 

1966 жылы профессор атанды. 1951-1975 жж. Қыздар Мемлекеттік 

педагогикалық институтында кафедра меңгерушiсi, филология факультетiнiң 

деканы  болды. 1975–1984 жж. ҚазКСР Ғылым Академиясының әдебиет және 
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өнер институтында директордың орынбасары, директор, ҚазКСР Ғылым 

Академиясының қоғамдық ғылымдар бөлiмшесiнiң академик-секретары, 

1984-1986 ж.ж. Ғылым Академиясының вице-президентi, 1986 жылдан 

ҚазКСР ҒА-ның әдебиет және өнер институтында әдебиет теориясы және 

әдебиеттану методологиясы бөлiмiнiң меңгерушiсi. 

        Ахметов З.А. Абай өлеңдерiнiң текстологиялық жұмысына, қазақ 

мектептерi үшiн орыс әдебиетiнен оқулық, қазақ әдебиетi тарихын жазуға 

қатысты. Әсiресе қазақ және орыс әдебиеттерiнiң байланысы, қазiргi қазақ 

прозасының дамуы туралы жазған зерттеу еңбектерiнiң маңызы зор. 

Ғылыми-зерттеу еңбектерi сонымен қатар абайтану проблемаларына, қазақ 

әдебиетінің тарихы мен теория мәселелеріне, қазіргі әдебиеттанудағы дәстүр 

мен жаңашылдық, көркемдік шеберлік, поэтика проблемаларына арналған. 

      Зәки Ахметовтің редакциясымен «Әдебиеттану терминдерінің сөздігі» 

жарық көрді. 

        Зәки Ахметовке «Қазақстан Республикасы ғылымына еңбегi сiңген 

қайраткер» деген атақ берілді және «Қажырлы еңбегi үшiн», «В.И.Лениннiң 

туғанына 100 жыл толу құрметiне» медальдармен, Қазақ КСР Жоғары 

Советiнiң Граммотасымен марапатталды, Қазақстан Ғылым академиясының 

Ш.Уәлиханов атындағы сылйғының және Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты  атанды.  2002 жылы қайтыс болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

     Ахметов З. Қазақ өлең құрылысы:монография. – Алматы, 1964 ж. – 460 б. 

      Ахметов З. Қазақ поэзиясының тілі. - Алматы, 1970 ж. – 179 б. 

      Ахметов З. А. Өлең сөздiң теориясы  / З. А. Ахметов. - Алматы: Мектеп, 

1973. - 212 б. 

      Ахметов З. А. «Абай жолы» эпопеясының жазылу тарихына байланысты 

поэтикасы  / З. А. Ахметов. - Алматы: Ғылым, 1984. – 342 б. 

     Ахметов З. А. Абайдың ақындық әлемi  / З. А. Ахметов. - Алматы: Ана 

тiлi, 1995. - 272 б. 

     Ахметов З. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі /құраст. З.Ахметов, 

Т.Шаңбаев. – 2-ші бас. – Алматы, 1998. – 384 б. 

      Ахметов З. Абайдың ақындық әлемi /З.Ахметов. - Алматы:Ана тiлi,1995.-

272 б. 

     Ахметов З. Поэзия шыңы – даналық: зерттеу. – Астана: Фолиант, 2002. – 

408 б.: сур. 

     Ахметов З. Таңдамалы. І том: (әдеби зерттеулер) /З.Ахметов; құраст.: 

М.Оразбек, М.Зякиұлы. – Алматы: Ана тілі, 2008. – 280 б. 

     Ахметов З. А. Поэзия шыңы - даналық : зерттеу / З. А. Ахметов. – 

Алматы:  Қазақ университеті, 2009. - 368 б. 

      Ахметов З. А. Сыпайы мiнез, сырлы сөз //Асыл сөздiң жоқшысы: 

профессор Қабиболла Сыдиықұлын еске алу кiтабы. - Алматы: Арыс, 2009. - 

Б. 9-17. 
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     Ахметов З. Өлең сөздің теориясы /З.Ахметов; С. Аманжолов атынд. 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік  университеті. – Өскемен, 2016. – 224 б. 

*     *     * 

       Ахметов З. Дарын мен парасат /З.Ахметов // Егемен Қазақстан. – 1997. – 

12 желтоқсан. 

       Ахметов З. Мұхтар Әуезов және әлем әдебиетi /З.Ахметов //Егемен 

Қазақстан. – 1997. – 27 қыркүйек. 

      Ахметов З. «Абай жолы» – тарихи шындық пен көркемдiк шындық 

/З.Ахметов // Заман Қазақстан. – 1997. - 1 тамыз. 

      Ахметов З. «Аламан артындағы бiреуi мен»: [ақын Ш.Бөкеевтiң  

творчествосы жайлы] /З.Ахметов //Абай. – 1997. - № 1. – 50 – 53 б. 

      Ахметов З. Кеменгер /З.Ахметов // Заман Қазақстан. – 1997. – 10 қаңтар. 

      Ахметов З. Мәселе қай жағынан қарау ғой З.Серiкқалиевтiң «Қазақ 

әдебиетi» энциклопедиясына қарасақ… Академик З.Ахметовке ашық хат 

деген сын мақаласына жауап /З.Ахметов //Түркiстан. – 2001.– 18 тамыз. 

Ол туралы: 

   Ахметов Зәки //Қазақ Совет энциклопедиясы. Т. 1.–Алматы, 1972.– 616  б. 

    Ахметов Зәки Ахметұлы // Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия.Т.3. – 

Алматы, 1988. – 99 б. 

       Ахметов Зәки //Абай: Энциклопедия – Алматы,1995. – 110 б. 

       Ахметов Зәки //Абай: Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, «Атамұра», 1995. – 110 б.    

      Ахметов Зәки Ахметұлы //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.1. – 

Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1998. – 576 б. 

     Зәки Ахметович Ахметов. Қазақстан ғалымдарының 

биобиблиографиясы    /құраст. С.С.Қорабаев, Т.В.Вдовухина; жауапты ред. 

Ш.Ыбыраев; бас. ред. А.Қ.Қошанов. – Алматы: Ғылым, 1998. – 71 б. 

      Ахметов Зәки Ахметұлы //Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: 

Білік, 1999. – 80 б. 

      Ахметов Зәки Ахметұлы //Түркістан: Халықаралық энциклопедия. – 

Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы. – 2000. – 113 б.  

     Академик  Зәки Ахметов және руханият мәселелері /ҚР Білім және 

ғылым министрлігі; ҚР  Ұлттық ғылым академиясы; М.Әуезов атынд. 

Әдебиет және өнер ин-ты;  жауап.ред. Н.Ақыш; құраст. А.Қалиасқарова, 

А.Ментебаева. – Алматы, 2003. – 640 б.  

      Ахметов Зәки (1928-2003) //Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр: 

Анықтамалық. – Алматы: Ана тілі, 2004. – 392 б. 

      Ахметов Зәки Ахметұлы=Ахметов Заки Ахметович=Аkhmetov  Zaki 

Аkhmetovich /М.Әуезов атынд. Әдебиет және өнер институты; Орталық 

ғылыми кітапхана; құраст. М.С.Оразбек, М.З.Ахметов; бас ред. 

С.А.Қасқабасов; жауап.ред. К.К.Әбуғалиева. – Алматы, 2008. – 214 б. 

      Ахметов Зәки //Біздің элита=Наша элита. Т.1. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2009. – 279-280 б.  

      Ахметов Зәки Ахметұлы //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 146-147 б. 
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      Академик Зәки Ахметов және руханият мәселелері: академик Зәки 

Ахметовтың 75 жылдығына арналған жинақ. - Алматы: Үш Қиян, 2003. - 

640 б. 

     Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар: қазақ лингвистері мен тіл жанашырлары.     

Т.4 /Ө. Айтбайұлы. - Алматы: Абзал-Ай, 2014. - 400 б. (Зәки Ахметов туралы) 

     Қирабаев С. Өмір тағылымдары: естеліктер / С. Қирабаев. - Алматы : 

Қазақ энциклопедиясы, 2015. -  Ахметов Зәки: 440-443б 

    Ысқақұлы Д. Қазақ әдебиеттанушылары: энциклопедиялық анықтамалық        

/ Д. Ысқақұлы. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2013. - 36-38 б. 

*     *     * 

       Абдрахманов С.   Ақ алмастың бір қыры: [ғалым, академик Зәки 

Ахметовтің туғанына 75 жыл] / С. Абдрахманов // Егемен Қазақстан. - 2013. - 

2 мамыр. 

       Әдебиеттанудың қамқор әкесі. Көрнекті филолог-ғалым, академик Зәки 

Ахметовтың туғанына - 85 жыл: дайындаған Еділ Бөкеев 

// Астана ақшамы. - 2013. - 4 мамыр. 

      Көшенова Т.И. Зәки Ахметов және Абай поэзиясы /Т.И.Көшенова 

//Қазақстанның ғылыми әлемі=Научный мир Казахстана. – 2011. - № 2. –     

28-31 б. 

 

7 мамыр  -  

Отан қорғаушылар күні 

          1991 жылы 25 қазанда Қазақстан Президентінің Жарлығымен Қазақ 

КСР-ң мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Кейін республиканың 

қорғаныс мәселелерін толық түрде жеке шешуге көшуіне байланысты 

қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі болып 

қайта құрылды. 1992 жылдың 7 мамырында тәуелсіз елдің заңдық 

құқықтарының негіздеріне және тәуелсіз мемлекеттер достығына қатысушы 

мемлекеттер арасындағы қол жеткен келісімдерге байланысты ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығы шықты. Бұл Жарлық бойынша, Қазақстан 

аумағына орналасқан Қарулы Күштер  өздерінің мүліктерімен қоса, 

республиканың қарауына өтті. Жоғарғы Бас Қолбасшы ретінде Қарулы 

Күштерді басқаруды Президент өз мойнына алды. Елбасынан басқа қорғаныс 

ісімен тікелей шұғылданатын алғашқы Қорғаныс министрі болып генерал-

полковник С.Нұрмағанбетов тағайындалды. Бұл күн Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштерінің құрылған күні болып құрылғандықтан 

«7 мамыр Отан қорғаушылар күні» деп жарияланды. 

      Аталған жылы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Жарлығымен үш жүйелі штаб - жаяу әскерлер, әуе қорғанысы 

күштері мен әскери-теңіз күштерінің бас штабтары бекітілді. Аэроұтқыр 

күштерге Жоғарғы Бас қолбасшының резерві құзыры берілді. 2001 жылдан 

Қазақстан 4 әскери - Орталық, Оңтүстік, Батыс және Шығыс округке бөлінді. 

       Бүгінгі күні Қазақстан өз азаматтарының әскери қызмет атқаруының 

жағдайы мен тәртібін дербес анықтайды, өз аумағында әскерлердің, қару–

жарақтың және техниканың орналасу мәселесін шешеді. Қазақстан 
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Республикасының Қарулы Күштеріне жалпы мақсаттағы күштер, әуе-

қорғаныс күштері, мемлекеттік шекараны қорғау күштері және де ұлттық 

гвардия мен ішкі әскерлер кіреді. Өз кезегіне қарай, қарулы күштер түрлі 

бөлімдерден және әр түрлі құрамалар мен арнайы әскерлерден тұрады. 

      Мектептерде бұл мереке қарсаңында көптеген іс-шаралар өтеді. 

Оқушыларды Қазақстан Қарулы Күштерімен таныстырып, олардың қандай 

түрлері бар екенін түсіндіру  мақсатында әр сыныпта тәрбие сағатын өткізу 

керек. Сонымен бірге осы күнге лайықты басқа да  шаралар ұйымдастыруға 

болады. Атап айтсақ, 5-8 сынып оқушылары арасында «Қауіпсіз дөңгелек» 

атты әскери-спорттық жарыстар болса, 9-11 сыныптар арасында «Саптық 

байқау» жарыстары өтеді. Сонымен қатар патриоттық әндерден мектепішілік 

байқау ұйымдастыруға болады. 9-11 сынып оқушыларының «Саптық байқау» 

жарыстарында оқушылар әскери киімдер киіп, өздерінің ұрандарын және 

патриоттық әнді сап түзей жүріп айтып шығады. Одан кейін әртүрлі әскери 

жаттығулардан жарыстарға қатысады.  
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9 мамыр - Жеңіс күні 

           1941—1945-жылдар аралығындағы Ұлы Отан соғысына 35 млн. адам, 

соның ішінде 1,5 млн. қазақстандық қатысты. Бұл республика халқының 18 

бен 50 жас аралығындағы ересектердің 70 пайызы. Ұрыстардың алғы 

шебінде Қазақстаннан жіберілген 23 бірлестік, 50 шақты полктар мен 

батальондар шайқасты. Қазақстандықтар Мәскеу мен Ленинградты жанын 

қия қорғап, Украина мен Беларусьті, Прибалтика мен Молдованы азат етуге 

атсалысты, Берлин шабуылына қатысты. 

      Ондаған мың қазақстандық ерен еңбегі мен ерліктері үшін 

марапатталса, бес жүзден астам адам Кеңес Одағының Батыры атанды, төрт 

адам бұл атаққа екі мәрте ие болды, 142 адам Даңқ орденінің толық 

жинағының иегері атанды.  

     Ұлы Отан соғысындағы Қазақстандықтардың ерен ерлігімен 

таныстыру, адамгершілік қасиеттерді бойларына сіңіру, Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу мақсатында мектеп қабырғасында көптеген мерекелік шаралар 

өтіледі. Солардың бірі «Ер есімі – ел есінде» атты тәрбие сағатын өткізуге 

болады. Тәрбие сағатының көрнекілігі: интерактивті тақта, сыныпты гүлмен, 

шармен, жалаулармен безендіруге болады. Барысы: 1.Жеңіс күніне арналған 

өлеңдер мен қанатты сөздер. 2. Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ 

батырларының ерлігі және жеңіс туралы әндер айтылып, билер биленеді.    
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/ Ж. К. Баймұханбетова // Жанұя мен мектептегі тәрбие=Воспитание в семье 
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      Құлияс Т.   Даңқы жер жарған: [Ұлы Отан соғысының батыры Рахымжан 
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және аты аңызға айналған халық батыры Бауыржан Момышұлының 

туғанына арналған тәрбие сағаты] / Г. Ж. Шоқанова //Тәрбие жұмысы: 

мектепте және мектептен тыс мекемелерде. - 2015. - № 1. - 8-10 б. 

      Ысқақов Ә.И. Қаһарман қайсар қыздар: [Жеңістің 70 жылдығына 

байланысты ауызша журнал] / Ә. И. Ысқақов //Мектептегі кітапханашы 
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15 мамыр 

 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, оқулықтар 

мен әдістемелік құралдардың авторы Нұржамал 

Оралбайқызы Оралбаеваның туғанына 90 жыл (15.05.1928).  

     Оралбаева Нұржамал Оралбайқызы Павлодар облысы, Баянауыл 

ауданында дүниеге келген. Павлодар облысының Майқайың поселкесiндегi 

қазақ орта мектебін бітіргеннен кейін,  Абай атындағы Қазақ педагогикалық 

институтына (қазiргi Абай атындағы  Қазақ Ұлттық педагогикалық  

университетi) қабылданып, оны 1949 жылы бiтiрдi. Ал 1952 жылы Қазақ КСР 

Ғылым Академиясының Тiл бiлiмі институтының аспирантурасын бiтiрдi.     

     1952 жылдан 1975 жылға дейiн өзi қанаттанып ұшып шыққан бiлiм 

ордасының қара шаңырағында шәкiрттерге ұзақ жылдар бойы дәрiс бердi. 

Ұлағатты ұстаз 1956 жылы «Қазақ жазуының Октябрь революциясынан 

кейiнгi тарихы» деген тақырыпта кандидаттық, 1971 жылы «Қазiргi қазақ 

тiлiндегi етiстiктiң аналитикалық формалары» тақырыбында докторлық 

диссертациялар қорғады. 1975 жылдан Қазақстан Республикасы Ғылым 

Академиясының Тiл бiлiмi институтында аға ғылыми қызметкер, 1989 

жылдан Абай атындағы Алматы Мемлекеттiк университетiнiң (қазiргi Абай 

атындағы  Қазақ Ұлттық педагогикалық  университетi) қазақ тiлi 

кафедрасының меңгерушiсi болды, 1990-1991 жылдары осы институтта 

проректор болды, 1997 жылдан қазақ тілі кафедрасының профессоры. 1991 

жылдан докторлық қорғайтын арнайы Кеңестiң төрайымы.  

     Нұржамал Оралбаева Жоғары оқу орындарына және кәсiптiк-техникалық 

училищелерге арналған оқулықтардың, сонымен қатар жүзден астам ғылыми 
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еңбектердiң авторы.  Нұржамал Оралбаеваның жетекшiлiгiмен 30 ғылым 

кандидаты, 5 ғылым докторы даярланды. 

     Филология ғылымдарының докторы, профессор Н.О.Оралбаева 

«Қазақстан Республикасы ғылымына еңбегi сiңген қайраткер», Президенттiк 

стипендияның иегерi. 
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      Оралбаева Н. Қазiргi қазақ тiлiндегi сан есiмнiң сөзжасам жүйесi 

/Н.Оралбаева. – Алматы, 1988. – 104 б 

       Оралбаева Н. Халық университеттерiнде оқылатын қазақ тiлiнiң үлгiлiк 
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Ана тілі, 1997. - 328 бет. 
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       Оралбаева Н.    Қазақша үйренеміз: [оқулық] / Н. Оралбаева,                    

А. Ә. Орынбаев. - Алматы: Эверо.  1-кітап: Грамматика. - 2-ші бас. - 2014. - 

232 б. 

       Оралбаева Н.    Қазақша сөйлейміз: оқу құралы / Н. Оралбаева,                 

А. Ә. Орынбаев. - Алматы: Эверо. 2-ші кітап: Тіл дамыту. - 2-ші бас. - 2015. - 

234 б. 

Ол туралы: 

       Оралбаева Нұржамал Оралбайқызы //Қазақ тілі: Энциклопедия. –

Алматы: «IDK-TIPO» баспа орталығы,1998. – 302 б. 

      Оралбаева Нұржамал //Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. Т.3. – 

Алматы,1988. – 406-б. 

      Оралбаева Нұржамал Оралбайқызы: [филология ғылымдарының 

докторы, профессор, ұстаздардың ұстазы Н.О. Оралбаева  70 жаста]                

// Бастауыш мектеп. – 1998. - № 6 -7. – 50 б. 

      Оралбаева Нұржамал //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия.Т.2. – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 223 б. 

       Қасабекова Қ. Құнды әдiстемелiк оқу құралдары: [ғалым, тәжiрибелi 

ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор Қазақстан 

Республикасы ғылымына еңбек сiңiрген қайраткер Н.Оралбаева жайлы] 

/Қ.Қасабекова   // Бастауыш мектеп. – 1998. – № 6 - 7. – 51–54 б. 

       Қасабекова Қ. Туған тiлдi түлетуге үн қосқан: [белгiлi тiл маманы, 

филология ғылымдарының докторы, профессор, педагог-ұстаз    Нұржамал 

Оралбайқызының ғалымдық еңбегi жайлы] /Қ.Қасабекова // Алматы ақшамы. 

–1998. –  11 мамыр. 

       Құрманәлиева К. Сөзжасамның дербес сала екенін дәлелдеген ғалым: 

ғалым, ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген  ғылым қайраткері, филология 

ғылымдарының докторы Нұржамал Оралбаева туралы /К.Құрманәлиева 

//Жас Алаш. – 2003. – 22 қараша. 

       Құрманәлиев К.   Ғибрат: [Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 

ғылым қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор Нұржамал 

Оралбайқызының ғылыми шығармашылығы туралы] / К. Құрманәлиев 

// Айқын. - 2013. - 4 мамыр. 

        Нағыз ғалым болу үшiн [Қазақстан Республикасына еңбек сiңiрген 

ғылым қайраткерi, филология ғылымының докторы Н.Оралбаевамен әңгiме    

/ әңгiмелескен Ә.Салықбай] // Қазақстан мектебi. – 1998. - № 10. – 20 – 23 б. 

 



89 

 

15 мамыр - Халықаралық 

отбасы күні 
      Бұл  атаулы күн   1993 жылы  Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 

Ассамблеясының қарарымен бекітілген еді. Бұл күн әртүрлі мемлекеттердің 

қауымдастығының назарын отбасының көптеген проблемаларына аударту 

үшін  белгіленген болатын. Адам өмірі отбасынан басталады, адам отбасынан 

азамат болып қалыптасады. Отбасы - махаббат, құрмет, береке мен 

сүйіспеншіліктің көзі, соның негізінде кез келген өркениетті қоғам 

құрылады, онсыз адам өмір сүре алмайды. Отбасының дәулеттілігі - 

мемлекет дамуы мен прогресінің өлшемі. 

      Отбасы күнінде мұғалімдер оқушылардың отбасы жарастығы, 

татулығы мен отбасы мүшелеріне сүйіспеншілік сезімін арттыру мақсатында 

«Отбасы жарастығы» атты тақырыпта тәрбие сағатын өткізуге болады. 

Мұғалім оқушылардың отбасы жарастығы мен татулығы және ол арқылы 

адамдар қандай табыстарға жете алатындығы туралы түсініктерін дамыта 

түсу үшін «Ойланайық, пікірлесейік» айдарымен берілген сұрақтар бойынша 

әңгімелесу әдісін жүргізеді. Мұғалім әңгімелесу барысында оқушылардың 

түйген ойларын «Отбасы татулығы» атты аңыз әңгімемен жалғастырады. 

Жаңа ақпарат отбасы туралы оқушы білімдерін нығайта түседі. Содан соң 

«Сахналау» айдарымен берілген тапсырмаларды рөлдермен орындату 

арқылы отбасындағы үлкен мен кішінің бір-біріне ізет-құрметін, қарым-

қатынасын айқындай түседі. Сабақта әртүрлі ойындар да ойнатуға болады. 

Мыс: «Айналайын, толғанайын!» ойынында мұғалім оқушылардың ортаға 

кезекпен шығып, үлкен адамдардың өздерін еркелетіп, жақсы көріп айтатын 

сөздерін солардың дауыс ырғағына салып айтуды ұйымдастырады. «Назар 

аударыңыз» айдарымен берілген қорытындылау оқушылардың отбасы 

жарастығы мен сыйластығы туралы білімдерін бекітіп, сабақтан алған 

білімдерін бір ойға тоғыстырады. Оқушылар осы сабақтан алған әсерлерін 

«Әкем-әнім» әнін айтумен жалғастырып, мұғалім сабақты аяқтайды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Абакова С.   Отбасы - тәрбие іргетасы / С. Абакова 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 2. - 42-44 б. 

  Ахмедалиева Д.У. Ата-ана қарым-қатынасының бала тәрбиесіне әсері          

/ Д. У. Ахмедалиева // Педагогика мәселелері=Вопросы педагогики. - 2016. - 

№ 4. - 45-51 б. 

       Әбдіқалықова Г.   Отбасы - Отан тірегі: [отбасы істері және 

қазақстандық отбасы жағдайы туралы] /Г. Әбдіқалықова 

// Егемен Қазақстан. - 2015. - 4 наурыз. 

       Бекенбаева А.   Әке, ана - үш-ақ әріп, тіршілік, үш әріптен үлбірейді гүл 

шығып: [«Отбасы күні» мерекесі] /А. Бекенбаева 

// Бала тәрбиесі. - 2016. - № 9. - 4-6 б. 

     Дабылова А. Отбасы – тәрбие бастауы: [сұрақ-жауап, пікірлесі түрінде 

өтетін тәрбие жұмысы] /А.Дабылова //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 

2017. - № 4. –   22-24 б. 
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       Жолтаева К.Ж.   Отбасы мәртебесінің қоғамдағы рөлін арттыру 

мәселелері    / К. Ж. Жолтаева //Педагогика және Психология. - 2016. - № 3. - 

201-204 б. 

        Избулатова Г.И.   Отбасында баланы жақсы қасиеттерге тәрбиелеу          

/ Г. И. Избулатова //Мектеп директорының орынбасары: оқу-тәрбие жұмысы. 

- 2016. - № 2. - 12-б 

         Иманалиева Г.   Бала тәрбиесіне отбасының ықпалы / Г. Иманалиева 

// Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2016. - № 7. - 4-6 б. 

        Кукенова А.  Ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігі                  

/ А. Кукенова // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану=Социальная 

педагогика и самопознание. - 2016. - № 5-6. - 29-30 б. 

        Кулиева Р.У.  Киелі жеті сан: [отбасындағы тәрбие] / Р. У. Кулиева          

// Білім кілті=Ключ знаний. - 2016. - № 12. - 41-43 б.  

         Қуандықова А.  Киелі киіз үйдің шаңырағы: ["Киелі киіз үйдің 

шаңырағы" атты ашық тәрбие сағаты] / А. Қуандықова // Мектептегі 

мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2016. - № 11. - 36-37 б. 

       Нұрмағанбетова Г. Шаңырағым-шаттығым: [отбасындағы ынтымақтың, 

бірлік пен берекенің тығыз болуы мақсатында ұйымдастырылған тәрбие 

сағаты] / Г. Нұрмағанбетова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - 

№ 5. - 25-29 б. 

      Рыскалиева А. Отбасы - алтын діңгек: [тәрбие сағаты] / А. Рыскалиева     

//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 11. - 25-27 б. 

     Сарсенгалиева Г. Әдепті біз баламыз, ән де айта аламыз: [оқушыларды 

әдептілікке, сыпайылыққа тәрбиелеу сағаты] //Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. – 2017. - № 3. -42-44 б. 

     Сейсенбаева Ж.А. Ұлықты ұл, қылықты қыз тәрбиелегіңіз келсе немесе 

бүгінгі бала тәрбиесіне қажетті кеңестер /Ж. А. Сейсенбаева //Ұлттық 

тәрбие. - 2016. - № 4. - 26-29 б. 

        Сыпатаева Ш.С.   Шаңырағым - шаттығым: [7-8 сыныпта өткелі 

отырған «Шаңырағым – шаттығым» атты ашық тәрбие сағаты]                         

/ Ш. С. Сыпатаева //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының 

сценарийлері. - 2016. - № 1. - 23-24 б. 

      Тлебаева Д.А.   «Отбасы мен мектеп арасындағы ынтымақтастық 

жұмыстарын жүргізу бойынша психологиялық тәжірибелері» (авторлық 

бағдарлама) / Д. А. Тлебаева //Дарын. - 2016. - № 3. - 45-48 б,. 

                   

25 мамыр - Соңғы қоңырау 

       Соңғы қоңырау – оқуды тәмамдайтын оқушылардың дәстүрлі мерекесі. 

Мектептерде соңғы қоңыраулар мамырдың соңында өткізіледі. Бұл кезде оқу 

аяқталады, ал бітіру емтихандары әлі басталмайды.  Соңғы қоңырау мектеп 

оқушылары үшін  оқу жылының аяқталуын білдірсе, мектеп бітірушілер үшін 

соңғы қоңырау бүкіл сабақтарымен, үзілістерімен және бақылау 

сабақтарымен, үй тапсырмаларымен бірге көпжылдық оқу  процесінің 

аяқталуын  білдіреді. 
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        Соңғы қоңырау – оқушыларға, мектеп бітірушілерге, мұғалімдер мен 

ата-аналарға арналған үлкен жалпымектептік мереке. Салтанатты рәсім 

қонақтардың, директордың, алғашқы ұстаздың, ата-аналардың, 

мұғалімдердің сөздерін, бірінші сынып оқушыларының құттықтауларын, 

тілектерін қамтиды. 

        Салтанатты мерекеге  қыздар мектеп киімін, кей жағдайда – ақ блузка 

мен қара, көк түсті белдемше  киеді. Жеткіншектер бұл күні  дәстүрлі костюм 

киеді.  

        Соңғы қоңырауға дәстүр бойынша  мектеп бітіруші жасөспірімдер мен 

қыздар киімнің үстіне көгілдір түсті «Жас түлек» деген жазуы бар таспа 

тағады, ал киімдеріне кейде кішкентай қоңыраушалар, немесе қоңыраушалар 

түріндегі белгілер бекітіп алады. Мектепті үздік бітіріп, «Алтын белгіге»    

үміткер түлектер «Алтын белгі» деген жазуы бар таспа тағады. 

        Мерекелеу кезінде символдық тұрғыда сабақтың басталғанын не 

аяқталғанын білдіретін мектеп қоңырауын бейнелейтін қоңыраушаны 

сыңғырлатады. Бұл ретте әдетте қоңыраушаны түлектің иығына мінген  

бірінші сынып оқушысы ұл немесе қыз бала сыңғырлатады. Көбіне түлектер 

аспанға әуе шарларын жібереді, алғашқы мектеп вальсін  билейді. Мереке 

әдетте  концерттік бағдарламамен аяқталады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

Ақ жол саған жас түлек!: [Алматы облысының мектептерінде соңғы 

қоңырау  соғылып,  жазғы демалыс басталды] //Жетісу. – 2013. – 28 мамыр 

        Асанова К.   Соңғы қоңырау!: [«Қош бол, алтын ұя мектебім» атты 

салтанатты жиын] / К. Асанова // Сынып жетекшісі=Классный руководитель. 

- 2014. - № 23. -10-14 б. 

       Асанова К.   Соңғы қоңырау:[«Қош бол, алтын ұя мектебім!» атты 

салтанатты жиынның сценарийі] / К. Асанова //Сыныптағы тәрбие. - 2014. - 

№ 2. - 14-17 б. 

          Әмрина Ғ.Қ. Соңғы қоңырау салтанатты жиынының сценарийі 

/Ғ.Қ.Әмрина, Ұ.С.Қазыбаева //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының 

сценарийлері. – 2013. - № 7. – 11-12 б. 

        Елубаева Л. Қош бол, алтын ұя – мектебім: [мектеп бітіретін жас 

түлектерге арналған салтанатты жиын] / Л.Елубаева // Мектептегі мерекелер: 

тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2014. - № 5. – 41-43 б. 

         Ескендір Р. Тоқсаныншы «соңғы қоңырау»: [биыл қазақ білімінің қара 

шаңырағы атақты № 12 мектепке 90 жыл толды] /Р.Ескендір //Алматы 

ақшамы. – 2014. – 27 мамыр 

       Жаналина Н.С.   «Құлақтан үнің кетпестей, сыңғырла, соңғы 

қоңырау»:[соңғы қоңырау салтанатты кешінің сценарийі] / Н. С. Жаналина 

// Средняя школа Казахстана=Қазақстан орта мектебі. - 2013. - № 10-11. - 53-

54 б. 

        Жексембаева К.Т. «Қош бол, алтын ұям!»: салтанатты жиын: [Есік қ. 

«Айналайын» балалар үйінен] / К. Т. Жексембаева // Внеклассная работа в 

школах Казахстана=Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс. - 2015. 

- № 6. - 52-53 б. 
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        Жолаушина С.Э.  Бастауышпен қоштасу ертеңгілігі / С. Э. Жолаушина, 

А. Ж. Жалмұқанова // Внеклассная работа в школах Казахстана=Қазақстан 

мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс. - 2015. - № 6. - 15-17 б. 

      Кенжебекова С.Т.   Сыңғырла, соңғы қоңырау / С. Т. Кенжебекова                 

// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2015. - № 11. 

- 38-40 б. 

        Кумышева Б.М.  Ақ жол саған, жас түлек: [мерекелік кеш]                           
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жиынының сценарийі] /Б.Тулеубаева //Республика ұстаздары. – 2014. -         
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2013. - № 4. – 41-42 б. 

        Ырғызбаева А.   «Сыңғырла, соңғы қоңырау» (салтанатты жиынның 

жалпы жобасы) / А. Ырғызбаева  //Тәрбие құралы. - 2015. - № 2. - 14-15 б 

 

 

31 мамыр - Саяси  қуғын-сүргін    

құрбандарын еске алу күні 

           Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 5 сәуірдегі № 

3443 Жарлығына сәйкес 31 мамыр - саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 

күні ұлттық тарихты зерделеу, ұрпақтар сабақтастығы, жалпыұлттық келісім, 

халықтық бірлікті нығайтуға бағытталған. 

Бұл күні ең алдымен, 1937 жылы жазықсыздан-жазықсыз атылып 

кеткен алаш ардақтыларын еске аламыз. Зерттеушілердің деректері бойынша, 

1921 жылдан 1954 жылға дейін бұрынғы Кеңес Одағында сотталғандардың 

жалпы саны  3 миллион 777 мың болса, олардың ішінде 642 мың адамға ең 

жоғары жаза қолдану үкімі шығарылған. Қазақстанда саяси себептер 
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бойынша 100 мың адам сотталған, 25 мыңнан астам адам ату жазасына 

кесілген.  

      Халықтың ұлттық, азаматтық және мемлекеттік сана-сезімдерінің 

қалыптасуындағы алғашқы қазақ демократтарының тарихи рөлін көрсетуге 

талпыну мақсатында «31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 

күніне» орай «Алаш арыстары» тәрбие сағатын өткізуге болады. Тәрбие 

сағатының жоспарына  Алаш қозғалысының әлеуметтік салдары, Алашорда 

бағдарламасы мен мақсаттары және алаш азаматтары жайлы оқушылардың 

баяндамаларын кіргізуге болады. Оқушылардың «Алаш» партиясының 

көрнекті қайраткерлерінің өмір жолы, еңбектері туралы жинаған 

материалдарынан көрмелер ұйымдастыруға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Алаш туын көтергендер: [2017 жылы Алаш қозғалысына 100 жыл] 

// Президент және халық. - 2017. - 13 қаңтар. 

       Арын Е.   Алаш - тәуелсіздік бастауы: [Алашорда қозғалысының 
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        Ахмет Б.   «Алаш Орда және ұлт-азаттық идеясы». Ғылым ордасында 
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күрескерліктің үлгісін көрсетті: [Алашорда 100 жыл] / Ә. Әнуарбек                  

// Түркістан. - 2017. - 19 қазан. 

       Бектас Г.   Алаш - қазақтың темірқазығы: [2017 жылы - Алаш 
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1 маусым - Халықаралық 

балаларды қорғау күні 

          Бүкіл әлемде 1-ші маусым Балаларды қорғау күні ретінде аталып өтіп, 

ескі халықаралық мейрамдардың бірінен саналады. Оны өткізу жөнінде 

шешім 1949 жылдың қараша айында Халықаралық демократиялық әйелдер 

федерациясының арнайы сессиясында қабылданды. Алғашқы халықаралық 

балаларды қорғау күні 1950 жылы өткізілді БҰҰ аталған бастаманы дер 

кезінде қолдап, балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғауды өз 

қызметінің басты бағыттарының біріне айналдырды.  

      Балаларды қорғау күні мереке ғана емес, сонымен қатар, болашаққа 

бағдар жасайтын маңызды шараның бірі. Адамзаттың алдында тұрған зор 

міндет - болашақ ұрпақтың бақытты өмірін қалыптастыру. Айтулы мерекеде 

елімізде  балаларға арналған концерттік бағдарламалар, түрлі сахналық 

қойылымдар ұйымдастырылады.      Көрсетілетін барлық шаралар тек 

балалар үшін. Барлығы жарасымды.  Саябақтар да  мереке күні балаларды 

ерекше ілтипатпен құшақ жая қарсы алады.  Саябақтың дәл ортасында 

орналасқан су бұрқақ, балалар ойнайтын алаңқай, су шашылып, тазаланған 

жасыл аллеялар мен сырланған орындықтар  халықтың тынысын ашқандай 

әсер қалдырады. Осындай таза аудан бейнесімен сәбидің таза күлкісімен 

үндескен саябақтағы мерекеде балаларға қайырымдылық қорының 

ұйымдастырған «тәтті үстелден» тегін тәттілер және сыйлықтар жиынтығы 

таратылады. Осы мерекеде өнерлі балалардың өнерін тамашалап, спорт 

жарыстарын өткізіп, асфальтқа «Менің бақытты балалық шағым» деген 

тақырыпта сурет салудан жарыстар өткізіледі. Дегенмен бұл атаулы күн 

балалардың көңілін көтеретін мереке ғана емес, қоғамда балалардың 

құқықтарының сақталуы мен оларға тиісті жағдай жасау қажеттігін еске 

түсіретіндігімен де маңызды. Бүгінде елімізде 18 жасқа дейінгі 

жасөспірімдердің саны 3 миллионнан асады. Мемлекет халықтың осы бір 

бөлігіне баса назар аудару үшін, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1994- жылы 

балалар құқығы туралы конвенцияға қол қойды. 

        Осы мерекеде балаларға Конвенцияда қарастырылған құқықтары 

жөнінде түсіндіру мақсатында мектепте түрлі көпшілік жұмыстар өткізуге 

болады: бастауыш сынып оқушыларына «Жақсыдан үйрен, жаманнан 

жирен» атты Ы.Алтынсаринның әңгімелері бойынша ертеңгілік, орта буын 

оқушыларына «Сен және сенің құқықтарың» атты сұрақ-жауап кеші,  жоғары 

сынып оқушыларына «Адам және заң» атты ішкі істер органы, заң 

қызметкерлерімен әңгіме, сұрақ-жауап, видеосюжеттер арқылы кездесу 

кешін өткізуге болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Қазақстан Республикасы. Заң. Балаларды қорғау және баланы 

шетелдік асырап алуға қатысты ынтымақтастық туралы конвенцияны 

ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 

12 наурыз №253-IV Қазақстан Республикасының Заңы /Қазақстан 

Республикасы. Заң//Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. - 

2010. - №5. - 18 -қ. 
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туралы : Қазақстан Республикасының Заңы. 2016 ж. 9 сәуір № 501- Ү ҚРЗ / 

Қазақстан Республикасы. Заң // Қазақстан Республикасы парламентінің 

жаршысы. - 2016. - № 8-ІІ. - 67-қ. 

       Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) Жарлық. 

      Қазақстан Республикасында Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын 

құру туралы : Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 ж. 10 ақпан №192 

жарлығы / Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) Жарлық 

// Егемен Қазақстан. - 2016. - 12 ақпан. 

       Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы. 

     Мемлекеттік қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі функцияларын 

жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы : Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2012 ж. 30 наурыз № 382 қаулысы / Қазақстан Республикасы. 

Үкімет. Қаулы // Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. - 2012. - № 40. - 523-қ. 

       Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы 

      Қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жетім баланы (жетім балаларды) 

және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға 

жәрдемақы  тағайындау  қағидаларын  және  оны  төлеу мөлшерін   бекіту 

туралы:  Қазақстан  Республикасы Үкіметінің  2012 ж. 30 наурыз № 383 

қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы. - 2012. - №40. - 524-қ. 

         Қазақстан Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. Бұйрық. 
      Баланың құқықтарын қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау 

өлшемдерін және тексеру парақтарының нысандарын бекіту туралы : 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 17 

қазандағы № 421 бұйрығы / Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым 

министрлігі. Бұйрық // Егемен Қазақстан. - 2013. - 11 желтоқсан. 

         Жарылғасымова Г.Н. Сен азаматсың. Ты гражданин /каз. ауд. 

Ә.Файзуллаұлы / Г.Н.Жарылғасымова, Е.П.Кузьмина – Алматы: Жеті жарғы, 

1996. – 40 б. 

*     *     * 

        Анаш Д. Бала – бауыр етің. 1 маусым – балаларды қорғаудың 

халықаралық күні //Егемен Қазақстан. – 2017. – 1 маусым. 

       Бакирбекова Г.А.   Бала құқығы - адам құқығы: [10 сыныптар арасында 

өткізілген дөңгелек үстел] / Г. А. Бакирбекова //Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері. - 2015. - № 12. - 24-25 б. 

        Балаларды қорғау дегенді қалай түсінесіз?: [1 маусым - Халықаралық 

балаларды қорғау күніне орай осы мерекенің шығу тарихы туралы] //Алматы 

ақшамы. - 2014. - 31 мамыр. 
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       Дәуіт О.   Қазақстан балалары - Нұрлы жолмен (1 маусым - Балаларды 

қорғаудың халықаралық күні) / О. Дәуіт //Егемен Қазақстан. - 2015. - 30 

мамыр. 

        Еркеғалиева Ж.А.   Бала құқығын қорғаудағы әлеуметтік-педагогикалық 

технология / Ж. А. Еркеғалиева //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 

тану=Социальная педагогика и самопознание. - 2014. - № 4. - 3-4 б. 

       Еркеғалиева Ж.А.   Бала құқығын әлеуметтік педагогикалық тұрғыдан 

қорғау / Ж. А. Еркеғалиева //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 

тану=Социальная педагогика и самопознание. - 2014. - № 2. - 6-7 б 

        Ескендір Р.   Бақыт бесігіндегі бейбіт ел бүлдіршіндері: [1 маусым - 

Халықаралық балаларды қорғау күні] / Р. Ескендір //Алматы ақшамы. - 2015. 

- 2 маусым. 

      Жаканова  Д.О. Бала құқығын қорғау Конвенциясы бойынша ойын             

/Д.О.Жаканова //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. 

– 2017. - № 4. – 35-36 б. 

        Крюкова Л.Н. Оқушыларға құқықтық тәрбие беру / Л. Н. Крюкова               

// Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя. 

- 2017. - № 7. - 6-9 б. 

        Қажи С.   Балаларды қорғау - болашағымызды қорғау (1 маусым - 

Балаларды қорғаудың халықаралық күні) / С. Қажи // Президент және халық. 

- 2015. - 29 мамыр. 

       «Қазақстандағы балалардың құқықтарын қорғау: жетістіктер, 

мәселелер және келешегі» атты республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясы өтті  //Мерейлі ұстаз. - 2014. - 31 қазан-1 қараша. 

        Қоянбаева Г. Сен құқық туралы не білесің? / Г. Қоянбаева // Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. – 2016. - № 8. – 16-17 б. 

      Маханбетова А.А. Білім беру ұйымдарында бала құқықтарын сақтау 

мәселелері: [мақалада кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықты 

азайту мақсатында құқықтық тәрбие беру жұмысын тиімді ұйымдастыру 

жолдары қарастырылады] / А. А. Маханбетова // Білім берудегі менеджмент 

=Менеджмент в образовании. - 2016. - № 1. - 30-33 б. 

        Нурхатова Г. Бақытты балалық шақ: [балаларды қорғау күніне арналған 

кеш] / Г. Нурхатова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - №5. - 41-

44 б. 

       Ристемирова А. Құқықтық сауаттылық – өмір талабы: [құқықтық білімді 

жетілдіріп, құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу] //Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. – 2017. - № 3. -47-50 б. 

        Салимова А.   Өз құқығыңды білесің бе? / А. Салимова 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2015. - № 2. - 23-27 б. 

        Санбаева А.К.  Балалардың күлкісі - көркі, сәні әлемнің:[1 маусым - 

Халықаралық балаларды қорғау күні] / А. К. Санбаева //Оқыту - тәрбиелеу 

технологиясы. - 2017. - № 3. - 45-48 б. 

       Сәдірқызы Г.   Жердегі бір жетім қуанса, көктегі жетпіс жеті періште той 

тойлайды: [Алматыдағы «Бөбек» орталығында Халықаралық балаларды 

қорғау күні қор президенті С.Назарбаева мен Білім министрі А.Сәрінжіпов 
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балалар үйлеріндегі тәрбиеленішілерге мақсатты қайырымдылық көмек 

көрсету жөніндегі шартқа қол қойды] / Г. Сәдірқызы 

// Егемен Қазақстан. - 2014. - 3 маусым. 

        Төрехан М. Бейбіт елдің баласы (1 маусым - Балаларды қорғау күні)               

/ М. Төрехан // Бала тәрбиесі. - 2017. - № 6. - 7-8 б. 

 

 

3 маусым 

 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор, мемлекет 

және қоғам қайраткері,  Қазақ КСР Жоғары және арнаулы 

білім министрі (1983-1987), Көпжасар Нәрiбайұлы 

Нәрiбаевтың туғанына 80 жыл (3.06.1938).                     

        Нәрiбаев Көпжасар  Нәрiбайұлы 1938 жылы Жамбыл облысының 

Жамбыл  ауданына  қарасты  Бектөбе  ауылында туған. 

         1952 жылы Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Қызыл Шырақ 

ауданындағы жетi жылдық мектептi, 1955 жылы Жамбыл қаласындағы 

қазiргi Тараз орта мектептi бітірген. Одан кейiн С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттiк университетiн (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ  Ұлттық 

университеті) бітірді. 1960-1963 жылдары  Мәскеу қаржы  финанс 

институтының аспирантурасында оқыған. 

         1964 жылы К.Нәрiбаев «Механизациялау жағдайында есептеудiң қазiргi 

формаларының дамуы» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап,  

өзi 12 жыл қызмет iстеген Алматы халық шаруашылығы институтында 

(қазіргі Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті)       аға 

оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, факультет деканы, ғылыми 

жұмыстар жөніндегі проректор қызметтерін атқарды. 

        1972 жылы институттың ғылыми жұмыстары жөнiндегi проректоры 

болып тағайындалды. 

      1976–1983 жылдары Қазақ КСР Жоғары және арнаулы орта білім 

министрінің орынбасары, 1983-1987  жылдары Қазақ КСР Жоғары және 

арнаулы орта білім министрі болды. Мұндағы мазмұнды 12 жылғы еңбегi 

профессор К.Н.Нәрiбаевтың тағы да тамаша талант қырларын көрсеттi. Ол 

Қазақстанның бiлiм беру  жүйесiн кеңейтiп, ғылыми потенциалын дамыту 

жолында елеулi еңбек еттi.   

     1980 жылы ол Мәскеу қаржы финанс институтының мамандандырылған 

ғылыми кеңесiнде «Есептеу мен басқаруды есептеу техникасын қолдану 

арқылы ұйымдастыруды жетiлдiру КСРО мен АҚШ тәжiрибелерi» деген 

тақырыпта докторлық диссертация қорғады. 

        1981 жылы 6 ақпанда КСРО-ның Жоғары Аттестациялық комиссиясы 

К.Н.Нәрiбаевқа экономика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесiн, 1982 

жылдың 10 желтоқсанында профессор ғылыми атағын бередi. 

        К.Нәрібаев 1987–1990 жылдары Қазақстан Ғылым Академиясының 

Экономика институтында жетекші ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі,      

1990–1991 жылдары  Қазақ КСР Министер Кеңесінің Экономикалық 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%9A%D0%A1%D0%A0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
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реформалар жөніндегі Мемлекеттік Комиссиясы төрағасының орынбасары 

қызметін атқарды. 

