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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  91-69-11. 
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                             2020  ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

                             САЛАСЫНДАҒЫ АТАУЛЫ ДАТАЛАР 

                КҮНТІЗБЕГІ 

 

Қаңтар 

1 қаңтар 

1 қаңтар 

 

 

1 қаңтар 

 

 

 

1 қаңтар 

 

 

 

4 қаңтар 

 

 
7 қаңтар 

9 қаңтар 

 

10 қаңтар 

 

 

 

 

12 қаңтар 

 

16 қаңтар 

 

 

21 қаңтар 

 

Жаңа жыл 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Әбдіхамит 

Iбiнияұлы Сембаевтың туғанына 115 жыл 1.01.1905-

14.06.1989* 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, 1920-1932 

жылдары Орынбор қаласындағы қазақ халық ағарту 

институтының ректоры болған Василий Яковлевич 

Струминскийдің туғанына 140 жыл 1.01.1880-18.07.1967 

Педагог, Ұлы Отан соғысына қатысқан, Социалистiк Еңбек 

Ерi, екi рет Ленин, Қызыл Жұлдыз ордендерiмен және 

медальдармен марапатталған Құдыс Әбсаметовтың 

туғанына 100 жыл 1.01.1920-18.01.2007)* 

Ғалым-педагог, қазақ әдебиеті оқулықтарының авторы, Ұлы 

Отан соғысына қатысқан Төлеутай Қазиұлы 

Ақшолақовтың туғанына 105 жыл 4.01.1915-12.11.2010* 

Рождество күні. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, ұстаз 

Рақыш Сәтұлы Әмiровтың туғанына 90 жыл 9.01.1930*  

Қазақ КСР Мемлекеттiк сыйлығының лауреаты, көрнектi 

жазушы, «Айқас», «Ғашықтар», «Алтын құс» атты 

романдары мен «Көшпендiлер», «Жанталас», «Алмас 

қылыш», «ҚаҺар» роман-трилогиялардың авторы Iлияс 

Есенберлиннiң туғанына 105 жыл 10.01.1915-5.10.1983 

Әдебиет зерттеушiсi, филология ғылымдарының докторы 

Мекерия Атымовтың туғанына 85 жыл 12.01.1935-1994* 

Түрколог, Қазақ КСР-iне еңбек сiңiрген ғалым қайраткер, 

профессор Сергей Ефимович Маловтың туғанына 140 жыл 

16.01.1880-6.09.1957* 

Профессор, орыс тiлi маманы, мектепке және жоғары оқу 

орындарына арналған оқулықтардың авторы Галина 

Федоровна Гуревичтiң туғанына 95 жыл 21.09.1925.*     

Қаңтар айының  үшінші жексенбісі – Халықаралық қар 

күні. Бұл күннің мақсаты техникалық ойындарға әуес 

балаларды таза ауадағы қармен ойнауға тарту, қысқы  спорт 

түрлеріне бейімдеу.  

Ақпан 

 9  ақпан 

 

  

Осыдан 95 жыл бұрын Қазақстан АКСР-нiң астанасы 

Орынбордан Қызылордаға көшiрiлдi 9.02.1925 
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15 ақпан 

 

 

15 ақпан 

 

 

 

 

17 ақпан 

 

 

21 ақпан 

 

 

 

 

 

23  ақпан 

 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ермұқан 

Бекмаханұлы Бекмахановтың туғанына 105 жыл 

15.02.1915-6.05.1966* 

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. 

Дүниежүзілік мейірім күні. Бұл күні дүниежүзілік  ұйымдар 

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. 

Қазақ ғалымы, педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор Төлеген Тәжiбайұлы Тәжiбаевтың туғанына 110 

жыл 23.02.1910-14.06.1964* 

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 

1 наурыз 

 

 

 

 

 

 

2 наурыз 

 

 

 

3 наурыз 

 

 

 

 

 

Алғыс айту күні.    Президент жарлығымен белгіленген 

Алғыс айту күнін 2016 ж. 1 наурызда барша Қазақстан халқы 

тұңғыш рет мерекеледі. Бұл күн  ұлт пен ұлысты 

жақындастыратын мереке ретінде  Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2017 ж. 31 қазандағы      № 689 қаулысымен 

бекітілген //ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер 

жинағы. – 2017. - № 53. – 343-қ. 

Қазақ тiлi маманы, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚазКСР Ғылым академиясының академигі Шора 

Шамғалиұлы Сарыбаевтың туғанына 95 жыл 2.03.1925-

1.05.2018* 

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 
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8 наурыз 

14 наурыз 

 

 
14 наурыз 

 

15 наурыз 

 

20 наурыз 

 

21 наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 наурыз 

 

 

 

 

 

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.   

Халықаралық әйелдер күні *. 

Педагогика ғылымдарының кандидаты, педагог-әдiскер 

Халима Адамовна Бекмұхамедованың туғанына 95 жыл 

14.03.1925* 

«Ұлан» бұрынғы «Қазақстан пионерi» газетiнiң шыға 

бастағанына 90 жыл 14.03.1930 

Дүниежүзілік тұтынушыларды қорғау күні. 1983 жылдан 

бері 15 наурызда халықаралық күнтізбекке енгізілген. 

Ақын, Қазақстанның Халық жазушысы Тұманбай 

Молдағалиевтың туғанына 85 жыл (20.03.1935-10.10.2011) 

Дүниежүзілік поэзия күні. ЮНЕСКО Бас 

конференциясының 1999 жылдың 30-ыншы сессиясында 

наурыздың 21-де 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. 

Халықаралық қуыршақтар театры күні. 2000 жылы 

Халықаралық қуыршақтар театрының  одағы Халықаралық 

қуыршақ театрының күнін атап өту туралы ұсыныс жасады. 

2003 жылғы бүкіл әлемнің қуыршақтар фестивалі осы 

дәстүрді енгізді. Содан бері қуыршақ театрының барлық 

кәсіпқойлары мен жанкүйерлері 21 наурызда Халықаралық 
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21-23 наурыз 

21 наурыз –  

22 наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-30 наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 наурыз 

 

 

 

 

27 наурыз 

 

 

30 наурыз 

қуыршақтар театры күнін атап өтуде. 

Наурыз мейрамы.* 

Көктемгі демалыс (21 наурыз- 4 сәуір)* 

Дүниежүзілік су күні. 1992-ші жылы Бразилияның 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 деп дәстүрлі түрде аталып өтіледі. Бұл мерекенің 

мақсаты - кітап оқуды жас ұрпақтың қызғылықта да тиімді 

демалыс уақытына айналдыру, балалардың, 

жасөспірімдердің рухани дамуына жағдай жасау.  

Осыдан 150 жыл бұрын ұлттық мектептер жайында 

«Россияны мекендейтiн бұратана халықтарға бiлiм беру 

жөнiндегi шаралар туралы» заң жарияланды, бұл заңға 

сәйкес қазақтарға да арналған оқу орындары ашыла 

бастады.1870 //Қазақ ССР.Қысқаша энциклопедия.Т.3.-21б. 

Халықаралық театр күнi. 1961 жылы Халықаралық театр 

институтының ІХ  конгресінде  27 наурызды Халықаралық 

театр күні деп тойлау бекітілді. 

Жердi қорғау күнi. Бұл күнді жер шарының «жасылдар» 

қозғалысы белгілеген. 

Сәуiр 

1 сәуір           

 

 
2 сәуір 

Халықаралық құстар күнi. 1906 жылы 1 сәуірде 

«Халықаралық құстарды қорғау туралы конвенция» 

қабылданғаннан кейін осы күні  аталып өтетін болған. 

Халықаралық балалар кiтабы күнi. * 

 

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%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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2 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 
7 сәуір 

8  сәуір 

 

 

 

 

12 сәуір 

12 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сәуір 

 

 

 

 

18 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 сәуір 

 

 

 

 

 

А.С.Макаренкодан тәрбие алған педагог, КСРО халық 

мұғалiмi, Ұлы Отан соғысына қатысқан, Солтүстiк Қазақстан 

обл. Санаторлық мектеп интернатының директоры, КСРО 

Халық ағарту iсiнiң озаты, I-дәрежелi Отан соғысы орденi, 

Еңбек Қызыл Ту, 2 рет Қызыл Жұлдыз ордендерiмен және 

медальдармен марапатталған Григорий Максимович 

Кубраковтың туғанына 100 жыл 2.04.1920-5.10.2006  

Ол туралы орыс тiлiндегi күнтiзбектен қараңыз 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау күні*. 

Педагог, қазақ мектептерiне арналған орыс тiлi 

оқулықтарының және  әдiстемелік құралдардың авторы 

Гульфия Аубакировна Бадамбаеваның туғанына 85 жыл 

8.04.1935. Ол туралы орыс тiлiндегi күнтiзбектен 

қараңыз 
Дүниежүзiлiк ғарышкерлiк  күні.* 

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 атап өтіледі. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 ж. 31 қазандағы      

№ 689 қаулысымен бекітілген //ҚР Президенті мен ҚР 

Үкіметінің актілер жинағы. – 2017. - № 53. – 343-қ. 

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. 

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. 

Академик, Қазақстанның Халық жазушысы, көрнектi қоғам 

қайраткерi Сәбит Мұқановтың туғанына 120 жыл 

22.04.1900-18.04.1973 
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22 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 сәуір 

 

25 сәуір 

 

 

28 сәуір 

 

 

 

 

 

Халықаралық  Жер-Ана күні. Бұл күнді жариялау туралы 

қарарды  БҰҰ Бас Ассамблеясы 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. 

Бүкіләлемдік кітап және авторлық құқық күні.* 

Бұл күнді атап өтуге себепті нәрсе – 23 сәуірдің қаламгер 

қауымына көп байланысты болғандығынан. 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.  

       1995 жылы Парижде ЮНЕСКО-ның Бас конференциясы 

Бүкіләлемдік кітап және авторлық құқық күнін атап өтуді 

белгілеген. Бұған қоса, дәл осы күні балалар мен 

жасөспірімдерге арналған үздік әдеби шығармалар үшін 

ЮНЕСКО. 

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 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. 

Мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовтың 

туғанына 125 жыл (25.04.1895-1937)* 

Жетісудағы 1916 ж. қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісін 

ұйымдастырушылардың бірі Тоқаш Бокиннің туғанына 130 

жыл  (25.4.1890-19.9.1918). 

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 
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29 сәуір 

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 

1 мамыр 

1 мамыр 

 

 

3 мамыр 

 

 

3 мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

4 мамыр 

5 мамыр 

 

 

 

 

7 мамыр 

8 мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан халқының бiрлiгi күнi.* 

Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі,  жаңашыл-педагог 

Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның туғанына 75 жыл 

(1.05.1945-2014) 

Дүниежүзілік баспасөз күнi. БҰҰ бас Ассамблеясының 

1993 жылғы 21 желтоқсандағы шешімімен бұл дата - 

Дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні ретінде атап өтіледі.  

Күн күні. Күн энергиясы халықаралық қоғамының 

Еуропалық бөлімі жаңартылған энергия көзін пайдалану 

мүмкіндігіне назар аудару үшін 1994 жылдан бастап жыл 

сайын Күн күнін ұйымдастырып келеді. Энтузиастар мен 

кәсіпқой мамандар, қоғамдық ұйымдар мен бүкіл еуропаның 

фирмалары бұл күні әр түрлі мерекелік шаралар 

ұйымдастырады және күн энергиясын пайдалану мүмкіндігі 

туралы демонстрация өткізеді. 

Дүниежүзілік СПИД құрбандарын еске алу күнi. 

Қазақ тілі білімінің негізін салушылардың бірі, түркітанушы, 

филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан 

Ғылым Академиясының академигі, Қазақстанға еңбегі сіңген 

ғылым қайраткері Нығмет Тінәліұлы Сауранбаевтың  

туғанына 110 жыл (5.05. 1910- 17.11. 1958) * 

Отан қорғаушылар күні.* 

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 медқызметкерлердің 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-

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1958
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9 мамыр 

9 мамыр 

 

 

 

12 мамыр 

 

12 мамыр 

 

 

 

 

 

15 мамыр 

17 мамыр 

 
18 мамыр 

 

 

 

 

 

20 мамыр 

 

 

21 мамыр 

 

 

24 мамыр 

25 мамыр 

31 мамыр 

пәтері бар Халықаралық Комитет тұрды.  