       1994 жылы экономика ғылымының докторы, профессор К.Нәрiбаев 

Республика Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент-мүшесi болып 

сайланды.  1994 жылы ол Халықаралық Жоғары мектеп Ғылым 

академиясының академигi Москва, 1995 ж. Қазақстан Республикасы 

Жоғары мектеп Ғылым академиясының академигi Алматы, 1996 жылы 

Украина экономикалық Ғылым академиясының академигi Киев болып 

сайланды, 1998 жылы Еуразия Халықаралық экономикалық академиясының 

академигі 

       Ол 1994 жылдан бастап Қазақстан Республикасы үкiметi  жанындағы 

Қазақстан Республикасының ғылым, техника және бiлiм саласындағы 

Мемлекеттiк  сыйлықтарын беру жөнiндегi комитеттiң президиум мүшесi, 

1995 жылдан бастап Бiлiм министрлiгiнiң Қазақстан Республикасының Бiлiм, 

мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi Бiлiм комитетiнiң - коллегия 

мүшесi. 1996 жылы К.Нәрiбаев Қазақстан Республикасы Президентi 

жанындағы мемлекеттiк саясат жөнiндегi Ұлттық кеңестiң Қазақстан 

Республикасы Президентi жанындағы Жоғары экономикалық кеңестiң 

мүшесi болып тағайындалды. 

       1991 – 2001 жылдары әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ-дың ректоры болды.       

Осы жылдары университет ректоры К.Нәрiбаевтың бастамасымен 

республикада тұңғыш рет студенттер бiлiмiн бағалаудың шетелдiк және 

отандық оқу орындарының iс-тәжiрибелерi негiзiнде жасалған рейтинг 

жүйесi енгiзiлдi. Оның жетекшiлiк етуiмен 1 докторлық, 16 кандидаттық 

диссертация қорғалды. 

        2001–2002 жылдары Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің 

білім және ғылым саласы бойынша кеңесшісі. 2002 

жылдан  Алматы технологиялық университетінің оқу-әдістемелік мәселелері 

және халықаралық қатынастар жөніндегі проректоры болды. 

     2003 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым 

академиясының Академигі.  2005 жылы Қазақстан педагогика ғылым 

академиясының академигі болды. 

        К.Н.Нәрiбаев АСУ және бухгалтерлiк есеп курсы бойынша бiрнеше 

методикалық оқу құралын жазды. Өндiрiстегi есептеу мен қадағалауға, 

басқару мәселелерiне байланысты терең танымды зерттеулер жүргiзiп, 260-

тан астам ғылыми еңбектер жариялады. Оның 30-ға жуығы монографиялар, 

оқулықтар мен оқу құралдары. Қазақ оқырмандары тұңғыш рет 

экономикалық ғылыми терминдермен ана тiлiмiзде К.Нәрiбаев еңбектерi 

арқылы танысты. Оның мемлекеттiк тiлде 6 кiтап, 3 кiтапша және 25-тен аса 

мақалалары жарияланды.  Бірқатар еңбектері  АҚШ, Англия,  Германия, 

Франция, т.б. шет мемлекеттерде жарық көрді.  

         К.Н.Нәрiбаев есептеу және  басқарушы кадрларды дайындау саласында 

алдыңғы қатарлы шет елдiң тәжiрибесiн зерттеп насихаттауға көп көңiл 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%A0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%A0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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бөлдi. Оның қызметiндегi бұл бағыт АҚШ-та тәжiрибе жинақтауда болған 

жылдардан кейiн аса нәтижелi сипат алды.  

          Қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқаны үшiн профессор 

К.Н.Нәрiбаев  «Қажырлы еңбегi үшiн» медалiмен, «Астана» медалімен, 

«Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» медалімен және «Құрмет белгiсi», 

«Парасат» ордендерімен марапатталып,  «Қазақстанға Еңбегі сіңген ғылым 

қайраткері», «Қазақстан Білім Беру ісінің Құрметті 

қызыметкері»  атақтарына, сондай-ақ «Монғолияның еңбек сіңірген ғылым 

қайраткері» құрметті атағына ие болып,  көптеген республикалық, 

бүкiлодақтық  құрмет  грамоталарымен  марапатталды.           

      2000 жылы Англиядағы халықаралық Кембридж орталығы К.Нәрібаевқа 

«Халықаралық жыл адамы» деген құрметті атақ берді. 2001 жылы осы 

орталық оны халықаралық аса көрнекті 500 қайраткер «ХХІ ғасырдың негізін 

қалаушылар» қатарына қосты. 
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4 маусым - Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздер күні 

          2007 жылдың 4 маусым күні Қазақстан Республикасының Президенті 

Жарлығымен тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік рәміздер күні деп 

белгіленген. Жыл сайын еліміз осы мерекені ауқымды атап өтуде, біз 

еліміздің Мемлекеттік рәміздеріне - Ту, Елтаңба және Әнұранға ерекше 

құрмет көрсетеміз. 

        Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба және Мемлекеттік Әнұран 

мемлекеттің негізгі рәміздері саналады. 

            Көгілдір түсті туымыз бен ортасында шаңырақ бейнесіндегі алтын 

сәулелі күн орныққан елтаңбамыз бүкіл әлемге Қазақстан Республикасы 

аталатын жаңа тәуелсіз Мемлекет бейнесін паш етті. 1992 жылы суретші 

Шәкен Ниязбеков салған Мемлекеттік ту бекітілді.  
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         Егемен Қазақстанның бүгінгі Елтаңбасы екі танымал сәулетші 

Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлихановтың қыруар еңбегінің жемісі 

болып табылады.  

        1992 жылы республикамыз әнұранның әні мен мәтініне конкурс 

жарияланды. Тұңғыш Қазақстан әнұран әнінің авторлары - Мұқан Төлебаев, 

Евгений Брусиловский мен Латиф Хамиди. 

        2006 жылғы қаңтардың 6-да Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан 

Назарбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» 

әні Қазақстан Республикасының жаңа әнұраны болып бекітілді.   

       Мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заңда «ҚР азаматтары, 

сондай-ақ республика аумағындағы тұлғалар Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге тиіс» деп белгіленген. 

      Әрбір егеменді елдің өзіне тән мемлекеттік рәміздері, Туы, Елтаңбасы, 

Әнұраны болады. Қазақстан Республикасының әнұраны бірлікке, ынтымаққа, 

жастарды қайсарлыққа, төзімділікке, еліміздің тәуелсіздігін қорғауға 

шақырады.Осы мерекеге байланысты оқушылардың арасында «Рәміздерім- 

елдігімнің белгісі» атты сайыс сабағын, «Мемлекеттік рәміздер» кітап 

көрмесін, «Өз Мемлекетінің рәміздерін білесің бе?» атты сайыс   

ұйымдастыруға болады.  
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Қазақстанның мемлекеттік рәміздер күні туралы рәміздер авторлары 

Ж.Мәлібеков, Ш.Уәлиханов, Ж.Дәрібаева баяндайды] / дайындаған Гүлзина 
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сағатында мемлекеттік рәміздер туралы өткізген ауызша журналы] / М. Р. 
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       Тарихқа тағзым, ұрпаққа - ұран. Еліміздің барлық аймағында 

мемлекеттік рәміздер күні аталып өтті: [4 маусым - мемлекеттік рәміздер 

күні] // Айқын. - 2015. - 5 маусым. 

       Тлеужанова Д.Е.   Ел рәміздері - ел рухы: [бастауыш сынып 

оқушыларына арналған тәрбие сағаты] / Д. Е. Тлеужанова // Мектептегі 

мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2015. - № 4. - 14-15 б. 

 

 

5 маусым - Дүниежүзілік тіршілік өрісін қорғау күні – 

Экологтар күні 

         Қазақстанда 5 маусым Дүниежізілік тіршілік өрісін  қорғау  күні. Бұл күн 

Біріккен Ұлттар Ұйымының  ұйғарымы бойынша қабылданған. Бұл күні 

табиғатты қорғау мәселесіне байланысты 1972 жылы Стокгольмда БҰҰ 

Конференциясы ашылған. Бұл конференцияда 26 ұстанымнан тұратын, бүкіл 

мемлекеттер  табиғат қорғау саласында пайдаланатын Декларация 

қабылданды. 

     Дүниежізілік тіршілік өрісін  қорғау  күні  қоршаған ортаны қорғау 

проблемаларын көтеру, экологиялық мәселелер және барлық мемлекеттердің,  

халықтың назарын осы мәселеге аудару болып табылады. 

    Жыл сайын Дүниежізілік тіршілік өрісін  қорғау  күнінің девизі 

тағайындалып,  іс-шаралар сол шеңберде өткізіледі.  Осы күн аясында 

Қазақстанда экологтар күні өткізіледі. 

      Бұл күні барлық жерде экологиялық  насихат шаралары өткізіліп, 

көшеде табиғат қорғауға арналған митингтер, концерттер, «жасыл шерулер», 

велосипедшілер жарыстар, ағаштар, гүл егу, көшелер мен аулаларды 

қоқыстан тазарту науқаны өткізіледі. 

     Мектеп оқушыларына табиғи ортаға деген сүйіспеншілік 

қалыптастырып, оны қорғауға деген жауапкешілігін арттыру, экологиялық 

ойлау қабілетін дамыту мақсатында «Аяласан – табиғатты аяла» атты әдеби-

музыкалық кездесу кешін өткізуге болады. Көрнекілік ретінде 

бейнепроектор, музыка жазылған үнтаспаларды қолдану керек. Сабақта 
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табиғат туралы нақыл сөздерді, табиғат бейнеленген суреттер, гүлдер, 

экологиялық аймақтар: Семей қаласын, Арал және Қазақстандағы демалыс 

орындарын слайдттар арқылы көрсетуге болады. Ядролық жарыстан кейінгі 

балалардың басына түскен қасіреттерден көріністер көрсетіледі. Бұл сабақтар 

оқушылардың өз Отанына деген отангерлік көзқарас қалыптастырады, 

«экология» мәселесіне үн қосуға итермелейді. 
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Ақын, Алаш қозғалысының қайраткері Мағжан  

(Әбілмағжан) Бекенұлы Жұмабаевтың туғанына 125 

жыл  (25.06.1893-19.03.1938). 

        Жұмабаев Мағжан (Әбілмағжан) Бекенұлы 1893 жылы Солтүстік 

Қазақстан облысы  Сасықкөл  деген жерде туған. Мағжан ауыл молдасынан 

сауатын ашып, 1905-1910 Қызылжардағы  белгілі татар зиялысы 

Мұқаметжан Бегишев ашқан медресеге оқуға түсіп, оны 1910 жылы бітіреді. 

1910-1911 жылдары Уфадағы «Ғалия» медресесінде оқиды, онда башқұрт 

жазушысы Сәйфи Құдаш, татар жазушысы Ғалымжан Ибрагимовтен дәріс 

алады. 1912 жылы Қазақ қаласындағы Каримовтер баспасынан «Шолпан» 

атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шығады. 1913-1916 жылдары Омбы 

мұғалімдер семинариясында оқиды. Семинарияда оқып жүргенде «Бірлік» 

ұйымына қатысып, онда Әлихан Бөкейхановпен, Ахмет Байтұрсыновпен, 

Сәкен Сейфулинмен, Міржақып Дулатовпен танысады, басқа да Алаш 
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қайраткерлерімен байланыс орнатып, «Қазақ» газетіне өз өлеңдерін 

жариялайды. 

       1917-1-18 жылдары қазақ даласында Алаш партиясын құрушылардың 

бірі болды. Ал Кеңес өкіметі орнағаннан кейін Ақмолада шығатын 

«Бостандық туы»  газетінде қызмет істейді. 1920-1923 жылдары М.Жұмабаев 

Ташкент қаласында шығатын «Шолпан», «Сана» журналдарында, «Ақжол» 

газетінде қызмет істеді. 

       1923-1927 жылдары Мағжан Мәскеудегі Жоғарғы әдебиет-көркемөнер 

институтында оқыды. Бұл жылдары ол орыс, батыс әдебиеттерін терең 

зерттеп, көрнекті ақын-жазушы, мәдениет қайраткерлерімен достық қарым-

қатынаста болды. Осы кезде ақын аудармашылық, педагогикалық қызметке 

де қызу араласып,  «Бастауыш мектепте ана тілі», «Бастауыш мектепте ана 

тілін оқыту жөні», «Педагогика. Бала тәрбиелеу жолдары», «Сауатты бол»  

атты оқулықтар жазды. Ақан сері, Базар жырау, Әбубәкір Диваев туралы 

зерттеу еңбектер жазып, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап бастырады. 

А.М.Горький, В.Иванов, Д.Н.Мамин-Сибиряктың және басқа да орыс 

жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударады.Таңдаулы прозалық 

шығармалар аударумен қоса «Шолпанның күнәсі» әңгімесі арқылы қазақ 

әдебиетіне психологиялық  талдау, сана ағымы әдістерін енгізді. 

       1929 жылы М.Жұмабаев «Алқа» атты жасырын ұйым құрғаны үшін 

деген айыптаумен 10 жылға сотталады. 1936 жылы М.Горький мен 

Е.Пешкованың  араласуымен ақталады, бірақ 1937 жылы ол қайта тұтқынға 

алынып, «Халық жауы» деп сотталып, 1938 жылы 19 наурызда ату жазасына 

кесіледі. 

        1960 жылы Түркістан әскери округының әскери трибуналының алқасы 

шешімімен М.Жұмабаев толығымен, біржола ақталды. Бірақ ақынның 

шығармалары 1989 жылы ғана қайтадан жариялана бастады. Жұмабаевтың 

шығармашылығын тереңірек зерттеу еліміздің егемендік алуынан бергі 

кезеңде ғана нақтылы  жолға қойылды.  

       Алматы және Петропавл қалаларындағы көшелерге Мағжан Жұмабаев 

есімі берілді. Петропавл қаласында және ақынның  туған ауылында 

ескерткіш қойылған. 2000 жылы Солтүстік Қазақстан облысының бұрынғы 

Булаев ауданы Мағжан Жұмабаев ауданы болып аталды. 
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шығыс поэзиясын аударуы] / Ө. Күмісбаев // Түркістан. - 2012. - 16 ақпан. 

       Күмісбаев Ө. Мағжан және дүния әдебиеті: [ақын Мағжан Жұмабаев 

туралы] / Ө. Күмісбаев // Мәдениет. - 2012. - № 1. - 34-41 б. 

      Қадырова К.   Мағжан Жұмабаевтың педагогикасы / К. Қадырова             

// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2014. - № 12. - 23-26 б. 

      Қадырова К.   Мағжан Жұмабаевтың педагогикасын тарих сабағында 

қолдану / К. Қадырова// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2015. - № 1. 

- 31-40 б. 

    Қалиева С. Мағжан лирикасының өзіндік ерекшеліктері: /С.Қалиева 

//Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2005. - № 5. – 114-116 б. 

       Қамзабекұлы Д. «Алқа» - Ұлт қаламына серт: [Алаш қозғалысы кезінде 

қабылданған «Алқа» бағдарламасы туралы] / Д. Қамзабекұлы //Қазақ 

әдебиеті. - 2010. - 25 маусым. 

       Қойгелдиев М. Алқа. Табалдырық: [«Алқа» ұлт азаттық шығармашылық 

ұйымы және «Табалдырық» сол ұйымның платформасы, бағдарламалық 

негізі. Бұл ұйымды құрушы Мағжан Жұмабаев] / М. Қойгелдиев //Қазақ 

әдебиеті. - 2010. - 28 мамыр. 

      Қойгелдиев М. Жаңаотаршылдыққа қарсылық манифесі: [1925 жылы 

ұйымдастырылған «Алқа» әдеби үйірмесін құрған Мағжан Жұмабаев 

туралы]    /М. Қойгелдиев. - Қазақ әдебиеті : 2011. - 15-21 сәуір. 

       Мағжан ақынның манифесі: [Абай атындағы ҚазҰПУ-де Мағжан 

Жұмабаевтың «Табалдырық» атты шығармасын талдауға арналған «Дөңгелек 

үстел» өтті] // Қазақ әдебиеті. - 2011.- 11 наурыз. 

      Манапқызы Ұ.    Мағжан сыршыл ақын: [ақын Мағжан Жұмабаев туралы] 

/ Ұ. Манапқызы // Игілік. - 2011. - № 2-3. - 14-15 б. 

     М.Жұмабаев шығармашылығының әлемдік әдеби үрдістегі 

орны=Творчество М.Жумабаева в мировом литературном процессе: 

М.Жұмабаевтың туғанына 120 жыл толуына арналған респ.ғыл.-

тәжір.конф.материалдары. 26 сәуір 2013. – Петропавл, 2013. – 346 б. 

     Нұрамбаев Ж.Ж.   М.Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы. «Батыр 

Баян» поэмасы / Ж. Ж. Нұрамбаев// Колледж және кәсіптік бағдар. - 2014. - 

№ 5. - 21-23 б. 

     Нығметова М.   Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін оқыту: [автор өзінің 

аралас сабақ түрінде өткізген сабағын ұсынады] / М. Нығметова// Қазақстан 

мектебі. - 2015. - № 2. - 52-54 б. 

     Оразбаева Г.Т.   Мағжан Жұмабаевтың 120 жылдығына арналған 

«Мағжан - жыршы ақын» атты әдеби-эпикалық кеш / Г. Т. Оразбаева// 12 

жылдық білім беру=12-летнее образование. - 2013. - № 1. - 55-59 б. 

     Оразымбетова М.Б.   «Мәңгілік есімізде!» (М.Жұмабаевтың 

шығармашылығына арналған сыныптан тыс іс-шара) / М. Б. Оразымбетова 

// Әдебиет Қазақстан мектебінде=Литература в казахстанской школе. - 2013. - 

№ 3. - 58-60 б. 

     Пірәлиева Г. Мағжан Жұмабаев - әдебиеттанушы /Г.Пірәлиева //Ақиқат. – 

2006. - № 7. – 66-71 б. 
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      Сүгірова Ә.   Мағжан Жұмабаев - біздің жерлесіміз, мақтанышымыз 

(қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің  апталығындағында 4  сыныпта 

өткізілген ашық сабақ жоспары) / Ә. Сүгірова //Қазақ тілі: мектепте, 

колледже және ЖОО-да оқыту=Казахский язык: преподавание в школе, 

колледже и ВУЗ-е . - 2013. - № 3. - 16--17 б. 

     Талапбайқызы Ж.   Мағжанның «Батыр Баян» поэмасы (8-сынып, 2 сағат) 

/ Ж. Талапбайқызы // Қазақ тілі мен әдебиеті . - 2011. - №10. - 61-69 б. 

      Төлегенова Р.   Қазақ ойшылдары мен ағартушылардың философиялық-

педагогикалық мұраларының тәрбиелік маңызы / Р. Төлегенова //Тәрбие 

құралы. - 2012. - № 6. - С.3-5. 

      Тұрсынова Ә.   М.Жұмабаевтың «Батыр Баян» дастанындағы Баян мен 

Ноян  бейнесі / Ә. Тұрсынова  //Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2016. - № 9. –  

80-85 б. 

      Шахманова Б.   Поэзия тарланы: [Мағжан Жұмабаев ақын туралы 

«Поэзия тарланы» атты сыныптан тыс кештің сценарийі] / Б. Шахманова        

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 1. - 44-46 б. 

      Шойынбет Ж.   «Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа» (Мағжан 

Жұмабаевтың туғанына - 120 жыл) / Ж. Шойынбет //Қазақ тілі мен әдебиеті - 

қазақ, орыс сыныптарында. - 2013. - № 3. - 2-3 б. 

 

Маусым айының аяғы –  

мектеп бітірушілер кеші 
Мектеп бітіру шарасы – cоңғы мектеп шарасы, ол имандылық, ізгілік  

пен ризашылық сабағы болуы тиіс. 

Бітіру кешінің мектеп өмірінде алар орны ерекше, бұл барлығы үшін 

толғандырар оқиға: балалықпен, мектеппен,  мұғалімдермен және мектептегі 

достармен қоштасу. Бұл үлкен өмір кезеңінің қорытындыларын шығаруда. 

Бітіру кешін өткізудің мақсаты жастарда жоғары әлеуметтік 

белсенділікті және Қазақстан Республикасының лайықты азаматы болуға 

деген ұмтылысты дамыту болып табылады. 

Мектеп бітіру кешінің құрметті қонақтары педагогикалық еңбектің 

ардагерлері, қаланың құрметті тұрғындары, үкіметтік емес ұйымдардың, 

соның ішінде жастар ұйымдарының өкілдері, шефтік кәсіпорындардың 

өкілдері бола алады. 

Мерекені ұйымдастырудағы жетекші негіз түлектердің, оқушылар мен 

ересектердің бірлескен шығармашылық қызметі болуы тиіс, мұнда ойлар, 

жоспарлар туындайды, мұнда үлкен мерекеге ұжыммен дайындалып, өткізу 

дәстүрге айналған. 

Бітіру  балын өткізудің дәстүрлі нысаны бар: 1 бөлім – аттестат 

тапсыру рәсімімен бірге салтанатты жиын. 2-бөлім – мерекелік концерт, бал-

маскарад, сазды театрландырылған бағдарлама, мерекелік дастархан 

ұйымдастырылған би бағдарламасы. 

Мектеп бітіру кеші бағдарламасының сценарийіне «Жас ұлан», «Жас 

қыран» республикалық қозғалыстарының көшбасшыларының, жастар  

қоғамдық бірлестіктерінің көшбасшыларының, «Нұр Отан» ХДП жастар 
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қанатының белсенділерінің құттықтауларын енгізген жөн. Интерактивті 

жабдықты пайдалануға және мектепті табыспен бітірген және Елбасының 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелде оқуын жалғастырып жатқан 

өткен жылдардың түлектерімен он-лайн режімінде телекөпірлер өткізуге 

болады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Алиханова Г.У.   Қош бол, ұстаз, алтын ұя мектебім!:[мектеп 

бітірушілердің кеші] / Г. У. Алиханова //Внеклассная работа в школах 

Казахстана=Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс. - 2015. - № 6. - 

49-50 б. 

      Жексембаева К.Т.   «Қош бол, алтын ұям!»: салтанатты жиын: [Есік қ. 

«Айналайын» балалар үйінен] / К. Т. Жексембаева// Внеклассная работа в 

школах Казахстана=Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс. - 2015. 

- № 6. - 52-53 б. 

          Қазанбай Ғ.  «Балапан боп келіп ем, алтын ұяға, Қыран боп ұшып 

барам қияға!»: [мектеп бітіру кешінің сценарийі] /Ғ. Қазанбай, Г. Сейткерей 

//Сынып жетекші = Классный руководитель . - 2012. - №2. - 10-13 б. 

Қалиев С. «Бала шақтан – болашаққа» (мектеп бітіру кешінің 

сценарийі) /С. Қалиев //Қазақ тілі мектепте, колледжде және ЖОО-да оқыту. 

- 2008. - №4. - 38-39 б. 

         Қуандықова А.Қ.  Мектеп бітіру кеші және оның ұйымдастырылуы              

/А.Қ. Қуандықова //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы=Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2009. - №5. - 22-25 б.  

         Сейитова Б.Н.   Қош бол, алтын ұя - мектебім (мектеп бітіру кешінің 

бағдарламасы) / Б. Н. Сейитова //Педагогикалық кеңес = Педагогический 

совет. - 2012. - №1. - 34-36 б. 

         Молдағалиева А.Т. Сыңғырла, соңғы қоңырау!: [мектеп бітірушілердің 

соңғы қоңырау сценарийі]/ А.Т.Молдағалиева //Мектептегі мерекелер. – 

2013. - № 5. – 36-37 б. 

Ырғызбаева А.   «Сыңғырла, соңғы қоңырау» (салтанатты жиынның 

жалпы жобасы) / А. Ырғызбаева // Тәрбие құралы. - 2015. - № 2. - 14-15 б. 

 

6 шілде -  Астана күні 

       2008 жылы маусымның 23-інде Парламент Сенаты «Мерекелер 

туралы» заңға толықтыру енгізетін заң жобасын қабылдады. Ол бойынша 6-

шілде – Астана күні мемлекеттік мереке болып белгіленді. Оның себебі, 1994 

жылы дәл осы күні Алматыда ел Парламенті елорданы Алматыдан Астанаға 

көшіру туралы қаулы қабылдаған болатын. Осы Қаулыға сүйене отырып, 6-

шілде Астана күні деп жарияланды. Бұл күн еліміздің жаңа тарихының 

жарқын беттерінің ашылуын, прогресс пен демократия жолынан 

айнымайтынын, ең бастысы, мемлекеттілікті мәңгі етуді бейнелейді. Астана 

республикамыздың саяси және әкімшілік орталығы, Ата Заңның түпнұсқасы, 

Мемлекеттік Ту мен Елтаңбаның эталондары тұрған жер. Отырыста заң 
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жобасы бірауыздан мақұлданды. Қабылданған заңға Мемлекет Басшысы 

қолын қойып бекітті.        

       Заңның толық мәтіні ресми ақпарат баспасөз құралдарында жарық 

көрді. Астана Алматының орнына Қазақстан Республикасының астанасы 

болып 1997 жылдың желтоқсанында жарияланған еді. Келесі жылдың жаз 

айында республиканың жаңа астанасының ресми тұсаукесері болып өтті. 

Және 2008 жылдың 6-шілдесінде Астана өзінің 10 жылдығын атап өтті. 

         Астананы көшіру туралы идея елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтікі. 

Елбасымыз жоқ жерден үлкен қала салдырды. Астана – қазақ халқының 

мақтанышына айналды. Дүние жүзінің түкпір-түкпірінен келгендердің 

барлығы тамсанып, таңғалып тамашалайтын қала. Сондықтан, басты 

мерекелік шаралар осымен үшінші жыл, Президенттің туған күні - 6 шілдеде 

аталынып келеді. 

       Оқушыларды өз Отанын сүюге, елордасы – Астананы мақтаныш етуге 

тәрбиелеу мақсатында өтілетін «Астана – сәулетті қала» атты тәрбие сағатын 

өткізуге болады. Тәрбие сағатының көрнекіліктері: интерактивті тақта, 

қанатты сөздер, «Астана айшықтары» стенді. Астана қаласының көрікті 

орындарымен ғимаратарының түрлі-түсті суреттері, Н.Ә.Назарбаевтың 

«Еуразия жүрегінде» кітап көрмесі, Астана қаласының гербі.  Сабақта 

Алматы мен Астана қаласының ерекшеліктерін салыстыра отырып, Астана 

қаласының тарихы баяндалады. Астана туралы әндер айтылып, 

викториналық сұрақтар  қою арқылы оқушылардың ел тарихы туралы 

білімдерін дамытуға болады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

          Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев). Жарлық 

          Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 29 маусымдағы        

№ 645 «Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын құру туралы» 

Жарлығына өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің 

2011 ж. 6 мамыр № 75 Жарлығы /Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; 

Н.Назарбаев).Жарлық  //Егемен Қазақстан. – 2011. – 13 мамыр. 

        Қазақстан Республикасы. Президент. Өкім 

       Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 

жылдығын  мерекелеу туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің Өкімі. 

2017 ж. 27 қыркүйек № 188 // Егемен Қазақстан. – 2017. – 2 қазан 

         Ақыпбекұлы Ө. Ажарлы Астана /Ө.Ақыпбекұлы. – Астана: Елорда, 

2002. – 120 б. 

        Қазақ елінің астаналары /құраст. К.Аухадиев, Д.Досжан т.б. – Алматы, 

2008. – 504 б. 

*      *     * 

      Ахметова Г.   Астана - арман қала:[6 шілде Астана қаласының күніне 

арналған оқу-іс әрекеті] / Г. Ахметова// Бала тәрбиесі. - 2016. - № 7. - 2-5 б. 

         Ашжанова Д.Н.   Астана - қазақстандықтардың бірлігі мен 

тәуелсіздігінің символы:[тәрбие сағаты] / Д. Н. Ашжанова //Сынып 

жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя. - 2015. - 

№ 5. - 43-47 б. 
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тарихы туралы академик Сейіт Қасқабасовпен әңгіме  /әңгімелескен 

Сүлеймен Мәмет] // Егемен Қазақстан. - 2015. - 6 шілде. 
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6 шілде - «Жас ұлан» балалар 

ұйымының құрылған күні 

      Республикалық бірыңғай «Жас ұлан» балалар және жасөспірімдер 

ұйымы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы бойынша құрылған. Бұл ұйым 

қоғамдық ұйым болып табылады. «Нұр Отан» ХДП XIII съезінде Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның жас азаматтарының басын біріктіретін әЖас 

ұлан" бірыңғай балалар ұйымының жаңа жүйесін құру керектігін атап өткен 

болатын.Тәуелсіздіктің жылдығына орай 2011 ж. 6 шілдеде «Елорда күніне» 

орай «Бірыңғай «Жас ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы» 

республикалық қоғамдық бірлестік құрылды. 26 тамыз күні «Жас ұлан» 

ұйымының құрылтайы өтті. Ұйымның Кеңес мүшелері, жұмыс жоспары 

қабылданды, ресми нышандары бекітілді. 2011 ж. 1-қыркүйекте Астана 

қаласы №66 мектепте Елбасы Н.Ә.Назарбаев  «Жас ұлан» балалар мен 

жасөспірімдер ұйымының алғашқы мүшелерін салтанатты түрде қабылдады. 

        «Жас ұлан» - өскелең ұрпақты жоғары рухани -

 адамгершілік құндылықтар, гуманистік, демократиялық ұстанымдарға 

негізделген қазақстандық патриотизм рухында қалыптасқан ұйым. «Жас 

ұлан» өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

заңнамасы және де басқа нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстан 

Республикасында ратификацияланған халықаралық актілерді басшылыққа 

алады. 

Ұйымның негізгі мақсаты  – өскелең ұрпақты гуманистік, 

толеранттылық пен демократиялық ұстанымдарға негізделген Қазақстандық 

патриотизм рухына баулу. 

«Жас ұлан» ұйымының әрбір мүшесі: 

           1. Қоғамдық  өмірде, тұрмыста, қазақ  ұлттық  болмыста, халықтық 

келбетпен қалыпты сақтай отырып, ата-анасын шынайы сыйлап, 

олардың  өнегелі қасиеттерін бойға сіңіріп, өсиеттерін орындауды перзенттік 

парыз деп түсінеді. Туған елін шексіз сүйеді. 

          2. Қазақстан Республикасының туының түсіндей галстук тағу керек 

және Республикамыздың мемлекеттік нышандарын құрметтеп, мемлекеттік 

әнұранды жатқа айту керек. 

          3. Шет елдердің мемлекеттік нышандары, адамдардың немесе басқа да 

суреттер салынған, атаулар жазылған, киімдерді киюмен, заттарды 

пайдаланумен әуестенбейді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D2%B1%D1%80_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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         4. Өзін тұрмыста, қоғамдық өмірде сыпайы, қарапайым мінезде 

ұстайды. 

         5. Қазақ  тілін еркін меңгеріп елдің тарихын, мәдениетін, әдебиетін, 

өнерін, салт-дәстүрін жақсы білу, дамыта түсу  сақтау үшін ынталы 

еңбектенетін болады. 

         6. «Жас ұлан»  ұйымының мүшесі  - Отанына адал.  «Жас ұлан» 

ұйымының мүшесі  - Отанының адал азаматтары.  

         7. «Жас ұлан» ұйымының мүшесі  - Отанының тәуелсіздігі мен 

бостандығы үшін күресуші. «Жас ұлан» ұйымының мүшесі - 

батырларымыздың атын құрметтеп, оның мәңгі қорғаушысы болуға 

дайындалады. «Жас ұлан» ұйымының мүшесі  - оқуда, еңбекте және спортта 

өжет те қайсар. «Жас ұлан» ұйымының мүшесі  - шыншыл, адал жолдас, 

әрқашан да шыншылдық үшін күресуге дайын болуы керек. 

             Балалар мен жасөспірімдердің басшылық және шығармашылық 

мүмкіндіктерін, балалар бірлестіктерінің қызметіне белсенді араластыру, 

қабілеттері мен іскерліктерін, дағдыларын дамыту, өзін-өзі тануға, жүзеге 

асыруға, жетілдіруге деген ынталарын дамыту мақсатында шеберлік-

сыныптар, «ХХІ ғасыр тобы» отряд визиткасын қорғау кеші, Форум ашылуы 

(«Жас ұлан» қатарына қабылдау), «Болашақ бүгіннен басталады» өз 

командасын шығармашыл таныстыру, «Еліміз үшін» жоба презентациясы (үй 

жұмысы бойынша), «Лидер-старт» - ұлттық ойындар спорттық сайысы, «Біз 

– тәуелсіздік ұрпағымыз!» дебаттық турнирі, «Өнерлі өрге жүзер» балалар 

шығармащылығының көрмесі (сурет салу, моншақ өру, қол өнер, жас 

техниктер және т.б.), «Жаңа уақыт лидері» тренингі, «Болашақ үшін» кездесу 

сериясы («Болашақ» бағдарламасының түлектерімен кездесу), «Жас ұлан» 

жаршысы» күнделікті газетін шығару жұмыстары ұйымдастырылады. 
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8 шілде 

 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекет 

қайраткері, Қазақстан Республикасының Төтенше және 

өкілетті елшісі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрі (2007-2010) Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевтың 

туғанына 60 жыл (8.7.1958) 

          Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев 1958 жылы қазіргі Оңтүстік 

Қазақстан облысы, Бәйдібек ауданы, Қайнарбұлақ ауылында дүниеге келген. 

        1980 жылы  Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті) филология факультетін бітірген. 1980-

1988 жылдары университеттің филология факультетінің қазақ тілі 

кафедрасында аға ассистент, аға оқытушы қызметтерін атқарды. 

        1988-1993 жылдары филология факультеті қазақ филологиясы 

кафедрасының доценті ретінде студенттерге қазақ тілінің бірнеше саласы 

бойынша дәріс оқыды. Қазақ тіл біліміндегі етістіктердің грамматикалық 

категорияларына, оның ішіндегі етістікке тән шақ категориясына ерекше 

назар аударып, бірнеше ғылыми мақалалар жазды. 

       1987 жылы «Қазақ тіліндегі етістіктің индикативті формалары» атты 

тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 
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       Университетте қызмет атқарған 13 жыл ішінде ұстаз-ғалымның қазақ тіл 

мәселелеріне қатысты: «Қазақ графикасы мен орфографиясы, «Қазақ тілінің 

тарихи грамматикасы», «Қазіргі қазақ тілі бойынша методикалық нұсқау», 

«Қазақ тілі», «Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы», «Қазақ графикасы мен 

орфографиясы атты оқу құралдары мен оқулықтары жарық көрді. 

      Әртүрлі ғылыми жинақтарда іргелі ғылыми-зерттеу мақалалары 

жарияланды, олар тіл ғылымының ең зәру мәселелеріне арналған.  

Еңбектерінің  басым бөлігі филология мен түркі әлемін зерттеуге арналған.  

      1993 жылы Жансейіт Қансейітұлы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 

министрлігі Орта, Таяу Шығыс және Африка елдері басқармасының бірінші 

хатшысы, осы басқармасының бөлім  меңгерушісі қызметін атқарды. 

     1993-1994 жылдары Қазақстан Республикасының Түркиядағы елшілігінің 

екінші хатшысы, 1994-1996 жылдары бірінші хатшысы міндетін атқарып,  

өзінің дипломатиялық жұмыстағы жоғары белсенділігі мен терең білімін 

таныта білді. Қазақстан мен Түркия арасындағы экономикалық, саяси, 

мәдени қатынастардың дамуына өлшеусіз үлес қосты. Қазақ-түрік 

қатынастарына байланысты да бірнеше ғылыми-зерттеу, әдеби-эстетикалық 

мақалалары мен еңбектерін жариялады. 

      1994-1997 жылдары Қазақстан Республикасының Түркиядағы консулы 

қызметін атқарды. Осы жылдары Ж.Қ.Түймебаев тарихи-танымдық бірнеше 

кітаптар, атап айтқанда: «Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – Қазақстан 

Республикасының Президенті», «Түрік лингвистикасы терминдерінің 

сөздігі», «Қазақ тілі. Грамматикалық анықтамалық», «Қазақстан-Түркия: 

Достық пен ынтымақтастықтың 5 жылдығы», «Президенттің бір жылы» т.б. 

жарыққа шығарды. 

      1997-1999 жылдары Ж.Қ.Түймебаев Қазақстан Республикасы Президенті 

әкімшілігінде кеңесші, 1999-2004 жылдары Қазақстан Республикасы 

Президентінің Хаттама жетекшісі, 2004-2006 жылдары Қазақстан 

Республикасы Президентінің кеңесшісі, 2006-2007 жылдары Қазақстан 

Республикасының Ресей Федерациясындағы Төтенше және Өкілетті елшісі 

болып қызмет жасады. 

       2007- 2010  жылдары Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі қызметін атқарды. 2010 жылдың 7 қазанынан бастап Қазақстан 

Республикасының  Түркиядағы Төтенше және өкілетті елші қызметінде және 

2011 жылдың 3 наурызынан Қазақстан Республикасының Албаниядағы 

Төтенше және Өкілетті елшісі қызметін қоса атқарып келді. 

        2016 жылы мемлекет басшысының Жарлығымен Жансейіт Қансейітұлы 

Түймебаев Қазақстан Республикасының Түрік Республикасындағы Төтенше 

және Өкілетті Елшісі қызметінен, Қазақстан Республикасының Албания 

Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі міндетін қоса атқарудан 

босатылып, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі қызметіне тағайындалды.  

       Ж.Қ.Түймебаев «Құрмет», «Парасат» ордендерімен, «Астана қаласына 10 

жыл» мерекелік медалімен марапатталды. 
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11(12) шiлде 

 

Қазақтың ақыны, ойшыл, композитор, аудармашы Шәкәрiм 

Құдайбердиевтiң туғанына 160 жыл (11(12).07.1858 - 

2.10.1931). 

       Шәкәрiм Құдайбердиев 1858 жылы Шыңғыстауда, қазiргi Шығыс 

Қазақстан обл. Абай ауданында туған. Шәкәрiм бес жасында ауыл молдасына 
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оқуға берiледi де, онда жетi жасына дейiн оқиды.Жетi жасында әкеден жетiм 

қалған ол  бұдан былайғы кезде немере ағасы Абайдың тiкелей  тәрбиесiнде 

болады. Бұл – оның азамат ретiнде қалыптасуына ғана емес, ақын ретiнде 

қалыптасу жолына да ерекше әсер еттi. 

     Арнайы оқу орнын бiтiрмегенiмен, Абайдың басшылығымен және өз 

бетiнше iздену нәтижесiнде Шәкәрiм сол замандағы қазақ арасындағы ең 

ғұлама адамдардың бiрi болып шығады. Ол парсы, араб тiлдерiмен қатар 

орыс тiлiн де жетiк бiледi. Классикалық шығыс поэзиясы, орыс және Еуропа 

әдебиетiн, философия мен дiн тарихына қатысты еңбектердi қадағалап 

оқиды. Ол тiршiлiк тағдыр туралы сауалдарға жауап iздеп, елтану, жер көру, 

ұлағатты оқымыстылармен кездесiп пiкiрлесу мақсатында Стамбул, Мекке, 

Мединеге барып қайтады. Қайтар сапарында Л.Н.Толстойдың саяжайында 

болып, онымен әңгiмелеседi. 

     Орыстың ұлы жазушысы Л.Н.Толстойды өзiне ұстаз санап, оған бiр топ 

өлеңдерiн арнайды. А.С.Пушкиннiң «Дубровский» повесi мен «Метель» 

(Боран) атты әңгiмесiн қазақ тiлiне аударады. Шәкәрiм  ағартушылық 

бағыттағы әдебиеттiң дамуына үлес қосады. Ақынның «Түрiк, қырғыз, қазақ 

һәм хандар шежiресi»(1911), «Мұсылмандық шарты» (1911), «Қалқаман-

Мамыр»(1912), «Қазақ айнасы»(1912), «Еңiлiк-Кебек» (1912) атты кiтаптары 

мен «Ләйлi-Мәжнүн»(1925) тәрiздi поэмалары, сондай-ақ газет-журналдарда 

әр алуан өлең, дастандары жарық көредi. Шәкәрiм Құдайбердиев 1931 жылы 

қазаға ұшырайды. Ақын мұрасы ұзақ жылдардағы үнсiздiк пен нақақ жаладан 

кейiн қазiргi жаңару дәуiрiнде жалпы жұртқа, әсiресе жастарды тәрбиелеуде 

асыл қазына болып табылады. Оның әдеби мұрасы сан алуан философия, 

этнография, әдет-ғұрып және дiн тақырыбы. Шәкәрiм ғұлама ғалым әрi 

композитор ретiнде де танылады. 
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26 шілде 

 

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, математик-

әдіскер  Советбай Елубаевтың туғанына 80 жыл 

(26.07.1938). 

        Елубаев Советбай  1938 жылы Ақтөбе облысы, Шалқар ауданының 

бірінші ауылы Астаусор жайлауында туған. 

1961 жылы  Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық 

институтын «Математика және сызу» мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп, 

Шалқар қаласы мектептерінде математикадан, физикадан, 

электротехникадан, суреттен сабақ беріп, тәрбиеші, мұғалім, мектеп 

директорының орынбасары қызметтерін атқарды. Осы ауданда өндірістік оқу 

негізінде оқушыларды медбикелікке, шоферлыққа даярлап, Ә.Жангелдин 

мектебінің ашылуына ат салысқан.  1961-1963 жылдары міндетті әскери 

қызметін  Украинадағы Мерефа қаласында атқарып, Киевте әскери 

училищені, Мерефада партия мектебін бітірген. 

1966 жылы конкурстық негізде өзі оқыған институттың «Элементарлық 

математика» кафедрасының ассисенттігіне өткен. 1968-1971 жылдары 

аспирантурада оқып, аға оқытушы ретінде студенттерге сабақ берген, 

кандидаттық диссертацияны математиканы оқыту әдістемесі мамандығы 

бойынша 1974 жылы қорғаған. 1975 жылдан  бері доцент. 
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       Аспирантураны бітіргеннен  кейін, 1975 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық институтына жолдамамен қызметке жіберіледі. Содан бері 

үзіліссіз 46 жыл қызмет істеп, жоғары білімді мамандар даярлауға өз үлесін 

қосуда. Студенттердің дипломдық жұмысына жетекші болып, 

магистранттарға сабақ беріп, диссертациялық жұмыстарын басқарған. 

      1976 жылы республикалық «Білім қоғамы жанынан институттың 

қолдауымен, ғалым-математик Д.Ү.Үмбетжанов көмегімен Алматы қаласы, 

Алматы облысы оқушылары мен мұғалімдерінің білімін жетілдіру үшін 

«Математикалық лекторий» ашып, «Білім қоғамы» арқылы  Көкшетау, 

Жезқазған, Ақтөбе, Алматы облыстарына шығып, мұғалімдер мен 

оқушыларға дәрістер оқыды. Математикалық лекторий тәжірибесі негізінде 

1986 жылы Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық институты, физика-

математика факультеті жанынан сырттай оқитын 7-10 оқушылары үшін 

«Математика-информатика» мектебін ашқан      Бұл мектепте туысқан 5 

республикадан 100-ге жуық оқушы оқып, оның 17-сі  институтты үздік 

дипломмен бітірді.  

       С.Елубаев осы жылдар ішінде 40-тай әдістемелік құралдар, оқулықтар, 2 

монография, тәрбиелік мазмұны бар кітаптар мен кітапшалар, 400-дей 

ғылыми, ғылыми-педагогикалық мақалалар жариялады.  Мысалы, 

«Математикалық кеш», «Терминологические проблемы преподавание 

математики в казахской школе», «Математикадан есептік-практикум», 

«Математикалық индукция және оның қолданылуы», «Математиканы оқыту 

методикасы», «Математикадан конкурстық есептер», «Методическое 

руководство для студентов по педагогической практике», «Дневник 

педагогической практики студентов (методические рекомендации)», 

«Математика »(1992 І, ІІ, ІІІ бөлім), «ВУЗ-ға түсушілер үшін математикадан 

нұсқау», «Орта мектепте математиканы оқытуда функциялық бірлікті 

пайдалану», «Ұлттық мазмұнды есептерді математиканы оқытуда 

пайдалану», «Дидактикалық ұлттық ойындар мен логикалық есептер», 

«Қазақша-орысша математикадан терминологиялық сөздік», «Мұғалімнің 

педагогикалық анықтамалығы», «Қайдауыл  батыр», «Орта мектепте 

математиканы оқыту әдістемесі», «Қазақтың байырғы қара есептері және 

қазақ математиктері», «Алгебра,7», «Есепті қалай шығару керек?», «Шалқар 

мектептерінің қара шаңырағы», «Математиканы оқыту методикасы. 

Математиканы методикасы бойынша мемлекеттік емтихан. Математика 

тарихы», «Орта мектепте математиканы оқыту процесінде терминдер мен 

символдарды пайдалану», «Педагогикалық практиканың күнделігі», 

«Педагогикалық практиканың бағдарламасы», «Қазан жүрек Қайдауыл батыр 

тәлімі», «Атырау университетіне 50 жыл»,  «Ауыл мектебі» (2002, Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл), «Өнеге», «Елбасы оқыған мектеп», 

«Қазақ даналығы» (2002,2003, 2005), «АЯ. Ұлы математиктер», «Білім беру 

технологиясының қазіргі проблемалары және ғылым», «Қазақ халқының 

ойындары» , «Қазақ халқының даналығы», «Рауантай», «Білім мен өнер 

шаңырағы», «Шалқарым – құт мекенім», «Кеңес Одағының батыры Ідіріс 

Үргенішбаев мектебі», «Математиканы оқыту теориясының негіздері мен 
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әдістемесі», «Ойлау заңымен (логикалық есептер)», «Қызықты математика»,  

«Жүрек қылы», «Ел үміті», «Математиканы оқытудың инновациялық 

технологиялары», «Математикадан логикалық есептер жинағы», т.б.  Сондай-

ақ, Мемлекеттік сыйлыққа ие болған, мемлекеттік тапсырыс ретінде 

орындалған «Қазақша-орысша терминологиялық сөздік. Математика, 2 том»  

авторларының бірі,  12 томдық  Қазақ совет энциклопедиясын жазуға 

қатысып, «Алгебра, 7» мектеп оқулығын жазуда «Сорос-Қазақстан» (1998) 

конкурсының жеңімпазы атанды. 