Ұлы Отан соғыcындағы Жеңіс күні.* 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Халықтар 

достығы орденiмен марапатталған Медел Жұмабайұлы 

Арғынбаевтың туғанына 90 жыл 9.05.1930-29.08.2000        

Ол туралы орыс тiлiндегi күнтiзбектен қараңыз 
Жазушы, журналист Әнуар Тұрлыбекұлы Әлімжановтың 

туғанына 90 жыл (12.05.1930-9.11.1993) 

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 

Халықаралық отбасы күнi.* 

Педагогика ғылымдарының кандидаты Күлжан 

Жүнiсқызының туғанына 85 жыл 17.05.1935-9.06.2014* 

Халықаралық мұражайлар (музейлер) күні.  1977 жылы  

Халықаралық музейлер Кеңесінің 11-конференциясында 18 

мамыр «Халықаралық музей күні» болып белгіленді. 2002 ж. 

мамыр айынан бастап «Қазақстан музейлері» журналы шыға 

бастады. Бұл күні мұражайлар келушілерге тегін қызмет 

көрсетеді. 

Білім, мәдениет және денсаулық министрі (1997-2000), Білім 

және ғылым министрі (2000-2001) Қырымбек Елеуұлы 

Көшербаевтың туғанына 65 жыл 20.05.1955* 

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.* 

Соңғы қоңырау.* 

Саяси қуғын-сүргiн құрбандарын еске алу күнi.* 

Маусым 

1 маусым 

4 маусым 

 

5 маусым 

 

5 маусым 

 

 
9 маусым 

 

 

Халықаралық балаларды қорғау күнi.* 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік  

рәміздері күні * 

Дүниежүзілік тіршілік өрісін қорғау күні-Экологтар 

күні.* 

Профессор, филология ғылымдарының докторы Сергей 

Иванович Абакумовтың туғанына 130 жыл  4.06.1890-

7.05.1949. 

Халықаралық мұрағаттар күні.  1948 жылы ЮНЕСКО-

ның шешімімен Халықаралық  мұрағаттар кеңесі құрылған.  

Осы кеңестің 60 жылдығына орай, 2007 жылы  алғаш рет осы 
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12 маусым 

 

 

  

 23 маусым 

 

 

 

 

 

23 маусым 

 

 

 

 

 

 

 

26 маусым 

 

 

 

күн аталып өтті.  Содан бері 9 маусым  Халықаралық 

мұрағаттар күні деп  белгіленді. 

Қазақ мектептерiне арналған орыс тiлi оқулықтарының 

авторы Софья Сүлейменовна Масгутованың туғанына 85 

жыл 12.06.1935 Ол туралы орыс тiлiндегi күнтiзбектен 

қараңыз) 

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. 

Мемлекеттік қызметші 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 

қызметші күні болып белгіленді. 

Халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күнi. Бұл 

күнді 1987 жылы  26 маусым күні БҰҰ Бас Ассамблеясы 

бекіткен. 

Маусым айының үшінші жексенбісі – медицина 

қызметкері күні. КСРО кезінен бастап осы мейрам   

медицина қызметкерлері күні деп атап өтілетін. Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2017 ж. 31 қазандағы      № 689 

қаулысы бойынша бұл күн медицина қызметкері күні деп 

аталатын болды //ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер 

жинағы. – 2017. - № 53. – 343-қ. 

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 – Байланыс және 

ақпарат қызметкерлері күні. 2011 жылдың қазанында 

еліміздегі кәсіби және басқа да мерекелер тізімінің жаңа 

редакциясына сәйкес, 28 маусым - Байланыс және ақпарат 

құралдары қызметкерлері күні болып аталып келді. 2017 ж. 

шыққан  № 689 Үкімет қаулысы бойынша бұл күн енді  

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/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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Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні деп аталатын 

болды //ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер жинағы. – 

2017. – 53. – 343-қ. 

Маусым айының аяғы – мектеп бітірушілер кеші.*                                  

 

Шiлде                            

6 шілде 

6 шілде 

6 шілде 

 

 

 

 

12 шілде 

 

 

25 шілде 

Астана  күні.* 

«Жас ұлан»  ұйымының құрылған күні.* 

Т.Г.Шевченко атындағы Қазақ КСР Мемлекеттік көркем сурет 

галереясының ашылғанына 85 жыл 1935 1983 ж. музейге  

Қазақ КСР-iнiң халық суретшiсi Ә.Қастеевтiң есiмi берiлдi, 

қазiр Қазақстан  Республикасының Ә.Қастеев атындағы өнер 

музейi деп аталады 

Қоғам қайраткері, 1924-1927 жылдары Алматы қаласының 

басшысы, бас құрылысшысы болған Айтжан Түркебаевтың 

туғанына 120 жыл (12.7.1900-30.5.1937) 

Әдебиет зерттеуші, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

Академиясының академигі, Халық ағарту ісінің озаты 

Шәмшиябану Қанышқызы Сәтбаеваның туғанына 90 жыл 

(25.7.1930-1.1.2002)* 

Шілде айының бірінші жексенбісі – Ұлттық домбыра күні.   
Қоғамды ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта 

жаңғырту идеясының төңірегінде одан әрі топтастыру 

мақсатында  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 ж.      

12 маусымдағы № 699 қаулысы бойынша 2018 ж. шілденің 

бірінші жексенбісі Ұлттық домбыра күні болып белгіленді. 

Тамыз 

1 тамыз 

1 тамыз 

 

6 тамыз 

 

 

 

 

921 тамыз 

 

 

10 тамыз 

 

 

 
 

Халықаралық балаларды сауықтыру лагері күні .* 

1 тамыз – 30 қыркүйек аралығында «Мектепке жол» 

республикалық  қайырымдылық акциясы.* 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, қазақ 

мектептерiне арналған орыс тiлi оқулықтары мен әдістемелік 

құралдардың авторы Мариям Рамазанқызы 

Кондубаеваның туғанына 85 жыл 6.08.1935 

Ол туралы орыс тiлiндегi күнтiзбектен қараңыз 
Қазақстан және Қырғызстан тарихын зерттеген, тарих 

ғылымдарының докторы Михаил Порфирьевич Вяткиннiң 

туғанына 125 жыл 921.08.1895-7.10.1967 

Қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, 

қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, 

аудармашы, саяси қайраткер  Абай Ибраһим 

Құнанбаевтың туғанына 175 жыл 10.08.1845-1904*. 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B,_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BC%D3%99%D1%88
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12 тамыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 тамыз 

 

 

 

 

15 тамыз 

 

18 тамыз 

 

 

 

26 тамыз 

 

 

 

 

 

 
29 тамыз 

 

30 тамыз 

 

 

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.  

1930 ж. 14 тамызда  КСРО Бүкiлодақтық орталық атқару 

комитетi мен  Халық комиссарлар кеңесі «Жалпыға бiрдей 

мiндеттi бастауыш бiлiм беру туралы» қаулы 

қабылдағанына 90 жыл //Қазақ ССР.Қысқаша энциклопедия. 

Т.3.-Алматы,1988. – 225 б. 

Сазгер, Қазақстанның халық әртісі Шәмші Қалдаяқовтың 

туғанына 90 жыл (15.8.1930-29.2.1992) 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚазКСР 

Ғылым акдемиясының академигі, Қазақ КСР Жоғары 

мектебiнiң еңбек сiңiрген қызметкерi Яхия Әубәкiрұлы 

Әубәкiровтың туғанына 95 жыл 18.08.1925-23.06.2008* 

1920 жылы 26 тамызда «Қырғыз қазақ Автономиялы 

Социалистiк Совет Республикасын құру туралы» БОАК пен 

РСФСР Халық комиссарлары кеңесінің декретiне 100 жыл. 

1920 ж. 4-12 қазан айында Орынборда болып өткен 

Кеңестердің Құрылтай съезi РСФСР құрамында Қазақ АКСР-

iнiң құрылғанын жариялады //Қазақ ССР. Қысқаша 

энциклопедия.Т.1. Алматы,1984.- 23-б. 

Халықаралық  ядролық сынақтарға қарсы   іс-қимыл 

күні* 

Қазақстан Республикасының Конституция күні.* 

«Қазақстан мектебi» журналының шыға бастағанына 95 жыл 

08.1925* 

Тамыз айының ортасы – «Жол ашар» акциясы* 

Тамыз айының ортасы – Тамыз мәслихаты.* 

Тамыз айының үшінші жексенбісі – Спорт  күні.* 

Қыркүйек 

1 қыркүйек 

5 қыркүйек 

 

 

 

 

Бiлiм күнi.* 

Қазақстан халқы тілдері күні*. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2017 ж. 31 қазандағы      № 689 қаулысымен 

бекітілген мерекелік күндердің тізбесі бойынша, бұл мереке 

енді 5 қыркүйекте өтеді //ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің 

актілер жинағы. – 2017. - № 53. – 343-қ 
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8 қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 қыркүйек 

 

 

 

21 қыркүйек 

27 қыркүйек 

 

Халықаралық  сауаттандыру күні. Тегеранда 1965 

жылдың 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.   

Ұлағатты ұстаз, әдіскер-педагог, түркiтанушы, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Әуелбек 

Қоңыратбаевтың туғанына 115 жыл 10.09.1905-

27.01.1986* 

Дүниежүзілік бейбітшілік күні.* 

Дүниежүзілік туризм күні .* 

Қыркүйектің екінші  жексенбісі – отбасы күні. 

1993  жылы  БҰҰ-ның Бас Ассамблеясымен  бекітілген 15 

мамырда аталып өтетін Халықаралық отбасы күні бар. Ал  

қыркүйектің екінші жексенбісінде аталып өтетін отбасы күні 

Қазақстан Республикасының мерекелік күні. Ол ҚР 

Үкіметінің 2017 ж. 31 қазандағы № 689 қаулысымен 

бекітілген //ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер 

жинағы. – 2017. - № 53. – 343-қ. 

Қыркүйектің үшінші жексенбісі -  Ана күні деп 

белгіленді. Бұл мереке әр елде әр уақытта тойланады. Бұл 

күн 2012 жылдан бастап, Президент Н.Назарбаевтың 

Жарлығымен қыркүйектің үшінші 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 

1 қазан 

 

1 қазан 

4 қазан 

 

 
4 қазан 

 

 

9 қазан 

Халықаралық қарттар күнi.  БҰҰ Бас Ассамблеясы 1990 

жылы 14 желтоқсанда 1 қазанды қарттар күні етіп бекітті.  

Халықаралық музыка күні.* 

Психология ғылымдарының докторы, профессор Мәжит 

Мұқанұлы Мұқановтың туғанына 100 жыл 4.10.1920-

3.02.1986* 

Географ, этнограф, саяхатшы, Iшкi Азия мен Сiбiр, Алтай, 

Қазақстанды зерттеген Григорий Николаевич Потаниннiң 

туғанына 185 жыл 4.10.1835-30.06.1920  

Дүниежүзілік пошта күні. 
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15 қазан 

 

15 қазан 

 

 

 

15 қазан 

 

 

 

 

 
18 қазан 

23 қазан 

24 қазан 

 

 

 

 

24 қазан 

 

 

 

 

 

 

29 қазан 

 

Ақын Әбу Сәрсенбаевтың туғанына 115 жыл 15.10.1905 - 

1995 

Алматы қаласы кітапханалары күні «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 

Ұйымының шешімімен 2008 жылдан бері қазан айының 15-і 

күні аталып өтеді.  БҰҰ Бас Ассамблеясының мақсаты – 

ауылдық елді мекендердегі әйел адамдардың тұрмыстық жағ-

дайларын жақсарту. Бұл туралы арнайы  резолюция да қа-

былданған.  

Рухани келісім күні.* 

Халықаралық мектеп кітапханаларының күні.* 

Орыс психологы, педагог, өмiрiнiң соңғы жылдарында 

Семей педагогикалық иститутында жұмыс iстеген 

Александр Петрович Нечаевтың туғанына 150 жыл 

24.10.1870-6.09.1948. Ол туралы орыс тiлiндегi 

күнтiзбектен қараңыз 
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 

Педагог, Қазақстан Республикасының еңбек сiңiрген 

мұғалiмi, Ұлы Отан соғысына қатысқан Құмаш 

Нұрғалиұлының туғанына 95 жыл 29.10.1925-27.05.1988* 

Қазан айының бірінші дүйсенбісі – Халықаралық 

дәрігерлер күні. Бұл күн дүниежүзі дәрігерлерінің ынтымақ 

күні ретінде  Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

ұйғарымымен атап өтіледі. 