С.Елубаев 1976 жылы В.Н.Петровтың «Математиканы оқыту 

методикасы» курсына методикалық–библиографиялық нұсқаулар мен 

бақылау жұмыстарын аударып, Шалқар №1 қазақ  орта мектебінің 50 

жылдығына арнап «Ұшқан ұя»  атты кітап  шығаруға атсалысқан.  

1976 жылы Республикадан тұңғыш рет «Білім қоғамы» жанынан 

оқушылардың математикалық білімін жетілдіру үшін «Математикалық 

лекторий» ашып,   Көкшетау, Жезқазған, Алматы, Ақтөбе облыстарына 

шығып, мұғалімдер мен оқушыларға дәрістер оқыды.  

С.Елубаев Қазақстан Ұлттық Ғылым Академиясы «Математика» 

институты, «Рауан» баспасы жанындағы терминология алқасы мүшесі, Білім 

Министрлігі жанындағы оқу-әдістемелік, Білімді жаңалау алқасының мүшесі. 

1999 жылдан өзі оқыған Шалқар қаласындағы №1 қазақ орта 

мектебінің алдыңғы қатарлы оқушыларына стипендия тағайындап, жылына 

бір рет – 25 мамырда беріп отырады. Сондай-ақ, дарынды оқушыларға арнап 

«Алтын белгі», «Алтынданған күміс белгі», «Күміс белгі» тағайындаған. Оны 

Шалқар қаласындағы №1 мектебінің 60-тан астам оқушысы иеленіп, жоғарғы 

оқу орындарына түсті. Сондай-ақ, бірнеше мектептер мен қоғамдық 

ұйымдарға демеушілік жасап келеді.  

С.Елубаев балаларға арналған толық түсті «Ерке» журналын 2007 

жылдан бастап шығара бастады. Сондай-ақ, Парижде тіркелген 

Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық «Начальная школа 

Казахстана» ( 2001), «Средняя школа Казахстана - Қазақстан орта мектебі» 

(2003), «Шағын мектеп - Малокомплектная школа» (2003) журналдарының 

негізін қалап, олардың Бас   редакторлығын атқаруда.  

С.Елубаев осы жылдар ішінде 60-тай әдістемелік оқу құралдары мен 

оқулықтар, 200-ден астам тәрбиелік мазмұны бар, математикалық білім 

ашуға арналған кітаптар мен кітапшалар, 600-дей ғылыми, ғылыми-

педагогикалық мақалалар жариялады. 

       Көп жылғы еңбегі үшін Білім және ғылым министрлігінің бірнеше 

«Құрмет грамотасын» иеленіп, «Еңбек ардагері», «1941-1945 жж. Ұлы Отан 

соғысындағы жеңіске 60 жыл» медальдарымен, «Ағарту ісінің үздігі» 

белгілерімен марапатталған. 

Білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін  2 рет «Қазақстан 

Республикасы Білім беру ісінің үздігі» белгісімен, «Ы.Алтынсарин» 

белгісімен,  «Еңбек ардагері», «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында жеңіске 

60 жыл» медальдарымен, «ҚазМемҚызПУ - 70 жыл» мерейтойлық «Құрмет 

белгісі» медалімен, ҚазМемҚызПУ дамуына қосқан айрықша үлесі үшін 
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«Ұлағат» алтын медалімен және бірнеше  құрмет грамоталарымен  

марапатталған.  
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1 тамыз - Халықаралық балаларды 

сауықтыру лагері күні 
 Жаз айлары – мектеп оқушылары үшін ерекше ықыласпен күтілетін 

уақыт. Жыл бойы сабақ барысындағы тоқсан арасындағы берілетін күндер 

демалыс болып есептелгенімен, жаз кезіндедегідей демалыстың мол 

мүмкіндігін бере алмайды. Жазғы демалыс – мектеп оқушыларының жалпы 

физиологиялық, сана – сезімдік, дүниетанымдық тұрғыда даму, жетілу кезеңі. 

Бастауыш және орта буын сыныптарының балалары үшін бұл уақыт тән – 

тұрпаттың табиғатпен ерекше үндестік тауып, дүниетаным аясы кеңитін, 

көзқарас қалыптасып, үйренуге ықыласы артатын жылдың тамаша мезгілі. 

  Жаз мезгіліндегі бұл уақыт балалардың негізгі сабақтан, үйреншікті 

тіршілік қарекетінен босап, өзін қызығушылығымен айналысуына мүмкіндік 

береді. Сондықтан ұстаз - тәрбиешілерге оқушының бос уақытын дұрыс 

пайдалануға бағыттаудың, үйретудің мәні зор. Бос уақыт дене және ақыл-ой 

қызметін тынықтыратын, қарым - қуатты жетілдіретін іс-әрекетке жұмсалуы 

жөн. Әйтсе де тыныға жүріп, ойын барысында балалардың шынығу – 

шыңдалу мәселесімен қатар, түрлі бағыттағы іс-шараларға тарту арқылы 

тәрбиелеу маңызды. 

Осыған орай, балалардың жазғы демалысын ұтымды пайдалану 

мақсатында, олармен түрлі шаралар өткізуде тәрбиешілер 

балалардың денсаулығын, жас, психологиялық, ұлттық, аймақтық, діл, 

жыныстық, т.с.с. ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескеруі қажет.  

Жазғы мектеп лагеріндегі топтардың аттары мен ұрандары, ұрандық 

сөйлесімдері балалардың жас ерекшеліктеріне сай іріктеліп алынады. 

Топтардың аттары «Жұлдызша», «Балдырған», «Ақ көгершін», 

«Қарлығаш», «Жалын», «Қыран», «Болашақ», «Мұрагер», «Балдәурен», «Жас 

толқын» т.б. деп атауға болады. 

Топ ұрандарының үлгілік нұсқалары: 

- Жұлдыздар жарқырайды, 

- Ойнаймыз да, ойлаймыз 

- Өнерлі балдырғандар, 

- Достық – асыл қасиет, 

- Біз – көңілді балалар, 

- Әдептілік – әдемілік 

- Татулық – бірлік бастауы, т.б. 

Жазғы маусымдық лагерлерде балалармен жүргізілетін жұмыс алуан 

түрлі болуы мүмкін. Олар: спорттық, ұлттық, танымдық және жергілікті 

ойындар; алғырлық, зерделік, тілдік шоу - сайыстары; ер балалар мен қыз 

балалар арасындағы әдеп, салт-дәстүрге байланысты сын - байқаулар; ұлттық 

дәстүрлер мерекесі; өнер байқаулары; әдеби викториналар; сурет көрмесі, 

плакаттар байқауы; пікірталас, пікір-сайыстар, интерактивті тапсырмалар; 

көңілді тапқырлар клубы (КВН); сөздік сайыстар, саяхаттар;  поэзия кештері;  

ән-күй кештері; концерттік кештер;  би кештері, т.б. 

Іс-шаралардың тақырыптық үлгілері: жазғы демалыс лагерінде 

демалуға келген балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, өткізуге 
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мүмкін іс-шаралар тақырыптары: «Менің елімнің нышандары» әңгіме, 

«Қазақстандық елжандылық - бұл....» пікірталастар, «Әнім сенсің, Туған 

жер!» ән - кеші; «Қазақстанның ұлы адамдары» шығарма, «Тілге құрмет – 

елге құрмет» КВН, «Менің елім, менің ауылым» жобалар сайысы, «Лагерь 

аруы» қыздар арасындағы сайыстар, «Көңілді карнавал», музыкалық сайыс, 

«Қандай көркем, туған өлкем» табиғат аясына саяхат, «Ұлтымның 

ұланымын» ер балалар арасындағы сайыс, «Лагерь жетістіктері» баспасөзге 

мақала беру. 

Лагерь жұмысын жоспарлауға ескерілетін даталы күндер:  

1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күні,  

4 маусым – Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні, 

5 маусым - Дүние жүзілік қоршаған ортаны қорғау күні,  

6 шілде – Астана күні; 

6 шілде – «Жас ұлан» ұйымының құрылған күні. 

1 тамыз – Халықаралық балаларды сауықтыру лагері күні; 

Тамыз айының үшінші жексенбісі – спорт және туризм күні; 
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орталығы туралы]/ Р.Ескендір // Алматы ақшамы. – 2015. – 25 маусым 
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бұзбауға тәрбиелеу]/А.С.Жанұзақова //Мектептегі мерекелер: тәрбие 
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// Президент және халық. - 2012. - №24. - 8 маусым. 

 

 

 1 тамыз – 30 қыркүйек аралығында «Мектепке жол» 

 республикалық қайырымдылық акциясы 

      Жаңа оқу жылы қарсаңында 1 тамыздан 30 қыркүйекке дейін 

Республиканың барлық аймақтарында «Мектепке жол» акциясы өткізіледі, 

бұл акцияның мақсаты аз қамтылған, көп балалы және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға қолдау көрсету және оларға толықтай 

білім алуға жағдай жасау. 

       Акцияның мақсаты – оқумен қамтылмаған оқушыларды анықтау, аз 

қамтылған және көпбалалы отбасыларының оқушыларына, жетім балаларға, 

ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа оқу жылына 

дайындалуына материалдық көмек көрсету және әлеуметтік жағдайы 

бойынша мектепке келмеудің алдын алу және        қоғам назарын балалардың 

негізгі орта білім алу құқығын сақтауға, өмірдің қиын жағдайына душар 

болған жасөспірімдер проблемасына аудару, әр баланың жағдайы үшін 

мүдделі құрылымдармен өзара қызмет ету.  

      Өмірдің қиын жағдайына душар болған балаларға, нақты бір балаға 

немесе аз қамтылған отбасына, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз 
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қалған балаларға арналған балалар мекемесіне көмектесемін деген әрбір 

азамат немесе мемлекеттік, қоғамдық, жеке меншік құрылымдар «Мектепке 

жол» акциясына қатыса алады.  Көмек киіммен, аяқ киіммен, мектеп 

құрал-жабдықтарымен  және т.б. көрсетіледі. 
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ауданындағы № 11 мектеп ұжымы өткізді /М.Молдабекова // Айқын. – 2016. 

– 2 қыркүйек 
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      Нүсүпова О.   Жомарт жүректер жылуы: [«Мектепке жол» акциясы 

Алматы қ. Жетісу ауданындағы № 110 мектеп-гимназияның ұжымы да 

жалғастыруда] / О. Нүсүпова // Алматы ақшамы. - 2014. - 19 тамыз. 

       Панасенко Е.Н. Жолда жүріп-тұру қауіпсіздігі / Е. Н. Панасенко                      

// Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя. 

- 2015. - № 1. - 38-42 б. 

        Сүйін Н. Алатаудағы «Мектепке жол» акциясы: [Алматы қаласы Алатау 

ауданында өткізілген шаралар туралы]/ Н.Сүйін //Алматы ақшамы. – 2017. – 

24 тамыз 

        Тулеуова А.У. Бағдаршам: [оқушыларды жолда жүру ережелерімен, жол 

белгілерімен таныстыру] / А. У. Тулеуова // Тәрбие сағаты. - 2015. - № 1. - 60-

62 б. 

       Ізгілік А.   «Мектепке жол» акциясы басталды / А. Ізгілік 

// Айқын. - 2016. - 17 тамыз. 

 

Тамыз айының ортасы 

республикалық «Жол ашар» акциясы 
Бұл акция Қазақстан Республикасындағы  мүмкіндігі шектеулі 

балалардың тең құқықтар мен  өмірін жақсарту бойынша  ұзақ мерзімді 

перспективаның Ұлттық  жоспарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында әрбір адамның бостандығы 

мен құқықтарын сақтауға кепілдік беру арқылы қоғамдық мүдделерінің 

негізінде жеке тұлғаның бастапқы мүделлер қағидасын жариялаған.    

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қатынасы - бұл дамуында ауытқушылығы 

бар баланың белгілі деңгейдегі дербестік пен қоғамдағы тәуелсіздігін 

болжайтын әлеуметтік оңалту идеясына негізделген.  

 Халықаралық стандарттарға сәйкес Қазақстан Республикасы 

инклюзивті білім беруді төмендегідей қағидалар арқылы жүзеге асырады:  

- қоғамдық ортадағы жағымсыз әсерлерді, баспалдақтар мен тар  есіктерді 

жойып, сонымен қатар өмірдің барлық сферасына қатысу үшін барлық 

адамдарды  тең құқылы мүмкіндіктермен және ережелермен қамтамасыз ету; 

- адамның денсаулық күйіне және даму ерекшеліктеріне қарамастан 

адамдардың тепе-теңдігін мойындайды; 

- жаңа мәдени норма - адамдар арасындағы айырмашылықтарына 

сыйластықпен қарау  қалыптасады;  

- мемлекет мүмкіндігі шектеулі баланың жеке қажеттіліктерін ескере 

отырып әлеуметтік ортаға жемісті бейімделуіне барлық қажетті жағдаятпен 

және қызмет түрлерімен қамтамасыз етуге міндеті; 

- мектеп барлық баланың дене, интеллектуалды, әлеуметтік, 

эмоционалды, тіл және тағы басқа ерекшеліктеріне қарамастан қабылдап, 

оның сәтті білім алудың жолдарын іздестіруге міндеті;  

 -  мүмкіндігі шектеулі балалар қалыпты деңгейдегі балаларға тән 

ережелермен емес,  керісінше, баланың мүмкіндігі мен жағдаяттарына қарай 

әлеуметтік ортаға біріктірілуі қажет. 
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Бүгінде еліміздің барлық аймағында мүмкіндігі шектеулі балаларға білім 

беруді қолдау негізінде жалпы білім беретін мекттептерде түзете-дамыта 

оқыту сыныптары біртіндеп  ашылып жатыр. Бұл сыныптың мақсаты: әр 

сыныптағы мүмкіндігі шектеулі оқушыларды бір сыныпқа топтастырып, әр 

оқушыға  жекелеп  сыныбы мен оқу бағдарламасына сай білім беру 

 Акцияның мақсаты — балаға қатысты проблемаларға қоғамның 

тұрақты назарын аудару, мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдерге 

қарасты мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мен қалыптастыру бойынша 

мемлекеттік, қоғамдық, жеке меншік құрылымдардың, халықаралық 

ұйымдардың, бизнес ортасын, ақпарат беруші құралдарын және тағы басқа 

әлеуметтік топтардың күштерін біріктіру. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

    Ахмедалиева Д.У. Мемлекеттік бағдарлама негізінде инклюзивті білім 

беру мазмұны мен түзете дамыту жұмыстары /Д.У.Ахмедалиева //Әлеуметтік 

педагогика және өзін-өзі тану=Социальная педагогика и самопознание. – 

2012. -№ 3. – 27-28 б. 

   Ахметова К.   Инклюзивті білім беру - қайырымдылық адамгершілік 

бастауы / К. Ахметова // Дефектология. - 2016. - № 9. - 5-6 б. 

   Барашева Г.С. Даму мүмкіндігі шектеулі жасөспірімдерді өз бетімен 

еңбек етіп өмір сүруге дайындау (инклюзивтік білім) /Г.С.Барашева 

//Колледж және кәсіптік бағдар. – 2014. - № 2. – 9-10 б. 

       Бейсембаева Ә.   Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 

бағдарламаларының ерекшеліктері / Ә. Бейсембаева //Мектептегі 

психология=Психология в школе. - 2014. - № 7. - 32-33 б. 

   Дарменова И.М. Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен 

дамыту: [инклюзивті оқыту] /И.М.Дарменова //Әлеуметтік педагогика және 

өзін-өзі тану=Социальная педагогика и самопознание. – 2014. -№1.- 9-13 б.          

   Есенғазы Н. Мүмкіндігі шектелген 0-ден 18 жасқа дейінгі балалар мен 

жасөспірімдерге көрсетілген әлеуметтік, медициналық және педагогикалық 

көмектердің жаңа жолдары /Н.Есенғазы //Тілашар-Логопед. – 2011. - № 2. – 

2-4 б.; //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану=Социальная педагогика и 

самопознание. – 2012. -№ 3. – 18-23 б. 

 Жұмабекова Ф.Н.   Қазақ халқы менталитетіндегі инклюзивті білім беру 

ұғымы: [Инклюзивті білім берудің дамуына негіз болатын, қағидалар 

ұсынылып, дамытуға қойылатын негізгі талаптар берілген]                                

/ Ф. Н. Жұмабекова, Қ. Ж. Жүнісханова// 12 жылдық білім беру=12-летнее 

образование. - 2016. - № 3. - 11-16 б. 

  Махамбетова Ж.Д.   Инклюзивті білім беру жағдайында даму 

мүмкіндігі шектеулі оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау 

қызметінің ұйымдастырылуы / Ж. Д. Махамбетова // Открытая школа. - 2013. 

- № 7. - 66-69б. 

Мовкебаева З.А. Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беру 

жүйесінің дамытылуы /З.А.Мовкебаева //Педагогика және оқушы 

психологиясы. – 2013. - № 6. – 18-19 б. 
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Мовкебаева З.А.   Инклюзивті сыныптағы білім беру кеңістігін 

ұйымдастыру / З. А. Мовкебаева // Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы=Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2014. - № 10. - 8-12 б. 

Муналбаева Д.   Қазақстан Республикасының мектептерінде инклюзивті 

білім беру жүйесімен оқытудың қоғам арасындағы маңыздылығы                     

/ Д. Муналбаева, Ғ. Хабдолданова // Дефектология. - 2016. - № 9. - 2-3 б. 

Нұрманова Г.   Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік ортаға 

бейімдеу / Г. Нұрманова // Дефектология. - 2016. - № 8. - 18-23 б. 

 Нұртазина К.Ә. Инклюзивті білім берудің өзекті мәселелері: [мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқытып үйрету] /К.Ә.Нұртазина //Коррекционная 

педагогика: методика обучения и воспитания детей с нарушением развития. – 

2013. - № 1. – 28-30 б. 

Панова Е.В.   Инклюзивті оқыту ерекшеліктері / Е. В. Панова 

// Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя. 

- 2014. - № 4. - 20-22 б. 

      Сапарова Ф.С.   Арнайы инклюзивті білім берудің заманауи моделін іске 

асыру барысында әлеуметтік педагогтің жұмысын ұйымдастыру / Ф. С. 

Сапарова// Алматы ұстазы=Учитель Алматы. - 2016. - № 1. - 80-83 б. 

      Чильдебаева М.Д.   Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеудегі 

педагогикалық қызмет / М. Д. Чильдебаева //Педагогика және оқушы 

психологиясы. - 2014. - № 2. - 12-13 б. 

 

Тамыз айының ортасы – 

                                      Тамыз мәслихаты 
         Тамыз мәслихаты - әрбір мұғалім қатысуға болатын ашық білім беру 

қоғамдастығы.  

 Жыл сайын жаңа оқу жылы қарсаңында мұғалімдердің  тамыз 

педагогикалық мәслихаты өткізіледі. Дәстүрлі мұғалімдер мәслихаты  өткен 

жылдың қорытындыларын шығарып, алдағы оқу жылының болашағын 

талқылайды. Қазақстан Республикасында 1996 жылдан бері жыл сайынғы 

тамыз педагогикалық мәслихаты белгіленген тақырыпта өткізіледі. Тамыз 

мәслихатының дайындығы мен өткізілу барысында осы тақырыптарға көп 

көңіл бөлінеді. Төменде 1996-2012 жылдар аралығында өткен Тамыз 

мәслихаттарының талқыланған тақырыптар туралы мәлімет берілген.  

 

Тамыз мәслихатының тақырыптары 

1996-2013 ж.ж. 

 Ескерту: Тамыз маслихатының 1999, 2001, 2006 жылдардағы 

тақырыптары белгіленбеген.  
1996 жыл 

      Тақырыбы: «Жалпы білім мекемелерін  білім беруді адамгершілік 

және демократияландыру принциптері негізінде реформалаудағы білім 

басқармасы органдарының міндеттері». 
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1997 жыл 

      Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту 

тұжырымдамасының жобасы және 1997-1998 оқу жылындағы білім 

мекемелері қызметінің негізгі бағыттары туралы». 

1998 жыл 

      Тақырыбы: «Қазақстан Республикасында білім берудің ұлттық үлгісін 

қалыптастыруда білім беру мекемелерінің міндеттері туралы»7 

2000 жыл 

      Тақырыбы:  «Жас ұрпақты  оқыту мен тәрбиелеудің жағдайы мен 

проблемалары, болашаққа бағдар»  

2002 жыл 

      Тақырыбы: «Егемен Қазақстанның бүгінгі ұстазы: әлеуметтік беделі 

және кәсіптік мәртебесі». 

2003 жыл 

     Тақырыбы: «Білім берудің сапасы: мәселелері және оларды шешу 

жолдары». 

2004 жыл 

      Тақырыбы: «Бәсекеге қабілетті қоғам құрудың негізі сапалы білім 

беру» 

2005 жыл 

     Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың 2005 жылғы 18 ақпандағы «Қазақстан экономикалық. 

әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты Қазақстан Халқына 

жолдауы аясында ХХІ ғасыр деңгейінде білім беру мен кәсіптік даярлау». 

2007 жыл 

     Тақырыбы: «Мұғалім – мектептің жүрегі». 

2008 жыл 

     Тақырыбы: «Балаларды оқыту мен тәрбиелеудің тұжырымдамалық 

бағыттары». 

2009 жыл 

     Тақырыбы: «Білім берудің сапасы – Қазақстан Республикасының 

тұрақты даму ұстанымдарын және бәсекеге қабілеттілігін қамтамсыз ету 

кепілі». 

2010 жыл 

      Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің қазіргі 

заманғы дамыту стратегиясы: жаңа талаптар, жаңа мүмкіндіктер». 

2011 жыл 

      Тақырыбы: «Отбасы, мектеп, қоғам – игілікті болашақ үшін бірге». 

2012 жыл 

     Тақырыбы: «Білім беру жүйесін жаңғырту – адами капиталдың 

сапалы өсуінің басты бағыты». 

2013 жыл 

         Тақырыбы: «Сапалы білім  мен тәрбие беру – Қазақстанның 

мемлекеттік саясатының басымдығы» 
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2014 жыл 

         Тақырыбы:  «Білім саласының инновациялық стратегиясы – 

мемлекеттің, қоғамның және тұлғаның даму факторы» 

2015 жыл 

        Тақырыбы: «Жаңа білім беру бағдарламалары, инновациялар және 

құзыреттілік тәсіл - мектеп табысының кілті»    

2016 жыл 

         Тақырыбы: «Білімді ел –  Мәңгі ел» 

2017 жыл 

        Тақырыбы: «Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі» 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Анаш Д. Жаңа оқу жылында сапаға назар аударылады: [биылғы тамыз 

кеңесі «Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі» тақырыбында 

өтті]/Д.Анаш // Егемен Қазақстан. – 2017. – 23 тамыз 

Әбдиев Е. Ұстаз еңбегі елеулі: [Жамбыл облысында «Білімді ел – мәңгі 

ел» тақырыбында  тамыз кеңесі өтті] /Е.Әбдиев //Айқын. – 2016. – 25 тамыз 

Бағдар баяны - ілкімді ізденіс: [Астана қаласының әкімі                    

И.Н.Тасмағанбетовтің қалалық білім беру саласы қызметкерлерінің тамыз 

мәслихатында сөйлеген сөзі] // Астана ақшамы. - 2012. - №97. - 30 тамыз. 

Байназарова М. Аймақ басшысы мұғалімдерді марапаттады: 

[Қызылорда облысында білім қызметкерлерінің «Отбасы, мектеп және 

қоғамның игілікті жолындағы өзара ынтымақтастығы» тақырыбында тамыз 

мәслихаты өтті] /М. Байназарова //Айқын. - 2011. - 23 тамыз. 

Бектас Г. Тамыз кеңесі: жоспар орындалды, жоба бекітілді: [Алматыда 

Абай атындағы опера және балет театрында тамыз кеңесі өтті] /Г.бектас 

//Айқын. 2016. – 25 тамыз 

     Білімнің дамуы - қоғамның алға басуы: [Елордада педагог 

мамандардың тамыз кеңесінде әкім И. Тасмағамбетов қатысып, баяндама 

жасады] //Астана ақшамы. - 2010. - 26 тамыз. 

  Есали А.   Жаңа оқу жылына дайындық. Республикалық білім беру 

ұйымдарының тамыз кеңесі өтті: [2014-2015 оқу жылының басталуы туралы 

кеңес Алматы қ. Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды 

балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-

интернатында өтті] / А. Есали //Егемен Қазақстан. - 2014. - 16 тамыз. 

        Ескендір Р. Жаңа пәндерді енгізуге дайынбыз ба? Мұғалімдердің 

дәстүрлі Тамыз мәслихаты өтті: [Алматыда «Білім берудің сапасы - 

Қазақстан Республикасының тұрақты даму ұстанымдарын және бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету кепілі» атты тақырыпта тамыз мәслихаты өтті ] 

/Р.Ескендір //Алматы ақшамы. - 2009. -27 тамыз. 

       Ескендір Р. Биылғы Тамыз кеңесінде өзгеріс көп /Р.Ескендір 

//Алматы ақшамы. - 2011. - 23 тамыз. 

        Ескендір Р.  Есімов А.: «Мектеп директорларының мәртебесін көтерген 

жөн»: [Ө.Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында Алматы 

қаласындағы білім  қызметкерлерінің «Сапалы білім мен тәрбие беру – 
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Қазақстанның мемлекеттік саясатының басымдығы» деп аталатын Тамыз 

кеңесі болып өтті] /Р.Ескендір //Алматы ақшамы. – 2013. – 22 тамыз 

        Ескендір Р.  Бастауыш мектеп мұғалімдері бас қосты: [Алматы қ. 

бастауыш сынып мұғалімдері Алатау ауданындағы № 169 мектеп-лицейде 

Тамыз кеңесін өткізді] / Р. Ескендір // Алматы ақшамы. - 2014. - 21 тамыз. 

        Ескендір Р.   Ахметжан Есімов: Қалада әлі де 8 мектеп салуымыз қажет: 

[«Алатау» мәдениет орталығында Алматы қ. білім саласы қызметкерлерінің 

дәстүрлі Тамыз кеңесі болып өтті] / Р. Ескендір // Алматы ақшамы. - 2014. - 

21 тамыз. 

       Ескендір Қ.   Мектеп - кеме, білім - теңіз:[Алматы қ. «Білім беру 

мазмұнын жаңарту: болашаққа бағдарлану» деген атпен тамыз кеңесі болып 

өтті.Бұл жиынға ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев, 

ҚР Білім және ғылым министрінің орынбасары Е.Иманғалиев және Алматы 

қ. әкімі Б.Байбек қатысты] / Қ. Ескендір //Егемен Қазақстан. - 2015. - 22 

тамыз. 

       Ескендір Р. Білім – әлемдік, тәрбие – ұлттық болуы керек: [Алматы қ. 

білім беру қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңесі биыл «Білімді ел – 

мәңгілік ел» деген атпен Абай атындағы опера және балет театрында өтті] 

/Р.Ескендір // Алматы ақшамы. – 2016. – 25 тамыз 

        Жағыпарұлы Ж.  Елордалық білім сапасы ел назарында: [Конгресс-Холл 

сарайында Астана қ. мұғалімдердің тамыз кеңесі болып өтті.Оған қала әкімі 

И.Тасмағамбетов, Білім және ғылым министрі А.Сәрінжіпов, Парламент 

және қалалық мәслихат депутаттары, елордадағы жоғары оқу орындарының 

жетекшілері қатысты] / Ж. Жағыпарұлы // Егемен Қазақстан. - 2014. -            

23 тамыз. 

    Жаңалық Алматыдан басталады. Білімге бөлінген биылғы қаржы 

былтырғыдан 16 пайызға жоғары: [Білім беру саласы қызметкерлерінің бас 

құрылтайы дәстүрлі Тамыз кеңесі қазақ өнерінің қара шаңырағы Абай 

атындағы Опера және балет театрында «Қазақстан Республикасында білім 

беруді дамытудың қазіргі замандық стратегиясы: жаңа талаптар, жаңа 

мүмкіндіктер» тақырыбында өтті] //Алматы ақшамы. - 2010. - 26 тамыз. 

       Жұматай Е. Инновациялық зертханалар есігін ашпақ: [Елорда 

мектептерінде оқышыларға арналған инновациялық зертханалар құрылды. 

Бұл туралы елорда білім қызметкерлерінің тамыз кеңесінде Астана қ. әкімі 

Әсет Исекешев мәлімдеді]/ Е.Жұматай //Түркістан. – 2016. – 25 тамыз 

       Имамбаева Д. Тамыз кеңесі: бағдар мен бастама: [жаңартылған білім 

бағдарламасы: «0+11»,  яғни  мектепалды немесе «нөлдік» сыныптар туралы 

және аптасына 5 күндік оқу туралы] / Д.Имамбаева //Ана тілі. – 2017. – 17-23 

тамыз 

Исаева Б. Жаңа оқу жылына - жаңаша қадам: [ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің мамандары жаңа оқу жылының жаңалықтарымен бөлісуде]              

/Б. Исаева //Ана тілі . - 2011. - 18-24 тамыз. 

    Қазақстан Республикасы білім беру қызметкерлерінің 2009 жылғы 

Тамыз педагогикалық кеңесінде қаралатын мәселелер үлгісі 

//Мектеп директоры=Директор школы. - 2009. - №4. - 17-27 б.  
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          Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі                        

Б. Жұмағұловтың Астана қаласында «Білім беру жүйесін жаңғырту - 

адами капиталдың сапалы өсуінің басты бағыты» атты білім беру 

қызметкерлерінің тамыз конференциясында сөйлеген сөзінен: [тамыз 

мәслихаты]  // Қазақстан мұғалімі. - 2012. - №18-19. - 30 тамыз; //Мектеп 

директоры=Директор школы. - 2012. - № 5. -3-8 б. 

       Қайратқызы А. «Қазақ тілін оқыту әдістемесін әзірлеу керек»: [Астана 

қ. «Сапалы білім мен тәрбие беру - Қазақстанның мемлекеттік саясатының 

басымдығы» деген тақырыппен педагог қызметкерлердің тамыз жиналысы 

өтті] / А. Қайратқызы // Ана тілі. - 2014. - 28 тамыз- 3 қыркүйек. 

       Құмар Н. Ұстаз еңбегі - құрметке лайық: [Алматы қ. «Алатау» мәдениет 

орталығында білім саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз кеңесі болып 

өтті] / Н. Құмар // Ана тілі. - 2014. - 28 тамыз - 3 қыркүйек. 

        Мәмет С. Мұғалімдер форумы: [Білім және ғылым министрлігінің 

ұйытқы болуымен Астанадағы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің ғимаратында «Отбасы, мектеп, қоғам - игілікті болашақ 

үшін бірге!» деген тақырыпта отандық педагогтардың форумы өтті]                           

/С. Мәмет, Ж.Байділда  //Егемен Қазақстан. - 2011. - 26 тамыз. 

       Оразбекұлы Қ.   Ұстаздардың арына дақ түспеуі керек: [тамыз 

мәслихаты] / Қ. Оразбекұлы // Айқын. - 2012. - №156. - 22 тамыз. 

       Отбасы. Мектеп. Қоғам: Білім саласы қызметкерлерінің биылғы Тамыз 

кеңесі осы үш бірлік төңірегінде өрбіді: [Конгресс-холда білім беру 

қызметкерлерінің «Отбасы, мектеп және қоғамның игілікті болашақ 

жолындағы өзара ынтымақтастығы» тақырыбы бойынша Тамыз кеңесі өтті] 

//Астана ақшамы. - 2011. - 25 тамыз. 

      Сапарбаев Б.   Министрлік пен жергілікті билік арасындағы байланыс 

жақсартылуы қажет:[Астана қ. «Жаңа білім беру бағдарламалары, 

инновациялар және құзыреттілік тәсіл - мектеп табысының кілті» деген 

тақырыпта білім беру қызметкерлерінің республикалық тамыз педагогикалық 

кеңесі өтті.Конференцияда сөз алған Премьер-Министрдің орынбасары 

Б.Сапарбаев еліміздің білім беру саласының барша қызметкерлерін 

басталғалы тұрған жаңа оқу жылымен құттықтады. Педагогтар алдында 

тұрған маңызды міндеттерге тоқталды] / Б. Сапарбаев 

// Президент және халық. - 2015. - 28 тамыз. 

         Сейілова А. Әр оқушыға сапалы білім мен тәрбие: [Л.Гумилев атындағы 

Еуразия Ұлттық университетінде «Сапалы білім мен тәрбие – Қазақстан 

мемлекеттік саясатының басымдығы» деген тақырыпта республикалық тамыз 

кеңесі өтті] /А.Сейілова //Егемен Қазақстан. – 2013. – 24 тамыз 

         Сейілова А.   Жүйені жаңғырту - ілгерілеу кепілі: [Республикалық 

педагогикалық тамыз мәслихаты туралы] / А. Сейілова // Егемен Қазақстан. - 

2012. - №551-556. - 25 тамыз. 

          Сенбай Е.  Тестілеуден құтылсақ, мәселе шешіле ме?: [Астанада өткен 

білім саласы қызметкерлерінің «Тамыз кеңесінде» Ұлттық бірыңғай 

тестілеуден құтылуы керек жайында сөз болды] / Е. Сенбай // Айқын. - 2014. 

- 22 тамыз. 
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Тоқжанов М. Ауыл мұғалімінің жай-күйі ойландырады: [тамыз 

мәслихаты қарсаңында] /М. Тоқжанов //Егемен Қазақстан. - 2010. - 24 тамыз. 

        Тұрапбайұлы А.   Ұстаз - ұлт ойының діңгегі: [Астана қ. «Жаңа білім 

беру бағдарламалары, инновациялар және білікті ықпал ету - табысты 

мектепке бастар қадам» деген тақырыпта білім беру қызметкерлерінің 

республикалық педагогикалық тамыз кеңесі болып өтті] / А. Тұрапбайұлы // 

Егемен Қазақстан. - 2015. - 26 тамыз. 

         Үйренішбекқызы А.  Сапалы білім санмен өлшенбейді: [елордада білім 

саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз мәслихаты болып өтті]                         

/А. Үйренішбекқызы //Егемен Қазақстан. - 2011. - 24 тамыз. 

 

 

 

Тамыз 

18 жұлдыз 

 

Көрнекті ғалым-математик,  мемлекеттік, қоғамдық және саяси 

қайраткер, ғылым мен жоғары  білім саласының   

ұйымдастырушысы,  физика-математика ғылымдарының 

кандидаты, техника ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының 

академигі, Қазақстан Республикасы ғылым, техника  және 

білім беру саласы бойынша Мемлекеттік  сыйлықтың 

лауреаты, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі            

(2010-2013) Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловтың туғанына 

65 жыл (18.8.1953) 

        Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлы 1953 жылы Талдықорған облысы 

(қазіргі Алматы облысы) Қапал ауданы, Қапал ауылында дүниеге келген.     

1979 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің механика және қолданбалы математика факультетін  

бітірген. Еңбек жолын С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінде бастап, 1979-1991 жылдары осы университеттің  

комсомол комитетінің хатшы орынбасары, хатшысы, жетекші инженері, 

жетекші мұғалімі, партиялық комитет хатшысы, доценті, кафедра 

меңгерушісі,  проректоры болып қызмет сатыларынан өткен.          1991-2001 

жылдары - Қазақстан Республикасы Инженерлік академиясы Төралқасының 

хатшысы, вице-президенті, президенті.    2001-2002 жылдары - Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің бірінші вице-министрі.  

         2002-2005 жылдары - Қазақстан Республикасы Президенті 

Әкімшілігінің, Премьер-Министр Кеңсесінің бөлім меңгерушісі. 2005-2007 

жылдары «Нұр-Отан» халықтық демократиялық партиясының төрағасы, 

төрағасының бірінші орынбасары.  

         2007-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 

Төрағасының орынбасары қызметін атқарған.  

        2008 жылдан 2010 жылға дейін - Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университетінің ректоры болды. Оның басшылығымен мамандар даярлау, 

олардың бәсекеге қабілеттілігінің өсуі, қазақстандық білім беруді еуропалық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
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стандарттарға жақындату және Болон үрдісіне интеграциялаудағы сапалы 

өзгерістер бойынша университеттің жаңа принципті даму Стратегиясы 

жасалып, іске асырылды. 

        2008 жылы мамырда Б.Т.Жұмағұлов Ислам елдері Инженерлік 

академиялары федерациясының бірінші вице-президенті болып сайланды. 

       2010-2013 жылдары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі 

болды. Осы жылдары мемлекет басшысының ғылым мен білім саласын 

түбегейлі жаңғыртудың жарқын да жүйелі бастамалары -  2011-2020 

жылдарға арналған білім беруді дамытудың жаңа Мемлекеттік 

бағдарламасын әзірлеуді, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын 

түбірінен жетілдіруді, Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» жаңа 

Заңын жасаудағы, ғылымды басқару мен қаржыландырудың айрықша жаңа 

үлгісін енгізуді басқарды. 

         1998 жылдан бері – Халықаралық инженерлік академияның (штаб-

пәтері Мәскеу қ. РФ) бірінші вице-президенті. 1999 жылдан бері – Ислам 

елдері Инженерлік академиясының (FEIIC) бірінші вице-президенті. 2011 

жылы XI Бас Ассамблеяда FEIIC  академиясының президенті  болып 

тағайындалды.  

        2009-2011 жж. Бүкіләлемдік түркітілдес елдер математикалық 

қоғамының (BMOTC) президенті, 2011 жылдан бастап аталмыш қоғамның 

құрметті президенті, 2012 жылдан  Қазақстан математикалық қоғамының 

президенті.  Қазақстан Халық Ассамблеясы кеңесінің мүшесі. 

        Ғалымның ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттары мұнай өндірудің 

технологиялық процестерін математикалық модельдеу, мұнай кендерін 

игеруді автоматты талдаудың компьютерлік жүйесін жасау мәселелеріне 

арналған. Ол сұйықтық пен газ механикасының модельдері үшін жуықтама 

әдістерінің математикалық проблемаларын зерттеді, мұнай өндіру өнеркәсібі 

үшін болжау мен талдаудың автоматты жүйелерін жасады. Оның ғылыми 

зерттеулерінің нәтижелері республиканың бірқатар мұнай өндіруші 

кәсіпорындарында қолданылып, мұнайлы қабаттардың өнімділігін арттыруға 

мүмкіндік берді. Жалпы ғалымның 400-ден астам Қазақстанда және алыс-

жақын елдерде жарияланған ғылыми еңбектері, оның ішінде 11 

монографиясы, 8 оқулығы бар. Оның жетекшілігімен 20-дан астам ғылым 

кандидаты мен докторы диссертация қорғаған. Мақалалар, қоғамдық-саяси 

тақырыптағы очерк болып табылатын 500-ден аса жарияланымдары бар. 

         2014  жылдан бастап  Б.Т.Жұмағұлов  Қазақстан Республикасының 

Ұлттық инженерлік академиясының президенті.   2017 ж. 13 шілдесінен 

бастап  Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаты.   

          Б.Т.Жұмағұлов «Парасат», ІІ дәрежелі «Достық» ордендерімен, «Ерен 

еңбегі үшін» медалімен, «За трудовое отличие» КСРО медалімен, Қазақ КСР 

Жоғары Кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған. «Қазақстан 

Республикасының ғылымы мен техникасына еңбегі сіңген қайраткер», 

«Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері», 

«Қазақстанның құрметті инженері» атақтарына ие. «Нұр Отан» Халықтық-
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демократиялық партиясының «Алтын белгі» жоғары атағымен 

марапатталған. 

         Ғылым, техника және білім беру саласында интеграциялық үдерістерді 

дамыту бойынша жүргізген белсенді жұмысы үшін, халықаралық 

ынтымақтастықты дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін ЮНЕСКО-ның «Үлкен 

алтын медалімен», FEIIC Ислам елдері Федерациясы инженерлік 

академиясының «Ғылыми байланысты дамытудағы сіңірген ерекше еңбегі 

үшін» ерекше белгісімен марапатталған. Ғылым мен инженерлік істі 

дамытуға сіңірген ерекше еңбегі үшін халықаралық жоғары награда – 

Халықаралық инженерлік академиясының «Инженерлік даңқ» орденімен 

марапатталды. 
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151 

 

Сенатында сөйлеген сөзі] / Б. Жұмағұлов //Президент және халық. - 2011. - 30 

қыркүйек. 

      Жұмағұлов Б.Т.   Отбасы, мектеп, қоғам - игілікті болашақ үшін бірге      

(I Республикалық педагогикалық форумда жасаған баяндамасы)                     

/Б. Т. Жұмағұлов // Бастауыш мектеп. - 2011. - № 10. - 6-12 б. 

       Жұмағұлов Б.Т.  Ұстаздар мәртебесі тек қана жалақының өсуімен 

өлшенбейді: [Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі 

Б.Жұмағұловпен сұхбат] /сұхбаттасқан Қ.Қазы //Мерейлі ұстаз. - 2012. - №3-

4. - 27 ақпан. 

        Жұмағұлов Б.   Жолдау жаңа жетістіктерге жетелейді:[Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрі Б. Жұмағұловтың 2012 жылдың 31 

қаңтарында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өткен 

Білім және ғылым министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде сөйлеген сөзі] 

/ Б. Жұмағұлов  //Қазақстан мектебі. - 2012. - №2. - 3 -12 б. 

         Жұмағұлов Б.  Еркін елдің ертеңі - кемел білім мен ғылымда: [бүгінгі 

таңдағы ғылым, білім беру саласының жай-күйі туралы білім министрі 

Б.Жұмағұловпен сұхбат] /сұхбаттасқан С. Мәмет //Егемен Қазақстан. - 2012. - 
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4-10 мамыр. 

          Жұмағұлов Б. Қазақстанның білімі мен ғылымының жаңа бағыты: 
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14 маусым. 

Ол туралы: 
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2002. – 69 б. 

         Академик болып сайланды: [ғалым Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов 
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Тамыз айының үшінші жексенбісі – 

Спорт    күні 

Қазақстанда Спорт және туризм күні Қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығына сәйкес 1998 жылдан бастап 

тамыз айының үшінші жексенбісінде аталып өтеді. Елордада Астана қаласы 

әкімдігінің ұйымдастыруымен дәстүрлі түрде кең ауқымда аталып өтетін бұл 

күндері көптеген спорттық шаралар өткізіледі. 

Іс-шаралардың желісі – Қазақстанның спорт саласындағы 

жетістіктерін, салауатты өмір салты құндылықтарын, бұқаралық спорт және 

дене шынықтыруды дамытуды, Тәуелсіздік жылдарындағы спорттық 

инфрақұрылымды дамытуды насихаттау. 

«Қазақстанда спорт мемлекеттік саясаттың маңызды бағыты болып 

табылады. Біз республиканың әрбір тұрғыны әлеуметті тұрмысы мен жасына 

қарамастан, спортпен айналысуға мүмкіндігі болуына жағдай жасаймыз». 

Н.Назарбаев.  

Салауатты өмір салтын сақтаудың бір жолы – спортпен шұғылдану. 

Мектептерде дене шынықтыру сабағымен қатар үнемі өткізіліп отыратын 

спорттық шаралардың маңызы зор. Осы мерекеге орай «Спортпен 

достасқаның - күшіңе күш қосқаның» атты оқушыларды екі топқа бөліп, 3 

бөлімді  эстафеталық жарыс өткізуге болады.  

Эстафеталық жарыс 3 бөлімнен тұрады. 1 бөлім – таныстыру. 2- бөлім 

– жарыс түрлері. 3 – бөлім – «Қимылды ойын». 1- бөлімде әр топ өзін 

әділқазыларға  таныстырады. 2-бөлімдегі ойындар 6 түрден тұрады (арқан 
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тарту, доппен жүгіру, кім жылдам т.б.). «Қимылды ойын» бөлімінде 

«Секіргіштер» ойыны ойналады. Бұл ойынды екі топ қосылып ойнайды. 

Жарыс соңында топтарды мадақтап, құттықтайды.  Таза ауада өткізілетін 

спорттық ойындар оқушылардың денсаулығын нығайтып, жазғы демалыс 

кезінде балаларды шынықтырады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Қазақстан Республикасы. Заң. 

       Дене шынықтыру және спорт туралы: Қазақстан Республикасының 

Заңы. 2014 ж. 3 шілде № 228-Ү ҚРЗ //Егемен Қазақстан. – 2014. – 10 шілде 
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өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 549 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
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// Егемен Қазақстан. - 2016. - 11 тамыз. 
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– 152 б. 
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Т.1  – Астана: Ер Дәулет, 2009. – 560 б. 

       Қазақ олимпиадашылары: тарихи деректі басылым.Т.2. /құраст. 

Қ.Рысбек . – Астана: Ер Дәулет, 2009. – 400 б. 
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     Қусайнов А.Б.   Көнілді сайыс:[салауатты өмір салтын насихаттауда 

өткізген спортық ойындар] / А. Б. Қусайнов// Әдіскер мұғалім: әдістемелік 

бірлестік жұмысы. - 2016. - № 2. - 39-40 б. 
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бірлестік жұмысы. - 2015. - № 2-3. - 37-38 б. 
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сынып оқушылары арасында спорттың 32 түрі бойынша «Барсиада» 
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      Шырынбаев С.С. Сыныптан тыс дене тәрбиесі жұмыстарының 

құрылымдық кезеңдері / С. С. Шырынбаев // Валеология. Салауатты өмір 

салты=Здоровый образ жизни. - 2016. - № 5-6. - 4-6 б. 

 

 

29 тамыз – Ядролық сынақтарға қарсы  

іс-қимылдың  халықаралық күні 

       2009 жылдың желтоқсан айында Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 

ассамблеясы Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың Халықаралық күні 

ретінде жариялау туралы Қазақстанның қарарын бірауыздан қолдады. Бұл 

атаулы дата, яғни 29 тамыз БҰҰ, әлем елдері, үкіметаралық және ҮЕҰ-дың 

Ядролық сынақтарды тоқтатуға бірлесе күш салатын күні. Бұл қауіпсіз 

әлемді құрудағы талаптардың бірі болып табылады. БҰҰ Бас 

Ассамблеясының осыған сәйкес қарарының преамбуласында «адамның өмірі 

мен денсаулығына қауіп төндіретін жойқын апат салдарына жол бермеу 

арқылы ядролық сынақтарға нүкте қою» қажеттігі көрсетілген.  Соңғы 

жылдары әлем Қазақстан бастамаларын жиірек тыңдай бастады. 22 жыл 

бұрын Қазақстан аумағында Семей ядролық полигоны жабылған болатын. 