Қазан айының бірінші жексенбісі  - мұғалімдер күні 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 31 

қазандағы № 689 қаулысымен бекітілген. //ҚР Президенті 

мен ҚР Үкіметінің актілер жинағы. – 2017. - № 53. – 343-қ.* 

Қараша 

5 қараша 

7 қараша 

 

9 қараша 

10  қараша 

Күзгі  демалыс (5-13 қараша).* 

«Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру орталығының 

құрылған күні*. 

Дүниежүзілік сапа күні.  

Дүниежүзілік жастар күнi.*  
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20 қараша 

 

20 қараша 

 

 

 

 

 

 

 

21 қараша 

 

 

 

 

Халықаралық зағиптар күні. 1745 жылдың 13 қарашасы 

күні Валентин Гаюи дүниеге келгеніне байланысты аталып 

өтеді. Ол Францияда Парижде және Петербургте зағиптарға 

арналған бірнеше мектептің негізін қалаған танымал педагог. 

Ұлттық валюта - теңге күні (15.11.1993)* 

Филология ғылымдарының докторы, жазушы, педагог, қоғам 

қайраткерi, Кеңес Одағының батыры Мәлiк Ғабдуллиннiң 

туғанына 105 жыл 15.11.1915-2.11.1973* 

Халықаралық  төзімділік (толеранттық) күні. Бұл 

халықаралық күн «Төзімділік принциптері Декларациясын» 

ЮНЕСКО салтанатты түрде жариялаған. 1995 жылы 

ЮНЕСКО-ның 28-ші Бас конференциясында Декларация 

бекітілген. Төзімділік (толеранттық) Декларацияда былай 

түсіндірілген «Біз әлемнің бай сан түрлі мәдениетіне құрмет 

көрсете отырып, оны дұрыс түсініп, қабылдауымыз керек». 

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. 

Педагогика ғылымдарының докторы Дәрiғұл Тұрсыновтың 

туғанына 110 жыл 20.11.1910-28.12.1985* 

Тарих ғылымдарының докторы Нәйлә Ермұханқызы 

Бекмаханованың туғанына 80 жыл 20.11.1940* 

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. 

Педагог, Қазақ КСР Ғылым академиясының  академигі,  

филология ғылымдарының докторы, профессор Ахмеди 

Ысқақовтың туғанына 110 жыл 21.11.1910-30.05.1996* 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1745
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%8E%D0%B8&action=edit&redlink=1
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27 қараша  

 

 

Қараша 

 

 

 

Қараша 

 

 

Қазақтың тұңғыш романының авторы, ақын, публицист, 

шебер аудармашы, библиограф, тарихшы, ұстаз, мәдениет 

және қоғам қайраткерi Мiржақып Дулатовтың туғанына 

135 жыл 21.11.1885-5.10.1935* 

Педагог, қазақ мектептерiне арналған орыс тiлi оқулықтары 

мен әдістемелік құралдардың авторы Екатерина Андреевна 

Ерохинаның туғанына 95 жыл24.11.1925-1992. 

Қазақ жазушысы, қазақ балалар әдебиетiнiң негiзiн салушы 

Сапарғали Ысқақұлы Бегалиннiң туғанына 125 жыл 

24.11.1895-5.03.1983 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Моисей 

Михайлович Копыленконың туғанына 100 жыл 

25.11.1920-18.12.1997* 

Дүниежүзілік ақпарат күні. БҰҰ-ның Экономикалық және 

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.  

Ұстаз-ғалым, математик, лингвист, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Қалдыбай Бектайұлы 

Бектаевтың туғанына 100 жыл 27.11.1920-1996* 

Көрнектi ағартушы, демократ, тарихшы, публицист, 

лингвист, географ, музыка зерттеушi, археолог, этнограф 

Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың туғанына 185 жыл 

1835-1865* 

1940 ж. қараша. Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің 5 сессиясында 

орыс графикасына негiзделген қазiргi қазақ алфавитiнiң 

қабылданғанына  80 жыл //Қазақ ССР.Қысқаша 

энциклопедия.Т.4. –Алматы,1989. – 318 б. 

Қарашаның үшінші бейсенбісі - Халықаралық 

шылымқорлықтан бас тарту күні.* 

Желтоқсан 

1 желтоқсан 

1 желтоқсан 

5 желтоқсан 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күні*. 

Халықаралық СПИД-ке қарсы күрес күнi.* 

Педагог, профессор Имаш  Барғанұлы  Мадиннiң туғанына 

105 жыл 5.12.1915 – 25.03.2001* 
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8 желтоқсан 

 

 

 

 

 

10 желтоқсан 

 

 

 

12 желтоқсан 

 

 

15 желтоқсан 

 
16 желтоқсан 

23 желтоқсан 

 

24 желтоқсан 

 

25 желтоқсан 

 

 
25 желтоқсан 

 

 

 
27 желтоқсан 

 

 

 

28 желтоқсан 

31 желтоқсан 

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, Халықаралық 

ақпараттану академиясының  академигі, Қазақ КСР Жоғары 

мектебінің еңбек сіңірген қызметкері, КСРО Жоғары 

мектебінің үздігі, Ұлы Отан соғысының ардагері Мүштай 

Батырбекұлы Батырбековтың туғанына 95 жыл 

(8.12.1925-2009) 

Халықаралық адам құқықтары күні.* 10 желтоқсан БҰҰ 

Бас Ассамблеясының 1948 жылдың 10 желтоқсанында 

Жалпыға бірдей адам құқықтарының декларациясын 

қабылдау және жариялау құрметіне таңдалып алынған. 

 «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлығына 

25 жыл 12.12.1995. 

Ақын  Өтебай Тұрманжановтың туғанына 115 жыл 

15.12.1905-1978 

Қазақстан Республикасының Тәуелсiздiк күнi.* 

Педагог, педагогика ғылымдарының докторы Тотай 

Тәжiұлы Тұрлығұловтың туғанына 90 жыл 23.12.1930* 

Халық қаһарманы, жазушы Бауыржан Момышұлының 

туғанына 110 жыл 24.12.1910-10.06.1982. 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Хайыржан 

Нұрғожаұлы Бекхожиннiң туғанына 110 жыл 25.12.1910-

3.11.1979* 

Әдебиет зерттеушi, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Ұлы Отан соғысының ардагері                         

Әбiш Байтанаевтың туғанына 110 жыл 25.12.1910-

3.06.1993* 

Қазақстан халық жазушысы, Қазақ КСР Ғылым 

академиясының академигi, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Мұхамеджан Қаратаевтың туғанына  

110 жыл 27.12.1910-13.06.1995* 

Қысқы демалыс (28 желтоқсан – 11 қаңтар).* 

Педагог, әдіскер-ғалым, филология ғылымдарының 

кандидаты Бибiгүл Шолтайқызы Кәтембаеваның 

туғанына 95 жыл 31.12.1925* 

 

Айы мен күнi белгiсiз 2020 жылы 

аталатын даталар 

- Қазақ КСР орта арнаулы оқу жүйесін  ұйымдастырушы, Алматы  

құрылыс         техникумының директоры болған Болат    Тауфикұлы     

Мусиннің   туғанына 80 жыл (1940-1995). 

- Мемлекет қайраткерi Хансұлтан Сүйiншалиннің туғанына 115 жыл 

1905-1938* 
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- Мемлекет қайраткерi Бiржан Манкиннің туғанына 120 жыл 1900-

1939* 

- Мемлекет қайраткерi, жазушы, публицист, әдебиет сыншысы, 

экономист Смағұл Сәдуақасовтың туғанына 120 жыл 1900-1933* 

- Алашорда қайраткері, ағартушы,  ақын, журналист, дәрігер Ахмет 

(Ахмедғали) Мамытұлы Мәметовтың туғанына  125 жыл (1895-

11.11.1938)* 

- Мемлекет қайраткері, Алматыдағы алғашқы дүнген мектебінің негізін 

салған  Мағазы Масанчидің туғанына 135 жыл (1885-1935). 

- Ақын, қоғам қайраткері Ғұмар Қараштың туғанына 145 жыл  (1875- 

     12.4.1921). 

        -  Халық ақыны, әнші, композитор Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген өнер 

қайраткері Шашубай Қошқарбайұлының туғанына 155 жыл (1865). 

-  Ақын Майлықожа Сұлтанқожаұлының туғанына 185 жыл 1835-    

    1898* 

       -  Ақын Сүйiнбай Аронұлының туғанына 205 жыл (1815 - 1898)* 

      -  Ақтамбердi жыраудың туғанына 345 жыл 1675-1768* 

  -  Доспамбет жыраудың туғанына 530 жыл 1490-1523* 

 - Тарихшы, саяхатшы Жамал әл-Қарши Әбул-Фади ибн Мұхаммедтiң   

    туғанына 790 жыл 1230-1315 

- Ғалым, ойшыл, философ Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан ибн 

Узлағ әл-Фарабидiң 870-950 туғанына 1150 жыл, қайтыс болғанына 

1070 жыл. 

 

Қазақстан Республикасы білім саласындағы 

маңызды оқиғалар 

-  «Казахстанская правда» газетiнiң шыққанына  100 жыл 1920 

- 100 жыл бұрын Петропавл педагогикалық училищесi құрылды қазiргi 

М.Жұмабаев  атындағы  Петропавл педагогикалық колледжі  

- 95 жыл бұрын (1925) Оқу-ағарту халық коммисариатыы жанында 

ғылыми-әдістемелік кеңес құрылды, оның құрамында бағдарламалар 

жасаумен, қазақ мектептерiне арналған оқулықтарды аударумен 

айналысатын ғылыми-зерттеу секторы  құрылды. 

 -    90 жыл бұрын 1930 Алматы ауыл шаруашылық институты құрылды  

      қазiргi   Қазақ Ұлттық  аграрлық университеті.  

- 90 жыл бұрын 1930 Атырау политехникалық училищесі құрылды 

(қазіргі     Атырау политехникалық колледжi). 

- 80 жыл бұрын 1940 Рудный педагогикалық училищесi құрылды қазiргi 

Рудный педагогикалық колледжі. 

- 80 жыл бұрын жоғары оқу орындарына арналған С.Аманжоловтың 

«Қазақ тiлi ғылыми синтаксисiнiң қысқа курсы» оқулығы шықты 1940. 

- 70 жыл бұрын 1950 Қарағанды мемлекеттiк медицина институты 

құрылды қазiргi Қарағанды  мемлекеттік  медицина академиясы. 
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- 60 жыл бұрын 1960 Түркiстан индустриалды-педагогикалық техникумы 

құрылды (қазіргі Түркістан гуманитарлық-техникалық колледжi).  

- 60 жыл бұрын 1960 Алматы қаласында кiтапхана қызметкерлерiнiң I-шi 

сьезi өттi. 

- 45 жыл бұрын 1975 Алматы энергетикалық  институты құрылды 

қазіргі Алматы энергетика және байланыс университеті   

 -   40 жыл бұрын 1980   Алматы архитектура-құрылыс  институты құрылды  

     қазiргi Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы . 

 

 

 

АТАУЛЫ  ДАТАЛАРҒА ҚЫСҚАША  АНЫҚТАМА 

ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТЕР 

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.  

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, 
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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.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Бакова Г. Жаңа жылым, қош келдің!:[жаңа жыл мерекесі] / Г. Бакова 
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22 

 

Қаңтар 

1 жұлдыз 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР 

халық ағарту комиссары (1941 желтоқсан-1946 ж. наурыз), 

Қазақ КСР  ағарту министрі (1946 наурыз-1955 ж.), 

Әбдіхамит   Iбінияұлы Сембаевтың туғанына 115 жыл  

1.01.1905-14.06.1989 

      Сембаев Әбдiхамит Iбiнияұлы  1905 жылы Жезқазған облысының Шет 

ауданындағы Қарабұлақ селосында дүниеге келдi. 

      1932 жылы ол Абай атындағы  Қазақ педагогика институтының (қазіргі 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті) химия 

факультетiн бiтiрдi. Әбдіхамит Сембаев педагогикалық қызметiн Қазақ ауыл 

шаруашылық институтында (қазіргі Қазақтың Ұлттық аграрлық 

университеті) бастады. Онда ассистент, химия кафедрасының меңгерушiсi 

болып iстедi. Ал 1940 жылдан бастап осы институттың директоры болды. 