Бұл Қазақстанның жер-жаһанды ядролық қарусыздандыру үдерісіне қосқан 

үлесін әлем қауымдастығы тарапынан мойындаудың нақты дәлелі болса 

керек. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстан басқа мемлекеттермен бірлесе 

отырып, ядролық қарусыздандыру және ядролық қару-жарақты таратпау 

тәртібін күшейту жұмысына барынша атсалысып келеді. Бүгінде ядролық 

қару-жарақ қоймасын жою туралы тарихи шешімді қабылдаған Қазақстан 

халқының әрекеті әлемді ядролық қарудан азат етудің жарқын үлгісі болып 

табылады. Саяси еркі бар барлық халықтар мен мемлекет басшылары 

осындай таңдау жасай алады деген сенім мол. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Назарбаев Н.   Ядросыз қарусыз әлем қалыптастыру ісін адамзаттың 

ХХІ ғасырдағы басты мақсаты етуге шақырамын : Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2015 жылы 28 қыркүйек күні 

БҰҰ бас Ассамблеясының сессиясында сөйлеген сөзі / Н. Назарбаев                

// Ақиқат. - 2015. –№ 11. – 5-7 б. 

      Анаш Д.   Ядролық қатерден азат келешекке үндеді. «Невада-Семей» 

халықаралық антиядролық қозғалысына - 25 жыл / Д. Анаш //Егемен 

Қазақстан. - 2014. - 2 қыркүйек. 

     Асанкелдіұлы А. Адамзат тарихындағы айтулы күн: [29 тамыз Ядролық 

сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күні ретінде БҰҰ  аясында 

аталып өтіледі, себебі осы күні БҰҰ Бас Ассамблеясы маңызды қарарға қол 

қойған]  /А.Асанкелдіұлы //Егемен Қазақстан. – 2017. – 29 тамыз 

      Бәкір Ә.   Сойқанға қарсы шыққан Сужиков: Семей ядролық полигоны 

туралы орталыққа хат жазғаны үшін қудаланған Семей облыстық партия 
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антиядролық қозғалыстардың көшбасшысы (29 тамыз – ядролық сынақтарға 

қарсы іс-қимылдың халықаралық күні) /Ә.Құланбай // Егемен Қазақстан. – 

2017. – 29 тамыз 

        Оспанбай А.   Ядролық арсеналдан бас тартқан Қазақстан әлем 

халықтарының құрметіне ие болды / А. Оспанбай //Түркістан. - 2016. - 25 

тамыз. 

       Сәрсеке М.   Семей полигоны - қасірет ошағы: [жазушы Медеу 
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30 тамыз -  Қазақстан Республикасының 

Конституциясы күні 

       Қазақстанда тұңғыш рет Конституция 1924 жылы одан кейін, 1937, 

1978, 1993, 1995 жылдары жазбаша түрде қабылданды. Ал қазіргі 

қолданылып жүрген Конституция 1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық 

референдум арқылы қабылданған. Оған дейін, яғни, Қазақстан тәуелсіздік 

алғаннан кейін 1993 жылы 28 қаңтарда өзінің алғашқы Ата Заңын 

қабылдаған болатын. Бірақ   1993 жылғы Конституция ескі әкімшілік, 

әміршілдік ережелеріне көбінесе кеңестік демократия қағидаларына 

негізделгендіктен, жаңа қоғам өмірінің талабына жауап бере алмады. Онда 

адам құқықтары мен бостандықтары, оларды жүзеге асыру қағидалары, 

мемлекеттік өкімет билігін жүзеге асыру нысандары, басқару саласындағы 

демократиялық институттардың қызметі жете көрсетілмеген еді. Осыған 

орай 1995 жылы Конституция қабылданды. Жаңа   Конституцияның 

ерекшеліктері заң шығарушы, атқарушы сот билігін белгілеп, олардың 

құзіретін, өзара іс-қимыл бірлігін заң тұрғысынан айқындап береді. 
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Мемлекеттік лауазымды адамдардың, азаматтардың конституциялық 

құқықтары  мен бостандықтарын бұзуға жол бермейді.  

      Еліміздің Ата Заңы жүздеген жылдар бойы қалыптасқан адамзат 

баласының жалпы құндылықтарын өз бойына сіңірді. Конституциямызда 

адамдардың табиғи құқықтары мен бостандықтары, билік институттарын 

демократиялық жолмен қалыптастыру және дамыту, Қазақстан аумағында 

азаматтық қоғам құру туралы дүниежүзі таныған прогрессивті идеялар 

бекітілді. Ол елімізде сан алуан идеологиялық, сенімдік, ұлттық, азаматтық 

ұжымдар мен топтардың бірлесіп бейбіт өмір сүруін қамтамасыз етуге 

бағытталған. Конституциямызда бекітілген нормалар Қазақстан 

Республикасын гүлдендіру мақсатында еліміздің барлық азаматтарының 

бірлесіп, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып қызмет етулері үшін 

жағдайлар жасайды.      

      Конституция Қазақстан Республикасын демократиялық мемлекет деп 

жариялайды. Оның демократиялылығы, ең алдымен, мемлекет ішінде халық 

басқаруын қамтамасыз етуінен көрінеді. Ата Заң 3-бабының 1-тармағында 

мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық делінген. Бұл 

конституциялық норма Қазақстанның халықтық мемлекет екендігін білдіреді. 

Халықты жоғары биліктің иесі ретінде тану халық суверенитетінің көрінісі 

болып табылады. Конституция күні жас ұрпақты отаншылдыққа 

тәрбиелейтін осындай жетістіктерімізді еске алу және жоспарларды 

жұртшылыққа жеткізу әр азаматтың парызы. Өйткені, елдің жеткен биігі – 

біздің жетістігіміз!  

           Қазақстан Республикасының қазіргі Конституциясы 1995 жылғы 30 

тамызда бүкіл халықтық референдумда қабылданды. Бұл күн мемлекеттік 

мереке — Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. 1998 және 2007 

жылдары Конституцияға Президенттің өкілдігін кеңейтетін елеулі өзгерістер 

енгізілді. 

      Оқушының өзін тұлға ретінде сезініп, азаматтық-құқықтық міндеттерін 

және өмір сүруге, денсаулығын сақтауға, басқа адамдар сияқты тең құқығы 

бар екенін түсіндіру мақсатында Конституция күніне орай көптеген іс-

шараларды өткізуге болады.    
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1 қыркүйек – Білім күні 

      Білім күні – Қазақстан Республикасы Президентінің 1998  жылғы 20 

қаңтардағы Жарлығына сәйкес аталып өтіледі. Бұл күн - алғашқы 

қоңыраулар мен толқыныстар күні, мектеп табалдырығын алғаш рет 

аттайтын бүлдіршіндердің асыға күткен күні. 1 қыркүйек - ең алдымен 

оқушылар мен студенттердің, мұғалімдер мен оқытушылардың жаңа оқу 

жылы басталған мереке күні. 1 қыркүйек үлкенге де, кішіге де ортақ, 

дәстүрлі мерекеге айналды. Дәл осы күннен бастап, алғашқы қоңырау үнімен 

бірге, әр адам өмірінің жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі 
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басталады. Оқу орындарының табалдырығын алғаш аттағалы тұрған 

бүлдіршіндердің ерекше күні. Бұл күні біздің кішкентай азаматтарымыз 

алғашқы рет әлемді тануға керемет жол ашатын мектеп табалдырығын 

аттайды. Болашақ мектеп түлектері үшін бұл өздерінің өмір жолын таңдауда 

ерекше маңызы бар шешуші жыл. Ал барша студенттер үшін бұл – кейіннен 

өмір бойы қызмет ететін, өз таңдауларының дұрыстығын саралайтын жыл. 

Білім күні тек оқушылардың және білім алушылардың ғана мейрамы емес, 

сонымен қатар жас ұрпақты білім шыңына, жалпы әлемдік өркениет 

жетістіктеріне жетелейтін, мұғалімдер мен оқытушылардың да мейрамы! 

Білім күні – өз балаларынан өмірлерінің жалғасын, арман-мақсаттарының 

орындалып, олардың жарқын болашағын көруге үміттенген  ата-аналардың 

да мейрамы.  Білім күні – гүлденген, тәуелсіз еліміз Қазақстанның 

болашағының мейрамы! Жаңа оқу жылы жылда Конституция сабағымен 

басталады. Ата Заңымыз азаматтардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз 

етіп, бейбітшілікті, ұлтаралық келісімді, Қазақстанның гүлденуін нығайтып 

қана қоймай, сонымен қатар қажетті және сапалы білім алуға зор мүмкіндік 

беріп отыр. Білімді дамытуға, жастардың азаматтық және кәсіби 

қалыптасуына, дене және ойын шынықтыруға мемлекеттің көрсетіп отырған 

қамқорлығының куәгерлеріміз. 

     Мектептерде бұл күні жаңа оқу жылына арналған салтанатты жиындар 

дәстүрлі түрде өтеді. Мерекеге орай «Сабақ басталар сәт», «Білім күні» атты 

тақырыптармен салтанатты жиындар өтізуге болады. Мерекені мектеп 

мақтаныштары - үздік оқушылар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Туын әкелу рәсімімен бастайды және Мемлекеттің әнұраны айтылады.  

Сонымен қатар мектеп басшыларына, мереке қонақтарына, ата-аналарға сөз 

беріледі және білім күніне арналған әндер айтылып, өлеңдер оқылып, билер 

биленеді. Мерекелік жиын «Алғашқы қоңыраудың» соғылуымен аяқталады.  
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Республикасы. Заң //Егемен Қазақстан. - 2007. - 15 тамыз; Қазақстан 

Республикасы Парламентінің жаршысы. - 2007. - № 20. - 151-қ. 

          Қазақстан Республикасы. Заң 

          «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы: 2011 жылғы 24 қазандағы №487- IV Қазақстан 

Республикасының Заңы /Қазақстан Республикасы. Заң //Мұғалім және Заң = 

Учитель и Закон. - 2011. - №6. - 3-16 б.; Қазақстан Республикасы 

Парламентінің жаршысы. - 2011. - № 18. - 142-қ;  Егемен Қазақстан. - 2011. - 

29 қазан;  Республика ұстаздары. - 2011. - №23-24. - желтоқсан. 

        Қазақстан Республикасы. Заң. 

      Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы : Қазақстан 

Республикасының Заңы. 2015 ж. 13 қарашадағы № 398-Ү ҚРЗ / Қазақстан 

Республикасы. Заң // Егемен Қазақстан. - 2015. - 18 қараша. 
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Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) Жарлық. 
    Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы: Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2010 ж. 7 желтоқсан № 1118 Жарлығы 

/Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) Жарлық //Егемен 

Қазақстан. - 2010. - 14 желтоқсан; Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. - 2011. - № 5. - 49-қ. 

Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) Жарлық. 
        Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы: Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2016 ж. 1 наурыз № 205 Жарлығы /Қазақстан 

Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) Жарлық //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы. - 2016. - № 17. - 85-қ. 

Қазақстан Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. Бұйрық. 
     Орта білім беру ұйымдары үшін мектеп формасына қойылатын 

талаптарды бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26    бұйрығы / Қазақстан 

Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. Бұйрық // Егемен Қазақстан. - 

2016. - 18 маусым. 

*      *      * 
Абаған Б. 24 жаңа мектепте алғашқы қоңырау сыңғырлайды: [биылғы 

оқу жылында Алматы облысында  білім күніне қарай 24 жаңа мектеп 

ашылды] / Б.Абаған // Айқын. – 2017. – 26 тамыз 

Альменова Г.А.   Мәңгілік Ел: Бір ел - бір тағдыр (1 қыркүйек - білім 

күніне арналған тәрбие сынып сағаты. 9-сынып) / Г. А. Альменова 

// Мектеп - 45 минут. - 2016. - № 5. - 45-46 б. 

         Анаш Д.   Алғашқы қоңырауға - алты мектеп! Жыл соңына дейін 

Шығыс Қазақстанда тағы 23 білім мекемесі ашылады деп күтілуде:                

[1 қыркүйек - Білім күніне Шығыс өңірінде жаңадан салынған алты 

мектептің есігі ашылды] / Д. Анаш //Егемен Қазақстан. - 2014. - 2 қыркүйек; 

Мерейлі ұстаз. - 31 тамыз-1 қыркүйек. 

          Әліпбай С. Кім қайда бет алды (Мектеп реформасы туралы толғаныс)        

/ С. Әліпбай // Егемен Қазақстан. - 2016. - 3 маусым. 

         Жаңа оқу жылымен! Мемлекет басшысы қазақстандықтарды Білім 

күнімен құттықтады: [Н.Назарбаев Астана қаласындағы № 75 жаңа 

көпсалалы мектеп-гимназиясындағы алғашқы қоңырауға қатысты] 

// Мерейлі ұстаз. - 2014. - 31 тамыз-1 қыркүйек. 

         Жолдасқалиева А.   Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ:[1 қыркүйек - Білім күні. (Тәрбие сағаты)] / А. Жолдасқалиева 

// Мектеп - 45 минут. - 2015. - № 2. - 45-46 б. 

        Жонтаева Ж. Көздегеніміз - білімді де білікті ұрпақты тәрбиелеу:                

[1-қыркүйегінен бастап Қазақстан мектептері жаңа білім беру 

бағдарламасына көшеді] / Ж. Жонтаева // Президент және халық. - 2016. - 17 

маусым. 
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       Жұматай Е.   «Қазақстанның болашағы - мұғалімдердің қолында»           

1 қыркүйек - Білім күнінде Елбасы осылай атап көрсетті / Е. Жұматай 

// Түркістан. - 2014. - 4 қыркүйек. 

        Жұмахметұлы Е.  Білім – экономикалық дамуымыздың кепілі: [жаңа 

оқу жылына орай  «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы қолға алынып 

отыр] / Е.Жұмахметұлы // Алматы ақшамы. – 2017. – 1 қыркүйек 

       Иманжан К. Білім берудің қазақстандық үлгісі дамудың жаңа сатысына 

көтерілуде. 1 қыркүйек – Білім күні /К.Иманжан //Президент және халық. – 

2017. – 1 қыркүйек 

         Қалдан Е. Бес күндік оқыту бекер емес: [Алматыда өткен «Ғылым мен 

бизнес» ғылыми форумында Ерлан Сағадиев оқыту жүйесінің маңызы 

туралы кеңірек мәлімет берді] / Е. Қалдан // Айқын. - 2016. - 12 сәуір. 

         Мәмет С.   Нұрсұлтан Назарбаев: Бала тәрбиелеу - болашаққа ең үлкен 

инвестиция: [Н.Назарбаев Астана қ. № 75 жаңа көпсалалы мектеп-

гимназиясындағы алғашқы қоңырауға қатысты] / С. Мәмет, А. Сейілова 

// Егемен Қазақстан. - 2014. - 2 қыркүйек. 

         Мәмет С. Рухани жаңғыруда білімнің үлесі үлкен: [1 қыркүйек – Білім 

күні] /С.Мәмет // Егемен Қазақстан. – 1 қыркүйек 

         Мектеп – кеме, білім – теңіз: [бірінші сыныпқа енді баратын баланы  

мектепке қызықтыру туралы  кеңестер ] //Жас Алаш. – 2017. – 29 тамыз 

        Нұрмұхан А. Білекке емес, білімге сен: [1 қыркүйек – Білім күні]              

/ А.Нұрмұхан //Айқын. – 2017. – 1 қыркүйек 

         Өміров Т.   «Қазақстан – 2050» стратегиясы: бір халық, бір ел, бір 

тағдыр: [автор өзінің білім күні «Қазақстан-2050 стратегиясы: бір халық. бір 

ел, бір тағдыр» атты өткізген сабағын ұсынады] / Т. Өміров, Б. Өмірова 

// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2014. - № 9. - 71-77 б. 

      Рамбаева А.   Сәлем саған, сүйікті мектебім: [білім күніне арналған 

салтанатты жиын] / А. Рамбаева // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 

2016. - № 8. - 49-50 б. 

       Сағадиев Е.  Білім және ғылым министрі Е.К.Сағадиевтің бірінші 

баспасөз хабарламасы (Білім берудің және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған бағдарламасының қабылданғанына енді ғана екі жеті 

толып отыр) / Е. Сағадиев // Білімді ел=Образованная страна. - 2016. - 15 

наурыз. 

              Сәрсенбекова Г.   Сыңғырла, алғашқы қоңырау!: [алғашқы қоңырау         

1 сыныпқа қабылданған оқушыларға арналған салтанатты мерекенің 

сценарийі] / Г. Сәрсенбекова //Сынып жетекшісі=Классный руководитель. - 

2011. - № 5. - 23-24 б. 

         Табылды Ә.    Білім күні: [«Білім күніне» арналған мерекелік кештің 

әдеби-музыкалық қойылымы] / Ә. Табылды // Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері. - 2013. - № 9. - 8-10 б. 

        Табылды Ә. Тілашар: [бірінші сынып оқушыларына арналған тілашар 

дәстүрі] /Ә.Табылды //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының 

сценарийлері. – 2013. - № 9. – 12-13 б. 
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        Хусайнова А.З.   1-қыркүйек - Білім күні /А. З. Хусайнова 

// Тәрбие сағаты. - 2014. - № 1. - 23-25 б. 

       Шахизатқызы Б.  Мен - Мәңгілік Ел ұланымын: [жаңа оқу жылына 

арналған тәрбие сағаты] / Б. Шахизатқызы // Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері. - 2016. - № 11. - 13-14 б. 

 

 

3 қыркүйек 

 

Ағарту iсiнiң көрнектi қайраткерi, орта мектепке арналған 

оқулықтар мен бағдарламалардың авторы, Қазақ КСР Ағарту 

министрінің орынбасары (1972-1988), Әуезхан Қанафияұлы 

Қанафиннiң туғанына 90 жыл (3.09.1928). 

     Қанафин Әуезхан Қанафияұлы 1928 жылы 3 қыркүйекте Қарағанды 

облысы Ақтоғай ауданы, Қараұжмақ қыстағында туған.  

       1945 жылы Қарқаралы қаласындағы Абай атындағы педучилищеге түсiп, 

оны 1947 жылы бiтiредi де сол жылы Алматыдағы Қазақтың мемлекеттiк 

университетiне түседi. 1952 жылы Әуезхан Қанафин Ақтоғай ауданындағы 

М.Горький атындағы орта мектепте оқу iсiнiң меңгерушiсi, мектеп 

директоры болып iстейдi. 

     1954 жылы Балқаш қаласындағы Абай атындағы қазақ орта мектебiнде 

еңбек етiп, 1965 жылы Балқаш қалалық оқу бөлiмiнiң меңгерушiсi болды, ал 

1972-1988 жылдары Қазақ КCР Ағарту министрiнiң орынбасары болып 

қызмет істеді. 

       Әуезхан Қанафияұлы IХ және ХI сыныптарға арналған әдебиет 

хрестоматиясының және бағдарламалардың авторы. Ұлтын сүю, ұлтжанды 

болу дегендi сөзбен емес iсiмен көрсеткен ол, 1976 жылы Қазақстан Орталық 

партия комитетiне дәлелдей жүрiп, жоғары кластарда араб тiлiн енгiздi. 

Республикада тұңғыш рет Н.Келiмбетовпен бiрiгiп, оныншы сынып 

оқушыларына түрiк халықтары әдебиетiнiң оқулық хрестоматиясын жазып 

шығарды. 

      1989 жылдан ол Ы.Алтынсарин атындағы Ғылыми-зерттеу педагогикалық 

институтының (қазiргi Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың Бiлiм 

Академиясы) аға ғылыми қызметкерi. Ол қазақ әдебиетi проблемаларына 

сәйкес ХI сыныпта қазақ әдебиетiн тереңдетiп оқытудың жаңа 

бағдарламасын жасады. 

      Бiрнеше рет қалалық, облыстық кеңестің депутаты болып сайланды. 

«Құрмет белгiсi» орденi және үкiмет медальдарымен марапатталды. 

Ұлағатты ұстаз Бүкiлодақтық ауылшаруашылығы көрмесiнiң «Алтын 

медалiнiң», Ы.Алтынсарин, Н.К.Крупская атындағы медальдардың иегерi. 

Оған «Қазақстан Республикасына еңбек сiңiрген мұғалiмі» құрметтi атағы 

берiлдi.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Қанафин Ә. және т.б. Қазақ әдебиетi хрестоматиясы ХI кластар үшiн 

қосымша /Ә.Қанафин. - Алматы: Рауан,1992.  

          Қанафин Ә.  Мен өз ғасырымның азаматымын /Ә.Қанафин. - Алматы 

РБК,1998. – 69 б. 
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          Қанафин Ә. Түркi халықтары әдебиетi / әдебиет пәнi мұғалiмдерiне 

жетекшi құрал /Ә.Қанафин. - Алматы Рауан, 1993. – 28 б. 

          Қанафин Ә.  Түркi халықтары әдебиетi /Ә.Қанафин. - Алматы: Рауан, 

1992. 40 б. 

           Қанафин Ә.   Демократия және бiлiм беру саласы /Ә.Қанафин                    

// Қазақстан мұғалiмi. – 2002. – 29 мамыр. 

          Қанафин Ә. Ортаға салар ойлар көп… Бiлiм және ғылым 

министрлігінің назарына /Ә.Қанафин // Қазақстан мұғалiмi. – 2002. – 24 

сәуiр. 

          Қанафин Ә.  Уақыт және мектеп: [мектепте тарихи ескерткiштi 

қорғауға баулу] /Ә.Қанафин // Қазақстан мектебi. – 1998. - ғ 4. 33 – 37 б. 

          Келімбетов Н. Түркi халықтары әдебиетi: Орта мектептiң 10-

сыныбына арналған оқулық-хрестоматия /Н.Келімбетов, Ә.Қанафин - 

Алматы:         Рауан, 1996. – 255 б.  

         Қанафин Ә. Алтынайдың арғы атасы – атақты ақын Нармамбет 

/Ә.Қанафин //Ана тілі. – 2010. – 13 мамыр 

         Қанафин Ә.  12 жылдық моделді жүзеге асыруға 6 ұсыныс: 

[сауалнамаға жауап] /сауалнаманы жүргізген Н.Қабылбек, М.Майшығұлова 

//Заман-Қазақстан. – 2011. – 10 наурыз 
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Қанафияұлымен әңгiме /әңгiмелескен С.Әбiшқызы] // Қазақстан мектебi. – 

1998. - № 7-8. – 3 –17 б. 

          Ергөбек Қ. Азамат жолы: (Әуезхан Қанафин және оның мемуарлық 

жазбасы жайында ой-толғақ) /Қ.Ергөбек //Қазақ әдебиетi. – 1998. – 4 

қыркүйек. 

 

Қыркүйек айының екінші жексенбісі –  

Отбасы күні 

       Мемлекет басшысы Қазақстанда жаңа мерекені атап өту жөніндегі 

Жарлыққа қол қойды.  ҚР Президенті Жарлығымен қыркүйектің екінші 

жексенбісі – отбасы күні болып белгіленді. Отбасы күні Қазақстанда тұңғыш 

рет 2013 жылы 8 қыркүйек күні  аталып өтілді. Оның мақсаты – жанұялық 

құндылықтарды  нығайту.   

      Адам өмірі отбасынан басталады, адам отбасынан азамат болып 

қалыптасады. Отбасы - махаббат, құрмет, береке мен сүйіспеншіліктің көзі, 
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соның негізінде кез келген өркениетті қоғам құрылады, онсыз адам өмір сүре 

алмайды. Отбасының дәулеттілігі - мемлекет дамуы мен прогресінің өлшемі. 

      Отбасы күнінде мұғалімдер оқушылардың отбасы жарастығы, 

татулығы мен отбасы мүшелеріне сүйіспеншілік сезімін арттыру мақсатында 

«Отбасы жарастығы» атты тақырыпта тәрбие сағатын өткізуге болады. 

Мұғалім оқушылардың отбасы жарастығы мен татулығы және ол арқылы 

адамдар қандай табыстарға жете алатындығы туралы түсініктерін дамыта 

түсу үшін «Ойланайық, пікірлесейік» айдарымен берілген сұрақтар бойынша 

әңгімелесу әдісін жүргізеді. Мұғалім әңгімелесу барысында оқушылардың 

түйген ойларын «Отбасы татулығы» атты аңыз әңгімемен жалғастырады. 

Жаңа ақпарат отбасы туралы оқушы білімдерін нығайта түседі. Содан соң 

«Сахналау» айдарымен берілген тапсырмаларды рөлдермен орындату 

арқылы отбасындағы үлкен мен кішінің бір-біріне ізет-құрметін, қарым-

қатынасын айқындай түседі. Сабақта әртүрлі ойындар да ойнатуға болады. 

Мыс: «Айналайын, толғанайын!» ойынында мұғалім оқушылардың ортаға 

кезекпен шығып, үлкен адамдардың өздерін еркелетіп, жақсы көріп айтатын 

сөздерін солардың дауыс ырғағына салып айтуды ұйымдастырады. «Назар 

аударыңыз» айдарымен берілген қорытындылау оқушылардың отбасы 

жарастығы мен сыйластығы туралы білімдерін бекітіп, сабақтан алған 

білімдерін бір ойға тоғыстырады. Оқушылар осы сабақтан алған әсерлерін 

«Әкем-әнім» әнін айтумен жалғастырып, мұғалім сабақты аяқтайды. 
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34-35 б. 

        Макарова А.   Адамзаттың келешегін тәрбиелеу жауапкершілігі:[ата-
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29-30 б. 
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       Сыпатаева Ш.С.   Шаңырағым - шаттығым: [7-8 сыныпқа арналған 

«Шаңырағым – шаттығым» атты ашық тәрбие сағаты] / Ш. С. Сыпатаева       

// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2016. - № 1. 

- 23-24 б. 

       Сыйхынбаева Ф.С.   Бастауыш мектеп оқушыларының адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыруда отбасының алатын орны / Ф. С. Сыйхынбаева 

// Вестник образования. - 2014. - № 6. - 14-17 б. 

       Тлебаева Д.А.   «Отбасы мен мектеп арасындағы ынтымақтастық 

жұмыстарын жүргізу бойынша психологиялық тәжірибелері» (авторлық 

бағдарлама) / Д. А. Тлебаева// Дарын. - 2016. - № 3. - 45-48 б,. 

       Ыбышева М.   Бала тәрбиесіндегі отбасы мен мұғалім қызметінің 

ынтымақтастығы / М. Ыбышева // Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 

2015. - № 6. - 21-24 б. 

 

21 қыркүйек – Дүниежүзілік  

бейбітшілік күні 

       Бұл атаулы күн 1982 жылдан бастап, Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) 

Бас Ассамблеясының шешімімен қыркүйектің үшінші сейсенбісінде аталып 

өтіледі.  

       1981 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы 34-ші сессиясында БҰҰ-ның 

Жарғысына сәйкес ұйымның негізгі мақсаты - ұлттық және халықаралық 

деңгейде бейбітшілікті қолдау екендігі еске алынды және әлемнің ұлттары 

мен ұлыстары арасында бейбітшілікті нығайтуға және мерекелеуге арналған 

күн белгілеуге шешім қабылданды. 

       2001 жылы  қыркүйектің 7-сінде БҰҰ-ның бас Ассамблеясы 

Халықаралық бейбітшілік күнінің маңызын арттырып, барлық әлемдегі 

жауласып жатқан тараптарды жыл сайын Бүкілдүниежүзілік оқ атуды 

тоқтату күнін атап өтуге шақырды. 

       Осы мереке туралы оқушыларға мағлұмат беру мақсатында 

сыныптарда сынып сағаттарын, әңгімелер өткізуге болады. Халықаралық 

бейбітшілік күнінің маңызы мен мақсаты, қазіргі кездегі Дүниежүзіндегі 

бейбітшілікті нығайтуға қосылып жатқан   шаралар туралы, соғыс 

зардаптары,  атом полигондарының адамзатқа әкелетін зияны туралы толық 

түсіндіріп өту керек. Осы мақсатта «Жер мен ел жарасын қалай 

сауықтырамыз?» атты Семей полигонының зардаптары туралы конференция-

сабақты  алуға болады.  

 Мұғалім «Полигон» бейнетаспа сюжетін көрсету арқылы  қазіргі 

кездегі Семей өңірінің жағдайын баяндайды және де  интерактивті тақтаны 

қолдану арқылы Қазақстанның көптеген экологиялық аймақтарына тоқтала 

келе, Семейдегі радияцияның зардаптары туралы суреттер, слайдттар 

көрсетеді. Оқушылар өздерінің дайындап әкелген «Жер–Ана жыламасын», 

тақырыптағы  баяндамаларын оқиды.  
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/А. Мұқышева // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 5. -20-22 б. 

      Садықов С.   Бейбітшілік пен жасампаздықтың қайнар көзі: [Елбасының 

«Нұрлы жол»- болашаққа бастар жол атты Жолдауын талқылау] / С. Садықов 

// Егемен Қазақстан. - 2015. - 11 ақпан. 

      Сәтімбеков Р.  Жер - Анаға тәуелді тағдырымыз, Жер - Анаға арналсын 

ән жырымыз! / Р. Сәтімбеков, Ұ. Алпысбаева, Ш. Ахметова //Мектептегі 

мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2016. - № 12. - 10-13 б. 
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      Табылды Ә.   Әрқашан күн сөнбесін (бейбітшілік тақырыбына арналған 

әдеби музыкалық кеш) / Ә. Табылды //Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері. - 2015. - № 8. - 5-6 б. 

     Тулеубаева Л.   Қазақстан тарихы (11-сынып): [Семей атом полигоны 

туралы] / Л. Тулеубаева //Средняя школа Казахстана=Қазақстан орта мектебі. 

- 2015. - № 8-9. - 19-20 б. 

 

 

 

25 қыркүйек 

 

Химия ғылымдарының докторы, профессор Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері Немеребай Нұрахметұлы  

Нұрахметовтың туғанына 80 жыл (25.9.1938-21.11.2017) 

               Нұрахметов Немеребай Нұрахметұлы  1938 жылы                                                                  

25 қыркүйекте Алматы облысы, Ескелді би ауданында, Жетісу ауылында 

дүниеге келген. 1962 жылы Қазақ Мемлекеттік университетін бітірген.  

(қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті). 1962-1991 

жылдары Қазақ Мемлекеттік университетінде (қазіргі әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық Университеті) аға лаборант, стажер-зерттеуші, аспирант, аға 

оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, дайындық бөлімшесінің деканы 

болған. 1991-1997 жылдары Ыбырай Алтынсарин атындағы  Қазақтың білім 

беру проблемалары институтының директоры болды (қазіргі Ы.Алтынсарин 

атындағы Қазақтың білім  академиясы). 1997 жылдан Қазақ Мемлекеттік 

университетінде  (қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті) 

бейорганикалық химия кафедрасының профессоры қызметін атқарып келеді. 

         Негізгі ғылыми-зерттеулерінің бағыты анорганикалық қышқылдардың 

органика негіздерімен әрекеттесуі және оның қосылыстарының 

(амидқышқылдарының) физика-химиясына арналған. Сондай-ақ 2 

монография, 17 оқулық, 35 оқу құралы, 14 авторлық куәлік және 400-ден 

астам ғылыми-әдістемелік мақалалардың авторы.  

        Н.Нұрахметов  31 томдық қазақша-орысша, орысша-қазақша 

терминологиялық сөздіктер жасауға қатысқаны үшін Қазақстан Мемлекеттік 

сыйлығын алған.  «Құрмет» орденімен марапатталды, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Нұрахметов Н.Н. Химия: Жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін 

мектептің 8-сыныбына арналған оқу құралы. 2 –бас. /Н.Нұрахметов, Н.А. 

Заграничная, К.А. Сарманова. – Алматы: Мектеп, 2008. – 160 б. 

       Нұрахметов Н.Н. Химия: Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына 

арналған оқулық /Н.Н. Нұрахметов, К.А. Сарманова, К.М. Жексембина. – 

Алматы: Мектеп, 2004. – 224 б. 

       Нұрахметов Н.Н. Химия: Жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін 

мектептің 9-сыныбына арналған оқу құралы /Н.Нұрахметов, Н.Заграничная. 

2-бас. – Алматы: Мектеп, 2009. – 120 б. 

       Нұрахметов Н.Н. Химия: Дидактикалық материалдар. Жалпы білім 

беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына 
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арналған оқу құралы /Н.Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.А. Заграничная. – Алматы: 

Мектеп, 2006. – 192 б. 

       Нұрахметов Н.Н.  Химия. Жұмыс дәптері: жалпы білім беретін 

мектептің 9-сыныбына арналған оқу құралы /Н. Н. Нұрахметов, Н. А. 

Заграничная. - Алматы: Мектеп, 2005. - 120б.  

      Нұрахметов Н.Н. Химия: Тест бағдарламалары: Жоғары сынып 

оқушылары мен талапкерлерге, мұғалімдер мен репетиторларға арналған 

құрал /Н. Н. Нұрахметов, Н.А.Заграничная, Ә.Е.Темірболатова. - Алматы : 

Мектеп, 2006. - 255 б. 

     Нұрахметов Н.Н. Химия: жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-

гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық                               

/Н.Н. Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная. -Алматы: Мектеп, 2006. - 207 б. 

     Нұрахметов Н.Н. Химия: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-

математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық   /Н. Н. Нұрахметов, 

Қ.Бекішев, Н.Заграничная. - Алматы: Мектеп, 2006. - 336 бет., суретті.  

      Нұрахметов Н.Н. Химия. Дидактикалық материалдар: жалпы білім 

беретін мектептің жаратылыстану- математика бағытындағы 10- сыныбына 

арналған оқу құралы /Н. Н. Нурахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная. – 

Алматы:  Мектеп, 2006. - 192б.  

     Нұрахметов Н.Н. Химия. Дидактикалық материалдар: жалпы білім 

беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына 

арналған оқу құралы / Н. Н. Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная. - 

Алматы: Мектеп, 2006. – 136 б. 

     Нұрахметов Н.Н. Химия. Әдістемелік нұсқау: жалпы білім беретін 

мектептің жаратылыстану-математика   бағытындағы 10-сынып 

мұғалімдеріне арналған құрал /Н. Н. Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная  

- Алматы: Мектеп, 2006. - 200 б.    

     Нурахметов Н.Н. Химия. Әдістемелік нұсқау: жалпы білім беретін 

мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне 

арналған кұрал /Н. Н. Нурахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная. - Алматы: 

Мектеп, 2006. - 112б.  

     Нұрахметов Н. Химия. 8-сынып: жалпы білім беретін мектепке арналған 

оқулық /Н. Нұрахметов, К.Сарманова, К.Жексембина. - Алматы: Мектеп, 

2008. - 224б.  

     Нұрахметов Н. Химия. 8-сын.: жұмыс дәптері: жалпы білім беретін 

мектептің арналған оқу құралы /Н.Нұрахметов, Н.Заграничная, К.Сарманова. 

- Алматы: Мектеп, 2008. - 160б.  

     Нұрахметов Н. Дархан химия дүниесі  /Н. Нұрахметов. - Алматы: 

Қазақстан, 1966. - 99 б.  

     Нұрахметов Н. Синтетика әлемінде  /Н. Нұрахметов. - Алматы: 

Қазақстан, 1971. - 84 б.  

     Нұрахметов Н.Н. Химия терминдерінің орысша-қазақша сөздігі               

/Н. Н. Нұрахметов, Ш. Ш. Шаяхметов. - Алматы: Ана тілі, 1992. - 192 б.  
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     Нұрахметов Н.Н. Химия және химиялық технология терминдерінің 

орысша-қазақша түсіндірме сөздігі.  /Н.Н.Нұрахметов,   Ш.Ш. Шаяхметов. - 

Алматы: Қайнар, 1993. - 320 б.  

     Нұрахметов Н. Химия: жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына 

арналған оқулық. /Н.Нұрахметов; К.А.Сарманова, К.М.Жексембина. - 

Алматы: Мектеп, 2004. - 224 б.  

     Нұрахметов Н.Н. Химия. Жұмыс дәптері: жалпы білім беретін мектептің 

8-сыныбына арн. оқу құралы. /Н.Н. Нұрахметов; Н.А. Заграничная,            

К.А. Сарманова. - Алматы : Мектеп, 2004. - 160 б.  

     Нұрахметов Н. Химия. Әдістемелік нұсқау: жалпы білім беретін 

мектептің 9-сынып мұғал. арн. құрал. /Н. Нұрахметов, К.Жексембина,         

К.Сарманова. - Алматы: Мектеп, 2005. - 128 б. 

     Химия: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. 

өнд., толықт. 2 бас. /Н.Нұрахметов, К.Сарманова, К.Жексембина, т.б. – 

Алматы: Мектеп, 2009. – 208 б. 

      Химия: Оқу кітабы. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-

гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы /құраст.: 

Н.Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная. – Алматы: Мектеп, 2006. – 144 б. 

      Химия: Оқу кітабы. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-

математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы /құраст.: 

Н.Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная. – Алматы: Мектеп, 2006. – 192 б. 

      Химия: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика 

бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық /Ә.Темірболатова, 

Н.Нұрахметов, Р.Жұмаділова, т.б. – Алматы: Мектеп, 2007. – 352 б. 

       Нурахметов Н.Н. Химия: умумий билим беридиған мәктәпләрниң 

ижтимаий-гуманитарлиқ йөнилишидики 10-синиплириға беғишланған 

дәрислик /Н.Н.Нурахметов, Қ.Бекишев, Н.Заграничная. - Алмута : "Мектеп", 

2006. - 208 б. 

      Нұрахметов Н.Н. Химия: әдістемелік нұсқау: жалпы білім беретін 

мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10 сынып мұғалімдеріне 

арналған құрал /Н. Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.А.Заграничная. – 3 бас., өңд., 

толықты. – Алматы: Мектеп, 2014. – 184 б. 

      Нұрахметов Н.Н. Бейорганикалық химияның теориялары мен 

заңдылықтары: оқулық /Н.Нұрахметов; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 344 б. 

*       *      * 

       Нұрахметов  Н.Н. Ұлттық педагогика көшбасшысы: [академик Серғазы 

Қалиұлы туралы] // Қазақстан мұғалімі. – 2004. – 25 маусым. 

       Нұрахметов Н. 9-сыныпқа арналған тақырыптық жоспар (аптасына 2 

сағат, барлығы 68 сағат) /Н.Нұрахметов, К.Жексембина, К.Сарманова         

//Химия мектепте. - 2005. - № 5. - 26-29 б. (Жалғасы бар). 

     Нұрахметов Н.   9-сыныпқа арналған тақырыптық жоспар (аптасына 2 

сағат, барлығы 68 сағат) / Н. Нұрахметов, К.Жексембина , К.Сарманова          

// Химия мектепте. - 2005. - № 5. - 26-29 б.  
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     Нұрахметов Н. Жаңа буын оқулықтары: [химия пәні бойынша жаңа буын 

оқулықтарының қысқаша сипаттамасы] /Н. Нұрахметов, Қ. Бекішев //Химия 

мектепте. - 2006. - № 4. -15-17 б. 

      Нұрахметов Н.   Жаңа буын оқулықтары:[химия пәні бойынша жаңа 

буын оқулықтарының қысқаша сипаттамасы] / Н. Нұрахметов, Қ. Бекішев      

// Химия мектепте. - 2006. - № 4. -15-17 б. 

       Нұрахметов Н.Н.   Қышқылдар мен негіздер теориялары                               

/ Н. Н. Нұрахметов, Қ.А.Абутаева // Химия Қазақстан мектебінде. - 2007. - 

№2. - 26-34 б. 

       Нұрахметов Н.   11-сынып бағдарламалары /Н. Нұрахметов, 

Ә.Темірболатова, Д.Мендалиева// Химия мектепте. - 2007. - №4.- 15-29 б. 

     Нұрахметов Н.  11 сынып бағдарламалары /Н.Нұрахметов, 

Ә.Темірболатова, Д.Мендалиева //Химия мектепте. – 2007. - № 4. – 15-29 б. 

     Нұрахметов Н.Н. Қышқылдар мен негіздер теориялары                             

/Н.Н. Нұрахметов, Қ.А.Абутаева //Химия Қазақстан мектебінде. - 2007. - № 2. 

- 26-34 б. 

     Нұрахметов Н. 11-сынып бағдарламалар /Н.Нұрахметов, 

Ә.Темірболатова, Д.Мендалиева // Химия мектепте. - 2007. - №4.- 15-29 б. 

   Нұрахметов Н.Н. Ұлттық педагогика тарихының білгірі, әрі көшбасшысы: 

[С. Қалиұлы туралы] /Н. Н. Нұрахметов //Білім=Образование. - 2009. - № 3. - 

8-10 б.  

      Нұрахметов Н.Н. 12-жылдық білім беру жүйесі /Н. Н. Нұрахметов 

//Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының хабаршысы. - 2009. - 

№1. - 63-66 б. 

     Нұрахметов Н. 12 жылдық білім берудегі құзіреттілік пен 

құзырлылықтың көрінісі /Н.Нұрахметов //Мектеп директоры=Директор 

школы. - 2009. - №6. - 3-5 б.  

     Нұрахметов Н.Н. Мектеп оқулықтарының мазмұнын құрылымдаудың 

франциялық тәжірибесі /Н.Н.Нұрахметов //Қазақстан педагогикалық 

ғылымдар академиясының Хабаршысы=Вестник академии педагогических 

наук Казахстана. – 2009. - №6. – 3-8 б. 

       Нұрахметов Н.Н.   Ұлттық педагогика тарихының білгірі, әрі 

көшбасшысы: [С. Қалиұлы] / Н. Н. Нұрахметов// Білім=Образование. - 2009. - 

№3. - 8-10 б.  

        Нұрахметов Н.Н.   12-жылдық білім беру жүйесі / Н. Н. Нұрахметов         

// Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының хабаршысы. - 2009. - 

№1. - 63-66 б. 

        Нұрахметов Н.   12 жылдық білім берудегі құзіреттілік пен 

құзырлылықтың көрінісі /Н. Нұрахметов //Мектеп директоры=Директор 

школы. - 2009. - №6. - 3-5 б.  

       Нұрахметов Н.Н.   Мектеп оқулықтарының мазмұнын құрылымдаудың 

франциялық тәжірибесі /Н. Н. Нұрахметов// Қазақстан педагогикалық 

ғылымдар академиясының Хабаршысы=Вестник академии педагогических 

наук Казахстана. - 2009. - №6. - 3-8 б. 
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       Нұрахметов Н.Н.   Құзіреттілікті бағдарланған химия оқулығы                

/ Н. Н. Нұрахметов // Білім=Образование. - 2012. - № 1. - 10-13. 

      Нұрахметов Н.Н.   Қазіргі жалпы білім беру жүйесінің шешілмеген 

проблемалары / Н. Н. Нұрахметов //Химия Қазақстан мектебінде=Химия в 

казахстанской школе. - 2012. - № 5. - 3-4 б. 

     Нұрахметов Н.Н.   Металдар өмірде / Н. Н. Нұрахметов, Н. С. Далабаева 

// Химия Қазақстан мектебінде=Химия в казахстанской школе. - 2012. - № 5. - 

37-41б. 

      Нұрахметов Н.Н.   12 жылдық білім беру жүйесіне көшуден бұрын          

/ Н. Н. Нұрахметов // Химия Қазақстан мектебінде=Химия в казахстанской 

школе. - 2012. - № 5. - 12-13 б. 

   Нұрахметов Н.Н.   Құзіреттілікті бағдарланған химия оқулығы                    

/ Н. Н. Нұрахметов// Білім=Образование. - 2012. - № 1. - 10-13. 

      Нұрахметов Н.Н.   Қазіргі жалпы білім беру жүйесінің шешілмеген 

проблемалары / Н. Н. Нұрахметов // Химия Қазақстан мектебінде=Химия в 

казахстанской школе. - 2012. - № 5. - 3-4 б. 

      Нұрахметов Н.Н.   Металдар өмірде / Н. Н. Нұрахметов, Н. С. 

Далабаева// Химия Қазақстан мектебінде=Химия в казахстанской школе. - 

2012. - № 5. - 37-41б. 

      Нұрахметов Н.Н.   12 жылдық білім беру жүйесіне көшуден бұрын           

/ Н. Н. Нұрахметов// Химия Қазақстан мектебінде=Химия в казахстанской 

школе. - 2012. - № 5. - 12-13 б. 

       Нұрахметов Н.Н.   Франциялық мектеп оқулықтарын талдау жүйесі / Н. 

Н. Нұрахметов, А. Қ. Құсайынов, Н. С. Далабаева// Қазақстан Педагогикалық 

Ғылымдар Академиясының хабаршысы=Вестник Академии Педагогических 

Наук Казахстана. - 2012. - № 4. - 38-43 б. 

     Нұрахметов Н.Н.   Франциялық мектеп оқулықтарының мазмұнының 

картасы / Н. Н. Нұрахметов, А. Қ. Құсайынов, Н. С. Далабаева// Қазақстан 

Педагогикалық Ғылымдар Академиясының хабаршысы=Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 2012. - № 5. - 38-43 б. 

      Нұрахметов Н.   12-жылдық білім беру жүйесінің тұжырымдамалық 

және стандарттық ерекшеліктері / Н. Нұрахметов // Химия в казахстанской 

школе=Химия Қазақстан мектебінде. - 2013. - № 1. - 3-7 б. 

     Нұрахметов Н.   12 жылдық мектептің ұлттық деңгелі мақсаттары мен 

міндеттері / Н. Нұрахметов //Химия Қазақстан мектебінде=Химия в 

казахстанской школе. - 2013. - № 2. - 4-5 б. 

      Нұрахметов Н.   ҚР жалпыға міндетті білім стандартының құрылымы 

және сипаттамалары:[12 жылдық білім беру жүйесі] / Н. Нұрахметов               

// Химия Қазақстан мектебінде=Химия в казахстанской школе. - 2013. - № 3. - 

4-6 б. 

     Нұрахметов Н.   12 жылдық білім берудің жаңа парадигмасының 

талаптары мен мүмкіндіктері / Н. Нұрахметов //Химия Қазақстан 

мектебінде=Химия в казахстанской школе. - 2013. - № 5. - 3-14 б. 

      Нұрахметов Н.Н.   Шоғырландырып-қарқынды оқыту технологиясына 

сай зеретханалық жұмысты ұйымдастыру / Н. Н. Нұрахметов, Б. К. Ахтазина 
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//Химия в казахстанской школе=Химия Қазақстан мектебінде. - 2014. - № 2. - 

4-7 б. 