Қазақ КСР халық ағарту комиссары (1941 желтоқсан-1946 ж. наурыз), Қазақ 

КСР  ағарту министрі (1946 наурыз-1955 ж.) болып қызмет атқарды. 

    1955-1963 жылдары С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттiк 

университетiнiң қазiргi Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетi 

проректоры және педагогика кафедрасының меңгерушiсi болды, содан кейiн 

Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу педагогикалық институтының 

қазiргi Ы.Алтынсарин атындағы  Ұлттық бiлiм беру академиясы директоры 

болып тағайындалып, онда 1974 жылы зейнет демалысына шыққанға дейiн  

жұмыс iстедi. 

       Ә.I.Сембаевтың қаламынан сексеннен астам еңбектер шықты. Оның 

«Қазақстандағы қазақ совет мектебi тарихи очерктерi» деген монографиялық 

еңбегi, «Қазақстан мектептерiнiң тарихи очерктерi» сияқты басқа 

туындылары республиканың педагогикалық ғылымына елеулi үлес болып 

қосылады. 

       Әбдіхамит Сембаев – Қазақстанда педагогика ғылымын дамытуға зор 

үлес қосқан, қазақ орта мектебінің қалыптасып, өркендеуіне айрықша ықпал 

еткен тарихи тұлға. 

       Ә.I.Сембаевтың жемiстi педагогикалық жұмысы жоғары бағаланды. Ол 

«Ленин орденi», «Еңбек Қызыл Ту» орденi «Құрмет белгiсi» орденiмен және 

медальдармен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
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мектебі. – 2008. - № 7. – 28-30 б. 

 

 

 

Қаңтар 

1 жұлдыз 

Педагог, Ұлы Отан соғысына қатысқан, Социалистiк 

Еңбек Ерi, екi рет Ленин, Қызыл Жұлдыз ордендерiмен 

және медальдармен марапатталған Құдыс Әбсаметовтың 

туғанына 100 жыл 1.01.1920-18.01.2007) 

      Әбсаметов Құдыс 1920 жылы  Алматы облысы Жамбыл ауданы 

Аққайнар  селосында дүниеге келген.  1936-1937 жылдары «Новая жизнь» 

колхозында сауат ашу курсында мұғалім, 1937-1939 жылдары Алматы 

педагогикалық училищесінде, 1939-1941 жылдары Алматы мұғалімдер 

институтында оқыған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1942 жылдан КПСС 

мүшесі. 1949 жылы  Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институтын 

(қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті) бітірген. 

      1941-1949 жылдары «Новая жизнь» жеті жылдық Ұзынағаш қазақ орта 

мектебінде директор, 1949-1957 жылдары  Қарғалы №1 орыс орта мектебінде 

мұғалім, оқу ісінің меңгерушісі. Ал 1957 жылдан осы мектепте  30 жыл 

директор болды. 1978 жылы Қ.Әбсәметовке Социалистік Еңбек Ері атағы 

берілді.  Қ.Әбсаметовтің   бастамасымен Қарғалыда 5 жаңа типтегі мектеп 

салынып, мұғалімдерге арналған 70 шаршы метрлік тұрғын үй салынды.  

       Құдыс Әбсаметов 2 рет «Ленин» орденімен, «Қызыл Жұлдыз» орденімен, 

«Отан соғысы» орденімен,  медальдармен, «Қазақ КСР ағарту ісінің үздігі», 

«КСРО ағарту ісінің үздігі» төсбелгілерімен  және көптеген  грамоталармен 

марапатталды. Көп жылдар қызмет еткен  Қарғалыдағы №1 орта мектепке 

Құдыс  Әбсаметов  аты  берілген.   

Ол туралы: 

       Абсаметов Құдыс //Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. Т.3.–

Алматы,1988.- 52-53 б. 

       Құдыс Әбсәметұлы Әбсәметов: [некролог] //Алматы ақшамы. – 2007. – 

18 қаңтар. 

       Иминов С. Менің директорым: [Қарғалы орта мектебінің директоры 

болған, Социалистік Еңбек Ері Құдыс Әбсаметұлы туралы] /С.Иминов 

//Қазақстан мұғалімі. – 2005. – 26 қаңтар. 
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Қаңтар 

4 жұлдыз 

Әдебиеттанушы, ғалым, ағартушы, педагогика 

ғылымдарының кандидаты, профессор, қазақ әдебиеті 

оқулықтарының авторы, әдіскер, Ұлы Отан соғысына 

қатысқан, Төлеутай Қазиұлы Ақшолақовтың туғанына 

105 жыл 4.01.1915-6.10.2010 

       Ақшолақов Төлеутай Қазиұлы 1915 жылы Павлодар облысы Баянауыл 

ауданының 4 ауылында дүниеге келдi. Алматы қаласындағы Екi жылдық 

мұғалiмдер институтын бiтiрдi. 1951 жылы Абай атындағы Қазақтың 

педагогикалық институтының (қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті)  қазақ тiлi мен әдебиетi факультетiн бiтiрдi. 

Өзiнiң ұстаздық жолын Павлодар қаласының педагогикалық училищесiнен 

бастады. Павлодар қаласының Абай атындағы мектебiнде мұғалiм әрi оқу iсi 

меңгерушiсi, Павлодар Оқу бөлiмiнiң меңгерушiсi болып қызмет атқарды. 

Ұлы Отан соғысына қатысты.  

      1958 жылдан 1965 жылға дейiн тұңғыш жарық көрген «Қазақ тiлi мен 

әдебиетi» журналының редакторы,  «Қазақстан мұғалiмi» газетiнiң 

редакторы, оқу педагогикалық баспаның директоры болып iстедi. 

       1965 жылдан Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу педагогикалық 

институтының қазiргi Ы.Алтынсарин атындағы  Ұлттық бiлiм  академиясы 

ғылыми жұмыс жөнiндегi орынбасары, кейiннен бөлiм меңгерушiсi, жетекшi 

ғылыми қызметкері болып iстедi. 

       Т.Қ.Ақшолақов халық ағарту iсiнiң, педагогикалық ғылымның дамуына 

айтулы үлес қосқан. Көптеген оқулықтардың авторы. 1939 жылы белгiлi 

ғалым Есмағамбет Ысмайыловпен бiрлесе қазақ әдебиетiнiң 9 сыныбына 

арналған оқулық-хрестоматиясын жазды. Содан берi  оның қаламынан 

көптеген оқулықтар және қазақ бастауыш сыныптарына арналған орыс қазақ 

сөздiгi жарық көрдi. 

       Төлеутай Қазиұлы зейнет жасында да қазақ әдебиетiнiң бағдарламасы 

мен оқулығын, методикалық құралдарын жазуға ат салысып келдi. 

       Т.Қ.Ақшолақов Ұлы Отан соғысының ардагерi, сұрапыл соғысты 

басынан кешiрiп, Сталинградтан  қазiргi Волгоград қаласы Берлинге 

дейiнгi жолдан өткен. Ол  «1 дәрежелi Отан соғысы», «Қызыл жұлдыз» 

ордендерiмен, көптеген жауынгерлiк медальдармен, сол сияқты «Тың 

игеру», «Еңбектегi ерлiгi», «Ыбырай Алтынсарин» медальдарымен,    

«ҚазақКСР халық ағарту озаты», «КСРО халық ағарту озаты» белгiлерiмен, 

Оқу министрлiгi құрмет грамоталарымен марапатталды. Т.Қ.Ақшолақов 

2010 жылы  95 жасында қайтыс болды. 

                                                 ӘДЕБИЕТТЕР 
       Ақшолақов Т. «Әдебиет» оқулығына әдiстемелiк нұсқау: 9-сыныпқа 

арналған/өңд., толық. 4-бас. /Т.Ақшолақов. – Алматы: Рауан, 1996.–           

133 б. (Мектеп мұғалiмi кiтапханасы). 

    Ақшолақов Т. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын тану 

/Т.Ақшолақов. – Алматы: Мектеп, 1975. – 184 б. 
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Қаңтар 

9 жұлдыз 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, ұстаз 

Рақыш Сәтұлы Әміровтың туғанына 90 жыл 

(9.01.1930) 

         Рақыш Сәтұлы Әміров 1930 жылы 9 қаңтарда  Жамбыл облысы, 

Жамбыл ауданы,  Жетітөбе  ауылында туған. 

        1943-1946 жылдары Тараз қаласындағы педагогикалық училищеде 

оқыды.         1945-1951 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі 

әл-Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық университеті) филология 

факультетінде оқыды. 1951-1954 жылдары осы университеттің  

аспирантурасын оқып бітірді. 1954-1955 жылдары мектепте мұғалім болып 

істеп, 1955 жылы «Қазақ тіліндегі жалғаулықтар» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғады. 1955-1964 жылдары Р.С.Әміров Қазақ 

КСР Оқу министрлігіне қарасты педагогика ғылымдары  ғылыми-зерттеу 

институтында аға ғылыми қызметкер, сектор меңгерушісі, директордың 

орынбасары  болып қызмет істеді. 1964-1974 жылдары Р.С.Әміров Қазақ 

КСР Ғылым Академиясы Тіл білімі институтында жұмыс істеп, 1973 жылы 

«Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшелігі» деген тақырыпта 

докторлық диссертация қорғады. Диссертация негізінде «Особенности 

синтаксиса казахской разговорной речи» атты монография жарияланды. 

    1975-1979 жылдары Р.С.Әміров Қазақ мемлекеттік  университетінде қазақ 

тілі кафедрасының меңгерушісі, филология факультетінің деканы болып 

қызмет істеді. 

    1979-1988 жылдары Алматы шет тілдері институтының (қазіргі Қазақтың 

халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті) ректоры, кафедра 

меңгерушісі болып жұмыс істеді. 

    1988-1992 жылдары Ы.Алтынсарин атындағы білім проблемалары 

институтында (қазіргі Ы.Алтынсарин атындағы  Ұлттық білім  беру 

академиясы) істеді. 

     1992 жылдан әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 

(қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық университеті) профессоры. 

      Р.С.Әміровтың ғылыми-зерттеу жұмысының бір саласы – мектепте қазақ 

тілі пәнін оқытудың мазмұны мен әдістемесі. Мектепке арналған осы пәннің 

бағдарламасын, оқулықтарын жазды. Ол мектеп жүйесін реформалауға 

байланысты жұмыстарға қатысып, «Жалпы білім беретін қазақ орта мектебі 

құрылымының Тұжырымдамасын» (1991), «Қазақ тілі пәнін қоғам, мектеп 

реформасына сай жетілдіру Концепциясын» (1992) жазған автордың бірі 

болды. 

        Ерен еңбегі үшін Қазақ КСР Жоғары Кеңесі Президиуымының Құрмет 

грамотасымен, «Құрмет белгісі» орденімен марапатталған. 

        Рақыш Әміров қазақ тілін дамытуға үлкен үлес қосқан ғалым. Ол 

сондай-ақ,  қазақ тілін оқыту әдісін  ойлап тапқан, қазақ тілін оқытудың 

мәселелерін эксперимент арқылы шешуді қолға алған зерттеушілердің бірі. 

Оның 1958 жылы орыс мектептерінің ІІ-ІV сыныптарына арнап шығарған 

«Қазақ тілі» оқулығы  тілді үйретуді практикалық жолға қоюдың алғашқы 
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үлгісі болды.  1958 жылдары қабылданған «Қазақ тілі пәнін қоғам, мектеп 

реформасына сай жетілдіру концепциясы», «Жалпы білім беретін қазақ орта 

мектебінің концепциясы», «Қазақ орта мектебіндегі білім мазмұнының 

тұжырымдамасы» деген белді құжатттарды дайындауға қатысты, қазақ тілі 

пәні бойынша жаңа бағдарламалар, оқу құралдарын жазды.   Ол сонымен 

қатар, қазақ оқу-ағарту мектептерінің концепциясын құруға (1989)  және 

«Қазақ тілі» пәні бойынша оқу бағдарламалары мен оқулықтарды шығаруға 

атсалысқан белсенді авторлардың бірі.  2009 жылы «Қазақстан 

Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісімен 

марапатталған.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

    Әміров Р.С. Қазақ тіліндегі жалғаулықтар /Р.С.Әміров. – Алматы: 

Қазмемоқупедбас,1959. – 70 б. 

     Әміров Р.С. Ауыз екі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері 

/Р.С.Әміров. – Алматы: Мектеп, 1977. – 92 б. 