Ол туралы: 

         Нұрахметов Немеребай  //Қазақстан ғылымы энциклопедия. Т.2. – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 201 б. 

        Нұрахметов Немеребай //Жетісу: Энциклопедия. – Алматы: Арыс, - 

2004. – 478 б.    

        Немеребай Нұрахметұлы Нұрахметов = Немеребай Нурахметович 

Нурахметов: Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы / құраст.: К. Ғ. 

Нұрахметова, А. И. Ниязбаева, Н. Далабаева; жауапты ред. К. К. Әбуғалиева. 

– Алматы : ҚР Ғылым Академиясының орталық ғылыми кітапханасы, 2008. – 

263 б. 

       Құсайынов А.   Дана ұстаз, дарынды ғалым: [педагог,профессор, 

Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының академигі Немеребай 

Нқұрахметов туралы] / А. Құсайынов // Президент және халық. - 2013. - 20 

қыркүйек. 

      Немеребай Нұрахметұлы Нұрахметов: Қазанама [химия 

ғылымдарының докторы, Қазақстан Жоғары мектебі ғылымдары 

академиясының академигі, профессор (25.09.1938- 21.11.2017)] 

// Егемен Қазақстан. - 2017. - 21 қараша. 

 

 

26 қыркүйек 

 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан  

Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі 

Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың туғанына 80 жыл 

(26.09.1938-22.07.2009). 

            Садықов Тоқмұхамед Сәлменұлы 1938 жылы Ресейдің Алтай 

өлкесі, Парфенов ауданы, Верхняя Речка селосында туған. 

             1964 жылы Қазақтың мемлекеттік университетін (қазіргі  әл-Фараби 

атындағы Қазақтың Ұлттық университеті) бітірген. 1964-1966 жылдары 

Алматы құрылыс техникумының оқытушысы, 1966-1969 жж. Қазақ 

политехникалық институтының (қазіргі К.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық 

техникалық университеті) аға оқытушысы, 1969-1970 жж. Қазақ КСР 

Министрлер Кеңесі төрағасы орынбасарының көмекшісі, 1970-1983 жж. 

Алматы шетел тілдері институтында (қазіргі  Абылай хан атындағы Қазақ  

халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті) доцент, профессор 

болды. 1983-1987 жж. Алматы малдәрігерлік институтында (қазіргі  Қазақ 

Ұлттық аграрлық университеті), 1987 ж. Қазақ КСР-і жоғары және орта 

арнайы білім министрінің орынбасары қызметтерін атқарды.  

          1987 жылдан 2008 жылға дейін Қазақ педагогикалық институтының  

(қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті) ректоры 

болды. Т.Садықовтың ғылыми-зерттеу еңбектерінің негізгі бағыты: қазіргі 

жоғары мектеп, Қазақстан тарихы, психология, педагогика тарихы 

мәселелері. 400-ден астам ғылыми еңбектің авторы. Оның ішінде 
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психология, педагогика, тарих, әлеуметтік мәселелерге арналған 10 

монографияның авторы.  

        Т.Садықов «Парасат», «ІІ дәрежелі «Барыс» ордендерімен, «Астана» 

медалімен, Гете Институтының Гете  медалімен  марапатталған. «Қазақстан 

Республикасы ғылымына еңбегі сіңген қайраткер». 2009 жылы Алматыда 

қайтыс болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Cадықов Т.С. Тарих тағылымы: Ұлтаралық қатынастар мәдениеті. – 

Алматы: Ана тілі, 1992. – 160 б. 

        Садықов Т.С. Жоғары мектепте білім берудің дидактикалық негіздері: 

Оқу құралы /Т.С.Садықов, А.Әбілқасымова. – Алматы: Ғылым, 2003. – 168 б. 

        Садықов Т.С. Мемлекеттік тіл – білім жүйесінде /Т.С.Садықов //Абай 

атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті хабаршысы.. 

Филология ғылымдары сер. – 2004. - № 3. – 3 б. 

      Садықов Т.С. Оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастырудың 

дидактикалық негіздері: оқу құралы /Т.С.Садықов, А.Әбілқасымова. – 

Астана, 2005. – 152 б. 

*     *    * 

      Садықов Т.С. «Құрметіне білімі сай ұстаз даярлайтын қара шаңыраққа 

шақырамыз»: Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің 

жұмысынан /Т.С.Садықов //Қазақстан Заман. – 2005. – 18 наурыз. 

       Садықов Т.  Педагог берген білім, үйреткен тәрбиесімен  қадірлі: Абай 

атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің ректоры 

Т.С.Садықовпен сұхбат  /әңгімелескен Е.Жаппасұлы //Қазақ әдебиеті. -2004. 

– 6 шілде 

        Садықов Т. Тоқмұхамед Садықов: Біздің жоғары оқу орындарымызды 

шет елдерде танып, мойындайды деп ойлаймын: Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық педагогикалық университетінің ректорымен сұхбат /сұхбаттасқан                 

М. Дүйсенбаев //Айқын. – 2004. – 30 маусым. 

         Садықов Т. «Бәсекеге қабілетті білім – бізде»: Қазақтың Абай 

атындағы ұлттық педагогикалық университетінің жұмысынан 

/Т.Садықов//Қазақстан заман. – 2004. – 16 сәуір. 

Ол туралы: 

        Садықов Тоқмұхамед Сәлменұлы  //Қазақстан. Ұлттық энциклопедия.   

Т.7. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2005. – 515 б. 

   Садықов Тоқмұхамед Сәлменұлы //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. 

Т.2. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 290 б. 

        Әділбеков С. Талант иесінің шыңға шарықтауы: [ғалым-педагог, қоғам 

қайраткері, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 21 жыл бойы ректоры болған 

Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықов туралы] /С.Әділбеков //Ақиқат. – 2008. -   

№ 11. – 60-65 б. 

     Пірәлиев С. Қажымаған қайраткер: [ҚР Ұлттық ғылым академиясының 

академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы 
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ҚазҰПУ-нің құрметті ректоры Тоқмұхамел Сәлменұлы Садықов туралы] 

/С.Пірәлиев //Егемен Қазақстан. 2010. – 22 маусым. 

        Ішпекбаев Ж.   Жақсыдан шарапат: [халықаралық ЮНЕСКО және 

ИСЕСКО ұйымдары шеңберінде «Садықов сабақтары: білім беру кеңістігіне 

инновациялық технологияларды енгізу мәселелері және жолдары» деген 

тақырыпта халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өз жұмысын 

бастайды] / Ж. Ішпекбаев // Айқын. - 2013. - 25 қыркүйек. 

 
      

27 қыркүйек -Дүниежүзілік 

туризм күні 

        Дүниежүзілік туристік ұйым  — халықаралық ұйым. 1970 жылы ресми 

туристік ұйымдардың үкіметаралық одағы ретінде құрылды. Дүниежүзілік 

туристік ұйым мүшелері: толық, қауымдасқан және біріккен мүшелерге 

бөлінеді. Туристік ұйымның мақсаты — экономика дамуға, халықаралық 

өзара қарым-қатынасқа, бейбітшілікке, гүлденуге, адам құқыларын жаппай 

құрметтеп, сақтауға үлес қосу үшін туризмді дамытуға жәрдемдесу. 

Басқарушы органы - Бас Ассамблея. Секретариатының тұрған жері — 

Мадрид қаласы (Испания). Дүниежүзілік Туристік Ұйым  - Біріккен Ұлттар 

Ұйымының мекемесі болып табылады.       

       1980 ж. бастап, Дүниежүзілік Туристік Ұйым мүшелері жыл сайын 27 

қыркүйек күні Дүниежүзілік туризм күнін атап өтеді. Мерекені атап өтуге 

қатысты іс-шараларға: сан қилы шерулер, концерттер, туристік жәрмеңкелер, 

семинарлар, мерекелік астар, би кештері және мұражайларға тегін кіру , 

сонымен қатар, туризмнің маңыздылығын атап көрсететін шараларға 

халықты тартатын орындарды көрсету кіреді. 

27 қыркүйек күні  «Халықаралық туризм күніне» орай «Жас турист» 

байқауын өткізуге болады. Аталған байқаудың аясында балалар келесі 

тапсырмалар орындайды: командалардың сап түзеуі, онда сыртқы түрлері, 

біріңғай формалары, таныстыру есепке алынады; палаткаларды құрастыру 

және жинастырудан, уақытқа от жағудан сайыс; «Өткел», «Тұрған 

орындарын бағдарлай білу» спортық сайыстары, туристік әндерді үздік 

орындау конкурсы. Байқаудың мақсаты - өңірде балалар мен жасөспірімдер 

туризмін дамыту, дені сау өскелең ұрпақты тәрбиелеу. Жүлдегерлер 

дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

          Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы  

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2009-2011 

жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы: Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 ж. 23 желтоқсан № 1208 қаулысы / Қазақстан Республикасы. 

Үкімет. Қаулы //Егемен Қазақстан. - 2009. - 31 қаңтар. 

*      *     * 

        Исмайлова Б. Мұражай жұмыстарының оқушы тәрбиесіне ықпалы              

/ Б. Исмайлова // Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2016. - № 10. - 

8-11 б. 
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       Карменова Н. Қазақстандағы туризмді дамыту: [экологиялық туризм] 

/Н.Карменова, Ұ.Ходжаева  //География және табиғат. – 2014. - № 3. – 3-6 б. 

       Карменова Н.   EXPO - 2017 көрмесі - Астана қаласының туризмін 

дамыту мүмкіндіктері / Н. Карменова, А. Сатыбалдиева, Ұ. Ходжаева 

// География және табиғат. - 2015. - № 1. - 3-6 б. 

       Қасымова Қ. Қазақстанның туризмдегі үлесі: [халықаралық туризм түрі 

туралы] /Қ.Қасымова  //География және табиғат. – 2014. - № 3. – 38-39 б. 
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Қыркүйек айының үшінші жексенбісі -  

Қазақстан  халықтарының  тілдері күні 

      Осыдан тура 17 жыл бұрын - 1989 жылы қыркүйектің 22-күні 

Қазақстанда «Тілдер туралы» заң қабылданған болатын. Ол заңда, сол кездегі 

Қазақ КСР-нің мемлекеттік тілі қазақ тілі, ал орыс тілі - ұлтаралық тіл деп 

бекітілді.  

«Қазақстан халықтары тілдерінің күні» жалпы халықтық мереке 

ретінде азаматтарды татулық пен бірлік идеялары төңірегінде топтастыруға 

өскелең ұрпақты Қазақстандық патриотизм мен жалпы адамзаттық 

ынтымақтастыққа тәрбиелеуге қызмет етуі тиіс. Бұл мейрам  қыркүйектің 

үшінші жексенбісі күні аталып өтеді. 

      Әр халықтың өз тілі өздері үшін қасиетті. Ана сүтімен ұрпақтан – 

ұрпаққа даритын да тіл. Бүгінгі күні біздің елімізде 100 – ден аса ұлт өкілдері 

бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір шаңырақтың астында тату-

тәтті өмір сүруде. 

     Аталған мерекеде мектеп қабырғасында «Халықаралық тілдер 

достастығы» атты мерекелік кеш өткізуге болады. Оқушылар қазақ, түрік, 

орыс, жапон, кәріс, неміс, татар  тағы басқа халықтарының әндерін айтып, 

өлеңдерін оқып, салт – дәстүрлерін көрсетеді. Сонымен қатар ұлттық киім 

үлгілерін көрсетеді. Бұл мерекеге байланысты мектептің залы әсем 

безендіріліп, әр сынып өз қалауы бойынша әр ұлтқа арналған қабырға газетін 

шығарады. 
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   1 қазан 

 

 Педагог, жазушы, аудармашы Спандияр Көбеевтiң туғанына 

140 жыл (1.10.1878 – 2.12.1956)  

        Спандияр Көбеев 1878 жылы қазiргi Қостанай облысы Боровской 

ауданы Ақсуат ауылында кедей шаруа семьясында дүниеге келген. 

        Ол әуелi ауылдағы молдалардан аз уақыт оқиды, содан кейiн 1887 жылы 

екi жылдық ауылдық мектепке оқуға түседi, оны бiтiргеннен кейiн 1892-95 

жылдары Ыбырай Алтынсарин ұйымдастырған Қарағайлы көл ауыл 

мектебiнде, 1895-1897 жылдары Қостанайдағы орысша-қазақша мектепте, 

артынша 1900 жылы сондағы екi жылдық педагогикалық курсты бiтiрiп, 

бастауыш мектептiң мұғалiмi болып қызмет iстеуге құқық алады. 

        Сол мақсатпен 1901 жылы С.Көбеев Кiшiқұм деген жердегi ауылдық 

мектепке мұғалiм болып барады. Мiне осыдан  Спандиярдың халық ағарту  

майданында ұзақ жылдық еңбегi басталады. 

         1903-1905 жыл Нiлдi деген жердегi төрт жылдық болыстық мектепте 

iстейдi.1905 жылы Омск қаласында мұғалiмдер үшiн бiр айлық курс 

ашылады да, бiлiмiн көтеру үшiн сол курсқа түсiп оқиды. Курстан кейiн 

Петропавл қаласында екi жылдық орысша-қазақша мектепте мұғалiм болып 

1910 жылға дейiн қызмет iстейдi. 

        С.Көбеек Петропавлда қызмет iстеп жүргенде өзiнiң бұрыннан берi 

И.А.Крыловтан аударған 40-тан аса мысал-өлеңдерiн баспаға әзiрлейдi. Бұл 
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кiтап 1910 жылы «Үлгiлi тәржiме» деген атпен Қазан қаласында басылып 

шығады. Бұдан кейiн С.Көбеев   Ы.Алтынсарин үлгiсiмен қазақ мектептерiне 

арнап оқулық құрастырды. 1912 жылы «Үлгiлi бала» деген атпен 

жарияланған кiтабын К.Д.Ушинскийдiң «Родное слово» оқулығының 

үлгiсiмен жазады. 1913 ж. «Қалың мал» романын жазады. 1951 жылы өзiнiң 

көптен берi жазып келе жатқан еңбегiнiң жемiсi ретiнде «Орындалған арман» 

атты мемуарлық шығармасын бастырып шығарды. 

         Көп жылдан бергi педагогтiк еңбегi бағаланып, ол 1939 жылы Ленин 

орденiмен марапатталды. 1944 жылы «Қазақ КСР-iнiң еңбек сiңірген 

мұғалiмi» деген құрметтi атақ пен Қазақ КСР Жоғары Кеңесі 

Президиумының Грамотасы берiлдi.1945 жылы «1941-1945 жылдардағы Ұлы 

Отан соғысындағы ерлiк еңбегi үшiн» медалiмен және халық ағартудағы көп 

жылдық еңбегi үшiн екiншi рет Ленин орденiмен марапатталады.1947 жылы 

Қазақ КСР Оқу министрлiгi «Халық ағарту iсiнiң озық қызметкерi» белгісін 

(значогiн) бердi. 
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17 қазан. 

       Қожахметова Д. Өлмес мұра қалдырған: педагог-жазушы Спандияр 

Көбеевтің туғанына 125 жыл/Қожахметова, Д. //Қазақстан мұғалімі. – 2004. 

– 30 қазан. 

       Сүйінкина П.  Ыбырайдың iзбасарыСпандияр Көбеевтiң ұстаздық 

қызметi туралы // Қазақстан мектебi. –2000. – №5-6.– 73–76 б.  
 

1 қазан – халықаралық 

музыка күні 

       Халықаралық музыка күні 1975 жылы 1 қазанда ЮНЕСКО шешімімен 

бекітілді. Халықаралық музыка күнін бекіту бастамашыларының бірі 

композитор Дмитрий Шостакович болып табылады. Мереке бүкіл әлемде 

жыл сайын үздік артистер мен көркем ұжымның қатысуымен 

ұйымдастырылған концерттік бағдарламалармен мерекеленеді. Бұл күні әлем 

мәдениетінің құндылығына енген туындылар шырқалады. Адам музыкамен 

ертеден таныс. Африка үңгірлерінде жер бетінен жоғалып кеткен 

тайпалардың жартастардағы суреттері сақталған. Суреттерде музыка 

құралдары бар адамдар бейнеленген. Біз енді ешқашан ол музыканы тыңдай 

алмаймыз, алайда олар бір кездері адамдардың өміріне сән берді, оларды 

қуантты немесе қайғыға салды. Музыканың әсері күшті. Музыканы жаны 

сүймейтіндер әлемде аз. Көптеген композиторлар музыка арқылы адамның 

сезімін беруге тырысты. Олардың аттары ұрпағымыздың жадында мәңгі 

сақталған. Музыка ескірмейді, адамзат жер бетінде өмір сүргенше ол да 

тіршілік етеді. 

     Музыкалық білімді оқушылар музыка сабағында және сыныптан тыс 

шараларды өткізу барысыныда алады.  Музыка арқылы оқушылар әсемдік 

пен әрсіздікті, жақсы мен жаманды, мейірімділік пен зұлымдықты, қуаныш 

пен қайғыны, т.б. түсініп, ажырата біліп, эстетикалық мәдениетті 

қалыптастырады. Эстетикалық мәдениет оқушылардың қатынасын 

анықтаумен қатар, олардың өміріне қуатты рухани күш ретінде көрінеді.  

     Бүгінгі таңда қазақ музыкасының қайнар көзі – Ақан сері мен Біржан 

салдың, Құрманғазы мен Дина және т.б. өнері үлгілері – дәстүрлі ән мен 

күйлерін ұрпаққа жеткізу мұғалімнен көп шеберлікті талап етеді. Осыған 

орай мектептерде музыка күнін өткізу, музыка арқылы тәлім -тәрбие беру – 

ұстаздың міндеті. Осындай мерекеде қазіргі тәрбиеге сай етіп «Музыка 

адамзаттың әмбебап тілі» атты концерттік сабақ, «Музыка әлемі - тәрбие 

айдыны» атты ән байқауы және ұлттық музыканы дамыту мақсатында 

«Домбыра – қазақ халқының киелі аспабы» атты тәрбие сағаттарын өткізуге 

болады.   
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5 қазан –  Мұғалімдер күні 

      Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1998 жылы 20 

қаңтардағы Жарлығына сәйкес жыл сайын қазанның бірінші жексенбісінде 

мұғалімдер күні атап өтілетін. 2003-інші жылғы қарашаның  15-інде 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақстанда кәсіби 

және басқа да мерекелердің жаңа тізімі бекітілді. Осы Жарлыққа сәйкес 

мұғалімдер күні - қазан айының бірінші жексенбісі деп белгіленген  болатын. 

1994 жылы ЮНЕСКО 5 қазанда аталып өтетін - Дүниежүзілік Мұғалім 

күнін  бекіткен. Осыған байланысты Қазақстанда 2012 жылдан бастап 

мұғалімдер күні жыл сайын 5 қазанда аталып өтілетін болды   

Қазақстан Республикасының Үкіметі білім беру жүйесінің дамуына, 

қоғамдағы мұғалімдердің мәртебесін көтеруге  көп көңіл бөліп келеді.  

2012 жылдың 30 наурызында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

«Орта білім беретін үздік ұйым» грантын беру тәртібін және оның мөлшерін 

белгілей отырып, оны беруге арналған конкурсты өткізу қағидаларын бекіту 

туралы №393 Қаулысы және «Үздік педагог» атағын беру қағидаларын 

бекіту туралы №394 Қаулысы шықты.  

Конкурс тиімді педагогикалық және басқару тәжірибесін анықтау, 

қорыту және тарату, педагогтар мен орта білім беру ұйымдары 

басшыларының кәсіби және жеке тұлғалық өсуін ынталандыру, Қазақстан 

Республикасының орта білім беру жүйесінің даму үрдісін анықтау 

мақсатында өткізіледі.  

«Үздік педагог атағы» меншік нысандарына және ведомстволық 

бағыныстылығына қарамастан, педагогикалық қызметте жоғары жетістіктері 

бар мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту, бастауыш, негізгі және жалпы 

орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогикалық қызметкерлеріне беріледі. 

     Қазақстанда білім беру және ғылым қызметкерлерінің 3 съезі өткізілді. 

     Қазақстан Республикасы білім беру қызметкерлерінің І Съезі  1998 

жылы 3-5 желтоқсан күндері Алматы қаласында өткізілді. Съезд  ұлттық 

және жалпыадамзаттық құндылық және елде өтіп жатқан білім беру 

реформасы жағдайында ғылым мен тәжірибенің жетістіктері негізінде жеке 

тұлғаның қалыптасу, даму және кәсіби шыңдалуының көкейкесті 

мәселелерін талдауға арналды.     

  Қазақстан Республикасы білім беру және ғылым 

қызметкерлерінің ІІ Съезі  2001 жылы 2-3 ақпан күндері Алматы қаласында 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10-жылдығына, сонымен қатар 

еңбек нарқы жағдайында кәсіби бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау 

мақсатында білім сапасын көтеру, жеке тұлғаның қызығушылығына, 

қабілетіне және білім алу қажетіне және мемлекеттік тілді игеруіне сәйкес 

білім беруді дифференциялау мәселелеріне арналып өткізілді.     
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 Қазақстан Республикасы білім беру және ғылым қызметкерлерінің 

ІІІ Съезі  2004 жылы 12 қазан күні Астана қаласында өтті. Съезд білім беруді 

дамытудың 2010 жылға дейінгі Мемлекеттік бағдарламасын талқылауға 

арналды.    

 Съездің негізгі мақсаты – қоғамдық-саяси өмірдегі ғылыми-

педагогикалық зиялы қауым рөлінің артуын, оның білім беру және ғылым 

саласында өскелең ұрпақты белсенді азаматтық ұстаным және Қазақстандық 

патриотизм рухында тәрбиелеудегі ел Президентінің Қазақстан халқына 

Жолдауын орындауға белсенді қатысуын жүзеге асыру.  

Сонымен бірге 2011 жылдан бері бірнеше пән мұғалімдері съездері 

өткізілді.  2011 жылдың 11-12 мамыр күндері Астана қаласында 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті базасында математика 

пәні мұғалімдерінің І Съезі болып өтті.  

2012 жылдың 27-28 маусым күндері Өскемен қаласында Д.Серікбаев 

атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті базасында 

химия және биология пәні мұғалімдерінің I Съезі болып өтті.  

2013 ж. 16-17 мамырда Білім және ғылым министрлігі Астанада 

филология пәні мұғалімдерінің І Съезін өткізді.  

Мұғалім - тек ғылымдарға үйретуші  емес, сондай-ақ рухани игіліктер 

мен адамгершілік ізгі ниеттерді оқушылар бойына сіңіруші де. Ұстаздар 

айрықша азаматтық парыз - жас ұрпақты тәрбиелеу міндетін атқарады. 

Олардың білімі мен тәжірибесі, дәстүрлер сабақтастығы мен жаңашылдығы 

әрбір мектептің негізі боп қаланған.  

Мектеп қабырғасынан әлдеқашан алыстап кетсе де, бойында жылуы 

бар әрбір парасатты азамат әліп үйретіп, білім теңізіне жетелеген ұстаздары 

мен балалық шағының талай қызықты күндеріне куә болған алтын ұя – 

мектебін әрдайым үлкен сағынышпен, құрметпен еске алып отырады. 

     Қазан айының алғашқы аптасында республика көлемінде  тойланатын 

ерекше мереке - ұстаздар күні. Осы күні төменгі сынып оқушылырына арнап 

«Ұстазым менің» атты ертеңгілік, «Ұстаздық – ұлы іс», «Ұлағатты ұстазым» 

атты тәрбие сағаты, «Ұстаз – ұлы тұлға» атты кітап көрмесін өткізуге 

болады. Оқушылардың күшімен мұғалімдерге арналған әдеби-сазды, 

концерттік бағдарламалар, «Мұғалімдер балы» ұйымдастырылады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы 

«Орта білім беретін үздік ұйым» грантын беру тәртібін және оның 

мөлшерін белгілей отырып, оны беруге арналған конкурсты өткізу 

қағидаларын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 

30 наурыздағы №393 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы 

//Егемен Қазақстан. -2012.  №152-156. – 14 сәуір. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы 

«Үздік педагог» атағын беру қағидаларын бекіту туралы: Қазақстан 
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мереке] / М.Шонабаева // Мектептегі мерекелер. – 2013. - № 11. – 10 б. 
 

5 қазан - Сынып жетекшісі күні 

 Сынып жетекшісі – кәсіби-педагог, сыныптағы тәрбиелік жұмыстардың 

тікелей ұйымдастырушысы.  

 Сынып жетекшісі өз қызметінде «Білім туралы» ҚР Заңын, Бала 

құқықтары туралы конвенцияны, мектеп Жарғысын  және тағы басқа да 

нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады. 

 Сынып жетекшісінің тәрбиелік қызметінің негізгі мақсаттары:  
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 Білім алушының қабілеттерін дер кезінде анықтау және тиімді дамыту 

үшін психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасау; 

 Әрбір білім алушыны барынша дамыту, оның өзіндік қасиетін сақтау 

және оның әлеуеттік мүмкіншіліктерін ашу; 

 Білім алушылардың түрлі шығармашылық қызметін ұйымдастыру, 

салауатты өмір салтын насихаттау; 

 Тәрбиелеуші орта ретінде сынып ұжымын құру; 

 Сынып жетекшісінің жұмысы  мектеп директорының тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарымен бекітілген жоспар негізінде жүзеге асырылады. 

 Сынып жетекшісі жоспар құру барысында білім алушылардың жеке, 

жас ерекшеліктерін ескеруі тиіс. 

 Сынып жетекшісі «Білім туралы» ҚР Заңын, еңбек заңнамасының 

негіздерін,  педагогтік этиканы, басқа нормативтік құқықтық актілерді білуі 

тиіс. Сонымен қатар өзінің жұмыс барысында «Сынып жетекшісінің 

Кодексін» қолдануы қажет.  
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10 қазан 

 

Мемлекет және қоғам қайраткерi, ҚазақКСР Жоғары және 

арнаулы орта білім   министрі (1959-1971), Қали Бiләловтың 

туғанына  100 жыл    (10.10.1918 -1977) 

        Бiләлов Қали 1918 ж. 10 қазанда Семей облысы  қазіргі Шығыс 

Қазақстан     Жарма ауданы,  Малай  ауылында дүниеге келген. 

        1938 жылы С.Асфендияров атындағы Алматы мемлекеттiк медицина 

институтының қазiргi С.Асфендияров атындағы  Қазақ мемлекеттiк 

медицина университетi жанындағы жұмысшы факультетiн бiтiрген. 

        1938 ж. С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттiк университетiнiң           

қазiргi Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттiк ұлттық университетi химия 

факультетiне оқуға түседi. Сталин стипендиаты, республиканың үздiк 

студентi қатарында Қазақстан мемлекеттiк мұражайы көрмесiне ұсынылған. 

        1941ж. тамызда Кеңес әскерi қатарына шақырылады. 1942 ж. Ташкент 

жаяу әскерлер училищесiнде және «Выстрел» жоғары офицерлер курсында 

оқуды тәмамдап, ол соғыс қимылдарына қатысу үшiн Калинин майданына 

рота командирiнiң орынбасары болып жiберiледi. Жараланып 1945 жылы 

желтоқсанда әскерден оралғанға дейiн оқу взводының командирi болып 

қызмет еттi. 1943 жылдан Кеңестер Одағы Коммунистік Партиясының 

мүшесi. 

         1946-1949 жылдары университетте оқуын жалғастырып, оны үздiк 

бiтiрiп шығады. Оқумен қатар Ғылыми академиясы тау-кен iсi институты 

директорының көмекшiсi болып жұмыс iстейдi. 

         1949 ж. қарашасында Ғылым академиясы төралқасының шешiмiмен 

химия ғылымдары институтына жiберiледi. Мұнда ол кiшi ғылыми хатшы, 
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институт директорының ғылыми жұмыс жөнiндегi орынбасары болып 

қызмет атқарады. 

         1954 ж. химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесiн алуға 

кандидаттық дисертацияны табысты қорғайды. 

         1957 жылы Шымкент құрылыс материалдары институтының қазiргi 

М.Әуезов атындағы Оңтүстiк Қазақстан мемлекеттiк университетi 

директоры ректоры болып тағайындалды, сонымен бiр мезгiлде 

институттың физикалық және коллоидтiк химия кафедрасына басшылық 

етедi. Қазақстан жоғары және арнаулы орта бiлiм беру министрлiгiнiң 

бiрiншi министрi 1959 - 1971 қызметін атқарды. 

        1958 жылы оған аға ғылыми қызметкер, ал 1959 жылы доцент ғылыми 

атағы берiлдi.  

         1959 ж. тамызда Қали Бiләлов жаңа ұйымдастырылған Қазақ КСР 

министрлер кеңесiнiң  Жоғары және арнаулы орта бiлiм мемлекеттiк 

комитетiнiң төрағасы қызметiне тағайындалады, комитет 1960 жылы 

маусымда Жоғары және арнаулы орта бiлiм министрлiгi болып қайта 

құрылып, министр болып тағайындалады. 

         1971 жылы шiлдеде Қали Бiләлов Қазақ КСР Министрлер Кеңесiнiң 

төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Әлеуметтiк сапа 

мәселелерiне басшылық ете отырып, ол республикадағы мәдениеттiң, ғылым 

мен бiлiм беру iсiнiң, денсаулық сақтау, дене тәрбиесi мен спорттың дамуына 

зор үлес қосты. 

          Қ. Бiләлов КОКП ХХІІІ съезiнiң делегаты, 1960–1961 жылдары  

Қазақстан Компартиясы ОК мүшелiгiне кандидат, 1961 жылы Қазақстан 

Компартиясы ОК мүшесi, 5-8 шақырылған Қазақ КСР Жоғары Кеңесiнiң 

депутаты, КСРО жоғары мектебi съезiнiң делегаты болды. 

         «Ленин орденiмен», үш «Еңбек Қызыл Ту» орденiмен, республика 

Жоғары Кеңесiнiң медальдарымен және «Құрмет Грамотасымен» 

марапатталған. 

        Қ. Бiләловтың туғанына 80 жыл толуына орай Алматы қаласында Абай 

даңғылы 51/53 Чайковский көшесiмен қиылысында үйде естелiк тақта 

орнатылды Әл Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттiк ұлттық университетiнде 

химия факультетi аудиторияларының бiрiне Қали Бiләловтiң есiмi берiлдi.  

Ол туралы 

       Біләлов Қали //Қазақ Совет энциклопедиясы. Т.2. – Алматы,1973.– 550 б.   

       Біләлов Қали (1918-1977) //Қазақстан Республикасының бiлiм 

министрлерi:  биобиблиографиялық көрсеткiш. – Алматы, 2001. – 55 – 58 б. 

(Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінің Республикалық 

ғылыми-педагогикалық кiтапханасы). 

       Қаныш Сатпаев: Энциклопедия / бас редактор Б.Ө.Жақып. — Алматы: 

«Қазақ энциклопедиясы», 2011 

       Сағымбай Ғ. Халықтың ұлы Қали аға қайраткер Қали Бiләлұлы жайлы 

/ Ғ.Сағымбай // Түркiстан. – 1998. – 7-13 қазан. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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18 қазан – рухани келісім күні 

       Халықаралық Рухани келісім күні алғаш рет 1992 жылғы 18 қазанда 

өткізілді. Содан бері бұл күн —  Қазақстандағы әлеуметтік маңызды 

күндердің бірі. Алғаш рет осы толеранттық мереке Мәскеуде болуы керек 

еді, бірақ КСРО құлап, сондай-ақ одан кейінгі оқиғаларға байланысты болған 

жоқ. 1995 жылы ЮНЕСКО Қазақстанның тәжірибесін ескере отырып, 

толеранттық қағидаларының Декларациясын қабылдады. Бүгінде рухани 

келісім күнін Еуропаның көптеген елдері, сондай-ақ Ресей мен Үндістан 

мерекелейді. Ұлтымыз бен діни сенімге қарамастан барлығымызды 

біріктіретін осы күн — қоғамдағы тұрақтылық пен келісім күні. Сондықтан 

да бірлік пен қайырымдылық, жақсылық пен гүлдену мерекесі ретінде атап 

өтіледі.  

       Оқушыларға қазіргі қоғамдағы мәдениетке, өркениетке қарсы ұйымдар, 

олардың кері әсері туралы ақпарат беру, жастардың бойында экстремистік 

көзқарастар мен іс-әрекеттерге қарсы тұру қасиеттерін қалыптастыру және 

рухани құндылықтарды арттыру мақсатында «Теріс діни ағымдар – заңсыз 

уағыз» атты ток-шоу өткізуге болады. І-ші - Ұйымдастыру бөлімінде 

қатысушыларды орналастырып, таныстырылады. ІІ - Ой толғау бөлімінде 

оқушылардың теріс бағыттағы діни ағымдар туралы қандай мағлұматтармен 

танысқысы келетіндігі жөнінде сауалнама жүргізіледі. ІІІ -Руханият 

бөлімінде оқушылардың пікірлері тыңдалады. ІV- «Абайла адасу» 

тақырыбында теріс бағыттағы діни ағымдардың іс-әрекеттері мен мақсат-

мүдделеріне тоқталып оқушылар пікірлерін білу. V- «Дін және уақыт» 

қорытынды бөлімінде балалардың «Көкірегіңе түйіп жүр!» атты айдармен 

дін қызметкерлерінің баяндамасын тыңдатуға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

      Аметова Л.  Қазіргі білім беру жүйесінде рухани-адамгершілік 

тәрбиені жүзеге асыру – қоғам қажеттілігі / Л. Аметова //Өзін-өзі 

тану=Самопознание. - 2015. - № 1. - 5-7 б. 

      Асаубаева А.К.   Оқырмандық мәдениет арқылы рухани сауаттылыққа 

тәрбиелеу (Сыныптан тыс жұмыс) / А. К. Асаубаева 

// Педагогика мәселелері=Вопросы педагогики. - 2015. - № 3. - 21-26 б.  

       Бекеева А.   Оқушылардың адамгершілік идеалын қалыптастыру                

/ А. Бекеева // Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2014. - № 8. - 5-8 б. 

               Жаңабаева Г.Ж.   Оқушыларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу                

/ Г. Ж. Жаңабаева // Мерейлі ұстаз. - 2014. - 31 қазан-1 қараша. 

        Жапарова Б.   Қоғам мен табиғат үйлесімділігі: [автор экологиялық 

тәрбиені- адамгершілік тәрбиенің құрамдас бөлігі деп қарастырады]                 

/ Б. Жапарова //Білім берудегі менеджмент=Менеджмент в образовании. - 

2014. - № 3. - 130-133 б. 

        Жылқайдарова А. Жеке тұлғаға рухани-адамгершілік тәрбие беру: [оқу-

тәрбие жұмысында бала бойына адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру] 

/А.Жылқайдарова //Өзін-өзі тану=Самопознание. – 2015. - № 5-6. – 11-12 б. 
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      Кенжебаева К.М.  Күнделікті өмірдегі адамның жеке бас мәдениеті: 

[адамның жеке басының рухани деңгейін көтеруге арналған тәрбие шарасы] 

/К.М.Кенжебаева // Тәрбие сағаты. – 2014. - № 2. – 5-6 б. 

      Кенжина М.  Адамгершілік – рухани тәрбиенің маңыздылығы: [баланың 

бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, адамгершілік 

құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікке тәрбиелеу]  /М.Кенжина, 

К.Икрамбекова  //Детский сад: воспитание и обучение=Балабақша: тәрбиелеу 

және оқыту. – 2015. – №3. – 10-11 б. 

      Купеева Ж.Б. Жаста берген тәрбие  жас шыбықты игендей: [бала 

тәрбиесіндегі ата-ананың орны] /Ж.Б.Купеева //Тәрбие сағаты. – 2014. - № 2. 

– 29-31 б. 

       Қасыбаева А.Т. Адамгершілік – рухани тәрбиенің қайнар көзі                       

/ А.Т.Қасыбаева  //Тәрбие сағаты. – 2014. - № 2. – 20-21 б. 

      Қасыбаева А.   Адамгершілік - рухани тәрбиенің қайнар көзі                    

/А. Қасыбаева // Қазақстан мектебі. - 2015. - № 9. - 26-27 б. 

        Малдыбекова Г.   Оқушылардың азаматтық құндылықтарын 

қалыптастыру мүмкіндіктері / Г. Малдыбекова //Воспитание 

школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2014. - № 11. - 2-4 б. 

       Раимжанова Г.  Рухани-адамгершілік тәрбие – өмір талабы 

/Г.Раимжанова //Өзін-өзі тану=Самопознание.kz. – 2015. - №3. – 54-55 б. 

         Саркулова Э.   Оқушыларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу                    

/ Э. Саркулова //Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2015. - № 3. -  8-

11 б. 

            Серікова Ш.   Қазақ  отбасындағы рухани-адамгершілік тәрбие және 

өзін-өзі тану / Ш. Серікова //Ұлағат. - 2015. - № 4. - 132-137. 

        Смаилова Г.   Әдептілік - адамгершілік бастауы (3 сыныпқа арналған 

«Өзін-өзі тану» сабағының жоспары) / Г. Смаилова //Самопознание. - 2014. - 

№ 8. - 27-30 б. 

       Такенова К.   Рухани-адамгершілік тәрбие мен құндылықтарды білім 

мазмұнына енгізу тәсілдері / К. Такенова //Кәсіптік 

мектеп=Профессиональная школа. - 2016. - № 2-3. - 12-13 б. 

       Умирова Г.   Оқушылардың рухани-адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру / Г. Умирова //Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 

2015. - № 12. - 35-38 б. 

        Утовлинова А.Б.  Бастауыш мектепте рухани адамгершілікке тәрбиелеу 

/ А. Б. Утовлинова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник 

классного руководителя. - 2015. - № 1. - 11-15 б. 

 

 

23 қазан – Халықаралық мектеп  

кітапханалары күні 

            Халықаралық мектеп кітапханаларының күні (International School 

Library Day) қазан айының төртінші дүйсенбісінде аталып жүр. Мектеп 

кітапханаларының халықаралық күні 1999 жылдан бастап ЮНЕСКО-ның 
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бастамасымен атап өтіледі. Мерекені алғаш рет Мектеп кітапханалары 

халықаралық қауымдастығының президенті Бланш Вуллз жария етті.  

         2005 ж ылы мерекенің  ресми  мәртебесін аталмыш    ұйымның     жаңа   

Президенті Питер Дженко қуаттады. 

         2008 жылы іс-шара жаңа деңгейге шықты - қаңтар айында жоба 

үйлестірушісі Рик Малхолланд Мектеп кітапханаларының халықаралық күні 

- халықаралық айлыққа айналатындығын жария етті. Осы жылдың қазан 

айында «Сіздің мектеп кітапханаңыздағы - сауаттылық және білім алу» 

ұранымен Мектеп кітапханаларының алғашқы айлығы өтті. 

         Акция қатысушылары мектеп кітапханаларына арналған іс-шараларды 

өткізу үшін кез келген күнді таңдай алады. Кейбіреулер бір күнмен не 

аптамен шектелмей, бір ай бойы кітап жинау сынды ұзақ мерзімді іс-шаралар 

жариялап отырады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

          Абуева Н.С. Кітапханаға саяхат: [бастауыш сынып  оқушыларына  

мектеп кітапханасы туралы   түсінік беру] /Н.С.Абуева //Мектептегі 

кітапхана-Библиотека в школе. – 2014. - № 1. – 2-3 б. 

     Алекпаева Л.К.  Кітапханалық сабақ. Кітап құрылымы. Кітапханадағы 

кітап түрлері / Л. К. Алекпаева // Мұғалімдерге және оқушыларға әдістеме 

және теория (1-4 сыныптар)=Учителям и школьникам методика и теория (1-

4 классы). - 2017. - № 1. - 7-8 б. 

          Аюпова Л.А. Балаларымызды қайткенде кітап оқуға баулимыз 

/Л.А.Аюпова //Мерейлі ұстаз. – 2014. – 28 ақпан -1 наурыз 

        Бадакова И.М.   Мектеп кітапханашысына қойылатын біліктілік 

талаптары / И. М. Бадакова, А. А. Нұрланбаева //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы=Справочник руководителя образовательного 

учреждения. - 2014. - № 8. - 43-45 б. 

      Габдолова З. Кітап – ақылшы досың: [оқушылардың кітапқа деген 

сүйіспеншілігін арттыру мақсатында өткізілетін тәрбие жұмысы] //] 

//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. - № 4. – 33-34 б. б. 

          Грицинина И.В.   Мектеп кітапханашыларының біліктілігін арттыру          

/ И. В. Грицинина //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы=Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2014. - № 4. - 67-38 б. 

      Дусупова Н.Ж. Мектеп кітапханасына оқырмандар тарту - басты міндет    

/ Н. Ж. Дусупова // Мектеп кітапханашысы. - 2016. - № 5-6. - 14-16 б. 

       Есенбаева А.Қ.  Оқушыларға патриоттық тәрбие беруде кітапхананың 

атқаратын рөлі / А. Қ. Есенбаева // Мектеп кітапханашысы. - 2016. - № 5-6. - 

12-13 б. 

         Есенов Н. Қазақ балалары қандай кітап оқиды?: [балалардың кітап 

оқуына деген құлшынысын оятып отыруға ата-аналар, ұстаздар, тәрбиешілер 

және мектеп кітапханашылары жағдай жасап отыруы керек] / Н.Есенов 

//Түркістан. – 2014. – 30 қаңтар 
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         Жакитова С.   Кітапханалық дәстүр мен жаңа үрдіс арасындағы 

байланыс: [мектеп кітапханасының білім тәрбие берудегі ерекше алтын орны 

жайлы] / С. Жакитова// Тәрбие құралы . - 2014. - № 4. - 47-48 б. 

        Жамалханова Л. «Кітап қалай пайда болған?»: [кітаптың қалай 

дайындалатыны туралы, кітапқа деген қызығушылықты арттыру, кітапты 

күтіп ұстауға үйрету мақсатындамектеп кітапханасында өткізілетін тәрбие 
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28 қазан 

 

Ағартушы, демократ, ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 

туғанына 125 жыл (28.10.1893 – 21.05.1920). 

        Сұлтанмахмұт Торайғыров Павлодар облысы Баянаул ауданы 

(бұрынғы Омбы уезi Шығырай болысы, Жантай ауылында кедей шаруаның 

отбасында туған. Алғашқыда әкесiнен хат таниды, ауыл молдасынан сабақ 

алады. Кейiн медреседе оқып қазақ ауылдарына мұғалiм болды. 

        С.Торайғыровтың алғашқы ақындық қадамы 1908-10 жылдары 

басталады. Бұл оның Баянауылда және Троицк қаласында медреседе оқып 

жүрген кездерi едi. С.Торайғыров өзiнiң шығармаларында ғылым мен бiлiмдi 

насихаттайды.(«Дiн», «Оқу», «Соқыр сопы», «Сарыбас» деген т. б. өлеңдер 

жазады). Халыққа бiлiмнiң және халық ағарту iсiнiң қаншама қажет екендiгiн 

түсiне отырып, 1914 жылы кедейлердiң балалары үшiн жаңа әдiстi мектеп 

ашуға талпынады. Бiрақ ақынның бұл үмiтi жүзеге асырылмайды. 

        1913-14 жылдары С.Торайғыров Троицк қаласында шыққан «Айқап» 

журналының редакциясында iстейдi. Бұл жылдары ақын көптеген өлеңдер, 

әңгiмелер мен сын мақалалар жазды: «Оқып жүрген жастарға», «Талаптарға», 

«Оқудағы мақсат не», «Шәкiрт ойы», «Досыма хат» т.б. өлеңдерiн, «Қазақ 

тiлiндегi өлең кiтаптары жайында», «Өлең мен айтушылары», «Қазақ iшiнде 

оқу, оқыту жолы қалай?», «Зарландым», «Ауырмай есiмнен жаңылғаным» 

т.б. мақалалар мен әңгiмелер жазады. 
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         1915 жылдың жазынан Тарбағатайдағы Терiсайрақ болысы Ұласты 

ауылында бала оқытады. 1917 жылдың наурыз айында Семейге келiп 

облыстық комитетке жұмысқа орналасады. Бiрақ ауруы асқынып 

кеткендiктен оқуды да, жұмысты да тастап 1918 жылы сәуiрде Баянауылға 

бiржолата оралады. Ақын бiлсем, үйренсем деген мақсатынан бiр сәтте қол 

үзбей, саяси, қоғамдық, әлеуметтiк әдебиеттердi көп оқиды, бiрте-бiрте өзiнiң 

кейбiр көзқарастарының қателiгiн түсiнiп оған өкiнiшпен қарайды. 

          С.Торайғыров әрқилы тақырыптарға көптеген өлеңдер жазды «Неге 

жасимын», «Осы да әдiлдiк пе?», «Жас жүрек», «Өң бе, түс пе?»деген 

өлеңдер, публицистикалық мақалалар және «Адасқан өмiр», «Кедей» деген 

екi поэма жазды. Аңсаған өмiрiне ендi жеткен кезде аса дарынды жас талант 

27 жасында мәңгiлiкке көз жұмады. Оның қысқа өмiрiнiң iшiнде жүзден 

астам өлең, екi поэма, «Қамар сұлу», «Кiм жазықты» романдарын, жетi 

әңгiме, көркем очерктер мен публицистикалық мақалалар жазды. 

         С.Торайғыровтың өзiнен бұрынғы қазақ ойшыларының тәлiм-тәрбие 

мәселелерi жайлы ой-пiкiрiн ғылыми жағынан саралап кемелдендiре түсуiне 

сiңiрген еңбегi елеулi болды. Ол адамның сана-сезiм әрекет үстiнде 

дамитынын, оқу-тәрбие адамының өзiндiк белсендiлiгiмен қажет ететiнiн 

айта келiп, талант, зейiн, зерде секiлдi қасиеттердiң мән-мағанасын ашып 

көрсетедi. 
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Күзгі демалыс 

5 қараша – 13 қараша 

      15 қазан мен 4 қараша аралығында дайындық жұмыстарын жүргізу: 

күзгі демалыс күндеріндегі жалпымектептік іс-шаралар жоспарын, спорт 

залы мен компьютер сыныбының  жұмыс кестесін, үйірмелер мен 

секциялардың сабақ кестелерін әзірлеу, оқушылар мен ата-аналарға арналған 

қабырға стендін рәсімдеу. Ата-аналарды ата-аналар жиналыстарында, 

оқушыларды мектеп жиналыстарында күзгі демалыс күндеріндегі жұмыспен 

қамтылу нысанымен таныстыру. Құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын 

алу жөніндегі профилактикалық іс-шаралар жүргізу: ықшамаудан бойынша 

рейдтерге шығу, пәтерлерге бару, мінез-құлқы девиантты оқушылармен 

әңгімелер өткізу. 

      Құқық қорғау, жол полициясы, денсаулық сақтау органдарының, 

төтенше жағдайлар қызметінің өкілдерімен кездесулер. 

      5 қараша – Қазақстан күні. Бастауыш және орта сатылы оқушылар 

үшін Мемлекеттік рәміздерге, Қазақстан тарихына арналған «Тәуелсіздік 

тірегім», «Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтаныш», «Ата заңым - 

ардағым», «Мемлекеттік рәміздер тарихы», «Қазақстан теңгесі» 

тақырыбында іс-шаралар циклын (танымдық және тақырыптық конкурстар, 

викториналар мен әңгімелер) өткізу.  

      6 қараша – Жас ұлан күні. «Мен – Қазақстан Республикасының 

азаматымын және қорғаушысымын» тақырыбындағы оқушылардың  

үкіметтік емес ұйымдар, жастар бірлестіктері өкілдерімен «Жас Ұлан» 

республикалық қозғалысының көшбасшыларымен «Жас Ұлан» - 

Қазақстанның келешегінен үміт және үлес», интернационалист 

жауынгерлермен кездесулерін, тұрғылықты жері бойынша волонтерлық 

командаларын ұйымдастыру. Осы тақырыпта суреттер, плакаттар 

конкурстарын, ғылыми жобаларды, әскери-патриоттық эстафеталар, сап және 

ән байқауларын, «Туға қарай түзел!» ту топтарының конкурстарын өткізу. 

«Сынып/мектеп әнұраны», «Сынып/мектеп жәдігері», «Сынып/мектеп досы», 

«Біздің ардагерлер» фестивальдерін, мектеп әнұранының үздік мәтіні мен 

әуеніне шығармашылық конкурстар өткізу. 

       7 қараша – Спорт күні. Көпшілік спорт шараларын (жарыстарды, 

чемпионаттарды, денсаулық фестивальдерін, спартакиадалар), таза ауадағы 

қозғалысты ойындар мен серуендер) ұйымдастыру. Балаларға арналған 

шебер-сыныптар ұйымдастыра отырып, өңірдің табысты және танымал 

спортшыларымен кездесулер өткізу. «Спорт және біз», «Денің сау болсын 

десең», «Біздің чемпиондар», «Азиада жеңімпаздары»  зияткерлік 

викториналарын өткізу. 

      8 қараша – Менің қалам / менің ауылым күні. Мектеп 

мұражайларындағы экспозицияларды жаңарту.    Тарихи-өлкетану, 

көркемсурет мұражайларына, әдебиет және өнер мұражайларына, қала 

бойынша саяхатқа ұжыммен шығуды ұйымдастыру. «Біздің қаланың 

көшелері», «Қаламыздың (ауылымыздың) танымал адамдары», «Өлкеміздің 

тамаша адамдарының өмірі» және т.б. шығармалар мен эсселер конкурсы.      
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 «Сүйкімді орындар», «Біздің көршілер», «Менің қалам», «Менің 

ауылым» тақырыбындағы суреттер, плакаттар мен газеттер конкурсы. 

      9 қараша – Жастар күні. Халықаралық жастар демократиялық 

қозғалысының көшбасшыларымен кездесулер ұйымдастыру, «Жастар 

салауатты өмір салты үшін!», «Жастар нашақорлыққа қарсы!», «Бірлігіміз 

жарасқан», «Бейбітшілік пен достық үшін!» акцияларын өткізу. 

      10 қараша – Ашық есік күні - Түлектер күні. Түлектер кеші. 

Түлектермен кездесу кештерін, педагогикалық еңбек ардагерлерімен, мектеп 

достарымен, шефтерімен, ата-аналарымен «Шын жүректен» атты кездесулер 

өткізу.  

      11 қараша- Көркемөнер күні. Көркемөнер циклын: концерттер, гала-

концерттер, қызықты адамдармен шығармашылық кештерін, орамдарды, 

КТК-ларды,  «Таланттар парады», «Сәттілік сәті», «Алтын күз», «Күзгі бал», 

«Күз аруы»  конкурстарын, «Біздің кішкентай әртістер», «Біз өнерпаз 

жастармыз»  концерттік бағдарламасын өткізу. 

      12 қараша – Мәдениет күні. Кино, театр және кітапханаларға бару. 

Қалалық, облыстық театрлардың тұсаукесерлері мен спектакльдеріне бару. 

Мектеп пен сынып өмірі туралы өзіндік бейнефильмдер жасау конкурсы. 

Мектеп, қалалық және ауылдық кітапханалардағы кітап көрмелері шолуы, 

облыстың ақын-жазушыларымен әдеби кештер мен кездесулер өткізу. 

      13 қараша - Күзгі демалыс кезеңінде мектептен тыс жұмыспен 

қамтылуды ұйымдастыру жұмысының қорытындыларын шығару 

(қатысу рейтингі, үйірмелер және т.т. жұмысының рейтингі). Қанаттас 

сыныптар бойынша сынып сағаттарын, жиналыстар, күзгі демалыс 

кезеңіндегі іс-шараларға белсене қатысқаны үшін марапаттар тапсыра 

отырып, жалпымектептік оқушылар жиындарын өткізу. 
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6 қараша 

 

Педагог, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, 

ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы Мереке Ералықызы 

Ералиеваның туғанына 70 жыл (6.11.1948-2008) 

        Ералиева Мереке Ералықызы 1948 жылы 6 қарашада  Қызылорда 

облысы, Қазалы ауданы, Бiрлiк поселкасында дүниеге келген. Қызылорда 

қаласындағы М.Мәметова атындағы қыздар педагогикалық училищесiн және 

Н.В.Гоголь атындағы педагогикалық институттың физика-математика 

факультетiн бiтiрген.      

    Педагогикалық еңбек жолын өзiнiң оқыған мектебiнде  математика пәнi 

мұғалiмi қызметiнен  бастады.       М.Ералиева   1970-1990 жылдары Алматы 

қаласындағы № 5 мектеп-интернатта оқушыларға  математикадан дәрiс 

берiп, мектеп директорының оқу-тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасары және 

мектеп директоры қызметтерiн  атқарды. Республика және Одақ көлемiнде 

(Челябi қаласында) өткен конференцияларға қатынасып, өз тәжiрибесiн  

педагог мамандардың назарларына ұсынып, мақалаларын баспа беттерiнде 

жариялады. Әдiскер мұғалiм көптеген жас ұстаздардың  педагогиканың қыр 

сырымен  жете танысуларына көмектесiп,олардың  ұстаздық шеберлiктерiн 

шыңдады. 

         М.Ералиева 1990-1997 жылдары  Алматы қалалық бiлiм басқармасында 

бас маман болып қызмет атқарды. Осы жылдары қалалық бiлiм 

басқармасының басшыларымен бiрлесiп  Алматы қаласында қазақ мектептерi 

мен бала бақшаларының  ашылуына ат салысты. Сол жылдары 32 қазақ 

мектебi және 40-тан астам орыс мектептерiнiң  жанынан қазақ сыныптары 

ашылды. Сонымен бiрге, орыс мектептерiндегi қазақ тiлi пәнiнiң сапалы 

өтiлуiне, Алматы қаласында қазақ және орыс мектептерiнде қазақ тiлiн бөлiп 

оқытуға, қазақ тiлiнiң мәртебесiн көтеру саласында  қажырлы еңбек етiп, 



203 

 

қала және республика көлемiнде семинарлар мен  ғылыми-педагогикалық 

конференциялар өткiздi. 

          М. Ералиева  дарынды оқушылардың  өркениеттi елдер  тәжiрибесiмен 

танысып, қалада  жаңа типтi лицей және гимназиялар ашу  жұмыстарын 

ұйымдастырды. Сол жылдары  М. Мақатаев атындағы №140–шы қазақ 

мектеп-гимназиясы, №138 өнер лицейi, №161  гимназия, №147 мектеп-

гимназия, №159 көпсалалы  гимназия  ашылды.  

         Ол 1997-1999 жылдары Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және 

денсаулық сақтау министрлiгiнде  ғылыми оқу-әдiстемелiк  бөлiмiнiң бас 

маманы қызметiн атқарды. Сол жылдары ол жаңа буын оқулықтарын 

шығару, жалпы орта бiлiм беретiн мектептерге арналған мемлекеттiк бiлiм 

стандартын жазу, мектеп бiтiрушiлердi «Алтын белгi» наградасымен 

марапаттау жұмыстарын ұйымдастырды. Республика бiлiм мекемелерiнiң  

қызметкерлерiмен бiрлесе отырып, бiрнеше рет республикалық және 

халықаралық семинарлар мен конференциялар, олимпиадалар өткiздi.  

          Қызылорда облысының бiлiм саласының кураторы болды. Ол 

оқушылардың және студент жастардың  Ресей, Түркия, Египет елдерiнен 

және өркениеттi шет елдерден бiлiм алуларына ат салысты.  

          М.Ералива 1999  жылдың шiлде айынан  бастап Ы.Алтынсарин 

атындағы Қазақ бiлiм  академиясында бөлiм меңгерушiсi, жетекшi ғылыми 

қызметкер болып қызмет атқарды. 

          2001 жылы Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ бiлiм академиясында 

педагогика мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. Ол 2004 

жылы педагогика ғылымдарының доцентi ғылыми дәрежесiн алды. 

          М.Ералиева 40 жылдан аса уақыт ұстаздық еткен. Ол Ы.Алтынсарин 

атындығы Қазақ бiлiм академиясындағы әрiптестерiмен бiрлестiкте    

«Жалпы орта бiлiм беретiн мектепте оқу-тәрбие үрдiсiн iзгiлендiру», «Жалпы 

орта бiлiм беру мемлекеттiк стандарты (Бастауыш бiлiм. Математика оқу 

пәнi бойынша)», «Жаңа буын оқулықтарын енгiзу жағдайында бастауыш 

бiлiм беру сапасын мониторингiлеудiң ғылыми-әдiстемелiк негiздерi», 

«Күтiлетiн нәтижеге бағдарлап оқыту», «Математика бiлiм саласында бiлiм 

мазмұнын iс-әрекеттiк тұрғыда жетiлдiру»  тақырыптары бойынша   iргелi  

ғылыми–зеттеу  жұмыстар жүргiзген ғалым. Сонымен бiрге, ауыл 

мектептерiнiң әлеуметтiк және педагогикалық мәселелерiн зерделеуде. 

Аталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының негiзiнде «Математиканы  оқытуды 

iзгiлендiру»  монография,  «Жалпы бiлiм беретiн орта мектептiң мемлекеттiк  

мiндеттi бiлiм стандарты» (Бастауыш бiлiм. «Математика» оқу пәнi 

бойынша. Авторлармен бiрлестiкте), «Математика оқу пәнi бағдарламалары» 

(1-4 сыныптар. Авторлық бiрлестiкте), «Деңгейлiк және тест тапсырмалары», 

«Жалпы орта бiлiм беретiн мектептiң бастауыш сатысындағы «Математика» 

пәнi бойынша жылдық қорытынды тапсырмалары» (2,4 сынып оқушылары 

үшiн)   тест тапсырмалары  баспадан жарық көрдi. Сонымен бiрге 67–ден 

астам ғылыми еңбегi  баспа беттерiнде жарияланды. Ол жас мұғалiмдердi, 

аспиранттарды, студенттердi, әдiскерлердi тәрбиелеуде  жүйелi  жұмыстар 

жүргiзді. 
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        Мереке Ералықызы педагогика саласында жасаған еңбегi үшiн «Әдiскер-

мұғалiм», «Қазақстан Республикасының бiлiм беру iсiнiң үздiгi», «Еңбек 

ардагерi», «Ы.Алтынсарин атындағы» медальмен  және Алматы қалалық 

бiлiм басқармасы, Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Бiлiм академиясы, 

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң Құрмет 

грамоталарымен бiрнеше рет  марапатталған.      

ӘДЕБИЕТТЕР: 

          Ералиева М.Е. Математиканы оқытуды ізгілендіру: Монография 

/М.Е.Ералиева. – Алматы: Ғылым, 2003. – 80 б. 

           Ералиева М.Е. және т.б. Мектептің бастауыш сатысында білім берудің 

мемлекеттік стандартын жетілдіру ерекшеліктері. – Алматы: «Мер Сал» 

баспа үйі, 2003. 

           Ералиева М.Е. және т.б. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім 

берудің мемлекеттік жалпыға  міндетті стандарты. Жалпы бастауыш білім. 

«Математика» оқу пәні бойынша мемлекеттік міндетті білім стандарты             

/ Т.Қ.Оспанов, М.Е. Ералиева және т.б.- Алматы: ТОО РОНД, 2002. 

          Ералиева М.Е. және т.б. Математика оқу бағдарламасы (1-4 сыныптар)      

/ Т.Қ.Оспанов, М.Е.Ералиева және т.б. –Алматы: ТОО РОНД, 2003 

          Ералиева М.Е. Ұлттық құндылықтарды ауыл социумының білім 

жүйесінде қалыптастырудың басым бағыттары /М.Е.Ералиева //Непрерывное 

педагогическое образование: опыт проблемы, перспективы. Конференция 

материалдары. – Қостанай. 2007. 

          Ералиева М.Е. Ұлттық құндылықтарды ауыл социумының білім 

жүйесінде қалыптастырудың отандық және әлемдік тәжірибелері 

/М.Е.Ералиева //«Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауында көрсетілген Қазақстанның ішкі және сыртқы 

саясатының маңызды бағыттарын жүзеге асыру міндеттері» атты 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (24.04.2007). 

–Алматы, 2007.- 545-549 б. 

*      *      * 

           Ералиева М.Е. және т.б. Бастауыш және шағын жинақталған 

мектептерде білім беру проблемалары лабораториясының 70 жылдық тарихы 

/М.Е.Ералиева және т.б. //Бастауыш мектеп. – 2003. - № 4. – 3-6 б. 

          Ералиева М.Е. «Математика» оқу пәні бойынша бастауыш білім 

стандарты жетілдірілді /М.Е.Ералиева //Бастауыш мектеп.– 2003.- № 6.–3-6 б. 

         Ералиева М.Е. Жаңа буын оқулықтарын жетілдіру бағыттары 

/М.Е.Ералиева //Бастауыш мектеп. – 2003. - № 7. – 6-11 б. 

        Ералиева М.Е.  Мектептің бастауыш сатысындағы білім мазмұнын 

жаңалау арқылы оқу-тәрбие үрдісінің сапасын жетілдіру /М.Е.Ералиева 

//Бастауыш мектеп. – 2003. - № 11. – 3-5 б. 

        Ералиева М.Е. Мектептегі оқу-үрдісінің сапасын жетілдірудің 

бағыттары / М.Е.Ералиева //Қазақстан мектебі. – 2004. - № 1. 

         Ералиева  М.Е. Оқу сапасын жетілдірудің әлемдік және отандық 

бағыттары /М.Е.Ералиева //Бастауыш мектеп. – 2004. - № 4. – 7-10 б. 
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         Ералиева М.Е. Сабақтастық арқылы оқу сапасын жетілдіру 

/М.Е.Ералиева //Бастауыш мектеп. – 2004. - № 6. – 10-14 б. 

         Ералиева М.Е. Алынатын нәтижеге бағдарлап оқыту арқылы оқу 

сапасын жетілдіру /М.Е.Ералиева //Мектеп директоры. – 2004. - № 4. –  

20-24 б. 

         Ералиева М.Е.  Жеке тұлғаны іс-әрекетке баулу арқылы оқу сапасын 

жетілдіру /М.Е.Ералиева //Мектеп директоры.- 2004. - № 5. – 23-26 б. 

         Ералиева М.Е. Барлық сапа бастауыштан басталады /М.Е.Ералиева 

//Қазақстан мектебі. – 2004. - № 10. – 6-8 б. 

         Ералиева М.Е. Білім мазмұнының басым бағыттары /М.Е.Ералиева 

//Қазақстан мектебі. – 2004. - № 1. – 42-44 б. 

        Ералиева М.Е. Бастауыш білім беру сапасын мониторингілеудің 

бағыттары /М.Е.Ералиева //Бастауыш білім. – 2005. - № 4. – 3-5 б. 

        Ералиева М.Е. Жаңа буын оқулықтарын енгізу жағдайында мектептің 

бастауыш сатысында «математика» пәнін оқыту сапасын жетілдірудің 

ғылыми-әдістемелік мәселелері /М.Е.Ералиева //Білім=Образование. – 2005. - 

№ 3. – 44-46 б. 

         Ералиева М.Е. Мектептің бастауыш сатысында оқушылардың білім 

мазмұнын іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру /М.Е.Ералиева //Бастауыш мектеп. 

– 2005. - № 10. – 3-6 б. 

         Ералиева М.Е. Тест жүйесімен жаттығу – білімді бекітудің қолайлы 

әдісі. «Математика» пәнінен 4-сыныпқа арналған емтихандық тест 

тапсырмалары /М.Е.Ералиева //Айгөлек. – 2006. - № 3. – 12-13 б; № 5. –       

12-13 б. 

        Ералиева М.Е. Ауыл мектептерінің  әлеуметтік-педагогикалық 

мәселелерінің қазіргі жай-күйі /М.Е.Ералиева //Білім=Образование. – 2006. - 

№ 2. – 5-8 б. 

        Ералиева М.Е. Ауыл социумының білім жүйесінде ұлттық 

құндылықтарды қалыптастыру мәселелері /М.Е.Ералиева//Білім = 

Образование. – 2006. - № 4. – 8-10 б. 

       Ералиева М.Е.  Ұлттық құндылықтардың білім жүйесі мен ауыл 

социумының өзара  қарым-қатынасының қалыптасуындағы орны мен ролі 

//Қазақстан орта мектебі. – 2007. - № 6. – 23-26 б. 

Ол туралы: 

        Ералиева Мереке  //Даленов Ш.Д. Ұлағатты ғалым-ұстаз:[М.Ералиева 

туралы] - Алматы: Республикалық оқу-баспа орталығы, 2006. – 16 б. 

        Аяғанов Н. Білімнен інжу қазғандар: Мереке Ералиеваның өмір жолы, 

педагогикалық қызметі, ғылыми еңбектері жөнінде // Н.Аяғанов. Қазалы 

перзенттері. – Алматы: Тел-Арна, 2007. – 105-115 б. 

        Елубаева С. Ұстаз мерейі: М.Ералиева туралы //Қазақстан орта 

мектебі. – 2007. № 6. – 43-45 б. 

       Матқан М. Нар  тұлғалы ұстаз еді: [педагог, ғылыми-әдістемелік 

еңбектердің авторы мереке Ералықызы Ералиева туралы] /М.Матқан 

//Қазақстан мұғалімі. – 2009. – 4 наурыз 
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7 қараша - «Балдәурен»  Республикалық оқу- 

сауықтыру  орталығының  құрылу күні 

Қазақ елінің Тұңғыш Президенті биылғы халыққа Жолдауында 

«Үкіметке әкімдермен бірлесіп үстіміздегі жылдың бірінші жартысында-ақ 

балаларды мектеп жасына дейінгі оқытумен және тәрбиемен қамтамасыз 

етуді арттыруға бағытталған «Балапан» арнайы бағдарламасын әзірлеп, іске 

асыруға кірісуді тапсырамын» - , деген еді. Осы тапсырма қазірдің өзінде 

біраз өңірлерде жүзеге асырылып жатыр. Соның бір көрінісі Қазақ елінің 

«Артегі» атанып отырған «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру 

орталығында жақсы жолға қойылған. 

Мұнда жыл бойы оқушылар демалысы ұйымдастырылып отырады. 

Отанымыздың 16 аймағынан бір ауысымда 300 балаға дейін демалуына 

мүмкіндік жасалған. Жаз мезгілінде 15 күн, ал сабақ жүріп жатқан уақытта 20 

күн оқу мен демалыс қатар жүреді. 

Бұл оқу-сауықтыру кешені Елбасының тікелей тапсырмасымен, 

Үкіметтің арнайы қаулысымен 2004 жылы құрылған. Орналасқан жерінің өзі 

Сарыарқаның інжу-маржаны атанған Бурабайдың бір тамаша өңірі.  

«Балдәурен» балалар лагері тек оқу-сауықтыру кешені ғана емес, оқу-

шыларға қатысты отандық және әлемдік деңгейдегі білім жарыстары өтетін 

орынға айналған. Ой-сананы өсіретін әртүрлі бағдарламалар әзірлеп, отан-

шылдық рухыңды оятатын кештер ұйымдастырып, сапта жүру тәртібін бойға 

сіңіріп, денсаулықтың басты кепілі тазалық екені үйретіледі. Фестивальдар 

мен слеттер өткізумен бірге, табиғатқа саяхат жасау да жан-жақты ойлас-

тырылған. Айталық, слет бағдарламалары әр алуан болып келеді. Мәселен, 

бір жолы отаншылдық рухтағы әндерді айтуға арналса, екінші жолы 

«Қазақстанның болашағы біздің қолымызда» атты тақырыпқа сай 

ұйымдастырылады.  

Жазғы демалыс пен оқу кезіндегі оқушылардың орталықта болуының 

айырмашылығына келер болсақ, сабақ уақытында балалар әрі демалады, әрі 

оқуларын жалғастырады. Яғни, лагерьде демалыс кезеңі мен мектеп өмірі бір 

арнада тоғысып жатады. Мектептегі сабақ беру тәсілі жаңашыл ком-

пьютерлік және пәндік-модульдік технологияларға негізделген. Мұнда үйге 

тапсырма берілмейді, әр бала өз білімін кәсіби біліктілігімен, ұстаздардың 

көмегімен жүзеге асыру бірінші кезекке шығарылған. Бұған қажеттің бәрі 

кешенде жеткілікті. Оқулықтармен қатар, иллюстративті-энциклопедиялық 

жинақтар, отандық, орыс және шетелдік әдебиеттердің озық үлгілері, өзге де 

құндылықтар жинақталған кітапхана жұмысы жақсы жолға қойылған. 

Оқушылар демалыс кезінде медицина кешенінде, нақтылай түссек мини-кли-

никада емделуіне, шынығу процедураларын, физиотерапия, оттекті коктейль, 

тыныс алу жаттығуларын, емдік дене шынықтырулар, тағы басқа алуына 

болады. Күніне алты рет тамақтанады. 

  Сауықтыру орталығына еліміздің барлық аймақтарында білім алып 

жүрген миллиондаған оқушылардың арасынан ең үздік оқыған, талантты, 

тәртіпті балалар ғана жіберіледі. 

 



207 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Амалбек Б.  «Балдәурендегі» онлайн-телекөпір: [«Балдәурен» 

республикалық оқу-сауықтыру орталығында «Туған тілім - түп қазығым, 

айбыным!» атты қазақ тілі білгірлерінің онлайын-телекөпірі 

ұйымдастырылды] /Б. Амалбек //Егемен Қазақстан. - 2013. - 21 маусым 

       Амалбек Б.   «Жаз жайнатып, күн күлдіріп...»:[Бурабайдағы «Балдәурен» 

атты оқу-сауықтыру орталығы жайлы] / Б. Амалбек //Егемен Қазақстан. - 

2013. - 18 шілде. 

       Кыдырбекова Ж. «Балдәуренде» жаз көңілді: [Алматы қ. № 139 мектеп-

гимназиясында  бастауыш сынып оқушыларына арналған «Балдәурен» лагері 

жұмыс істейді] //Алматы ақшамы. – 2017. -10 маусым  

         Нұқышева С. Баланы қорғау – бәрімізге ортақ шаруа: [«Балбұлақ» 

республикалық  балаларды  оңалту орталығының бас директоры 1995 жылы 

құрылған  «Балбұлақ» орталығының жұмысы туралы] /С.Нұқышева //Айқын. 

– 2014. – 31 мамыр 

Сайфуллин Х.Х. Ойын жазғы сауықтыру лагерьлерінде экологиялық 

білім беру іспеттес /Х.Х.Сайфуллин, В.В. Бритько //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы=Справочник руководителя образовательного 

учреждения. - 2010. - №4. - 33-35 б. 

Чойбасов Б. Шәкірттерге - шаттық: [«Балдәурен» оқу-сауықтыру 

орталығындағы балалардың жазғы демалысы] /Б. Чойбасов //Президент және 

халық. - 2012. - №24. - 8 маусым. 

         Шынтемірқызы Г.   Бурабайда – «Балдәурен», Кендірліде – 

«Ақбөбек»: [Бурабайдағы «Балдәурен» мен Каспий жағалауындағы 

Кендірлідегі «Ақбөбек» балалар демалыс орталығы] / Г. Шынтемірқызы 

//Егемен Қазақстан. - 2014. - 23 маусым. 

 

10 қараша – Дүниежүзілік  

жастар күні 

        Бұл күні Дүниежүзілік жастар конференциясында Дүниежүзілік 

Демократиялық Жастар Федерациясының  негізі қаланды.  

      Дүниежүзілік жастар конференциясы 1945 жылғы 29 қазан мен 10 

қараша аралығында Лондонда өткен. Жастар федерациясы діни, саяси және 

басқа да көзқарастағы жастардың басын қосты. 1970 жылы бұл федерацияға 

98 елден 200 жастар ұйымы кірді. 

      Жастар күнін өткізу  жастар саясатын жүзеге асыру, жорамалданған 

жастар ұйымдарымен, қала жастары мен жоғары сынып оқушыларының  

және олардың бастамасын өздері жүзеге асыруға тамаша мүмкіндік. Жастар 

арасында маскүнемдік және нашақорлық, қылмыстың алдын-алу және күресу 

үшін құқық қорғау органдарымен ынтымақтастық, мерекелік іс-шараларды 

өткізуде жастарды тартып және мәселелерді шешуге үйрету, жастар 

бірлестіктерінің қалыптасуы мен дамуы негізгі қағидалары болып табылады.   

          Кәсіби мектептер мен колледждердің жұмысын жетілдіру үшін шағын 

және орта бизнес өкілдері, оларды қолдау құрылымдары, кәсіпкерлікті 

қолдау орталығы мен кәсіпкерлер қауымдастығымен және т.б байланысын 
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дамытып, тереңдету керек. Осыны ескере отырып жастар күніне орай «Жас 

кәсіпкер»  атты семинар-тренинг ұйымдастыру, жасөспірімдерді салауатты 

өмір салтын қалыптастыру мәселелеріне орай «Елбасы – бізге үлгі!» атты 

жастар мен жасөспірімдерге сауықтыру жөнінде тренингтер, пікір-сайыс, 

ақпараттық кездесулер,  Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздік күніне 

арналған «Тәуелсіздік тынысы» атты жастар мен жасөспірімдер 

шығармашылығының көрмесін өткізуге де болады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

          Қазақстан Республикасы. Заң. 

         Мемлекеттік жастар саясаты туралы : 2015 жылғы 9 ақпандағы             

№ 285-V- Қазақстан Республикасының Заңы / Қазақстан Республикасы. Заң 

// Егемен Қазақстан. - 2015. - 11 ақпан 

         Қазақстан Республикасы. Үкімет. 

         Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 маусымдағы №516 

қаулысымен мақұлданған Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау мен 

дамытудың 2008-2015 жылдарға арналған  тұжырымдамасы                   

/Қазақстан Республикасы. Үкімет //Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. - 2007.                              

- №20.- 230-қ. 

            Әуелбай М.   Жастар ұйымы: [жастар мен балалардың «Жас ұлан» мен 

«Жас қыран» ұйымдарын құру туралы] / М. Әуелбай // Бала тәрбиесі. - 2011. - 

№8. -18-23 б. 

           «Елбасымен бірге - жаңа жеңістерге!» Астанада жастар форумы 

өтті: [Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен «Елбасымен бірге - жаңа 

жеңістерге» атты жастар форумы өтті] // Егемен Қазақстан. - 2015. - 11 сәуір. 

         Карабекова Д.Е.   Ұрпақ тәрбиесі - болашақтың тірегі тағлымдар 

еңбектерінің қажеттілігі / Д. Е. Карабекова //Вестник образования. - 2014. -  

№ 1. - 9-12 б. 

         Қазақ жастарын серпілткен «Жас тұлпар»:  [елу жыл бұрын 

Мәскеуде оқыған бір топ жастардың «Жас тұлпар» атты ұйымы туралы] 

/дайындаған Гүлзина Бектас  //Түркістан. - 2013. - 10 қазан. 

         Өтешев Н.   Жастарға жан-жақтылық жарасады. Білім және ғылым 

министрлігі Жастар ісі комитеті төрағасының міндетін атқарушы Нұрлан 

Өтешевпен әңгіме/ әңгімелескен Әлисұлтан Құланбай / Н. Өтешев // Егемен 

Қазақстан. - 2012. - 23 ақпан. 

          Өтеуліұлы Ө.   Мәңгілік жас Ғани: [жастар қозғалысының жетекшісі 

Ғани Мұратбаевтың туғанына 110 жыл толуына орай] / Ө. Өтеуліұлы 

// Алматы ақшамы. - 2012. - 29 желтоқсан. 

         Рахымқұлов Д.А.   Н.Назарбаев және жастар саясаты: ғылым жолында 

бағындыратын белестер / Д. А. Рахымқұлов / Отан тарихы. - 2012. - № 4. -  

16-19 б. 

       Сәрсенова А.Ж.   Жастардың құқықтық білімін жетілдіру, жаңа 

құқықтық сананы қалыптастыру / А. Ж. Сәрсенова // Саясат-Policy.  - 2012. - 

№ 6. -      13-16 б. 
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         Сәрсенбекова Г.   «Қазақстан -2050» стратегиясы: жастар жолы:[Қаныш 

Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да тәрбие жұмысы жүйелі түрде үздіксіз 

жүргізілуде] / Г. Сәрсенбекова  //Айқын. - 2014.- 14 қазан. 

      Тазабекова С. Жалынды жастар  - болашақ иесі:  (Республикалық 

бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау 

салтанатты жиынының сценарийі) //Мектептегі мерекелер. – 2013. - № 8. – 

12-14 б. 

      Тәтімтегі М.   Хас тұлпардай «Жас тұлпар» еді: [60 жылдардағы қазақ 

жастарының «Жас тұлпар»  ұйымы туралы] / М. Тәтімтегі //Егемен 

Қазақстан. - 2013. - 5 қараша. 

       Тәшімбай Ғ.   Ұл-қыздарымызға көңіл бөлінуі назарымызды аудартты: 

[жастар мәселесі] / Ғ. Тәшімбай // Алматы ақшамы. - 2012. - №15. - 31 қаңтар. 

       Шәріп А.  «Болашақ» бағдарламасы жастардың бағын ашады: 

[Елбасының «Болашақ» халықаралық бағдарламасы жаңа бағытпен толып, 

қанатын кеңге жая түсуде] / А. Шәріп // Айқын. - 2015. - 19 наурыз 

      Шәріп А.   Балаларды тәрбиелеу ісіне мемлекеттің де араласқаны жөн: 

[Елордада «Жастар арасындағы экстремизмнің алдын алудың өзекті 

мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті]       

/ А. Шәріп  //Айқын . - 2015. - 21 қараша. 

 

 

15 қараша -  Ұлттық валюта  

– теңге күні 

           15 қараша - Қазақстанда ұлттық валюта теңге және қаржыгерлер күні.  

1993 жылдың 12 қарашасында Қазақстан президентінің «Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» жарлығы шықты. Ал 

1993 жылдың 15 қарашасында теңге айналымға енді. 

           Бір жыл ішінде әзірленген теңге жоғары сапамен ерекшеленеді. 

Купюрлерде 18 қорғау элементі бар. 

           Алғашқы теңгелер 1, 3, 5, 10, 20, 50 және 100 теңге номиналдарында 

шығарылған. Кейіннен олар құнсызданып, қазір айналымда 200, 500, 1000, 

2000, 5000 және 10000 теңге номиналындағы банкноттар жүр. 

           Ұлттық теңге күнінде мектепте тәрбие сағатын өткізуде ақша 

ұғымдарына түсінік беру, айналымдардағы ақша түрлерін білуге үйрету; 

оқушылардың ақша туралы түсініктерін кеңейту; өз Отаны Қазақстанға 

мақтаныш сезімін ояту, төл теңгенің тарихын түсіндіру; ақша құнын, оны 

қолдана білуге үйрету, тәрбиелеу мақсатында  сыныптарда тәрбие сағаты 

өткізіледі. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Бимахова З.С.   Төл теңгенің тарихына үңілсек: [ашық тәрбие сағаты]              

/ З. С. Бимахова // Қызықты психология. - 2014. - № 2. -11-13 б. 

       Еспентаева Г.   Ұлттық валюта - еліміздің даму көзі:[Ұлттық 

тенгеміздің туған күніне арналған] / Г. Еспентаева //Сынып 

жетекшісі=Классный руководитель. - 2014. - № 1. - 11-12 б. 
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        Қырылдақова А.Ж. Ұлттық теңге мақтанышым!: [Қазақстанның ұлттық 

ақшасына көшу тарихына арналған сайыс] / А. Ж. Қырылдақова               // 

Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2016. - № 7. - 

9-10 б. 

        Лепесова А.   Теңге -тәуелсіздіктің қарлығашы: [15 қараша - Қазақстан 

теңгесінің айналымға енгізілген күні] / А. Лепесова //Түркістан. - 2014. - 13 

қараша. 

        Несіпақынова Ф.   Қазақстанның ұлттық валютасы (Қазақстан тарихы. 

5-сынып) / Ф. Несіпақынова // Қазақ тарихы. - 2015. - № 1. - 48-49 б. 

       Перваева Н.   Төл теңгем - өз теңгем:[15 қараша - Қазақстан теңгесінің 

айналысқа енгізілген күні] / Н. Перваева //Бала тәрбиесі. - 2016. - № 11. -        

2-3 б. 

      Рахимбаева Қ.І. Теңге - ғасыр жаңалығы / Қ. І. Рахимбаева                               

//Педагогикалық кеңес: мектептегі оқу-тәрбие, басқару жұмысы 

=Педагогический совет: управление и учебно-воспитательная работа в 

школе. - 2017. - № 1. - 4-5 б. 

      Төл теңгеміз төрге озған күн: [Ұлттық банктің алғашқы төрағасы 

болған, экономика ғылымдарының докторы, қаржыгер Ғалым Байназаровпен 

сұхбат /әңгімелескен Анар Төлеуханқызы] //Егемен Қазақстан. - 2016. - 12 

қараша. 

       Тулегенова Д.   Ұлттық теңге - мақтанышымыз:[оқушылардың ақша 

туралы білімдерін дамыту] / Д. Тулегенова //Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. - 2016. - № 4. - 20-22 б. 

 

 

Карашаның үшінші бейсенбісі –  

Халықаралық шылымқорлықтан  

бас тарту күні 

          Бұл 2002 жылы қабылданған «Темекі шегушіліктің алдын алу және 

оны шектеу туралы» ҚР Заңының жалғасы десек те, ол тек жоғары 

жақтағылар болмаса, қалың қауымның құлағына тиісті дәрежеде жете 

қоймаған сыңайлы. Ойын-сауық орындарында ғана емес, жолаушылар 

көлігінің жүргізушілеріне дейін көк түтінді «сызылтып» келе жататыны сол 

білместігінен бе, әлде заңның солқылдақтығынан ба, кім білген?! Ал шетелде 

заң қатал. Соның бірнешеуіне тоқталайық. Мысалы: Англияда 2006 жылдан 

бері мейрамхана, клуб, мектеп, аурухана, түрме, қызмет орнында темекі 

тартқандарға 30-дан 200 фунт стерлингке дейін айыппұл 

салынады.  Францияда мұндай шектеу 2007 жылы қолға алынған. Түркияда 

заң бұзғандар 45 АҚШ долларын төлейді.Ватиканда 2005 жылдан бері сол ел 

аумағындағы барлық адамға заң бірдей, айыппұл 30 еуроны құрайды. 

Италияда заң 2005 жылдан күшіне енген, айыппұл 27 еуро тұрады. Бутан 

корольдігі 2004 жылдан бері темекі саудасына толықтай тыйым салған 

тұңғыш мемлекет. Елге темекі әкелгендерге 210 АҚШ доллары мөлшерінде 
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айып салынып, темекі бизнесімен айналысқысы келгендер бірден 

лицензиясынан айырылады. 

       Шылымның адам ағзасына келтіретін зияны және одан туындайтын 

ауру мен өлім жайлы 4-6 сынып оқушыларына «Темекінің адам ағзасына 

зияны» аты әңгіме өткізуге, ал жоғары сынып оқушыларына арнап 

дәрігерлерді шақырып «Темекі туралы ащы шындық» атты кеш 

ұйымдастыруға, төменгі сыныптар үшін «Зиянды әдеттен аулақ бол» атты 

тәрбие сағатын өткізуге және осы тақырыптарға байланысты темекі туралы 

плакаттарды ілуге, темекінің зияны туралы слайдтар көрсетуге болады.  
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1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының  

Тұңғыш Президенті күні 

          Қазақстан халқы 2012  жылы 1 желтоқсан күні еліміз үшін елеулі оқиға 

– алғаш рет Тұңғыш Президент күнін атап өтті. 2012 жылы ел Парламенті 

1991 жылғы 1 желтоқсанда өткен Тұңғыш Президент сайлауына қатысты 

осындай шешім қабылдаған болатын. Себебі тәуелсіз Қазақстанның 

іргетасын қалап, шекарасын шегелеп, болашаққа бағыт-бағдар берген 

Тұңғыш Президенттің халық алдындағы еңбегі ұшан-теңіз. 

       Сәл тарихқа шегініс жасар болсақ, 1991 жылғы 1 желтоқсанда, алғаш рет 

жалпыхалықтық сайлау өтіп, егемен Қазақстанның негізін салушы –

  Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш рет Президент болып сайланды. Бұл жаңа 

мемлекет қалыптасуының өтпелі кезеңінде сенімді басшыға өз тағдырын 

тапсырған Қазақстан халқының жауапты таңдауы еді. Шын мәнінде, Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында тәуелсіз Қазақ елі 

қалыптасып, тарихымыз түгенделіп,тіліміз, дініміз және діліміз қайта 

оралып, мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданды. 

        1991 жылғы 10 желтоқсанда Қазақстан халқына берген антын тұтастай 

және толық орындағанын көрсетті. Қазақ КСР-ның Жоғарғы Кеңесі сол күні-

ақ Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасын Қазақстан Республикасы деп 

өзгертті. Еліміз бүгінде бүкіл әлемге танымал жаңа атқа ие болды. 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы 1991 жылғы 16 желтоқсан 

күні қабылданды. Осы заң негізінде еліміз өзінің Тәуелсіздігін жария етті. 

Осы заңның 1-тарауында: «Қазақстан Республикасы – тәуелсіз, 

демократиялық жәнеқұқықтық мемлекет. Ол барлық мемлекеттермен өзара 

қатынасын халықаралық құқық принциптерi бойынша құрады. Өзiнiң 

мемлекеттiк тәуелсiздiгiн басқа мемлекеттердің тануы үшiн Қазақстан 

Республикасы ашық», - делінген. Рас, содан берігі 21 жылда елдің іргесі 

сөгілген жоқ. Ұлтаралық татулыққа селкеу түспеді. Яғни Конс-

титуциялық заңның дер кезінде қабылдануы Қытай, Ресей, Қырғызстан, 

Түркменстан және Өзбекстанмен шекараны реттеуге ықпал етті. Заң 
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Еуразиялық кеңістікте тұрақтылық пен серіктестік, сенім саясаты негіздерін 

қалыптастырды. 

        Шындығы сол, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі 

туралы» Конституциялық заңды қабылдау жаңа тәуелсіз мемлекетіміздің 

шынайы егемендігінің бастауы болды. Тыңнан түрен салған Қазақстан 

халқы, оның Көшбасшысы тәуелсіз мемлекеттің басым 

бағыттарын нығайтты. Ең алдымен шынайы егемендікті жария етіп, сыртқы 

әлемге танылуға қол жеткізілді. Әлем Қазақстанды Елбасының арқасында 

таныды, мойындады. Елбасы «Бірлік бар жерде тірлік бар» деген 

еді. «Қазақтың бүкіл тарихы – бірігу тарихы» деп Н.Назарбаев қадап 

айтқандай, Егемендік, Тәуелсіздік, Ана тілі ұлтты біріктіруші күшке, ұлттық 

идеологияның рухани тірегіне айналды. Ол мемлекеттіліктің өркениет жолын 

ұсынды. Президенттік саяси институт енгізді. Осылай қазақтың Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ата заңға сүйеніп, халық 

алдында Ант берді. Тәуелсіз Қазақстанның көк Байрағын тізерлеп отырып 

сүйгені тарихи сәт еді. Бұл бірінші рет өткізілген инаугурация болатын. 21 

жылға жуық уақытта Қазақстан әлемнің азулы мемлекеттерінің қатарынан өз 

орнын ойып алды. Ғасырға бергісіз жиырма жылдың ішінде қазақ деген 

ұлтты, Қазақстан атты мемлекетті кәрі Еуропа да, мұхиттың арғы жағындағы 

АҚШ та, көрші Ресей мен Қытай да мойындап, стратегиялық әріптестікке қол 

қойды. Қазақтың шекарасы айқындалып, ол Ресей, Қытай, Өзбек елі Пар-

ламентінде тиісті ратификациядан өтті, заңды құжатқа айналды. 

        Осындай айтулы күн аясында барлық Қазақстанның облыстарында 

мерекелік шаралар ұйымдастыралатын болады. Найзаның ұшы, білектің 

күшімен ата-бабадан қалған елімізді бүгінде 21 жылға жуық басқарған 

Н.Ә.Назарбаев Қазақ елінің туын көкке көтеріп, әлем танымастай етіп 

өзгертті. Елімізде  тойланатын бұл мерекенің тарихи маңызы орасан зор екені 

айдан анық.  
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туралы] / С. Нұрғисаев// Егемен Қазақстан. - 2013. - 13 қараша. 

         Рапилова Э.Ж.   Елбасы және Тәуелсіз Қазақстан (1желтоқсан –

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні) / Э. Ж. Рапилова         

// Мерейлі ұстаз. - 2014. - 30 қараша-1 желтоқсан. 
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        Сайпилова А.С.   1-желтоқсан - Тұңғыш Президент күні: [5 сыныпта 

өткізген әдеби журналы] / А. С. Сайпилова //Тәрбие сағаты. - 2014. - № 1. -    

2-3 б. 

        Төлебаев Д.   Елбасы және ел мұраты: [1 желтоқсан - Тұңғыш Президент 

күні] / Д. Төлебаев //Ана тілі. - 2015. - 26 қараша-2 желтоқсан. 

1 желтоқсан – Халықаралық СПИД-ке 

қарсы күрес күні 

        Бүкіләлемдік  Жұқпалы қорғаныш тапшылығының белгісімен (ЖҚТБ) 

күресу күні алғаш рет 1988 жылы 1 желтоқсан күні барлық елдің денсаулық 

сақтау министрлерінің кездесуінде Адам организмінде қорғаныш 

тапшылығының қоздырғышы (АҚТҚ)  жөніндегі ақпаратпен алмасуды 

кеңейту және әлеуметтік төзімділікке шақыруға үндеу тастағаннан кейін 

аталып өтті. Жыл сайын 1 желтоқсанда аталып өтілетін Бүкіләлемдік Жүре 

пайда болатын иммунитет тапшылығының синдромы (ЖИТС) күресу күні 

әлемнің барлық өңірлеріне тараушы АҚТҚ жұқпасы мен ЖҚТБ індетімен 

күрес жөніндегі ұйымдасқан күшті нығайту ісіне қызмет етеді.           

       Бүкіләлемдік ЖҚТБ -мен күресу күні ал-ғаш рет 1987 жылы тамызда 

Женевада, Швейцарияда денсаулық сақтаудың бүкіләлемдік ұйымының 

ЖҚТБ -мен күресу жөніндегі Жаһандық бағдарламасы үшін қоғамдық 

ақпараттар мәселелері бойынша екі серіктес В.Джеймс Бун және Томас 

Неттермен жазылған. ЖҚТБ бойынша Жаһандық бағдарламаның директоры  

Д-р Джонатан Манн олардың идеясын қабылдады. Оған тұжырымдама ұнады 

және ол алғаш Бүкіләлемдік ЖҚТБ -мен күресу күнін өткізу 1988 жылы 1 

желтоқсанда болуы керектігімен келісті. Бунн батыстық БАҚ жариялауды 

қамтамасыз ету үшін 1 желтоқсанды ұсынды, оның пікірінше Бүкіләлемдік 

ЖҚТБ -мен күресу күнінің жетістігі үшін өмірлік маңызы болды      

 Бүкіләлемдік ЖҚТБ -мен күресу күні көптеген елдерде жыл сайынғы 

оқиға болып қалыптасты.       1 желтоқсан бұл күнді өткізу уақыты болып 

белгіленсе де көптеген қоғамдастықтарда ресми мерекелеу күніне дейін және 

соңғы апта бойы өткізілетін іс-шаралар қатары ұйымдастырылады. 

       1 желтоқсан – Халықаралық СПИД-ке қарсы күрес күні мектептерде 

үлкен көлемде аталып өтіледі. Осыған орай 5-7 сынып оқушыларына 

арналған «Нашақорлық – ғасырымыздың нәубеті» атты әңгіме, «СПИД –ХХІ 

ғасыр зобалаңы» атты  пікір талас, «Есірткі – адамның қасы, аурудың басы ..» 

атты 10-11 сынып оқушыларына арналған әдеби кеш, «Нашақорлықпен күрес 

– ортақ іс» атты  9-11 сынып оқушыларының, дәрігер-наркологтың 

қатысуымен өтетін кездесу кештерін өткізуге болады. «СПИД – ХХІ ғасыр 

індеті» атты тақырыпта өткен сабаққа онколог-дәрігер, терапевт, 

инфекционист маман дәрігерлерді шақырып СПИД туралы мәлімет алуға 

болады. Мақсаттары: кез-келген жасөспірім нашақорлықтың, ХХІ – ғасыр 

індеті СПИД-тің зияндылығын біліп, одан сақтануға және зиянды заттардан 

аулақ болуға тәрбиелеу.   
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       Мұқанова Г.М.   Өзіңді ойлап, денсаулықты таңда:[тәрбие сағатында 

оқушыларды зиянды әдеттерден аулақ болуды және оның денсаулыққа зияны 
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       Райымбаева Ш.   ЖИТС - ғасыр дерті: [Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 

«Қазақстан-2030» стратегиялық даму бағдарламасындағы халқына 

жолдауында «Қазақстанның әрбір азаматының денсаулығы мықты, хал-

ахуалы жақсы болуы тиіс» деп атап көрсеткен, сол бағдарламаны негізге ала 

отырып ұйымдастырылған  «Жүре пайда болатын Иммунитет Тапшылығы 

Синдромы - ғасыр дерті» атты кездесу кешінің сценарийі] / Ш. Райымбаева    
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ЖҚТБ жұқтырады] / Н.Сұлтанова //Мектептегі мерекелер. – 2013. - № 4. – 41-

42 б. 