    Әміров Р.С. 1 класта қазақ тілін оқыту: Мұғалімдерге арналған көмекші 

құрал /Р.С.Әміров. – Алматы: Қазмемоқупедбас, 1962. – 60 б. 

     Әміров Р.С. Бірінші класта оқушылардың тілін дамыту үшін істелетін 

жұмыстар. Мұғалімдерге арналған көмекші құрал /Р.С.Әміров. – Алматы: 

Қазмемоқупедбас, 1957. – 51 б. 

     Әміров Р.С. Жай сөйлем синтаксисі: [университеттер мен педагогика 

институттарының филология факультеттеріне арналған оқулық]                       

/ Р.С.Әміров, Ж.Д.Әмірова . –Алматы: Мектеп, 1996. – 154 б. 

    Әміров Р.С. «Қазақ тілі» оқулығына методикалық нұсқау: Орыс 

мектептерінің 3 кл. арналған. /Р.С.Әміров. – Алматы: Рауан, 1990. -  56 б. 

     Әміров Р.С. «Қазақ тілі» оқулығына әдістемелік нұсқау: Бастауыш 

мектептің 4 кл. арналған. 2 бас. /Р.С.Әміров. – Алматы: Рауан, 1994.- 86 б. 

     Әміров Р.С. Қазақ тілі. 4 сыныпқа арналған оқулық. 4 бас. /Р.Әміров, 

Ұ.Асылов, Ұ.Жиенбаева. – Алматы: Рауан, 1997. – 169 б. 

     Әміров Р.С. ІІІ класс «Қазақ тілі»  оқулығына методикалық нұсқау: 

Мұғалімдерге арналған көмекші құрал. – Алматы: Мектеп, 1971. – 72 б. 

     Әміров Р.  Қазақ тілі: Орыс тіліндегі мектептің 3 кл. арналған оқулық.        

3 бас./ Р.Әміров, Ж.Әмірова. – Алматы: Рауан, 1995. – 159 б. 

     Әміров Р. «Қазақ тілі» оқулығына әдістемелік нұсқау: Орыс 

мектептерінің 3 сыныбына  арналған. - 2 бас.өңд.толықт./Р.Әміров, 

Ж.Әмірова. – Алматы: Рауан, 1997. – 55 б. 

     Әміров Р. ж.б. Қазақ тілі: Грамматика, емле, тіл дамыту /Р.Әміров, 

Ш.Әуелбаев, А.Бәкірова. Русский букварь: для каз.шк. /Р.Д.Есенжолова, 

А.Ф.Нармухамедова. Математика: бастауыш мектептің 2-кл. арналған 

құрама оқулық: І тоқсан. – Алматы: Рауан, 1998. – 111 б. 

       Әміров Р. ж.б. Қазақ тілі: Грамматика, емле, тіл дамыту /Р.Әміров, 

Ш.Әуелбаев, А.Бәкірова. Русский букварь /Р.Д.Есенжолова, 

А.Ф.Нармухамедова. Математика: бастауыш мектептің 2-кл. арналған 

құрама оқулық: І тоқсан. – Алматы: Рауан, 1993. – 94 б. 
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     Әміров Р. ж.б. Қазақ тілі /Р.Әміров, Ұ.Асылов, У.Жиенбаева. Русский 

язык /С.Маскутова, Л.В. Бессчетнова. Табиғаттану: Бастауыш мектептің 4 кл. 

арналған құрама оқулық / Ә.Бірмағамбетұлы, К.Жүнісқызы. Өңд.толықты. 3 

бас. Алматы. Рауан, 1993 

     І тоқсан – 159 б. 

     ІІ тоқсан – 159 б. 

     ІІІ тоқсан – 207 б. 

     Әміров Р.С. «Қазақ тілі» оқулығы бойынша жаттығулар: Тереңдетіп 

оқытатын мектептердің 8-кл. арналған / Р.Әміров, Ж.Әшіров. – Алматы: 

Рауан, 1994. – 126 б. 

      Әміров Р. т.б.  Қазақ тілі  / Р.Әміров  , Ш.Әуелбеков, А.Бәкірова. 

Русский букварь /Р.Д.Есенжолова, А.Ф.Нармухамедова. Математика: Төрт 

жылдық бастауыш мектептің 2 кл. арналған оқулық  ІІІ тоқсан. – Алматы: 

Рауан, 1991. – 143 б. 

     Әміров Р. Қазақ тілі: Грамматика, емле, тіл дамыту. 1-ші класқа арналған 

оқулық. 16-шы бас. /Р.Әміров, Р.Бәкіров. – Алматы: Мектеп, 1986. – 157 б. 

    Әміров Р. Қазақ тілі: Грамматика, емле, тіл дамыту. 1 класқа арналған 

оқулық. 15-ші бас./Р.Әміров, А.Бәкіров. - Алматы: Мектеп, 1984. – 102 б. 

    Әміров Р. Қазақ тілі: Үш жылдық бастауыш мектептің 1 кл. арналған 

оқулық. 17-ші бас. /Р.Әміров, А.Бәкірова.– Алматы: Мектеп, 1988. – 160 б. 

     Әміров Р. т.б.  Қазақ тілі. Төрт жылдық бастауыш мектептің 2 класына 

арналған оқулық /Р.Әміров. – Алматы, 1987. – 142 б. 

      Әміров Р. т.б. Қазақ тілі. Төрт жылдық бастауыш мектептің 4 кл. арн. 

оқулық. 2-ші бас. /Р.Әміров, Ұ.Асылов, У.Жиенбаева.  – Алматы: Рауан, 1991. 

– 192 б. 

      Әмір Р. Қазақ тілінің бүгінгі хал-ахуалы туралы /Р.Әміров  //Қазақ тілі 

мен әдебиеті. – 2002. - № 9. – 13-17 б. 

Ол туралы: 

      Әмір Рақыш Сәтұлы (1930)  //Қазақ тілі: Энциклопедия. – Алматы, 1998. 

– 51 б. 

      Әмір Рақыш //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. – Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2009. – 178 б. 

      Әмір Рақыш Сәтұлы //Қазақстан ғалымдары: Энциклопедиялық 

анықтамалық. Т.1. –Алматы, 2012. – 345 б. 

       Смағұлова Г. Жаңа оқулықтағы жаңалықтар: [75 жасқа толып отырған 

профессор Рақыш Сәтұлы Әмірдің қазақ тілі синтаксисіне жазған оқулығы 

жайлы] /Г.Смағұлова  //Қазақстанның  ғылымы мен жоғары мектебі. – 2005. - 

№ 9. – 1 мамыр         

 

 

Қаңтар 

12 жұлдыз 

Әдебиет зерттеушісі, филология ғылымдарының докторы 

Мекерия Атымовтың туғанына 85 жыл (12.01.1935-

1994). 

      Мекерия Атымов 1935 жылы Маңғыстау облысы, Шетпе ауылында  

дүниеге келген. 1954 жылы Атырау оқытушылар институтының филология 
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факультетін, 1959 жылы А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық 

институтының тарих-филология факультетін бітірген. 

     1954-1956 жылдары  Маңғыстау ауданында халыққа білім беру саласында, 

1956-1959 жылдары комсомол жұмыстарында  қызмет  етті. 

     1959-1961 жылдары Орал педагогикалық институтының педагогика 

кафедрасында оқытушы, 1964 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Ғылым академиясының М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 

институтының аспирантурасын бітіріп, 1965 жылы «Шығарма идеясын 

көркем бейнелеудегі композицияның ролі» деген тақырыпта кандидаттық 

диссертация қорғады. Осы институтта 1965 жылдан – кіші ғылыми 

қызметкер, 1969 жылдан – аға ғылыми қызметкер  болып істей жүріп, 1979 

жылы «Қазақ совет романдарының поэтикасы» тақырыбында докторлық 

диссертация қорғаған. 1989-1994 жылдары осы институтта жетекші ғылыми 

қызметкер болып істеді. Қазақ романдарының стилі мен поэтикасы 

саласында зерттеулер жүргізген. 

      М.Атымов бірқатар ғылыми еңбектер мен педагогикалық институт, 

университет студенттеріне арналған оқу құралдарының авторы. 1994 жылы  

Алматы қаласында қайтыс болды. 

      Маңғыстау облысы Шетпе кентіндегі  қазақ орта мектебіне Мекерия 

Атымов  есімі  берілген. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

      Атымов М. Қазіргі  қазақ романындағы замандас бейнесі /М.Атымов. – 

Алматы, 1983. – 83 б. 

     Атымов М. Қажым Жұмалиев: Өмірі мен творчестволық қызметі                 

/ ҚазССР Ғылым академиясының М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер 

институты /жауапты ред. М.Қ.Қаратаев. – Алматы: Ғылым, 1987. – 157 б. 

     «Абай жолы» эпопеясының поэтикасы: (метод.талдау): Жоғары оқу 

орындарының филология факультетіне арналған /КазКСР халыққа білім беру 

министрлігі,  Респ.оқу-метод. каб./құраст М.Атымов.  – Алматы. 1990. – 63 б. 

      Уақыт және қаламгер:  Әдеби сын /құраст. М.Атымов. 13 бас. – Алматы: 

Жазушы, 1988. – 238 б. 

                                                             Ол туралы: 
      Атымов Мекерия (12.01.1935) //Қазақ ССР: 4 томдық қысқаша 

энциклопедия.Т.3. – Алматы, 1988. – 92 б. 

     Атымов Мекерия (1935-1994)  //Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы, 

1999. – 70-71 б. 

     Атымов Мекерия (12.1.1935) //Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық 

анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 54 б. 
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Қаңтар 

16 жұлдыз 

Түрколог, Қазақ КСР-іне еңбек сіңірген ғалым, қайраткер, 

профессор Сергей Ефимович Маловтың туғанына 140 

жыл (16.01.1880-06.09.1957) 

     Сергей Ефимович Малов 1880 жылы Қазан қаласында  дүниеге келген. 

1909 жылы Петербург университетінің араб-парсы-түрік факультетін 

бітірген. 

     1909-1911, 1913-1914 жылдары Батыс және Орта  Қытайда экспедицияда 

болып, ұйғыр, сары ұйғыр, лобнор және салар халықтарының тілі, 

этнографиясы, фольклоры туралы мол деректер жинады, сондай-ақ 

Қытайдағы түрік тілдеріне алғаш рет сипаттама берді. Ол көне түркі тілдерін 

зерттеп, очерктер, сөздіктер жазды, Орхон-Енисей жазуының көлемді 

нұсқауларын тауып, бастырып шығарды. Ұлы Отан соғысы жылдары 

Алматыда тұрып, қазақ тіл білімін зерттеуде мамандарға жетекшілік етті, 

қазақ тілінің тарихы туралы арнайы мақалалар жазды. Сол жылдары 

Қазақтың мемлекеттік университеті (қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ 

Ұлттық университеті) мен  Қазақтың педагогикалық институтында (қазіргі 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті)  дәріс оқыды. 

     С.Е.Малов  1957 жылы Ленинград (қазіргі Санкт-Петербург) қаласында 

қайтыс болды. 

     С.Е.Малов  «Ленин» орденімен, «Еңбек Қызыл Ту» орденімен 

марапатталды. (Оның еңбектерін  2010 жылға арналған орыс тіліндегі 

күнтізбектен қараңыз). 

Ол туралы: 

     Малов Сергей Ефимович // Қазақ ССР. 4 томдық қысқаша энциклопедия 

Т.3. – Алматы, 1988. – 347-348 б. 

    Малов Сергей Ефимович // Қазақ тілі: Энциклопедия. – Алматы, 1998. – 

264 б. 

 

Қаңтар 

21 жұлдыз 

Педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор,  орыс 

тілі маманы, мектепке және жоғары оқу орындарына 

арналған оқулықтар мен әдістемелердің авторы Галина 

Федоровна Гуревичтің туғанына  95 жыл (21.01.1925) 

     Гуревич Галина Федоровна  1925 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. 

1952 жылы  Абая атындағы Қазақ педагогикалық институтының (қазіргі 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті) филология 

факультетін бітіріп, Алматыдағы № 5 орта мектепте орыс тілі мұғалімі болып 

істейді. 1953 жылдан 1996 жылға дейін  Абай атындағы Алматы мемлекеттік 

университетінде  (қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университеті) ассистент, оқытушы, доцент,  орыс тілі кафедрасының 

профессорына дейінгі қызметтерді атқарады. 