 

 

5 желтоқсан 

 

Қазақ әдебиетiн зерттеушi, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Ханғали Жұмашұлы Сүйiншәлиевтiң 

туғанына  100 жыл 5.12.1918-20.6.2006. 

         Сүйіншәлиев Ханғали Жұмашұлы 1928 жылы Орал облысы, Тайпақ 

ауданы Қызылжар селосында туған. 

         1935-1938 жылдары техникумда оқи жүрiп, бастауыш мектепте мұғалiм 

болып қызмет атқарған. 1938 жылы Оралдағы педагогика институтына оқуға 

түседi. 

          Ұлы Отан соғысына қатысқан.1943 ж.А.С.Пушкин атындағы Орал 

педагогикалық институтының Тiл және әдебиет факультетiн бiтiрген. 1943-53 

жылдары осы институттың аға оқытушысы, одан кейiн қазақ тiлi мен әдебиет 

кафедрасының меңгерушiсi болып iстедi.1952 ж.С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекттiк университетiнiң аспирантурасын «Абай прозасы» тақырыбында 

диссертация қорғаумен тәмамдады. 1953 жылдан Қазақ мемлекеттiк 

университетiнде аға оқытушы, одан кейiн доцент, 1969 ж. «Ежелгi дәуiрден 

ХIХ ғасырдың аяқ кезiнде қазақ әдебиетiнiң қалыптасуы мен дамуы» 

тақырыбына докторлық диссертация қорғады. 1970 жылдан қазақ әдебиетi 

кафедрасы меңгерушiсiнiң орынбасары. 

        Ғылыми-зерттеу еңбектерi қазақ әдебиетi тарихының қалыптасу 

кезеңдерi, әдебиет сыны мен теориясы, Абай творчествосы мәселелерiне 

арналған. Осы кезеңдерге арналған оқулықтар мен оқу құралдарының 

авторы. 

       «1 дәрежелi Отан соғысы», «Қызыл Жұлдыз» ордендерiмен, 

медальдармен, Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің Грамотасымен марапатталды. 

1980 жылы «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жоғары мектеп 

қызметкері», «Ағарту iсiнiң озаты», 1978 жылы Орал қаласының құрметтi 
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азаматы атақтары берiлдi.  2006 жылы  20 маусымда Алматы қаласында 

қайтыс болды. 
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көрсеткiш және ғалым туралы әрiптестердiң пiкiрлерi /құраст.                        

Ә. Дербiсәлиев – Алматы,1994, - 58 б. 

          Мәмет С.С. Он екi ғасырды қамтыған оқулық 1997ж. «Санат» басп. 

жарыққа шыққан Х.Сүйiншәлиевтiң «Қазақ әдебиетiнiң тарихы» атты 

оқулығы туралы // Егемен Қазақстан. – 1998. – 5 ақпан. 
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10 желтоқсан –  

адам құқықтары күні 

      Бұл күн 1950 жылдан бастап атап өтіледі. 1948 жылғы 10 желтоқсанда 

БҰҰ Бас Ассамблеясы Жалпыға бірдей адам құқықтары декларациясын 

қабылдады. Онда адам дүниеге келгенінен бастап нәсіліне, терісінің түсіне, 

жынысына, тіліне, қандай дінді тұтынатынына,  саяси, басқа да 

көзқарастарына, ұлттық және әлеуметтік шығу тегінен, мүлігіне қарамастан 

қандай құқықтарға ие екендігі көрсетілген. 

       Барлық адамдар нәсіліне, терісінің түсіне, жынысына қарамастан 

дүниеге ерікті және тең болып туылады. 

      Оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру бүгінгі күннің басты 

талабы. Бұлай деуімізге себеп құқықтық сауатсыздықтан, яғни баланың өз 

құқы мен міндетін білмей, басқаның құқын аяқққа таптаудың кесірінен 

көптеген келеңсіз жағдайлар орын алуы мүмкін. Құқық бұзушылық  - 

қылмыс, адам тағдырын адастыратын іс. Оқушы санасында құқықтық 

сауаттылық пен құқықтық мәдениетті сіңіріп, баланың өзін және 

айналасындағы адамдардың жеке басын қәдірлеп, құрметтеуі үшін дұрыс 

тәрбие беру  -  әрбір педагогтің басты міндеті.  

      Мектеп қабырғасында жасөспірімдер арасында қылмысты, құқық 

бұзушылықты болдырмау, алдын-алу, сондай-ақ оқушылардың құқықтық 

сауаттылығын арттыру мақсатында «Құқықтық сауаттылық бүгінгі күннің 

басты талабы» тақырыбында заң қызметкерлерімен кездесу, 8-11 сыныптар 

арасында «Мен өз құқығымды  қаншалықты білемін?» атты семинар –

тренинг өткізуге болады. Өйткені заң қызметкерлерімен кездесіп, көкейінде 

жүрген сауалдарын ашық жолдап, еркін пікір алмасуы, сондай-ақ адамдар 

арасында орын алған құқық бұзушылық пен жеке адамдардың құқы, ар-

ожданы тапталына байланысты шынайы өмірден нақты мысалдарды 

заңгерлердің аузынан есту оқушының көкірегін оятып, қоғамның бір мүшесі 

ретінде өз айналасындағы адамдарға оң көзқараспен қарауына ықпал етеді.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Абдрасилова М.Т.   Құқықтық тәрбие - құқық бұзудың алдын алу тиімді 

тәсілдерінің бірі / М. Т. Абдрасилова //Әдіскер мұғалім: әдістемелік бірлестік 

жұмысы. - 2014. - № 3. - 6-8 б. 

        Ақмұрзаева Б.   Жеткіншектерге құқықтық тәрбие беру арқылы 

адамгершілікке тәрбиелеу / Б. Ақмұрзаева // Мектептегі 

психология=Психология в школе. - 2016. - № 8. - 13-14 б. 

       Алтынбай Ә.   Ата-ананың құқықтық сауаттылығы - бала құқығының 

кепілі / Ә. Алтынбай // Ұлағат. - 2014. - № 2. - 126-130 б. 

      Аубакирова К.Б.   Жасөспірімдердің құқықтық мәдениетін жетілдіру          

/ К. Б. Аубакирова //Мектеп директорының орынбасары: оқу-тәрбие жұмысы. 

- 2016. - № 3. - 7-9 б 

      Аюбекова К.   Құқық және жастар:[жастардың құқық туралы білімдерін 

жетілдіру] / К. Аюбекова // Тәрбие құралы. - 2016. - № 2. - 24-25 б. 
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      Байбалакова С.   Сенің құқықтарың мен міндеттерің: [оқушыларға 

құқықтық білім және тәрбие беру] / С. Байбалакова // Мектептегі сыныптан 

тыс жұмыстар. - 2015. - № 3. - 40-43 б. 

       Байсақалова Ә.   Құқық - әділет пен парасат жолы / Ә. Байсақалова          

// Қазақ тарихы. - 2014. - № 6. - 39-40. 

       Бакирбекова Г.А.   Бала құқығы - адам құқығы: [10 сыныптар арасында 

өткізілген дөңгелек үстел] / Г. А. Бакирбекова //Мектептегі мерекелер: 

тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2015. - № 12. - 24-25 б. 

       Егенова М.   Жасөспірімнің құқықтық тәрбиесін қалыптастыру жолдары 

/ М. Егенова //Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2015.-№ 6.-11-13 б. 

         Елебек Ж.   Мектеп оқушыларының құқықтарын қорғауды 

ұйымдастыру жұмыстары / Ж. Елебек //Воспитание школьника=Оқушы 

тәрбиесі. - 2014. - № 8. - 20-24 б. 

        Есенжолова Ж.   Бала құқығы - асыл қазына:[тәрбие сағатында 

оқушылардың құқықтық білімін тереңдету] / Ж. Есенжолова 

// Сынып жетекшісі=Классный руководитель. - 2014. - № 4. - 26-27 б. 

          Жүсіпова М.   Заңды білу - заман талабы / М. Жүсіпова 

// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2015. - № 12. - 62-64 б. 

        Қоянбаева Г.   Сен құқық туралы не білесің? / Г. Қоянбаева 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 8. - 16-17 б. 

         Рахимбаева К.К.   Бала құқығы (тәрбие сағаты) / К. К. Рахимбаева             

// История в казахстанской школе=Тарих Қазақстан мектебінде. - 2014. - № 5. 

- 39-41 б. 

        Ристемирова А. Құқықтық сауаттылық – өмір талабы: [құқықтық 

білімді жетілдіріп, құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу] //Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. - № 3. -47-50 б. 

       Садық И.Ә.   Қазақстан Республикасындағы адам және азамат жағдайы. 

Конституциялық негіздері / И. Ә. Садық //История в казахстанской 

школе=Тарих Қазақстан мектебінде. - 2014. - № 3. - 17-20 б. 

         Скакова Ж.О.   «Мен – Қазақстандықпын» бағдарламасы: [оқушыларға 

құқықты, заңды, Конституцияны оқыту бағдарламасы] / Ж. О. Скакова 

// Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя. 

- 2015. - № 8. - 8-11 б. 

        Тұтқабекова Б.   Құқықтық тәрбиенің маңызы зор: [жасөспірімдердің 

құқықтық білімін жетілдіру] / Б. Тұтқабекова //Ана тілі. - 2016. - 17-23 

қараша. 

          Утеулинова Л.   Құқықтық мәдениетті қалыптастыру тәрбиенің негізгі 

мақсаты ретінде / Л. Утеулинова // Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. 

- 2015. - № 6. - 24-26 б. 

          Шарипова Ә.   Құқық-әділет пен парасат жолы / Ә. Шарипова 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2014. - № 8. - 38-41 б. 

 

 

 



221 

 

15 желтоқсан 

 

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, 

Қазақ КСР Оқу министрі (1958-1963) Асқар Закарияұлы 

Закариннiң туғанына 110 жыл (15.12.1908 – 18.1.1990) 

       Закарин Асқар Закарияұлы 1908 жылы Торғай облысы, Жангелдин  

ауданында дүниеге келген. 1925-1926 жылдары Орынбордағы жасөспiрiмдер 

мектеп-интернатында, 1926-1930 жылдары Орынбор жұмысшы жастар 

факультетiнде оқыды. 1931 жылы Мәскеудiң  мемлекеттiк университетiнiң 

механика-математика факультетiне түсiп, оны   1937 жылы бiтiрдi. 1937-1941 

жылдары Қазақ педагогикалық институтында (қазіргі Абай атындағы Ұлттық 

педагогикалық университет) ассистент, оқытушы болды.  1941-1946 

жылдары  Ұлы Отан соғысына қатысқан. 

      1948 жылы жоғарғы геометрия саласынан кандидаттық диссертация 

қорғады.  

       1950-1953 жж. Қазақтың педагогикалық  институтының (қазіргі Абай 

атындағы Ұлттық педагогикалық университет) ректоры, 1953-1955 жылдары 

және 1961-1970 жылдары Қазақ Мемлекеттiк университетiнiң (қазіргі  әл-

Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) ректоры, 1955-1958 жылдары 

Қазақ КСР Оқу министрi,  1958-1961 жж. Қазақ КСР Министрлер Кеңесi 

төрағасының  орынбасары және Қазақ КСР сыртқы iстер министрi, 1963-1967 

жж. Қазақ КСР Жоғары Кеңесiнiң төрағасы, 1970-1983 жж. Қазақ 

Мемлекеттiк университетінің (қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университеті) кафедра меңгерушiсi болды.       

      Еңбегi жоғары бағаланып, Қазақ КСР-iнiң Еңбек сiңiрген жоғары мектеп 

қызметкерi, Қазақ КСР халық ағарту iсiнiң озық қызметкерi деген атақ 

берiлдi. Сонымен қатар «Қызыл Жұлдыз» «Еңбек Қызыл Ту»             

«Құрмет Белгiсi»  ордендерiмен және медальдармен марапатталды. 1990 

жылы   18 қаңтарда Алматы қаласында қайтыс болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 

         Закарин А.З. Абела, Галуа, Лобачевский, Эйнштейн математика 

ғалымдарының өмiрi мен ғылыми еңбектерi /А.З.Закарин. - Алматы 

Қазақстан, 1968.-196 б. 

        Закарин А.З. Геометрия негiздерiнiң элементтерi. Мұғалiмдерге көмекшi 

құрал /А.З.Закарин, Ж.Юсупов. – Алматы Мектеп, 1968. – 99 б.  

Ол туралы 

       Закарин Асқар  //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. – Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 453 б. 

      Закарин Асқар Закарияұлы //Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. Т.3. – 

Алматы, 1988. – 248 б. 

      Закарин Асқар Закарияұлы (1908-1990) //Қазақстан Республикасының 

бiлiм министрлерi: биобиблиографиялық көрсеткiш. – Алматы, 2001. -        

47-48 б. (ҚР Бiлiм және ғылым министрлігінің Республикалық ғылыми-

педагогикалық кiтапханасы). 

      Асқар Закарияұлы Закарин туралы // Репетитор. - 2001. – № 4–3 б.    
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      Әлім Қ. Заңғар Закарин: [көрнекті қоғам қайраткері, математика 

саласындағы белгілі ғалым, профессор Асқар Закарияұлы Закарин туралы]      

/ Қ.Әлім //Егемен Қазақстан. – 2009. – 27 мамыр. 

      Канди Ш. А.З.Закарин туралы: [математик, профессор, халық ағарту 

iсiнiң ұйымдастырушысы Асқар Закарияұлы Закарин жайында]                                              

// Репетитор. – 2001. - № 4. – 2 – 3 б. 

 

 

16 желтоқсан - Қазақстан Республикасының  

Тәуелсіздік күні  

      Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні — тарихы тереңде 

жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. 

Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16-желтоқсанында аталып өтеді. Бұл 

күн ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке болғандықтан 16-17-

желтоқсан күндері күнтізбеде демалыс болып табылады.  

      1991 жылы КСРО ыдырап, Одақтың құрамындағы елдер өз алдарына 

жеке мемлекет болып жатты. Солардың қатарында Қазақстан да болды. 1991 

жылы 16-желтоқсанда Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі «Тәуелсіздік пен 

мемлекеттің егемендігі туралы» заңды қабылдады. Ескеретіні, Қазақстан 

КСРО құрамындағы елдердің арасында ең соңғысы болып Тәуелсіздігі 

туралы заңды қабылдады. Бұл заң 1990 жылы 25-қазанда қабылданған 

Қазақстанның Егемендігі туралы Декларациямен бірге Қазақ елінің елдігін 

нығайта түсті. 

     Жыл сайын республика азаматтарының арасында мәдениет 

қайраткерлері, әлеуметтік саладағы ерекше қызметімен көзге түскен 

мамандар, әскери шенділер мен офицерлер, құқық қорғау саласының 

қызметкерлері және ел өміріндегі белсенді өзге де сала өкілдері елеулі еңбек 

еткендері үшін мемлекеттік марапаттармен (наградалар) марапатталады. 

Тәуелсіздік күнінің құрметіне абақтыдағыларға рақымшылық жасалады. 16-

желтоқсан күні Қазақстанның барлық жерлерінде мерекелік мәдени ойын-

сауық іс-шаралары ұйымдастырылады. Кешке қарай үлкен орталықтардың 

аспаны отшашумен көмкеріледі. Тәуелсіздік тек қазақстан тұрғындары үшін 

емес, сонымен бірге, шетелдердегі қазақ қандастарымыз үшін де маңызы зор 

мереке.  

      Оқушыларға тәуелсіздік ұғымын түсіндіру, тәуелсіздік жолында құрбан 

болған қазақ халқының ерлігімен таныстыру, туған жерді, елін сүйетін, 

ұлтжанды, намысшыл, адамгершілігі мол азамат етіп тәрбиелеу өте маңызды 

мәселелер. Осы мерекеге байланысты «Тәуелсіздік – желтоқсан жемісі» атты 

тәрбие сағатын өткізуге болады. Осы тәрбие сағатына арналған  қабырға 

газетін, «Желтоқсан ызғары» атты кітап көрмесін  ұйымдастыруға болады. 

Жоғарғы сыныптар үшін «Тәуелсіздік үшін күрес тарихынан» тарихи - әдеби 

кеш ұймдастырып және осы кешке арнап кітап көрмесін ұйымдастыруға, 

«Тәуелсіз Қазақстан» атты патриоттық әндер байқауын өткізуге болады.                                    
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20 желтоқсан 

 

Қазақ әдебиетін зерттеуші, жазушы, филология 

ғылымдарының докторы Мырзабек Төлегенұлы 

Дүйсеновтың туғанына 90 жыл 20.12.1928-5.08.1988. 

         Дүйсенов Мырзабек Төлегенұлы Қызылорда облысы, Сырдария 

ауданында дүниеге келдi. 

          1949 жылы Қазақ Мемлекеттiк университетiн (қазіргі Әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті) бiтiрдi. 1952 жылдан Қазақ КСР 

Ғылым Академиясының Тiл және әдебиет институтында кiшi және аға 

ғылыми қызметкер, 1972 жылдан Жамбылтану және ақын-жыраулар 

поэзиясы бөлiмiнiң меңгерушiсi. Ғылыми-зерттеу еңбектерi қазақ 

поэзиясының тарихына, халық творчествосының мәселелерiне арналған. Ол 

«Қазақ совет әдебиетінің очеркі», «Қазақ әдебиеті тарихы», «Көп ұлтты совет 

әдебиеті» авторларының бірі. М.Қаратаевпен бірге орта мектептің орыс 

сыныптары үшін «Қазақ әдебиеті хрестоматиясын»  құрастырған. Көптеген 

прозалық шығармалардың авторы. 1988 жылы 2 тамызда Алматы қаласында  

қайтыс болды. 
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жарайын деп» жазушы М.Дүйсенов туралы досы Т.Кәкiшев пен зайыбы 

З.Дүйсенованың толғаныстары мен жазушының өзiнiң күнделiгiнен үзiндiлер 

берiлген //Заман-Қазақстан. – 1999. – 7 мамыр. 

 

 

27 желтоқсан 

 

 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, 

түркітанушы Сәрсен Аманжолұлы Аманжоловтың 

туғанына 115 жыл (27.12.1903 – 28.01.1958). 

         Аманжолов Сәрсен Аманжолұлы қазiргi Шығыс Қазақстан облысы, 

Ұлан ауданындағы Егiнсу ауылында туған. 1916 жылы Қатынқарағайдағы 

орыс-қазақ мектебiн бiтiргеннен кейiн Өскемен қаласындағы реалдық 

училищеге түседi. 

         1920 жылы Семей қаласындағы қысқа мерзiмдi курсты бiтiрген соң 

ауыл мектебiнде мұғалiм болды. 1926 жылы Ташкентке оқуға жiберiледi. 

1930 жылы Орта Азия мемлекеттiк университетiнiң педагогика факультетiн 

бiтiрдi. 1931-1937 жж.  Қазақтың Абай атындағы педагогикалық 

институтында (қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университет) оқытушы, 1936-1937 жж. Қазақтың ұлтық мәдени ғылыми-

зерттеу институтының директоры, 1937-1942 жылдары, КСРО Ғылым 

академиясының  Қазақстандық филиалының тiл және әдебиет секторының 

меңгерушiсi. 1944-1946 жылдары Кеңес Армиясының Жоғары Саяси 

Басқармасында жауапты қызметте, 1946 жылдан бастап  өмiрiнiң соңғы 

күнiне дейiн Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тiл және әдебиет 

институтында бөлiм меңгерушiсi, әрi Қазақтың Абай атындағы 

педагогикалық институтында (қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университет) қазақ тiлi кафедрасының меңгерушiсi болды. 

1958 жылы 28 қарашада Алматы қаласында дүниеден өтті. 
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         Ғылыми-зерттеу еңбектерi негiзiнен қазақ тiлiнiң теориялық мәселелерi 

мен диалектологиясын зерттеуге арналған.    Отызыншы жылдардың ішінде 

С.Аманжолов  фольклорлық мұралардың таңдаулы үлгілерін жарыққа 

шығаруға ат салысып, фольклортану  ғылымының қалыптасып дамуына 

айтарлықтай үлес қосты. Халық ауыз әдебиеті нұсқаларын жинап, әдеби тіл 

тарихын зерттеумен айналысты. «Қазақ  диалектологиясының негізгі 

мәселелері» деген докторлық диссертациясында қазақтың әдеби тілі мен 

қазақ тілінің диалектілік негізін, оның қалыптасу тарихын, дамуын жан-

жақты зерттеді. Олардың қатарына «Бөгенбай батыр», «Қазақ совет 

фольклоры», «Қазақтың халық жұмбақтары», «Тоғыз құмалақ», «Қазақ 

халқының ауыз әдебиеті» атты еңбектері жатады. 

           Сонымен қатар сауатсыздықты жоюға арналған оқу құралдарынан 

бастап, мектептер мен жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар және 

бағдарламалар жасауға тiкелей қатысқан ғалым. Ол жазған қазақ тілі 

оқулықтары мен бағдарламалары ана тілін оқытуды ғылыми жолға қоюға 

елеулі ықпал етті. С.Аманжолов қазіргі қолданыстағы кириллицаға 

негізделген қазақ жазуын жасады 

         С.Аманжолов «Қазақстанның 15 жылдығы» құрмет белгісімен, 

жауынгерлік медальдармен марапатталған. 
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Қысқы демалыс 

28 желтоқсан – 11 қаңтар 

       2 қарашадан 28 желтоқсанға дейін жаңа  жылды қарсы алуға дайындық: 

мектеп құжаттамаларын әзірлеу (бұйрықтар, нұсқаулар журналы, хаттамалар, 

педагогикалық кеңес, әкімшілік кеңестер материалдары), жаңажылдық 

таңертеңгіліктер мен кештер кестелерін әзірлеу, мұғалімдерден, ата-аналар 

мен оқушылардан құрылған шығармашылық топтың сценарийді  әзірлеу 
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жұмысы, репетициялар өткізу, шырша орнату, шыршаға ілінетін әшекейлер 

мен ойыншықтарды дайындау, ішкі бөлмелерді, ғимараттың қасбетін 

(фасадын) безендіру.  

      Қысқы демалыс кезеңінде жұмыспен қамтуды ұйымдастыру жөніндегі 

дайындық жұмыстарын жүргізу: қысқы демалыс күндеріндегі 

жалпымектептік іс-шаралар жоспарын, спорт залы мен компьютер 

сыныбының  жұмыс кестесін, үйірмелер мен секциялардың сабақ кестелерін 

әзірлеу, оқушылар мен ата-аналарға арналған қабырғалықты рәсімдеу. Ата-

аналарды ата-аналар жиналыстарында, оқушыларды мектеп жиналыстарында 

қысқы демалыс күндеріндегі жұмыспен қамтылу нысанымен таныстыру. 

Құқықбұзушылық пен қылмыстың алдын алу жөніндегі профилактикалық іс-

шаралар жүргізу: ықшамаудан бойынша рейдтерге шығу, пәтерлерге бару, 

мінез-құлқы девиантты оқушылармен әңгімелер өткізу. 

Құтқару қызметтерінің, құқық қорғау, жол полициясы, денсаулық сақтау 

органдарының, төтенше жағдайлар қызметінің өкілдерімен кездесулер. 

       28, 29, 30 желтоқсан – Жаңа жылдық  таңертеңгіліктер мен кештер.           

Жаңажылдық шырша жанындағы «Аяз атада қонақта», «Жаңажылдық 

ертегі», «Сиқырлы орманда» мерекелік-көңіл көтеру шаралары. Мерекелік 

концерттер, дискотека кештері немесе жаңажылдық киімдер 

таныстырылатын бал маскарадтар. 

      31 желтоқсан –  Спорттық ойындар күні. Қысқы мектеп 

олимпиадалық ойындары. Спорттық ойындар, таза ауадағы «Көңілді», 

«Аязды», «Қарлы» старттар, қозғалысты ойындар, шаңғылармен, 

конькилермен жарыстар, «Жас мәнерлеп сырғанаушы» конкурстарын өткізу.    

         Аяз аталар парадтарына, орталық алаңдардағы карнавалдық шерулер 

мен көпшілік серуендерге қатысу. 

          1 қаңтар – Көңілділер мен тапқырлар күні. Ең күшті, сабырлы, ең 

дәл, аса тапқыр жеткіншекті анықтауға арналған балалар мен жасөспірімдер 

арасындағы жалпымектептік және сыныптық конкурстарды (акт залында 

және таза ауада) өткізу. 

         2 қаңтар – Тілдер күні. Республика халқының бірлігі, тілдер 

фестивальдерін өткізу. Оқушыларды Қазақстан халқы ассамблеясының, 

ұлттық жаңғыру мектептерінің өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыру, 

Қазақстанды мекендеген халықтардың мәдениетімен, тарихымен танысу. 

Жергілікті емес ұлт оқушылары арасында қазақ тілінің білгірлері байқауын 

ұйымдастыру. 

 3 қаңтар – Қайырымдылық күні. Оқушылар күшімен балалар 

үйлерінде, мектеп интернаттарда, жаңажылдық қайырымдылық шағын 

кештер, спектакльдер, мерекелік концерттер өткізу. 

      4 қаңтар – Қызықты кітап күні.  «Кітап – рухани қазына!» атты 

қалалық және ауылдық кітапханаларда, мектеп кітапханаларында әдеби-

танымдық және поэзиялық кештер, әдеби сайыстар ұйымдастыру. Өлке 

әдебиеті тарихы жөнінде зияткерлік викториналар мен конкурстар. 

Кітапханалардың ескі кітаптарын «емдеуге» қолғабыс ету.Өңірдің 

әдебиетшілерімен, ақын-жазушылары-мен кездесулер. 
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     5 қаңтар – Өнерлі балалар күні.  Таза ауада «Қар сағатын»: үздік мұз 

пішіндер, қар қамалдар, қар ойындарын, қозғалмалы ойындар, шанамен 

сырғанау, төбеден сырғанау конкурсын немесе  мектеп ішінде үздік сурет, 

үздік қолөнер  бұйымын жасау жарысын ұйымдастыру және өткізу.    

     6 қаңтар -   Достар күні. «Менің досым», «Менің сүйікті фотосуретім»,  

«Бірлігіміз жарасқан», «Біргеміз, берік іргеміз», «Мектеп достығы» атты 

сынып ұжымдарындағы  шығармашылық іс-шаралар: дос туралы тақпақ, 

өлеңдер оқу, досқа арнап  өз өнерлерін көрсету.  

          7 қаңтар – Адам құқықтары күні. Сөзсайыс турнирлерін, 

пікірталастарды өткізу. Төменгі  сынып оқушылары үшін «Менің 

құқықтарым» таңертеңгілігін, орта және жоғарғы сыныптарда «Мемлекеттің 

Ата заңы» тақырыбында сұхбаттар өткізген жөн. Билік органдары 

өкілдерімен «Заң және біз» кездесу кешін, «Мен және Заң» құқық білгірлері 

конкурсын өткізу. Жұмыста Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексін, Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексін пайдалану. 

           8 қаңтар – Шеберлер  күні. Жоғарғы сынып оқушыларына арналған 

әртүрлі шебер-cыныптар, семинар-практикумдар, слеттер, форумдар, 

саммиттер, құрылтайлар өткізу. Қоғамдық балалар-жасөспірімдер ұйымына 

салтанатты қабылдау.      Тілек білдіргендер үшін тұлғалық және 

көшбасшылық қабілеттерді дамыту жөніндегі психологиялық тренингтер 

өткізу. Балалар мен жеткіншектерді жастар қозғалыстарының, үкіметтік емес 

ұйымдардың көшбасшыларымен және балалар қозғалыстарының 

белсенділерімен кездесулер. 

      9 қаңтар - Волонтерлер күні. «Қарттар – алтын қазынам», Соғыс 

және еңбек ардагерлеріне, тыл еңбеккерлеріне, жалғызбасты және қарт 

тұрғындарға, мектеп мұғалімдеріне, көпбалалы отбасыларға, мүгедек 

балаларға және мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған күтпеген 

қайырымдылық  волонтерлік  істерді  өткізу.     

      10 қаңтар - Шахматшылар күні.   Шахмат пен шашкиден немесе 

тоғызқұмалақтан  клубаралық, жалпымектептік, аулааралық ойындар, достық 

ойындар мен чемпионаттар өткізу. 

      11 қаңтар - Қысқы демалыс кезеңінде мектептен тыс жұмыспен 

қамтылуды ұйымдастыру жұмысының қорытындыларын шығару (қатысу 

рейтингі, үйірмелер және т.т. жұмысының рейтингі). Қанаттас сыныптар 

бойынша сынып сағаттарын, жиналыстар, қысқы демалыс кезеңіндегі іс-

шараларға белсене қатысқаны үшін марапаттар тапсыра отырып, 

жалпымектептік оқушылар жиындарын өткізу. 
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31 желтоқсан 

 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Әмiр 

Қанапияұлы Қанапиннiң тұғанына 105 жыл (31.12.1913 – 

21.01.1987). 

        Қанапин Әмiр Қанапияұлы  1913 жылы  Қостанай облысы Обағай 

ауданы, Алпыс Үйқұтық  ауылында туған. 

         1930 жылы мұғалiмдер курсын бiтiргеннен кейiн Қостанайдағы қазақ 

оқу ағарту институтында, одан кейiн 1932-1935 жылдары  Ойрат 

автономиялы колхоз институтында (Таулы Алтайда) математика және 

әлеуметтiк-экономика пәндерiнен оқытушы болып iстедi. 

          Ә.Қанапин   М.В Ломоносов атындағы мемлекеттiк университетi 

механика-математика факультетiн 1938 жылы бiтiргеннен кейiн ұзақ жылдар 

бойы партия, кеңес, комсомол басшы қызметтерiн атқарды: 1938-1945 

жылдары Қазақ КСР Оқу министрлiгiнiң мектеп басқармасының бастығы, 

одан кейiн Қазақ КСР Оқу-ағарту халкомының орынбасары болды. 1945-1951 

жылдары Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитетiнiң бiрiншi хатшысы болды. 

1951-1954 жылдары Қазақстан Коммунистік партиясы Алматы, Қарағанды 

облыстық комитеттерiнiң хатшысы болды. 1954 жылы Қазақ Мемлекеттiк 

қыздар институтының (қазіргі Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеті) проректоры, ал 1955 жылы Семей облыстық комитетiнiң 

бiрiншi хатшысы болды, осы жылдың аяғында Қазақ КСР мәдениет министрi 

болып тағайындалды. 1962 жылдан 1966 жылға дейін шет тiлдер 

педагогикалық институтында (қазіргі Халықаралық қатынастар және әлем 

тілдері университеті)  кафедра меңгерушісі болды. 

        1953 жылы «Лениншiл комсомол - партияның жауынгер көмекшiсi» 

деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 1966 жылы «Қазiргi 

кезеңдегi Қазақстан мәдениетiнiң дамуы» деген тақырыпта докторлық 

диссертация қорғады. 1968 жылдан профессор. Ғылымы қызметiнiң бағыты-

әлеуметтiк-экономикалық қайта құру позициясынан Қазақстандағы мәдени 

құрылысының заңдылықтарын, тенденцияларын ерекшелiктерiн зерттеу 

болып табылады.     Оның басшылығымен 20 ғылым кандидаты даярланды. 

         Ә.Қанапин Ленин орденiмен, Еңбек Қызыл Ту, екi рет «Құрмет Белгiсi»,  

«1 дәрежелi Отан соғысы» ордендерiмен және медальдармен марапатталды. 

Жоғары мектеп үздiгi, Қазақстан Республикасы мектебiне  еңбек сiңiрген 

қайраткер.   
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      Құдайбергенов Ә.   Қоғам, мемлекет және мәдениет қайраткері: [белгілі 

мемлекет және қоғам қайраткері, үлкен ғалым, педагог, жастар ұстазы Әмір 

Қанафин жайлы] / Ә. Құдайбергенов // Ақиқат. - 2014. - № 1. - 104-107 б. 

 

 

 

31 желтоқсан 

 

Педагог-ғалым, Қазақстанға еңбек сiңiрген мұғалiм 

Әмiржан Сыдықовтың туғанына 115  жыл (31.12.1898 – 

21.10.1983).  

        Сыдықов Әміржан  1898 жылы бұрынғы Семей облысы Бесқарағай 

ауданында дүниеге келген. 

         Өзiнiң еңбек жолын 1918 жылы Шығыс Қазақстан облысында бастауыш 

мектеп мұғалiмiнен бастады. 1924 жылы Мәскеудегi халыққа бiлiм беру 

Орталық институтын тәмамдады. Институтты бiтiргеннен кейiн коммуна 

мектебiнде, жалпы бiлiм беретiн мектептерде мұғалiм, директордың оқу iсi 

жөнiндегi орынбасары, халық ағарту органдарында инспектор болып қызмет 

атқарды. 1928-1943 жылдары Қазақ КСР Оқу комиссариатында - әдiскер, ал 

1943 жылдан өмiрiнiң ақырына дейiн Ы. Алтынсарин атындағы ғылыми-

зерттеу педагогикалық институтында (қазiргі Ы.Алтынсарин атындағы 

Қазақтың Бiлiм Академиясы) ғылыми қызметкер, сектор меңгерушiсi, 

директордың орынбасары, директор болып iстедi. 

          Ә.Сыдықов республикамызда педагогика ғылымының дамуына зор 

үлес қосты. Ғылымға қосқан бiрден бiр күрделi еңбегi «Ыбырай 

Алтынсариннiң педагогикалық ойлары мен ағартушылық қызметi» атты 

еңбегі болып табылады. Көп жылдар бойы қазақ мектептерiнiң даму 

жолдарының проблемалары бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргiздi, 
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сонымен қатар қазақ мектептерi үшiн бағдарламалар мен оқулықтар, 

әдiстемелiк құралдар жасады. 

         Ә.Сыдықов педагогикалық және ғылыми еңбектері үшiн «Еңбек Қызыл 

Ту», «Құрмет белгiсi» ордендерiмен, медальдармен және Қазақ КСР Жоғары 

Кеңесінің Құрмет грамоталарымен марапатталды. 

      Ескерту: Кейбiр басылымдарда Сыдықовтың орнына Сыдтықов деп 

берілген. 
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АЙЫ МЕН КҮНІ БЕЛГІСІЗ 

2018 ЖЫЛЫ  АТАЛАТЫН  ДАТАЛАР 

 

Қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген 

мәдениет қызметкері Сара Сәтбайқызы Есованың 

туғанына 115 жыл (1903-1984) 

         Есова Сара Сәтбайқызы 1919 жылы Орынбор педагогикалық 

училищесiн бiтiрiп, Қызылорда, Ташкент қалаларында мұғалiм болған.     

1921-1922 жылдары жауапты партия, комсомол қызметтерін атқарған.     

1922-1925 жылдары Жетісу  губерниялық партия комитетінің органы «Тілші» 

газетінің редакторы, 1925-1932 жылдары Қазақстан өлкелік партия 

комитетінің  әйелдер бөлімінде нұсқаушы, «Әйел теңдігі» журналының 

редакторы, Халық ағарту комиссариаты жанындағы саяси ағарту 

қызметкерлерінің республикалық кәсіподақ комитетінің төрайымы болды.     

       1932-1937 жылдары Алматыдағы марксизм-ленинизм институтының 

тарих бөлімінде оқыды. 1937-1938 жылдары Қазақ педагогикалық 

институтында (қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университеті) жалпы тарих кафедрасының меңгерушісі болды.  

         1939-1973 жылдары Республикалық орталық мұражайда жұмыс істеп, 

соңғы 17 жылында 1955 жылдан  оның директоры қызметін атқарды. 1977 

жылдан С.Есова Одақтық дәрежедегі дербес зейнеткер болды. Құрметті 

демалысқа шықаннан кейін де Ұлттық кітапхананың сирек басылымдар 

бөлімінде жұмыс істеп, кеңес дәуіріне дейін жарыққа шыққан қазақ 

кітаптары туралы шежірені құрастыруға қатысты. 

     С.Есова  Ленин ордені, «Данқ белгiсi», «Еңбек Қызыл Ту» ордендерiмен 

және  бiлiм, мәдениет саласындағы зор еңбегi үшiн «Н.К.Крупская 

атындағы» медальмен марапатталды.         
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батырлары. – 2004. – қаңтар (№ 1.) – 10-11 б. 

        Қамбаров Қ. Сара Есова /Қ.Қамбаров //Түркістан. – 1998. – 4-10 наурыз. 

        Сағырбаева З. Алғашқы публицист әйел: Сара Есова туралы 
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Ағартушы, педагог   

Шахзада Шонанованың  
туғанына 115 жыл (1903-1938)* 

          Шонанова Шахзада 1903 жылы Батыс Қазақстан облысы, Жымпиты 

ауданында дүниеге келген. 1922 1926 жылдары Орал губерниялық атқару 

комитетінде іс жүргізуші, аз уақыт Сырдария губерниялық партия 

комитетінде нұсқаушы болып істейді. 1928 жылы Қызылордаға ауысып 

Қазақ КСР  Халық ағарту комиссариатының мектепке дейінгі балалар 

тәрбиесінің нұсқаушысы болып жұмысқа орналасады.. 

         Ол сол жылдары мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу туралы 

бірнеше педагогикалық мақалалар жазып, оқырман қауымға танымал бола 

бастаған еді. 

          Шахзада Шонанова алдымен Орта Азия мемлекеттік университеті 

медицина факультетінің екінші курсынан әлеуметтік тегіне байланысты 

шығарылады. Одан соң Алматы медициналық институтына оқуға түсіп, одан 

да екінші курстан жоғарыдағы сылтаумен шығарылады. 

        1931 жылы Қазақ КСР Халық ағарту комиссариатының комиссиясы 

оның Кеңес өкіметі тұсында қызмет атқарғаны, өзінің әлеуметтік тегін 

жасырмағанын ескеріп, оған медицина институтында оқуын жалғастыра 

беруге шешім шығарады.Бірақ 1932 жылы наурыздың 22-нен көкектің 11-не 

дейін Шахзада жұқпалы бөртпе, сүзек пен шешек індеті жайлаған 

«Прибалхашстройдың» Спасск бөлімшесіне жұмысқа жіберіледі.1933 

жылдың бас кезінде өзіне бұрыннан белгілі оқу-ағарту ісіне, мектепке дейінгі 

балалар тәрбиесіне араласады.  

         Ш.Шонанова 1933-1936 жылдары педагогикалық ғылыми-зерттеу 

институтында жауапты хатшы, Халық ағарту комиссариатында ғылыми 

қызметкер, ұлттық мәдениетті ғылыми-зерттеу институтында кіші ғылыми 

қызметкер болып жұмыс істеді. Халық ағарту комиссары Т.Жүргеновтың 

шақыруымен ол бастауыш және орта мектеп бөлімінде ғалым-хатшы, кейін 

әдіскер-кеңесші болып қызмет істейді.  

        Ш.Шонанова 1936 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің биология 

факультетіне түскенмен  мұнда да оқуын аяқтай алмайды. Өйткені ол 1937-

1938 жылдардағы саяси науқанның құрбаны болып кете барады, яғни 1937 

жылдың 21 шілдесінде Шахзаданың  жұбайы Телжан Шонанов халық жауы 

деген жаламен қамалып, онымен бірге Шахзада да жазықсыз тұтқындалып, 

1938 жылдың 9 наурызында  ері Телжаннан (25-ші ақпан) он күннен кейін 

Алматы түрмесінде атылады. Аяулы ер-азаматтардың арасында  ату 

жазасына кесілген жалғыз әйел еді. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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әдебиеттер көрсеткіші. – Алматы: Зият Пресс, 2004. – 92б. (Қазақстан 

Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінің Республикалық ғылыми-

педагогикалық кiтапханасы). 

      

Көрнектi мемлекет қайраткерi  

Темiрбек Қараұлы Жүргеновтың 

туғанына 120 жыл (1898 ж. қараша -1937). 

          Жүргенов Темiрбек Қараұлы 1898 жылы қарашада Ақтөбе облысы 

Ырғыз ауданы, Басықарақопа дейтiн жерде, iрi байдың ауылында туған. Қазiр 

бұл жер Қызылорда облысы Жалағаш ауданы. Осы жерде ауыл мектебiне 

алғаш рет оқуға барды. 
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           Тұрмағамбет Ізтілеуов ұстаздық еткен ауыл мектебінде сауат ашып, 

кейін Аламесектегі орыс-қазақ мектебінде, Перовскідегі (қазіргі Қызылорда) 

Суханский атындағы училищеде бастауыш білім алған. 

           1917 жылы ол Уфадағы жер өлшеу училищесiне оқуға түседi. Училище 

1918 жылы азамат соғысының қиыншылықтарына байланысты жабылып 

қалады. 1918 жылы бiрден кеңес органдарына қызметке ауысады, сонымен 

бiрге Қазақстанның кейбiр жерлерiне  кеңес өкiметiн орнатуға қатысады.  

          1918-1919 жылдары  «Қазақ мұңы» газетiнде қызмет iстейдi. 1920 

жылы Ырғыз уездiк революциялық комитетi төрағасының орынбасары, көп 

ұзамай оның төрағасы болып iстедi.  

           1921 жылы, Ырғыз уезi таратылғаннан кейiн Орынборға келiп 

жұмысшылар факультетiне оқуға түсіп, оны ойдағыдай бiтiрiп, Ташкенттегi 

В.И.Ленин атындағы Орта Азия университетiне жолдама алады. 1923 жылы 

ол Орта Азия мемлекеттiк университетi заң факультетiнiң студентi болды. 

Екiншi семестрден бастап Т.Жүргенов университеттегi оқуынан қол үзбей 

жауапты қызметке - Қазақ АКСР-ының Түркiстан республикасында толық 

құқылы өкiлi болып тағайындалады. 

          1926 жылы  Ташкентте қазақтың педагогтық тұңғыш жоғарғы оқу орны 

ашылады. Осы оқу орнының тұңғыш ректоры болып университеттiң соңғы 

курсында оқып жүрген Т.Жүргенов тағайындалады. 1927 жылы 

университеттi үздiк бiтiрiп шығып, мемлекеттiк құқық жөнiндегi ғылыми 

қызметкер болып университетте қалдырылады.   

         1929 жылы Т.Жүргенов Тәжiкстан үкіметінің  қаржы комиссары болып 

тағайындалады. 1930 жылы Өзбек КСР-ының халық ағарту комиссары болып 

тағайындалады. 1933-1937 жылдары Қазақ АКСР халық ағарту комиссары 

қызметiн атқарады. 

         Ол НарКомПроста жинақталған ақпараттармен қанағаттанбай, ауыл-

ауылды өзi аралап, оқу-ағартудың жай-күйiн өз көзiмен көредi, жаппай 

сауатсыздықты жоюға арналған оқулықтар мен көмекшi құралдар, арнаулы 

оқулықтар мен көмекшi құралдар әзiрлеп, көптеп шығаруға қамқорлық 

жасайды. Республиканың барлық облыстарында мектеп құрылысына баса 

назар аударады. Жүргеновтің тікелей ат салысуымен «Қазақстанда мектеп 

жүйесін реттеу және қазақ орта мектептерін көбейту туралы» қаулы 

қабылданып, тек Алматының өзiнде Т.Жүргеновтың басшылығымен 18 

мектеп ғимараты салынды, 1934 жылы Қазақ университетi (қазіргі әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті), тау-кен металлургия институты және 

коммунистiк журналистика институты шаңырақ көтерді.  

       Т.Жүргенов  1934 жылы Алматыда өткен Бүкілқазақстандық халық 

өнерпаздарының 1 слетін, 1936 жылы Мәскеудегі Қазақстан өнері  мен 

әдебиетінің онкүндігін  негізгі ұйымдастырушылардың бірі болды. Онкүндік 

кезінде республикамыздың өзге де мәдениет қайраткерлерімен бірге Еңбек 

Қызыл Ту орденімен марапатталды. 

         1937 жылы 2 тамызда Т.Жүргенов өз кабинетiнде қамауға алынып, ату 

жазасына кесілді.  Үкіметтің 1957 жылы 18 сәуірдегі шешімімен кінәсіз  

жазаланғаны анықталып, ақталған. 1993 жылы Алматыдағы Қазақ ұлттық 
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өнер академиясына Жүргенов есімі берілді. Алматы, Қызылорда 

қалаларында, Ақтөбе облысының Ырғыз ауданы мен Қызылорда облысы 

Жалағаш ауданында Жүргенов есімімен аталатын мектептер мен көшелер 

бар. 1998 ж. Жүргеновтің 100 жылдығы республика көлемінде аталып өтті. 

Туған жері Жалағаш кентінде ескерткіш орнатылды. 
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Ақын, публицист, этнограф, ағартушы, 

 шежіреші МәшҺүр Жүсіп Көпеевтің  

туғанына 160 жыл (1858-1931) 

         Көпеев МәшҺүр-Жүсіп 1858 жылы  қазіргі Павлодар облысы, 

Баянауыл ауданында туған. Бес жасынан бастап молдадан хат таныған ол 

1870 жылы Хамеретдин хазіреттің медресесінде, одан кейін Бұхарадағы діни 

жоғары оқу орнында оқыды. Өнер-білімге, әдебиетке құмар болып, « Ер 

Тарғын», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» сияқты халық жырлары мен Шығыстың 

қисса-дастандарын  жатқа айтқан. Сол себепті де МәшҺүр Жүсіп атанды. 

Медресе оқып жүрген кезден бастап, он бес жасынан өлең жаза бастаған. 

1875 жылдан біраз уақыт оқытушы болды. 1875 жылдан біраз уақыт 

оқытушы болды. «Дала уалаяты» газетіне хат-хабар, мақала жариялап, халық 

арасында «мәшҺүр» деген атаққа ие болды.    

         1887-1890 жылдары  Самарқанд, Ташкент, Түркістан, Бұхара т.б. 

қалаларды  аралап, араб, парсы тілдерін үйреніп, Шығыстың классикалық 

әдебиетімен жете танысқан. Осы жылдары түркітанушы ғалым, академик 

В.В.Радловпен танысып, ауыз әдебиеті үлгілерін жинау ісімен айналысты. 

«Гүлшат-Шеризат», «Ғибратнама», «Көроғлы», «Ер Көкше», «Сайын батыр» 

жыр-дастандары мен Бұқар жырау, Шортанбай, Орынбай, Шөже, Жанақ, 

Сақау секілді ақын-жыраулардың әдеби асыл мұраларын хатқа түсірген. 1907 

жылы Қазақ қаласында Құсайыновтар баспасынан «Хал ахуал», «Тірлікте 

көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз», «Сарыарқаның кімдікі екендігі» 

деген үш бірдей шығармасы шықты. 1990 жылы Көпеевтің таңдамалы екі 

томдығы,  1993 жылы «Қазақ шежіресі»  атты еңбегі жарық көрді. Павлодар 

қаласында ақын атындағы мешіт, Баянауылда МәшҺүр-Жүсіп мұражайы бар. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Көпеев М.Ж. Таңдамалы: Екі томдық шығармалар жинағы Т.1.Өлең, 

қисса, мақалалар.  / ҚазКСР Ғылым акад. М.О.Әуезов атындағы әдебиет және 

өнер  институты /құраст.алғы сөзін жазған С.Дәуітов. – Алматы: Ғылым, 

1990. – 273 б. 

          Көпеев М.Ж. Таңдамалы: Екі томдық шығармалар жинағы Т.2. Ел 

аузынан жинаған әдебиет үлгілері / ҚазКСР Ғылым акад. М.О.Әуезов 

атындағы әдебиет және өнер  институты /құраст.алғы сөзін жазған С.Дәуітов. 

– Алматы: Ғылым, 1992. – 222 б. 

         Көпеев М.Ж. Қазақ шежіресі /М.Ж.Көпеев //Қазақтар. Көпшілікке 

арналған тоғыз томдық анықтамалық. Т.3. Шежіре. – Алматы, 1998. – 8-31 б. 

        Көпеев М.Ж.  Аспан, жер және адам жаратылысы туралы (Ел аузынан 

жинаған әдебиет үлгілерінен); Ғылым (үзінділер) //Қазақтың тәлімдік ой-
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пікір антологиясы (ХХ ғасырдың 20-жылдарынан 1995 жылға дейін) ІІ том. – 

Алматы, 1998. – 22-26 б. 

         Көпеев М.Ж.  Бұхар, Қоқан хандары туралы /М.Ж.Көпеев //Қазақ 

тарихы. – 1997. - № 1. – 78-80 б. 

         Көпейұлы М.Ж. Абылайдан кейінгі хандар (екінші нұсқа) 

/М.Ж.Көпейұлы //Егемен Қазақстан. 2007. – 31 қаңтар. 

         Көпейұлы М.Ж. Кенесары туралы /М.Ж.Көпейұлы //Қазақ тарихы. – 

2004. - № 1. – 70-72 б. 

        Көпейұлы М.Ж. «Наурызнама» той болып қай заманда басталған? 

/М.Ж.Көпейұлы //Астана ақшамы. – 2004. – 11 наурыз. 

        МәшҺүр Жүсіп Көпейұлы. МәшҺүрдің алпыс сегізінде сөйлегені 

/материалды әзірлеп, түсініктемесін жазған Ертай Жүсіпов //Ұлт тағылымы. – 

2002. - № 1. – 112-119 б. 

        Мәшһүр-Жүсіп. Бағзыдан жеткен үн (Мәшһүр-Жүсіптің жаңа өлеңдері 

табылды) /М.Ж.Көпеев //Егемен Қазақстан. -2005.  16 ақпан. 

Ол туралы: 

        Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы //Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. Т.6. – 

Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2004. – 430 б. 

        МәшҺүр Жүсіп Көпеев (1858-1931) // Абай: Энциклопедия. –Алматы: 

Атамұра, 1995. – 403-404 б. 

       МәшҺүр Жүсіп Көпеев (1858-1931) //Қазақтар. Көпшілікке арналған 

тоғыз томдық анықтамалық. Т.2. Тарихи тұлғалар. – Алматы, 1998. –  

130-132 б. 

        МәшҺүр Жүсіп Көпеев // Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы   (ХХ 

ғасырдың 20-жылдарынан 1995 жылға дейін) ІІ том /құраст. Қ.Жарықбаев, 

С.Қалиев. – Алматы, 1998. – 21-22 б. 

        МәшҺүр Жүсіп Көпеев //Бес ғасыр жырлайды. Екі томдық. Т.2. – 

Алматы, 1989. – 240-253 б. 

        МәшҺүр Жүсіп Көпев //Тарихи тұлғалар. Танымдық-көпшілік басылым. 

Мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған. –Алматы: 

Алматыкітап, 2005. – 147-148 б. 

       Мәшһүр Жүсіп Көпеев //Қазақстандағы білім беру мен педагогиканың 

даму тарихы (ҮІ-ХХ ғғ.) І бөлім. (Библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші). 

–Алматы: Зият Пресс,2004. – 73-76 б. (Қазақстан Республикасы Бiлiм және 

ғылым министрлігінің Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапханасы). 

      Жұматаева Е. Мәшһүр Жүсіп Көпеев – эзотерикалық кеңістіктегі 

данышпан /Е.Жұматаева //Тәрбие құралы. – 2005. - № 1. – 74-75 б. 

      Жүсіп Қ.М.  Мәшһүр Жүсіп мұралары. Ашып қалсаң бір тарих 

/Қ.М.Жүсіп //Егемен Қазақстан. 2007. – 31 қаңтар. 

       Қуандықұлы Е. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының Кенесары туралы 

жазбалары /Е.Қуандықұлы  //Қазақ тарихы. – 2004. - № 1. – 69-70 б. 
      Мәшһүр-Жүсіп Қ.   Мәшһүр-Жүсіп және әлемдік поэзия: [ақын Мәшһүр-Жүсіп 

Көпейұлы туралы] / Қ. Мәшһүр-Жүсіп //Егемен Қазақстан. - 2012. - 10 қараша. 

      Негимов С.   Мәшһүр мұра: [Мәшһүр Жүсіп Көпеев туралы] / С. Негимов 

// Егемен Қазақстан. - 2013. - 26 ақпан. 
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       Тұрышев А. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев – саясаткер /А.Тұрышев //Ақиқат. – 

2004. - № 1. – 60-63 б. 

       Тұрышев А. «Бұл сөзім алты Алашқа таныс болсын»: [Мәшһүр Жүсіп 

Көпеев туралы] //Мәдени мұра=Культурное наследие. – 2011. - №4. – 16-19 б. 

 

 

Ақын, әнші, сазгер  

Ақан сері (Ақжігіт) Қорамсаұлының  

туғанына 175 жыл (1843-1913) 

         Ақан сері Қорамсаұлы 1843 жылы  Көкшетау облысы, Қоскөл 

ауылында туған.  Әуелі ауылда, содан соң Қызылжардағы Уәли молдадан 

оқыған. 16-17 жасынан өнер жолына түскен. Жас кезінен өнерімен көзге 

түсіп, кейін ақындық, әншілік өнері кемелденген соң алты алашқа аты мәлім 

«сері» атанған. Ақан өмір шындығын қапысыз аша білген асқақ ақын ғана 

емес, сонымен бірге адам психологиясын жетік, ойлы, сырлы әндерімен, 

сазгерлік қабілетімен бүкіл қазақ даласына танылған өнер иесі.  

      Ақанның әндері Қазақстан сазгерлерінің шығармашылығынан жан-жақты 

орын алып келеді. Оның шығармаларын белгілі әншілер ел игілігіне 

айналдырды. Ақан серінің өмірі мен тағдыры туралы І.Жансүгіров «Құлагер» 

поэмасын, Ғ.Мүсірепов «Ақан сері-Ақтоқты» драмасын, С.Мұхамеджанов 

осы аттас операсын, С.Жүнісов «Ақан сері» романын жазды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Ақан сері Қорамсаұлы. Шығармалары. –Алматы:қазмемкөркемәдеббас, 

1963. – 265 б. 

        Ақан сері. Маңмаңгер: Әндер /құраст. муз. ред. Жүргізген  Қ.Жүзбасов. 

–Алматы: Өнер, 1988. – 120 б. 

        Ақан сері Қорамсаұлы. Торыны таң асырып мінген қандай; Ұрқияжан; 

Маңмаңгер;  //Дау шешеді дана сөз. – Алматы, 1996. – 157-159 б. 

        Ақан сері Қорамсаұлы. Өлеңдер //Бес ғасыр жырлайды. Үш томдық. 

Т.2. – Алматы,1984. – 307-332 б. 

        Ақан сері. Торыны таң асырып мінген қандай; Біздің көңіл қайда жатыр; 

Сүйген жардан айырылдым; Ұзатылайын деп жатқан қызға; Қыз сипаты; 

жайықтың ақ түлкісі аралдағы; Жігіт сипаты: өлеңдер //ХІХ ғасыр әдебиеті. 

Хрестоматия. 6-шы кітап. – Алматы, 1992. – 165-177 б. 

Ол туралы: 

        Ақан  сері, Ақжігіт Қорамсаұлы // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. 

Т.1. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1998. –  

167-169 б. 

       Ақан сері (Ақжігіт) Қорамсаұлы //Абай: Энциклопедия. –Алматы, 1995. 

– 66 б. 

       Ақан сері Қорамсаұлы //Тарихи тұлғалар.Танымдық-көпшілік басылым. 

Мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған. -Алматы: 

Алматыкітап, 2005. – 252-253 б. 

        Ақан сері Қорамсаұлы //Қазақтар. Көпшілікке арналған тоғыз томдық 

анықтамалық. Т.2. Тарихи тұлғалар. – Алматы, 1998. – 122 б. 
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       Ақан сері Қорамсаұлы //Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы (ҮІ 

ғасырдан ХХ ғасырдың басына дейінгі кезең) Т.1.- Алматы, 1994.– 181-183 б. 

      Ақан сері Қорамсаұлы //ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті. 1 кітап. 

–Алматы, 1961. – 301-332 б. 

       Ақан сері Қорамсаұлы //Жаманқұлов П. Даналар туралы әңгімелер. – 

Алматы, 2000. – 74-77 б. 

       Ақан сері Қорамсаұлы (1843-1913жж.) //Тарихи тұлғалар.Танымдық-

көпшілік басылым. Мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған. – 

Алматы: Алматыкітап, 2005. – 252-253 б. 

       Жүнісов С. Ақан сері: Роман /С.Жүнісов. – Алматы: Жазушы, 1971.-      

376 б. 

       Негимов С. Өнерпаздық өрнектері: Әдеби мақалалар. – Алматы: Ана тілі, 

1996. – 88 б. 

        Салықов К.   Ақан сері: [ақтангер ақын, сазгер, үздік әнші Ақан сері 

Қорамсаұлы туралы] / К. Салықов // Айқын. - 2008. - 23 қазан /№ 200. 

 

 

ХІХ ғасырдың  белгілі  суырып салма ақыны  

Шортанбай  Қанайұлының   т 

туғанына 200 жыл (1818-1881) 

       Шортанбай Қанайұлы 1818 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының 

Түркістан ауданында дүниеге келген. Жезқазған облысы шет ауданының 

Ақсу-Аюлы ауылында қайтыс болды. Әдетте «Зар заман» деп  аталатын 

кезеңнің ең көрнекті ақыны. 

      Ақынның шығармашылығына халық өмірінде  орын алған қоғамдық-

әлеуметтік өзекті мәселелер арқау болды. Шортанбай еңбекші  бұқараның 

азапты ауыр тұрмысын, әділетсіздік пен зұлымдықты, озбырлық пен 

парақорлықты әшкереледі. Тәлім-тәрбиелік мәселелерді көбіне ескі салт-

жоба, шариғат тұрғысынан қарастырады. 

       Шортанбай шығармалары өткен ғасырдың 70-жылдарында 

«Шортанбайдың бала зары» деген атпен Қазанда бірнеше рет басылды. 

Шортанбай шығармалары «ХҮІІІ-ХІХ ғасырдағы қазақ ақындарының 

шығармалары»,  «Қазақ әдебиеті хрестоматиясына» «Айтыс»  атты 

жинақтарға  енді. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Шортанбай. Жыр толғаулар (үзінділер) //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр 

антологиясы (VI ғасырдан XX ғасырдың басына дейiнгi кезең)Т.1.–

Алматы,1994.158-159 б.  

Ол туралы: 

        Шортанбай Қанайұлы  //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.9. – 

Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2007. – 538-539 б. 

        Шортанбай Қанайұлы //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы (VI 

ғасырдан XX ғасырдың басына дейiнгi кезең) Т.1.– Алматы,1994.157-158 б.  

       Шортанбай Қанайұлы //Қазақтар. Көпшілікке арналған тоғыз томдық 

анықтамалық. Т.2. Тарихи тұлғалар. – Алматы, 1998. – 106-107б. 
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        Шортанбай Қанайұлы (1818-1881) //Тарихи тұлғалар. Танымдық-

көпшілік басылым. Мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған. – 

Алматы: Алматыкітап, 2005. – 137-138 б. 

       Шортанбай Қанайұлы //Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: 

Білік, 1999. – 696 б. 

      Шортанбай Қанайұлы //Қазақстандағы білім беру мен педагогиканың 

даму тарихы (ҮІ-ХХ ғғ.) І бөлім: библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші. –

Алматы: Зият Пресс, 2004. – 36-37 б. (Қазақстан Республикасы Бiлiм және 

ғылым министрлігінің Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапханасы). 

 

 

 Ақын Шал (Тiлеуке) Құлекеұлының  

туғанына 270 жыл (1748 - 1819) 

        Шал ақын (Тiлеуке) Құлекеұлы Көкшетау облысы жерiнде дүниеге 

келген.Әкесi Құлеке батыр Абылайханның жақын серiгi болған. Шалдың 

ақын ретiнде даңқы он бес жасында шықты. Шал ақынның өлең, 

жырларынан өз дәуiрiнiң өмiр көрiнiсi айқын аңғарылады. Бұлардың бәрiнде 

дерлiк жақсылық пен жамандық, әдiлдiк пен зұлымдық, ақылдылық пен 

аңғалдық, iзгiлiк пен надандық, туралы айтылып, қандас туыстардың 

достығы, ауыз бiрлiгi жырланып, оларды татулыққа, бiр-бiрiне қол үшiн 

беруге, iзеттi де әдiлеттi болуға шақырады. 

        «Ата-ананың қадірін», «Жігіт туралы», «Әйел сыны», «Қыздар туралы», 

«Кәрілік туралы», «Жастықтың көксегені», «Жаманға дәулет бітсе ауа 

айналар» т.б.  өлеңдерінде жақсылық пен жамандық, әділдік пен зұлымдық, 

байлық пен кедейлік, моральдық, этикалық қатынастар ұтымды бейнеленген. 

         Бір топ жырлары «ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ ақындарының 

шығармалары», «Үш ғасыр жырлайды», «Алдаспан», «Бес ғасыр жырлайды» 

жинақтарында жарияланған. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Шал ақын Құлекеұлы. Шығармалары: Зерттеулер /құраст.С. Қосанов, 

Т.Әлiбеков М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер ин-ты АлматыДайк-

Пресс,1999. – 264. 

        Шал ақын Құлекеұлы. Өлеңдер. - //XV-XVIII ғасырдағы қазақ поэзиясы 

– Алматы,1982.- 149 – 187б. 

        Шал ақын. Өлеңге тоқтамайды Шал дегенiң; Пасыл да пасыл; Арғымақ 

ат кiмде жоқ; Саясы жоқ бәйтерек; Қыздар туралы; Күлен шешенге; Әкесi 

Құлеке өлгенде айтқаны;  Шал мен Дегдар қыз;  Жiгiт туралы;  Әйел туралы; 

Кедейлiк туралы; Баспайға; Бiреудiң баласы өлгенде айтқан жұбату; Екi 

келiн; Күлтейге; Шал мен Күлiмжан қыз; Жiгiт пен Шал; Шал мен кемпiрi; 

Мешкей кәрiлерге; Қыз сыны; Сұрау-Жауап: [өлеңдер] //Бес ғасыр 

жырлайды. Екi томдық. Т.1. – Алматы, 1989. – 112–148 б.; Үш томдық. Т.1. – 

Алматы,1984. – 126–167 б. 

         Шал ақын. Кәрiлiк; «Бiр жаста,екi жаста бестемiн»; «Бұл дүниенiң 

мысалы»; «Пасыл да, пасыл пасылмын»:[өлеңдер] //Дау шешедi дана сөз. –

Алматы, 1996, - 56–61 б.                                 
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Ол туралы: 

         Шал (Тiлеуке) Құлекеұлы (1748-1819) //Қазақ ССР.  Қысқаша 

энциклопедия. Т.4. – Алматы, 1989. – 624 б. 

         Шал (Тiлеуке) Құлекеұлы //Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: 

Білік, 1999. – 678-679 б. 

        Шал ақын (1748 – 1819 ) //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы (VI 

ғасырдан XX ғасырдың басына дейiнгi кезең)Т.1. –Алматы,1994. – 147 –     

152 б. 

        Шал ақын //Қазақстандағы білім беру мен педагогиканың даму тарихы 

(ҮІ-ХХ ғғ.) І бөлім. (Библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші). –Алматы: 

Зият Пресс,2004. – 28-29 б. (Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым 

министрлігінің Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапханасы). 

      Айтбайұлы Ө. Шал ақын өлеңдерiнiң тiлдiк стильдiк ерекшелiктерi          

// Шал ақын Құлекеұлы Шығармалары. Зерттеулер / құраст. С. Қосанов, Т. 

Әлiбеков – Алматы,1999. – 106 – 110 б. 

      Бай мұра, бағалы деректер Шал ақынның өлеңдерi туралы                       

//Сыдиықұлы С. Сарқылмас қазына Зерттеулер мен толғаныстар – 

Алматы,1996. – 124 – 136 б. 

     Үмбетей, Бұқар жыраулар және Шал ақын //Молдақасов Р.Б. Қазақ 

хандығы дәуіріндегі педагогикалық ой-пікірлер. Қазақ және шетел 

педагогика тарихы пәніне қосымша оқу құралы. – Тараз, 2000. – 14-24 б. 

      

 

Көрнектi ақын, жырау, қоғам қайраткерi  

Бұқар жырау Қалқаманұлының  
туғанына 350 жыл (1668-1781). 

         Бұқар жырау Қалқаманұлы қазiргi Павлодар облысының Баянауыл 

ауданында Далба тауы  бойында  туып өскен. Жыраудың қандай өмiр 

мектебiнен өткенi туралы нақты деректер жоқ. Жыраудың әкесi Қалқаман 

батыр жеке басының ерлiгiмен аты шыққан кiсi болса керек. Ғасырдан аса 

өмiр сүрiп, көптi көрген Бұқар қазақ даласындағы бiрқатар маңызды саяси-

қоғамдық оқиғалардың куәгерi болды. Тәуке хан тұсында ықпалды билердiң 

бiрi, Орта жүз ханы Абылай ханның жыршысы, шешен, ақылшысы, 

кеңесшiсi болды. Абылай ханмен бiрге жауға қарсы азаттық соғысты 

ұйымдастырушы, бiр орталыққа бағынған хандықтың ұйытқысы болды. 

Бұқар жырау жалынды жырларымен халық басына түскен ауыр қасiреттi 

ашып айтып, жұртшылықты бiрлiкке, қанқұйлы жауға қарсы күреске 

шақырды. 

        Оның толғауларында тәлiмдiк идеялар көп ұшырасады. Жыраудың 

жақсылық пен жамандық, кәрiлiк туралы айтқандары, туған жерге, ата 

мекенге деген патриоттық сезiмдерге толы толғауларының тәлiмдiк мәнi өте 

зор. Оның жырлары ел бiрлiгiн, ынтымағын, тәуелсiздiгiн сақтауға үндейдi. 
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ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Бұқар жырау. Шығармалары /Қазақстан Республикасы мәдениет қоры 

«Мұраттас» ғылыми зерттеу және баспа орталығы. – Алматы, 1992. – 94 б.        

        Бұқар жырау. Ай, Абылай, Абылай: Толғаулар. - Алматы: Жалын, 1983. 

– 96 б. 

        Бұқар Қалқаманұлы. «Бiрiншi тiлек тiлеңiз»; «Айналасын жер тұтқан»:    

[Өлеңдер]//XV-XVII ғасырдағы қазақ поэзиясы.– Алматы,1982.-111–143 б. 

        Бұқар жырау (1668–1781):[өлеңдер] //Дау шешедi дана сөз. – 

Алматы,1996.- 46 – 48 б. 

        Бұқар жырау (1668-1781): [өлеңдер] //Бес ғасыр жырлайды. Үш 

томдық.Т.1. - Алматы, 1984. –91 – 121 б. 

       Бұқар жырау. Абылай ханды жоқтау: [өлең] //Жұлдыз.– 1998. - №4          

– 3-б. 

       Бұқар жырау. Хан сайладық қарадан: [өлең] //Астана ақшамы. – 2001. – 

9 қаңтар. 

Ол туралы: 

      Бұқар жырау //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.2.– Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1999. – 456-459 б. 

       Бұқар Қалқаманұлы  //Тарихи тұлғалар:Танымдық-көпшілік басылым. 

мектеп жасындағы оқушылар мен көпшілікке арналған.-Алматы: 

Алматыкітап, 2005. – 127 б. 

      Бұқар жырау //Түркістан: Халықаралық энциклопедия. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2000. – 236-237 б. 

      Бұқар Жырау Қалқаманұлы (1668–1781) //Қазақ ССР.  Қысқаша 

энциклопедия. Т.4. – Алматы,1989. – 189-б. 

      Бұқар Жырау //Абай: Энциклопедия. – Алматы,1995. –170–171 б. 

      Бұқар Жырау (1668 –1781 ) // Бес ғасыр жырлайды : XV ғасырдан XX 

ғасырдың бас кезiндегi ақын-жазушылардың шығармалары. 3 томдық. Т.1. - 

Алматы,1984. -  91 б. 

      Бұқар Жырау :[Бұқар жырау Қалқаманұлының шығармашылығы және ол 

туралы зерттеулер] //Жармұхамедов М. Көненiң көзi. – Алматы, 1996.- 112 – 

141 б.  

      Бұқар жырау //Жаманқұлова П. Даналар туралы әңгiмелер. – Алматы, 

2000. – 38–39 б. 

      Бұқар Жырау (1668-1781) //Қазақтар. Көпшiлiкке арналған тоғыз томдық 

анықтамалық.Т.2. Тарихи тұлғалар. – Алматы, 1998.–80- 81 б. 

      Бұқар Жырау (1668 - 1781) //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы (VI 

ғасырдан XX ғасырдың басына дейiнгi кезең). - Алматы,1994.– 144–145 б. 

      Бұқар Қалқаманұлы //Ерте дәуiрдегi қазақ әдебиетi (XV-XVII ғғ.): 

Зерттеулер. – Алматы, 1983. – 276–310 б. 

     Бұхар жырау Қалқаманұлы //Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. –Алматы: 

Білік, 1999. – 178-179 б. 

      Бұқар жырау //Қазақстандағы білім беру мен педагогиканың даму 

тарихы (ҮІ-ХХ ғғ.) І бөлім: библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші. –
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Алматы: Зият Пресс, 2004. –24-26 б. (Қазақстан Республикасы Бiлiм және 

ғылым министрлігінің Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапханасы). 

       Әуезов М. Бұқар жырау /М.Әуезов // Әуезов М. 20 томдық шығармалар 

жинағы. 15-том. – Алматы, 1984. 256 – 262 б. 

       Қуанғанов Ш.Т. Бұқар жырау және оның заманы. - Алматы: 

Мұрагер,1982. – 48 б. 

      Исабек Б. Бұқар жырау ғибраттары /Б.Исабек //Қазақстан тарихы. – 2004. 

- № 4. – 27-30 б. 

      Қосымова Г. Бұқар жыраудың шешендігі //Ұлт тағылымы. – 2004. - № 2. 

– 188-191 б. 

      Мағауин М.   Ұлт ұраншысы: [Бұқар жырау шығармашылығына 

арналған] / М. Мағауин // Астана ақшамы. - 2010. - 2 ақпан. 
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КҮНТІЗБЕКТЕ  АТАЛҒАН  ЕСІМДЕРДІҢ 

АЛФАВИТТІК  КӨРСЕТКІШІ  
 

А,Ә 

Абай атындағы Опера және  

балет театры                                    – 20 

Адам құқықтары күні             – 17,219 

Ақан сері Қорамсаұлы            – 19,245 

Ақмола педагогикалық  

гуманитарлық колледжі                – 20 

Алғыс айту күні                               – 4 

Алматы № 1 қазақ  

педагогикалық колледжі              – 19 

Алматы қаласының кітапханалар  

күні                                                 – 15 

Алматыдағы № 56 мектеп             -20 

Аманжолов С.А.                     – 17,226 

Ана күні                                         – 14 

Аравин П.В.                                    – 11 

Асқарбаева А.                             – 5,46 

Астана күні                              – 12,113 

Ата-аналардың жалпыұлттық 

жиналыс күні                                   -10 

«Ауылдың жалпы білім беру 

мектебінің жұмыс істеу жағдайын 

одан әрі жақсарту туралы» қаулы - 20 

Аханов К.А.                                  – 9,75 

Ахметов З.                                    – 9,77 

Ахтанов Т.                                      – 15 

Әбділдин Ж.М.                                – 3 

Әйтімова Б.С.                              – 4,31 

Әлімбаев М.                                   – 15 

Әнет Баба                                       – 19 

Әуезов М.                                       – 17 

Әуезов М.М.                                    – 3 

Әуелбаев Ш.                                  – 14 

Б 

Байтұрсынов А.                           – 3,23 

Балалар мен жасөспірімдер  

кітабы апталығы                               -6 

«Балдәурен» орталығы           – 16,206 

«Балдырған» журналы                   -20 

Басин Ю.Г.                                      – 6 

Бейсенбаев З.Б.                          – 6,56 

 

«Болашақ» стипендиясы              – 16 

Болғанбаев Ә.                             – 5,36 

Булатов С.Я.                                  – 18 

Бұқар жырау                             -19,248 

Бүкіләлемдік  кітап және  

авторлық      құқық күні                 - 8                                     

Біләлов Қ.                                – 15,190 

Білім күні                                – 13,161 

Ғ,Д 

Ғылым қызметкерлері күні           – 7 

Досмұхамедов Х.                        – 9,69 

«Дружные ребята» газеті                – 3 

Дүниежүзілік бала еңбегіне  

қарсы күрес күні                             -11 

Дүйсенов М.Т.                        – 17,225 

Дүниежүзілік Қызыл Жарты Ай  

мен Қызыл Крест күні                    - 9 

Дүниежүзілік  тіршілік өрісін қорғау 

күні-Экологтар күні                 -11,105 

Дүниежүзілік ақпарат күні          – 17 

Дүниежүзілік балалар күні          – 16 

Дүниежүзілік баспасөз күні          – 9 

Дүниежүзілік бейбітшілік   

күні                                          – 14,169 

Дүниежүзілік ғарышкерлік  

күні                                              – 7,62 

Дүниежүзілік денсаулық  

сақтау күні                                  – 7,59 

Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні – 9 

Дүниежүзілік  жастар күні    – 16,207 

Дүниежүзілік  пошта күні            – 15 

Дүниежүзілік сапа күні                – 16 

Дүниежүзілік СПИД құрбандарын 

еске алу күні                                   – 9 

Дүниежүзілік тұтынушыларды  

қорғау күні                                      – 5 

Дүниежүзілік  қаупсіз  

интернет күні                                  – 4 

Дүниежүзілік жазушы күні            – 4 

Дүниежүзілік мейірім күні             - 4 

Дүниежүзілік поэзия күні              – 5 

Дүниежүзілік туризм күні     – 14,178 
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Е 

Елубаев С.Е.                            – 13,127 

Еңбек күні                                      – 14 

Ералиева М.Е.                         – 16,202 

Ерзакович Б.Г.                               – 10 

Есенжанов Х.                                 – 17 

Есова С.С.                                – 18,237 

Ж, З 

Жаңа жыл                                      -3,21 

Жароков Т.                                     – 14 

«Жас Ұлан» ұйымы                – 12,116                                 

Жастар  ынтымақтастығының  

халықаралық күні                           – 8 

Жерді қорғау күні                           – 7 

Жовтис А.Л.                                    – 7 

«Жол ашар» акциясы             – 13,139 

Жолдыбаев М.                               – 19 

Жұмабаев М.                           – 12,107 

Жұмағұлов Б.Т.                       – 13,146 

Жұмысшы жастар мектептері        -20 

Жүргенов Т.Қ.                         – 18,239 

Закарин А.З.                             – 17,221 

Зеланд Н.Л.                                     – 19 

Зенков А.П.                                     – 17 

И,К 

Иманов А.Ү.                                     – 7 

Интернационалист  жауынгерлерді 

еске алу күні                                    – 3 

Исаев С.М.                                   – 5,41 

Көбеев С.                                  – 15,181 

Көктемгі демалыс                       – 6,50 

Көпеев М.Ж.                            – 19,243 

«КСРО-да  Одақтық республикадағы 

халыққа білім беру жөніндегі заңның 

негіздері»                                         -20 

«Курс педагогики для  

педучилищ» оқулығы                   – 20 

Күзгі демалыс                         – 16,199 

Қ 

Қабылбеков М.                             – 14 

Қазақстан  мемлекеттік 

қызметшілерінің  күні                  – 11 

«Қаз тілі  орфографиясының негізгі 

ережелеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»       -13 

Қазақтың ұлттық мәдениет ғылыми-

зерттеу институты                          - 20 

Қазақстан халықтарының  

тілдері күні                              – 14,179 

Қазақстан халқының бірлігі 

 күні                                             – 9,73 

Қазақ Мемлекеттік Университетінде  

бірінші аспирантура                     – 20 

Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университеті                                 – 10 

Қайсенов Қ.                                 – 8,67 

Қалмағамбетов Т.                          – 19 

Қалтаев М.                                     – 19 

Қалыбаева (Хасенова) А.           – 8,65 

Қанапин Ә.Қ.                           – 18,234 

Қанафин Ә.Қ.                          – 13,165 

Қашаубаев Ә.                                 - 19 

Қостанай педагогикалық  

колледжі                                        – 20 

ҚР баспасөз күні                           – 12 

ҚР білім қызметкерлерінің  

І съезі                                             – 19 

ҚР Конституция күні             – 13,158 

ҚР Тәуелсіздік күні                – 17,222 

ҚР Тұңғыш Президент күні – 17,212 

Құдайбердиев Ш.                   – 13,123 

Қысқы демалыс                      – 17,229 

ҚР Мемлекеттік рәміздері 

күні                               – 11,10211,102 

Л,М 

Латын алфавитіне көшу  

туралы қаулы                                  -21 

Лемберг Р.Г.                               – 4,29 

М.Ю.Лермонтов атындағы  

орыс драма театры                           -20 

Маңғыстаудағы Николаевск 

поселкасында алғашқы мектеп       -21 

Мәдениет және өнер 

қызметкерлерінің күні                    - 10 

 Медицина қызметкерлерінің  

күні                                                  – 12 

Мейрамов Ғ.Ә.                               – 16 

Мектеп бітірушілер кеші       – 12,112 
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Мектеп жасына дейін тәрбиелейтін 

қызметкерлердің 1-ші ғылыми- 

практикалық конференциясы       -20 

«Мектепке жол» акциясы      – 13,137 

 «Мектептің өмірмен байланысты 

нығайту және КСРО-да халыққа білім 

беру жүйесін одан әрі дамыту 

туралы»                                            -20 

Мұғалім кадрларын даярлайтын  

мұғалімдер семинариясы               - 21 

Мұғалідер күні-Сынып  

жетекшісі күні                   -15,185,188 

Мұрат Мөңкеұлы                           – 19 

Мұхамеджанов Қ.                          – 17 

Н 

Назарбаева Д.Н.                              – 9 

«Народное  образование  

среди казахов»                                -20 

«Наука Казахстана»  газеті         – 13 

Наурыз мейрамы                        – 6,47 

Наурызбаев Б.                                 – 3 

Нәрібаев К.Н.                           – 11,98 

Носова М.А.                                  – 18 

Нұрахметов Н.                       – 14, 171 

О,П,Р 

«Огни Алатау» газеті                     – 5 

Оралбаева Н.О.                        – 10,86 

Отан қорғаушылар күні            – 9,80 

Отбасы күні                            – 14,166 

Өтетілеуов Б.                                – 19 

Петропавл қ. алғашқы  

реалдық училище                           -21 

 «Развитие просвещения и 

педагогической мысли в Казахстане 

во второй половине ХІХ века»       -20 

Рождество күні                                 – 3 

Рухани келісім күні                 – 15,192 

С 

Садықов Т.С.                           – 14,176 

Сарыбаев Ш.Х.                           – 5,40 

Сая қуғын-сүргін құрбандарын еске 

алу күні                                      –11,92 

Сегіз сері                                        – 19 

Семей гуманитарлық колледжі    – 20 

 

Семей қ. алғашқы мұғалімдер 

семинариясы                                 -  21    

Серғалиев М.                             – 5,44 

Сильченко М.С.                             – 8 

Славян жазба, ағарту және  

мәдениет күні                               – 10 

Смирнова Н.С.                             – 12 

Соңғы қоңырау                        – 10,90 

Спорт және туризм күні        – 13,154 

Суфиев Е.                                      – 18 

Сүйіншәлиев Х.Ж.                 – 17,217 

Сыдықов Ә.                            – 18,235 

Х 

Халықаралық балаларды сауықтыру 

лагері күні                              – 13,134 

Халықаралық нашақорлыққа  

қарсы күрес күні                          – 12 

Халықаралық ядролық сынақтарға 

қарсы іс-қимыл күні                 -13,157 

Халықаралық ауыл әйелдері күні – 15 

Халықаралық әкелер күні             – 12 

Халықаралық балалар  

кітабы күні                                  – 7,57 

Халықаралық балаларды  

қорғау күні                                – 11,95 

Халықаралық БҰҰ күні               – 15 

Халықаралық дәрігерлер күні     – 16 

Халықаралық достар күні            – 11 

Халықаралық ескерткіштер мен  

тарихи орындарды қорғау  күні     -8 

Халықаралық жастар күні           – 13 

Халықаралық Жер-Ана күні         – 8 

Халықаралық қарттар күні          – 15 

Халықаралық мектеп 

кітапханаларының күні         – 15,193 

Халықаралық музыка күні    – 15,183 

Халықаралық мұражайлар күні   – 10 

Халықаралық Олимпиада күні    – 11 

Халықаралық отбасы күні      – 10,89 

Халықаралық сауаттандыру күні – 14 

Халықаралық СПИД-ке қарсы  

күрес күні                                 - 17,215 

Халықаралық студенттер күні     – 16 

Халықаралық төзімділік 

(толеранттық) күні                       – 16 
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Халықаралық шылымқорлықтан  

бас тарту күні                         – 17,210 

Халықаралық ана тілі күні             – 4 

Халықаралық әйелдер күні       – 5,37 

Халықаралық бақыт күні               – 5 

Халықаралық би күні                     – 9 

Халықаралық қар күні                    – 3 

Халықаралық құстар күні              – 7 

Халықаралық мәдениет күні         – 7 

Халықаралық су күні                     – 6 

Халықаралық театр күні                – 6 

Халыққа білім беру комиссиясының 

жүйесіне  енген оқу орындары    - 21 

Хмель Н.Д.                                    – 13 

Т,Ұ 

Талдықорған педагогикалық  

университеті                                 – 19 

Тамыз мәслихаты                   – 13,141 

Тасова М.                                      – 15 

Тоқатаев Р.                                     -18 

Торайғыров С.                        – 15,196 

Төлемісов  Е.Қ.                               -14 

Түймебаев Ж.Қ.                      – 12,119 

Ұлттық валюта – теңге күні  – 16,209 

Ұлы Отан соғысындағы  

Жеңіс күні                                – 10,83 

Ш,Щ,Ы 

Шаймақова Р.Қ.                           – 13 

Шал ақын                              – 19,247 

Шәмшидинова К.Н.                 – 5,34 

«Школы Казахстана в начале  

ХХ века»                                      – 19 

Шонанова Ш.                         – 18,238 

Шортанбай Қанайұлы           – 19,246 

Щучье индустриалдық 

педагогикалық   колледжі             – 20 

Ы.Алтынсарин атындағы 

 Қазақ Білім Академиясы                -20 

Ы.Алтынсарин атындағы медаль  – 3 
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АВТОРЛАРДЫҢ, РЕДАКТОРЛАРДЫҢ ЖӘНЕ 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ АЛФАВИТТІК КӨРСЕТКІШІ 

 

А 

Абаған Б.                              – 138,163 

Абакова С.                             – 89,167 

Абданова А.                                 – 52 

Абдикеримова Ж.                        – 58 

Абдирова Д.                                – 223 

Абдолдинова А.Т.                      – 189 

Абдрасилова Б.А.                        – 83 

Абдрасилова М.Т.                     – 219 

Абдрахманов С.                           – 80 

Абдукаримова З.Т.                     – 160 

Абдыкадирова М.                      – 211 

Абенова Қ.М.                             – 234 

Абетжанова Э.                           – 198 

Абетова Р.Қ.                               – 223 

Абилбекова Ж.К.                       – 189 

Абилова А.А.                             – 106 

Абитжанова Л.А.                         -200 

Аблақов Ә.                               – 43,87 

Абсатова А.А.                             – 155 

Абубакирова М.М.                     – 231 

Абуева Н.                                      – 58 

Абуева Н.С.                                 – 194 

Абутаева Қ.А.                             – 174 

Абылқасым Б.                               – 43 

Аганина К.Ж.                              – 132 

Ағдайыр Ж.                                 – 110 

Ағыбаева Ұ.                                – 110 

Адырбекұлы К.                      – 26,102 

Ажибекова Н.Б.                          – 184 

Айбекова А.                                  – 83 

Айғабылов А.                          – 45,76 

 Айдарова А.                               – 216 

Аймағамбетова Қ.                        – 47 

Аймағамбетова Қ.А.                  – 132 

Аймағамбетұлы Р.                       – 26 

Аймауытов Ж.                            – 110 

Альхайырова Қ.                          – 155 

Амалбек Б.                           – 135,207 

Аманғалиева А.                          – 187 

Аманжолов А.                      – 227,228 

Аманжолов С.                      – 227,228 

Аймахан Қ. – 223 

Аймуханов Б.Қ. – 81 

Айталы А. – 32 

Айтбаев Қ. – 160 

Айтбаев Қ. – 223 

Айтбайұлы Ө. – 248 

Айтбайұлы Ө. – 26 

Айтбайұлы Ө. – 80 

Айтжанова Р. – 104 

Айтқожа М. – 68 

Айтқожаева А. – 106 

Айтқожаева А. – 53 

Айтөлен Ұ. – 241 

Айтуллина Б.А. – 180 

Акуева Т. – 106 

Акымбекова Г.Б. – 167 

Ақан сері – 245,246 

Ақашева А. – 74 

Ақбаев Н. – 76 

Ақберлиева Р. – 200 

Ақмұрзаева Ә. – 219 

Ақсуат Е. – 138 

Ақшолақов Е. – 26 

Ақшолақов Т. – 236 

Ақылбекова Ә. – 38 

Ақыпбеқұлы Ө. – 114 

Ақыш Н. – 79 

Алатаева Г.Ә. – 58 

Алгуатова Ж.К. – 135 

Алдабергенова Г. – 58 

Алданазарова А.А. – 180 

Алданыш Х. – 200 

Алекпаева Л.К. – 194 

Алибаева Г.Т. – 213 

Алимова Қ.У. – 180 

Алиханова Г.У. – 113 

Алишева Ж. – 58 

Алпартегі Ж. – 84 

Алпысбаева Ұ. – 55 

Алтынбаев М. – 81 

Алтынбай Ә. – 219 

Альменова Г.А. – 163 
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Аманжолов С.                              – 66 

Аманова Ж.                                 – 110 

Амантаева Ғ.                                – 53 

Амиргалиев М.У.                       – 135 

Анаш Д.           – 26,35,96,138,143,163 

Андас Қ.                                        – 33 

Антекова А.М.                              – 61 

Арын Е.                                         – 93 

Асабаев З.                                   – 110 

Асанбекова Г.                             – 160 

Асанова К.                                    – 91 

Асанова У.О.                              – 121 

Асаубаева А.К.                          – 192 

Асқар О.                                     – 223 

Асқарбаева А.                         – 47,57 

Асқарқызы Ж.                             – 61 

Асылбекова Ж.                           – 64 

Атабекова Г.С.                          – 211 

Атемкулова Ж.О.                      – 223 

Атемкулова Н.О.                      – 189 

Атенова Б.К.                               – 61 

Аубакиров Ш.                           – 181 

Аубакирова К.Б.                       – 219 

Аупбаев Ж.                                 – 84 

Аухадиев К.                              – 114 

Аханов К.                                – 76,77 

Ахмедалиева Д.У.          – 89,140,167 

Ахмет Б.                                       – 93 

Ахметбекова А.                         – 126 

Ахметкалиева А.У.                   – 106 

Ахметов З.                               – 78,79 

Ахметов С.                                   – 71 

Ахметов С.А.                               – 72 

Ахметова А.                               – 184 

Ахметова Г.                                – 114 

Ахметова Ғ.                                  – 84 

Ахметова К.                               – 140 

Ахметова Л.                               – 192 

Ахметова Л.                                – 237 

Ахметова С.                                – 180 

Ахметова Ш.                                – 55 

Ахметсафина А.К.                     – 106 

Ахтазина Б.К.                             – 175 

Ашекеева К.Н.                        – 25,26 

Ашжанова Д.Н.                          – 114 

Аюбекова К.                        – 160,219 

Аюпова Л.А.                          – 58,194 

Аяғанов Н.                                  – 205 

Аязбаев Б.Ж.                              – 155 

Аязбаева Б.                                   – 53 

                                    Ә 

Әбдәкімұлы М.                            – 93 

Әбдибек Ж.                                – 167 

Әбдиғазиұлы Б.                         – 126 

Әбдиев Е.                                   – 143 

Әбдиманұлы Ө.                           – 26 

Әбдрахманұлы Ғ.                        – 72 

Әбдіғазиев Б.                             – 126 

Әбдіғазиұлы Б.                          – 126 

Әбдіғалиева Т.                        – 76,87 

Әбдікәрімова Г.                         – 156 

Әбдіқалықова Г.            – 89,115,167 

Әбділда Ж.                                   – 33 

Әбдіманұлы Ө.                          – 110 

Әбдірахманов А.                       – 229 

Әбенова М.                                – 223 

Әбиев Ж.                                      – 30 

Әбсаттар М.                               – 239 

Әбсаттаров Р.                            – 102 

Әбуғалиева К.Қ.              – 71,79,176 

Әбусейітов Б.                            – 155 

Әбілда Ш.                                  – 135 

Әбілдинов Қ.                             – 155 

Әбілқаев А.                           – 87,227 

Әбілқаев Ә.                               – 229 

Әбілқайырова Н.                       – 200 

Әбілқайырова Н.Н.                     – 74 

Әбілқасымова А.                      – 177 

Әбілқасымұлы Б.                        – 43 

Әбілхаирова Е.Д.                      – 101 

Әбішев С.                                    – 77 

Әбішева Т.                                   – 84 

Әбіханова Г.                              – 223 

Әділбекқызы Г.                           – 61 

Әукенова Г.Ш.                          – 104 

Әшекеева Қ.                                – 26 

Әділбеков С.                             – 177 

Әділғазы Ә.                               – 138 

Әділханқызы Н.Н.                    – 117 

Әзімханұлы Қ.                           – 152 
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Әйтімова Б.                                  – 32 

Әкебаев Б.                                    – 93 

Әлжанова Ж.Т.                            – 81 

Әлипова Б.                              – 53,58 

Әлмұханова Р.                        – 71,72 

Әлібеков Т.                         – 247,248 

Әлібекова Г.Б.                             – 38 

Әлім Қ.                                       – 222 

Әлімбаев М.                                 – 43 

Әлімбаев Т.                                – 189 

Әлімбай М.                                  – 37 

Әлімбеков Б.                              – 211 

Әлімбетова С.                            – 117 

Әлімжан Е.                                  – 84 

Әліпбай С.                                  – 163 

Әлісжан С.                                   – 46 

Әмрина Ғ.Қ.                                 – 91 

Әміреев А.                                 – 198 

Әмірова Г.                                    – 55 

Әнес Ғ.                         – 26, 71,72,121 

Әнесов Г.                                      – 24 

Әнесұлы Ж.                             – 26,93 

Әнуарбек Ә.                      – 64,93,135 

Әнуарбекова И.                       – 53,61 

Әпеева Г.                                    – 126 

Әріпова Г.                                     – 57 

Әубәкір Ж.                                 – 125 

Әуезов М.                              – 26,250 

Әуезханова А.Қ.                        – 187 

Әуелбай М.                          – 117,208 

Б 

Бабаш Б.                                       – 74 

Бадакова И.М.                           – 194 

Базарбаев М.                              – 125 

Базарбаева А.                             – 117 

Базарбаева Б.                               – 58 

Базарбаева М.                            – 104 

Базарова А.                                  – 38 

Базарова И.Н.                             – 184 

Байбалакова С.                           – 220 

Байбол Ә.                                    – 224 

Байбосынова А.                           – 33 

Байғалиев Б.                               – 125 

Байдарова И.П.                          – 135 

 

Байдәулет  А.                                -102 

Байдосұлы З.                               – 132 

Байділда Ж.                                 – 145 

Байділдаева М.                            – 187 

Байкелдина С.                              – 133 

Байкенова Ш.                               – 160 

Баймағанбетова Г.З.                    – 224 

Байманасова Н.                              – 59 

Баймаханова А.К.                        – 216 

Баймурзаева Ж.Ч.                          – 38 

Баймұрат А.                                 – 155 

Баймұратова С.                            – 239 

Баймұханбетова Ж.К.  –53,84,170,232 

Байназарова М.                           – 143 

Байсақал Н.                                  – 138 

Байсақалова Ә.              – 160,220,231 

Байсбаева Н.Б.                            – 106 

Байтелесова Ж.                             – 27 

Байтенова Г.                         – 211,216 

Байтикова Т.                               – 170 
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