     1967 жылы «Қазақ мектептеріндегі орыс тілі сабақтарында морфологияны 

оқыту барысында етістікке байланысты лексиканы меңгерту бойынша 

атқарылатын жұмыстар» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.  
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     Г.Ф.Гуревич оқытушылық қызметтен басқа ғылыми жұмыспен де 

айналысты. Негізгі ғылыми жұмыстарының тақырыбы  ұлт мектептерінде 

орыс тілін  оқыту  әдістемесі мәселелері,  оқулықтану теориясы мен 

тәжірибесі, жоғары оқу орындарында орыс тілін оқыту әдістемесі мәселелері. 

      Г.Ф.Гуревич «КСРО жоғары білімі саласындағы сіңірген еңбектері үшін» 

белгісімен марапатталды. 1996 жылдан бастап еңбек демалысында. 

     Еңбектері туралы  2020 жылғы орыс тіліндегі күнтізбектен қараңыз. 

 

Ол туралы: 

        Галина Федоровна Гуревич //Қазақ  Ұлттық педагогикалық 

университетінің профессорлары мен  оқытушылары=Профессора и 

преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. – 

Алматы: Print-S,2008. – 100-101 б. 
 

 

 

Ақпан 

15 жұлдыз 

 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР 

ғылым академиясының корреспондент мүшесі  Ермұқан 

Бекмаханұлы Бекмахановтың туғанына 105 жыл 

(15.02.1915-6.05.1966) 

         Ермұқан Бекмаханұлы Бекмаханов 1915 жылы  қазіргі Павлодар 

облысы  Баянауыл ауданында дүниеге келді.  1933-1937 жылдары Воронеж 

педагогикалық институтының тарих факультетінде оқып, оны бітіргеннен 

кейін арнайы жолдамамен Қазақстанға қызметке жіберіледі. Алғашқы 

қызметін Қазақ КСР Оқу министрлігі жанындағы педагогикалық ғылымдар 

ғылыми-зерттеу институтында (қазiргi Ы.Алтынсарин атындағы  Ұлттық 

бiлiм беру академиясы ғылыми қызметкер болып бастаған ол көп ұзамай 

осы институттың директоры қызметін атқарады. 1940 ж. БК(б)П Орталық 

Комитеті жанындағы Жоғары партия мектебінде оқиды. Отан соғысы 

жылдарында Қазақ КСР Оқу-ағарту халық комиссариатында басқарма 

бастығы, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің лекторы, әрі 

Алматының жоғары оқу орындарында педагог, ал 1945-1947 жж. КСРО 

Ғылым академиясының тарих, археология және этнография институтының 

аға ғылыми қызметкері, директорының орынбасары болды.  

          1947-1951 ж. Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті) оқытушысы, профессоры, кафедра 

меңгерушісі болды. Алғаш рет 1944 ж. «Қазақ ССР тарихындағы» (Алматы, 

1943) Қазақстанның Ресейге қосылуы туралы тараудың авторы ретінде 

әділетсіз сынға ұшырады.1947 жылы «ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы 

Қазақстан» атты кітабында  Кенесары Қасымұлының (1837-1841 жж.) 

көтерілісін  қазақ  халқының ұлт-азаттық қозғалысы ретінде бағалағаны үшін 

саяси қуғын-сүргінге душар болды. 1951 жылы Алматы облысының 

Нарынқол селосындағы, ал 1952 жылы Жамбыл облысының Шу 

ауданындағы Новотроицк селосындағы орта мектептерінде тарих пәнінен 

сабақ берді. Бірақ, көп ұзамай, тұтқындалып, 25 жылға бас бостандығынан 
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айырылып,  жер аударылды. 1954 жылы толық ақталып шығып, партия  

қатарына алынып, өзі ұйымдастырған Қазақстан тарихы кафедрасының 

меңгерушісі болып тағайындалды. 

       Е.Бекмаханов жүзден астам ғылыми еңбек жазды. Зерттеулерінің негізгі 

проблемасы – ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан 

тарихындағы әлеуметтік экономика және саяси құрылыс жағдайлары, 

Қазақстанның Ресейге қосылуы. 

        Е.Бекмахановтың республика мектептерінде тарих пәнін оқытуды 

жетілдіруге,  әсіресе Қазақстан тарихы мектеп курсын қалыптастыруға 

қосқан үлесі  зор. Е.Бекмаханов қайтыс болғаннан кейін оның мектептерде 

пайдаланып жүрген оқулықтарына қызы Найля Ермұқанқызы екінші автор 

болып тағайындалды. Соның нәтижесінде Е.Бекмахановтың мектеп 

оқушыларына арналған Қазақстан тарихы оқулықтары отыз жылдан астам 

үзіліссіз пайдаланылды. Е.Бекмаханов республикамыздың көрнекті 

тарихшылары ішінде Қазақстан тарихы мектеп курсының негізін салған 

бірден бір тарихшы болды. 

    Ермұқан Бекмаханов ерен еңбектері үшін «Қызыл Жұлдыз» орденімен 

және медальдармен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Бекмаханов Е. ҮІІ класта Қазақ КСР тарихын оқыту туралы; «Қазақ КСР 

тарихы хрестоматиясын» пайдалану туралы /Е.Бекмаханов //Қазақтың 

тәлімдік ой-пікір антологиясы (ХХ ғасырдың 20-жылдарынан 1995 жылға 

дейінгі кезең) Т.2./құраст. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев.– Алматы,1998.–340-341 б. 

       Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-30 жылдарында: жоғары оқу 

орындарына арналған оқу құралы /Е.Бекмаханов. – Алматы: Санат, 1994. –

415 б. 

      Бекмаханов Е. Қазақ ССР тарихы: 7-8 кластарға арналған оқу құралы. 

Өңд.,толықт. 24 бас. /Е.Бекмаханов, Н.Бекмаханова. – Алматы: Мектеп,1987. 

– 126 б. 

      Бекмаханов Е. Қазақ ССР тарихы: 9-10 кластарға арналған оқу құралы. 

Өңд.,толықт. 13 бас. / Е.Бекмаханов, Н.Бекмаханова. – Алматы: Мектеп,1967. 

– 128 б. 

     Бекмаханов Е.   Қырғызстандағы күрес. Кенесарының қаза табуы                 

/ Е. Бекмаханов // Түркістан. - 2012. - 5 қаңтар. 

Ол туралы: 

      Ермұқан Бекмаханов //Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы (ХХ 

ғасырдың 20-жылдарынан 1995 жылға дейінгі кезең) Т.2. /құраст. 

Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – Алматы,1998.– 339-340 б. 

      Бекмаханов Ермұқан (12.02.1915-6.05.1966) //Қазақстан: Ұлттық 

энциклопедия. Т.2. – Алматы, 1999. – 257 б. 

      Бекмаханов Ермұқан //Түркістан: Халықаралық энциклопедия. – 

Алматы: 2000. – 205-206 б. 

      Бекмаханов Ермұқан //Қазақстан ғалымдары: Энциклопедиялық 

анықтамалық. Т.1. – Алматы, 2012. – 216 б. 
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     Серікбайұлы М.  Бекмахановтың  қудалануына Шаяхметовтің де кінәсі 

бар еді, ал Қонаевтың артына түскен – Бекболат деген қазақ /М.Серікбайұлы 

//Жас алаш. -2007. – 12 сәуір. 

    Омарбаева О.   Тәуелсіздікке өлшеусіз үлес қосқан қайсар талант иесі 

Ермұхан Бекмаханов / О. Омарбаева // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал. 

- 2007. - № 2. - 43-45 б. 

      Өтегенова З.   Ермұхан Бекмаханов (1915-1966) / З.Өтегенова 

// Айгөлек. - 2010. - № 2. - 6-7 б. 

    Ысмағұлов  Ж.   Естен кетпес екі күн: [Ермұхан Бекмаханов жайлы]              

/ Ж. Ысмағұлов // Егемен Қазақстан. - 2005. - 30 наурыз. 

 

 

Ақпан 

23 жұлдыз 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, қоғам 

қайраткері, академик Төлеген Тәжібайұлы Тәжібаевтың 

туғанына 110 жыл (23.02.1910-14.06.1964). 

      Тәжібаев Төлеген Тәжібайұлы 1910 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Арыс ауданында дүниеге келді. 1928 жылы Шымкенттегі педагогикалық 

техникумды, 1935 жылы Мәскеудегі Н.К.Крупская атындағы коммунистік 

тәрбие академиясын бітірді.  Т.Тәжібаев ұзақ уақыт педагогикалық 

жұмыспен айналысты. 1938-1940 жылдары Қазақтың Абай атындағы 

педагогикалық институтының (қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті) педагогика және психология кафедрасының 

доценті және меңгерушісі болды. 1940-1942 жылдары Республика халық 

ағарту комиссарының  бірінші орынбасары. 1941 жылы наурыз-желтоқсан 

айларында Қазақ КСР Халық ағарту комиссары болды. 1941-1944 жылдары 
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Қазақ КСР Халық комиссарлар кеңесі төрағасының орынбасары, 1944-1957 

жылдары Қазақ КСР сыртқы істер министрі, Қазақ мемлекеттік 

университетінің ректоры, Қазақ КСР Министрлер Кеңесі төрағасының 

орынбасары. 1957-1961 жылдары Үндістандағы КСРО елшілігінің кеңесшісі, 

1961-1964 жж. Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті) профессоры, педагогика және 

психология кафедрасының меңгерушісі болды. 

        Ғылыми-зерттеу еңбектерінің негізгі бағыттары: Қазақстандағы 

педагогикалық ойдың даму тарихы, оқу-ағарту ісінің дамуы және мектептер 

тарихына арналған.  Абай Құнанбаевтың философиялық, психологиялық 

және педагогикалық көзқарастарын терең зерттеген ғалым Т.Тәжібаев 1949 

жылы профессор, 1954 жылы Қазақ КСР Ғылым Академиясының академигі, 

ал 1962 жылы педагогика ғылымының докторы атағын алды. 

     Т.Тәжібаевтың елге сіңірген еңбегі жоғары бағаланып, «Еңбек Қызыл Ту», 

«Құрмет белгісі» ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталды. 
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Наурыз 

2 жұлдыз 

Қазақ тілі маманы, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, 

түрколог-ғалым Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың 

туғанына 95 жыл (2.03.1925-2.05.2018) 

       Шора Шамғалиұлы Сарыбаев 1925 жылы  Өзбекстанның Ташкент 

қаласында  дүниеге келген. 1950 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің 

(қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) филология 

факультетін бітіріп, осы университеттің қазақ тілі кафедрасының жанындағы 

аспирантурасына түсіп, 1954 жылы «Қазақ тіліндегі одағайлар» деген 

тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 1954 жылы Қазақ КСР Ғылым 

академиясының Тіл білімі институтының диалектология бөлімінің 

меңгерушісі, 1956 жылы аға ғылыми қызметкер, 1959 жылы қайта бөлім 

меңгерушісі болды. 1974 жылы «Қазақтың аймақтық лексикография 

проблемалары» деген тақырыпта  докторлық  диссертация қорғады. 1974-

1987 жылдары осы институттың директорының орынбасары. 1983 ж. Қазақ 

КСР Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі болып сайланды. 1995 

жылдан бастап институттың бас ғылыми қызметкері. 

     Жарты ғасыр Тіл білімі институтында  қызмет еткен жылдары еліміздің 

түкпір-түкпіріндегі шалғайда жатқан  және республикадан тыс жердегі 

мекендейтін қазақтар тілінің мол байлықтарын жинау үшін жүйелі түрде 

диалектологиялық экспедициялар ұйымдастырып, ел аузынан әріптес 

ғалымдармен бірлесе жүріп, сөз байлығын жинауға басшылық етті. Тіл білімі 

институтының картотекалық қорын молайтуға өзіндік үлесін қосқан ғалым. 

      1965 АҚШ-тағы Гарвард корпорациясының мүшелігіне сайланған. 1975 

жылы Германияда, 1994 жылы Түркияда өткен халықаралық конгресс, 

конференцияларда баяндамалар жасады. 

     Әлемдік деңгейде өткізілген халықаралық конференцияларға, 

симпозиумдар мен форумдарға қатысып,  тіл мәселесі жөнінде бірнеше 

ғылыми баяндамалар жасап, әлемдік түрколог ғалымдардың назарын өзіне 

аударған. Олар «Диалектілік сөздіктерді құрастыру», «Диалектілік 

лексикографияның талас мәселелері», «Тіл мәдениеті және жергілікті 

ерекшеліктер», «Әдеби-сөйлеу тілі сөздігі», «Диалектілік терминология», 

«Түркі тілдерінің аймақтық лексикографиясы» деген тақырыптар.  

      Ш.Ш.Сарыбаев 300-ден астам мақалалар, оның ішінде 20 шақты 

монография, оқулықтар, сөздіктер  жазған. 

      Ғылыми-зерттеу еңбектерінің көпшілігі  қазақ тілінің өзекті салаларына,  

атап айтқанда қазақ тілі тарихы, диалектология, морфология, тіл тарихы, 

лексика, лексикология, лексикография, грамматика және алтаистика 

мәселелеріне арналған. «Қазақ тілі тарихы грамматикасы», «Қазақ 

диалектологиясының практикумы» атты оқу құралының авторы. Ш.Сарыбаев 

қазақ тіл білімінің тарихын зерттеу ісіне зор үлес қосты. Ол 1989 жылы 

«Түркітану әдебиетінің библиографиясын» бастырып шығарды.  

        Ш.Ш.Сарыбаевтың еңбегі жоғары бағаланып, «Құрмет», «Парасат». 

ордендерімен марапатталды.   
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профессор Шора Сарыбаев туралы] /Қ.Әлимұрат //Ана тілі. – 2000. – 2 

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 партия сы 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.  

      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. 
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       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.  
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Наурыз 

14 жұлдыз 

Педагогика ғылымдарының кандидаты, әдіскер-педагог 

Халима Адамовна Бекмұхамедованың туғанына 95 жыл 

(14.03.1925) 

     Бекмұхамедова Халима Адамовна 1925 жылы Шығыс Қазақстан облысы 

Зайсан қаласында дүниеге келген. 1946 жылы Орта Азия мемлекеттік 
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университетінің филология факультетін бітірген. 1947-1950 жылдары Қазақ 

КСР Ғылым Академиясының Тіл және әдебиет институтында аспирант, ал 

1950-1952  жылдары Алматы қаласындағы № 12 қазақ орта мектебінде орыс 

тілінің мұғалімі және Қазақтың Мемлекеттік қыздар педагогикалық 

институтында (қазіргі Қазақтың Мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеті) орыс тілінен сабақ берді. 1954 жылдан бастап  Абай атындағы 

педагогикалық институтта (қазіргі Абай атындағы Қазақтың Ұлттық 

педагогикалық университеті) қызмет істеді. Доцент В.Ф.Белоусовтың 

жетекшілігімен қазақ мектептерінде орыс және қазақ тілдеріне ортақ сөздерді 

оқыту туралы кандидаттық диссертация қорғады. Негізгі еңбектері қазақ 

мектептеріне арналған орыс тілі оқулықтары мен әдістемелік құралдар. 

(Еңбектерін 2020 жылға арналған орыс тіліндегі күнтізбектен қараңыз). 
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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. 
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     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 

достығы – тіл достығы», «Ақпыз, қара, сарымыз – ағайынбыз бәріміз»,  «Біз 

бәріміз әр түрліміз»  атты фестивальдерін, мерекелік концерттерді, 

көркемөнерпаздар байқауларын өткізу. 

           24 наурыз – Білімділер мен    білгірлер күні. «Білімді шығар биікке» 

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

«Математика білгірлері», «Болашақ биолог», «Химия біздің өмірімізде», 

«Білгір географтар» т.б. жалпымектептік  зияткерлік викториналар, 

конкурстар, олимпиадалар, ғылыми жобаларды қорғауды өткізу. 

         25 наурыз -  Өнерпаздар 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 
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«Әдептілік – адам көркі», «Әдептілік – тәрбие бастауы» «Әдептілік әліппесі» 

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

дайындау. 

      29 наурыз – 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 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, 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 

кітаптар көрмесі, кітап авторларымен кездесу ұйымдастыру. 

           3 сәуір – Хайуанаттар мен жануарлар күні. «Жаса, жұмыр жер» 

экологиялық акциялары мен фестивальдерін өткізу, ғылыми жобаларды 

қорғау, үгіт бригадаларының, суреттер, плакаттар конкурстары. Үйдің сүйікті 

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 

тұрғындарына арналған ашық алаңда «Менің сүйікті қалам», «Менің сүйікті 

ауылым» атты шағын концерттік шаралар өткізу. Аулаларда еңбек 

десанттарын,  тазалық сенбіліктерін ұйымдастыру, қала тұрғындарына 

тазалықты сақтауға және аула аумақтарын көріктендіруге шақыратын 

парақшалар тарату. 

      5 сәуір – Көктемгі демалыс кезеңінде мектептен тыс жұмыспен 

қамтылуды ұйымдастыру жұмысының қорытындыларын (қатысу 
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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. 

ӘДЕБИЕТТЕР:      

          Абданова А.  «Білім биржасы» зияткерлік ойыны: [оқушыларға 

экономикалық ұғымдарды үйрету] /А.Абданова //Мектептегі мерекелер: 

тәрбие жұмысының сценарийлері. – 2016. - № 5. – 24-27 б.           

          Айтжанова Ж.   Бала тәрбиесіне отбасы мүшелерінің әсері                       

/Ж. Айтжанова //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2018. - № 8. - 27-28 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. 

         Амантаева Ғ.   «Білгірлер бәйгесі»: интеллектуалды сайыс                              

/ Ғ. Амантаева //Жанұя мен мектептегі тәрбие=Воспитание в семье и школе. - 

2015. - № 4. - 21-22 б. 

         Анетбаева Т.   Әдептілік - тәрбие бастауы: [тәрбие сабағы]                       

/Т. Анетбаева //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 5. - 32-33 б. 

       Арынова Г.М. Әдептілік – адам көркі: [тәрбие сағаты] / Г.М.Арынова 

//Мектептегі мерекелер. – 2018. - № 2. – 13-14 б. 

        Әшімқұл А. Төрт түлік мал: [сөйлеуді дамытуға, төрт түлік малға 

қамқор болуға арналған ертеңгілік] / А.Әшімқұл //Мектептегі мерекелер. – 

2019. - № 4. – 30-32 б. 

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

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

         Бегманова С. Қазақстан – татулық пен бірліктің ордасы: [елімізде 

тұратын ұлттар  достығы мен ынтымақтастығын дәріптеу, ұлттық қатынасты 

нығайту]/С.Бегманова  // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2014. - № 3. 

– 7-9 б. 

       Бөкен Ж.С. Қазақстан Халықтары Ассамблеясына 20 жыл / Ж. С. Бөкен     

//Орта мектеп жаршысы=Вестник средней школы. - 2016. - № 1. - 32-33б. 

       Габдуллина Г.  Қыз  сұлу көрінеді  әдебімен: [қыздарды әдептілік мен 

имандылыққа тәрбиелеуге арналған  тәрбие сағаты] /Г.Габдуллина, 

Г.Каримова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. - № 8. – 53-57 б. 

        Галиев Д.А. Патриоттық тәрбие беру сабағы / Д. А. Галиев 

//Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. - 2016.- № 1. - 11-12 б. 

        Досболов Д.   Он екі мүшең сау болса - жарлымын деме: [дене 

шынықтыру және спортты насихаттайды] / Д. Досболов //Білім кілті=Ключ 

знаний. - 2017. - № 7. - 7-б. 

       Дәуіт О.   Біздің балалар да роботтарды бағындыра бастады: [жас 

ғалымдар мен өнертапқыштар жайында] / О. Дәуіт // Жас Алаш. - 2018. - 26 

маусым.  
 



48 

 

       Егізбаева С.Е. Жасай бер, жайнай бер, Астана!: [Астананың  20 жылдық 

тарихы туралы] / С.Е.Егізбаева,  А.Е.Байсенова, К.Е.Байсынова //Мектептегі 

мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2018. - № 5. – 3-4 б. 

        Ерболатов Ж.  «Білгір географтар» сайысы: [сыныптан тыс шара] 

/Ж.Ерболатов //Жалпы тарих және құқықтану мектепте, колледжде және 

ЖОО-да=Всеобщая история и правоведение в школе, колледже и ВУЗ-е. - 

2018. - № 1-3. – 21-22 б.        

      Жумагалиева М.Е.   Дене шынықтыру сабағындағы спорттық 

ойындардың тәрбиелік мәні / М. Е. Жумагалиева //Білім кілті=Ключ знаний. - 

2014. - № 7. - 52-б. 

       Иманқұлова А.Б. Әдептілік әліппесі! Ашық тәрбие сағаты                                 

/ А. Б. Иманқұлова //Открытая школа. - 2016. - № 3. - 41-45 б. 

       Кәріпбаева Ш.  Қазақ халық дәстүрлері - тәрбие құралы / Ш. Кәріпбаева 

// Қазақстан мектебі. - 2016. - № 2. - 33-35 б. 

       Кенжебаева А. Әдеп – ең қымбат мирас: [ұлттық әдеп-ғұрып пен 

әдептілік қағидаларын меңгерту арқылы инабаттылыққа, адамгершілікке 

тәрбиелеу] / А.Кенжебаева //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2015.  - 

№ 3. – 38-40 б. 

        Кесекова Г.Р.   Адамгершілікке тәрбиелеу құралы - еңбек пен ата-ана 

үлгісі / Г. Р. Кесекова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану= 

Социальная педагогика и самопознание. - 2015. - № 5-6. - 10-11 б. 

         Қажмұрат  Ж. Салауаттылық – менің қалауым: [денсаулық ұғымының 

құндылығы туралы түсінікті кеңейту, денсаулықты күтуге, қадірлеуге 

тәрбиелеу] /Ж.Қажмұрат //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2014. -     

№ 3. – 2-3 б. 

         Қайсаева Г.А.   Отбасылық тәрбие мәнері және бала тұлғасының 

дамуына ықпалы / Г. А. Қайсаева //Средняя школа Казахстана=Қазақстан 

орта мектебі. - 2014. - № 9. - 16-18 б. 

        Қалмырзаева Ә. Тазалық -денсаулық кепілі: [денсаулық туралы тәрбие 

сағаты] / Ә. Қалмырзаева //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. -          

№ 1. - 2-3 б. 

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

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

       Лепесов А.А.   Экологиялық сабақ:[құстар арқылы, оның ішіндегі 

тоқылдақ құсы арқылы экологиялық тәрбие беру] / А. А. Лепесов 

// Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. - 2016. - № 4. - 10-11 б. 

        Манабаева Г. Патриоттық тәрбие беру сабағы / Г. Манабаева //Оқыту - 

тәрбиелеу технологиясы. - 2016. № 1. - 42-45 б. 

       Махмутхожаева Н.П.    Отан. Отанымыздың рәміздері                                 

/Н. П. Махмутхожаева  // Білім кілті=Ключ знаний. - 2014. - № 7. - 44-45 б. 

       Мәжитова Қ. Мінез-құлық мәдениеті: [оқушыларға жеке адамның 

мінез-құлқы туралы, шынайы адамгершілік туралы түсініктерді түсіндіру] 

/Қ.Мәжитова //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2014. - № 4. – 31-34 б. 

        Мұқашева Д.  Адамгершілік қасиетке тәрбиелеу - ата-ана мен мектеп 

үлгісі / Д. Мұқашева // Бала тәрбиесі. - 2016. - № 1. - 13-14 б.; № 2.- 11-12 б. 



49 

 

      Нургалиева Г.   Достық пен бірлік - бұл толеранттық / Г. Нургалиева 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2017. - № 5. - 17-20 б. 

       Нұрмағанбетова Г. Шаңырағым - шаттығым:[отбасы жайлы тәрбие 

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

№ 1. - 35-39 б. 

         Нысаналиева Н.   Жақсы ата-ана, жақсы ұстаз: [«Амандасу» туралы 

тәрбие сағаты] / Н. Нысаналиева // Қазақстан мектебі. - 2014. - 54-56 б. 

         Обайдуллина Г. Астана – бас қала: [Астана  туралы терең түсінік беру] / 

Г.Обайдуллина // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.– 2018. -№ 5. –19-21 б. 

        Отарбаева А.  Табиғатты аялайық! / А. Отарбаева //Средняя школа 

Казахстана=Қазақстан орта мектебі. - 2016. - № 10-12. - 17-18 б. 

        Садыкова А.Е.   Отбасындағы қыз бала тәрбиесі / А. Е. Садыкова,              

Б. Ж. Сагиева  // Ұлттық тәрбие. - 2014. - № 3. - 32-35 б. 

         Сәтімбеков Р.   Құстар біздің досымыз, қорғауға үлес қосыңыз!: [1-

көкек - Халықаралық құстар күніне арналған тәрбие сағаты] / Р. Сәтімбеков, 

Ғ. Медеуова, Т. Жандыбаева //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының 

сценарийлері. - 2015. - № 5. - 20-22 б. 

        Сланбекова К.   Алғыс айту күні - шынайы алғыс пен ықыластың белгісі 

/ К. Сланбекова //Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2017. -№3. -         

62-69 б. 

         Смаилова Г.   Әдептілік - адамгершілік бастауы (3 сыныпқа арналған 

«Өзін-өзі тану» сабағының жоспары) / Г. Смаилова //Самопознание. - 2014. - 

№ 8. - 27-30 б. 

        Таукебаева Ф.Қ.   Қолөнер - эстетикалық тәрбиенің қайнар көзі / Ф. Қ. 

Таукебаева //Мектептегі технология=Технология в школе. - 2015. - № 1. -    

14-15 б. 

      Телходжаева Н.   Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәлім-

тәрбие берудің педагогикалық негіздері / Н. Телходжаева //Бастауыш 

мектепте оқыту=Обучение в начальной школе. - 2014. - № 1. - 2-3 б. 

        Тукебаева С.   Отбасындағы ата-ана мен баланың бір-біріне қатынасы      

/ С. Тукебаева //Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2015. - № 11. -       

5-7 б. 

        Тынбаева Б.К. «Ауылымыздың ауласын таза ұстайық!»: акция                 

/ Б.К.Тынбаева, А.С.Кусманова //Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс 

жұмыс=Внеклассная работа в школах Казахстана. – 2016. - № 1. – 43-44 б. 

     Тіленбаева Қ. Тәуелсіздік  - тірегіміз, тыныштық – тілегіміз!: [тәрбие 

сағаты] /Қ.Тіленбаева // Мектептегі мерекелер. – 2018. - № 6. – 3-5 б. 

       Шакиева Ж.   Менің сыныбым-менің ұжымым (4 сынып оқушыларына 

арналған өзін-өзі тану пәнінің сабақ жоспары): [оқушыларға ұжымдағы 

сыиластық қарым-қатынасқа үйрету] / Ж. Шакиева //Өзін-өзі 

тану=Самопознание.KZ. - 2016. - № 1. - 32-34 б.  

 

 

 



50 

 

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.  

      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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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 

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 өткізу, оның өмірімен 

шығармашылығымен байланыстырылса оқушылар үлгі болып, биік 

белестерге ұмтылады. «Кітап – біздің досымыз» атты конференция сабақты 

алсақ, ең алдымен оқушылар өздерінің оқыған кітаптарына таныстырып 

өтеді. Басқа балалар сұрақтар қояды. Конференция соңында жаңадан шыққан 

бір кітаптың тұсаукесерімен аяқтауға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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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. 
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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.   

          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 

конференциясында мектеп  дәрігерлерінің және мектеп оқушыларының 

конференция тақырыбына сай әртүрлі баяндамалары оқылады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

      Қазақстан Республикасы. Заң. 
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Республикасының Заңы. 2006 ж. 7 шілде № 170-ІІІ ҚРЗ /Қазақстан 

Республикасы. Заң  //Қазақстан Парламентінің жаршысы. – 2006. - № 14. – 

91-қ. 

           Қазақстан Республикасы. Кодекс. 
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2009 ж. 18 қыркүйек № 193-ІҮ ҚРЗ /Қазақстан Республикасы. Кодекс 

//Егемен Қазақстан. – 2009. – 29 қыркүйек. 
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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 

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 
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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 

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. 
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Сәуір 

25 жұлдыз 

Мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовтың 

туғанына 125 жыл (25.04.1895-1937) 

             Нұрмақов Нығмет 1895 жылы 25 сәуірде Қарқаралы уезіне қарасты 

Қу  болысында дүниеге келген. Бастапқыда ауылда  ашылған орыс 

мектебінде оқып, кейін Қарқаралыдағы  екі сыныптық орыс-қазақ 

училищесін 1911 жылы бітіреді, одан кейін  Омбы мұғалімдер 

семинариясына түсіп, 1915 жылы бітіреді. Омбы семинариясында оқып 

жүріп, сондағы білім алушы жастар С.Сейфуллин, М.Жұмабаев, 

М.Саматовтармен қосылып, «Бірлік» атты мәдени-ағарту ұйымын құрады. 

Ұйым мүшелері Ресей Үкіметінің қазақ даласында жүргізіп отырған 

отаршылдық саясатына қарсы үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдастырумен 

қатар, Омбы тұрғындарын қазақ халқының мәдениетімен таныстыру 

мақсатымен  әр түрлі кештер  өткізіп тұрған. 

      1915-1916 жылы Н.Нұрмақов өзі оқыған орыс-қазақ училищесіне 

оқытушы болып қызметке кіреді.  Қызмет атқара жүріп «Дала одағы» 

ұйымын құрады. Көп кешікпей Колчак үкіметінің орнауымен кеңес 

таратылып, Н.Нұрмақов бір топ жолдастарымен тұтқынға алынады. 18 ай 

түрмеде отырып, 1919 жылдың желтоқсанында босап шығады. 1920 жылдан 

бастап Қарқаралы, сосын Семей уездік, губерниялық атқару комитеттерінде 

бірқатар жауапты қызметтер атқара жүріп, 1922 жылдың ақпан айында 

Орынборға ауысады. Алғашқыда Қазақ өлкелік партия бөлім меңгерушісінің 

орынбасары болды. 1923 жылдың 19 ақпанынан РСФСР Жоғары сотының 

қазақ бөлімі болып құрылған тұста төрағасы болып Н.Нұрмақов 

бекітілді.1923 жылдың мамырында Юстиция комиссары міндеті жүктеліп әрі 

сол жылдың күзіне дейін Сот төрағасы қызметінде, 1924 ж. Қазақ АКСР        

астанасын Орынбордан Қызылордаға, ал 1929 жылы Алматыға көшіру 

туралы шешімдерді қабылдауға тікелей қатынасып, ұйымдастыру 

жұмыстарын басқарды. Ол еліміздің тұңғыш конституциясы жобасын әзірлеу 

комиссиясының мүшесі, қазақ әліпбиін құрастыру комиссиясының төрағасы 

болды. Алғашқы қазақ драма театрын ашуға үлкен еңбек сіңірді. 

Ф.И.Голощекин мен Н.Нұрмақов арасындағы пікір қайшылығы оның үкімет 

басшысы қызметінен кетуімен аяқталды. 1929 жылы Жоғары партия 

мектебіне оқуға жіберіліп, оны бітірген соң 1931 жылы Бүкілодақтық атқару 

комитеті хатшысының орынбасары және аз ұлттар бөлімінің меңгерушісі 

болды. Сібір, Поволжьенің аз халықтар тұратын аудандарын аралап, қызмет 

жасады. 

      Н.Нұрмақов 1937 жылдың 3 маусымында жалған айыппен тұтқындалып, 

саяси қуғын-сүргін құрбаны болды.1958 жылы 11 тамызда КСРО Жоғары 

сотының әскери алқасының шешімімен ақталды. Сүйікті жары Зүфнін 19 

жыл өмірін тұтқын лагерьлерінде өткізген. Тұңғыш қыздарын сол жылдары 
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жоғалтып алған. Ұлдары Ноян Ұлы Отан соғысынан аман-есен оралып, 

әскери полковник шенінде 1986 жылы Мәскеуде қайтыс болған. Зүфнін апай 

Алматыдағы  туған-туыстарының ортасында тоқсаннан асып көз жұмған. 

       Алматы, Қызылорда, Қарағанды, Қарқаралы қалаларындағы, Егіндібұлақ 

ауданындағы көшелерге,     Қарағандыдағы  № 2 мектеп-интернатқа      

Нығмет  Нұрмақовтың есімі берілген. Алматыда тұрған үйіне ескерткіш 

тақта, туған ауылында ескерткіш орнатылған. 
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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. 
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     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 

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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сценарийлері. - 2015. - № 6. - 4-5 б. 

         Сүгірбаева М.   Қазақстандағы ұлттар мен ұлыстар тарихы: 

[«Қазақстандағы ұлттар мен ұлыстар тарихы» атты танымдық сабақ]                 

/ М. Сүгірбаева //Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2015. - № 5. -         

61-65 б. 
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      Тимощенко Ю.   Бірліктің бірегей үлгісі: [1 мамыр - Қазақстан халқының 

бірлігі күні] / Ю. Тимощенко // Егемен Қазақстан. - 2018. - 27 сәуір. 

        Тұғырымыз - тұрақтылық, таңдауымыз - тағаттылық: [1 мамыр 

Қазақстан халқының бірлігі күні облыстарда өткізілген мерекелік 

шаралардан  репортаж] //Егемен Қазақстан. - 2017. - 2 мамыр. 

       Умирбекова Д.Ә. «Бірлігіміз жарасқан, тәуелсіз ел – Қазақстан»:          

[1-мамыр Қазақстан халықтар бірлігі күніне арналған тәрбие сағаты]                    

/ Д. Ә. Умирбекова  //Бастауыш  мектеп. - 2016. - № 11-12. - 67-69 б. 

       Халмұрадов Р.   Халықтық дипломатия арқауы - Ассамблея: [Қазақстан 

халқы Ассамблеясы туралы] / Р. Халмұрадов //Астана ақшамы. - 2014. -           

1 мамыр. 

 

 

Мамыр 

1 жұлдыз 

Ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі  Қанипа  

Омарғалиқызы Бітібаеваның туғанына 75 жыл  (1.05.1945-

11.09.2014). 

       Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева 1945 жылы Шығыс Қазақстан облысы 

Тарбағатай ауданы, Жетіарал ауылында туған. 

       1968 жылы Семей педагогикалық институтын бітірген. 1968-1980 

жылдары  Шығыс Қазақстан облысы Жетіарал мектебінде мұғалім, оқу ісінің 

меңгерушісі болып жұмыс істеген. 1980 жылдан Өскемен қаласындағы 

Жамбыл гимназия-интернатында мұғалім болған. Осы кезеңдерде еліміздегі 

ұстазға берілетін атақ, дәреже мен құрметтің барлығын алды..Ұстаздардың 

ұстазы, халық мұғалімі аталды. Авторлық мектептің жетекшісіне айналды.  

Қ. Бітібаеваның есімі, атағы Республика жұртшылығынан асып, ТМД 

елдеріне дейін жайылды. 

      1983 жылы Қазақ КСР Оқу министірлігі мен республикалық мұғалімдер 

білімін жетілдіру институты тарапынан оның «Қазақ тілі мен әдебиетін 

оқытудың тиімді жолдары» атты тақырыппен тәжірибесі арнайы бет плакат 

арқылы шығарылып, республика ұстаздарына таратылды. «Әуезов 

шығармашылығын оқытудың өзекті мәсәлелері» атты тәжірибесі сараланды. 

Осы уақыттардан бастап Қанипа Омарғалиқызының Мұхтар Әуезов 

шығармаларын, Абай ілімін оқытудағы өзіндік жолы, шығармашылығы 

қалыптаса бастады. Көлемді де құнды, еліміз бойынша барша оқу 

орындарындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мамандары арасында 

қолданылып келе жатқан 15 монографиялық еңбек туды. «Әдебиетті 

оқытудың тиімді жолдары», «М. Әуезов шығармашылығын оқыту», «Абай 

шығармашылығын мектепте оқыту», «Абай және Әуезов үндестігін оқыту», 

«Абайды таныту», «М. Әуезов мектепте», «Әуезовті оқыту әдістемесі» 

шығармалары республика мұғалімдер қауымынан қызу қолдау тапқан. 

Сонымен қатар 6 оқу курсының авторы болып табылады. Олардың қатарында 

«Абай мектепте», «10-11 сыныптарда қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту», «М. 

Әуезовты оқыту» атты кітаптары бар. Аталған кітаптар облыстағы қазақ 

тіліндегі орта мектептерінде негізгі оқулық ретінде тұрақты түрде оқытылып 
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келеді. Республикалық ғылыми-педагогикалық журналдарда жарияланған 50-

ден астам ғылыми-әдістемелік мақалалардың да авторы болып табылады. 

        1991 жылдан Өскемен қаласында Бітібаеваның республикалық арнаулы 

мектебі жұмыс істейді. Іс-тәжірибесі туралы бірнеше оқу фильмдері 

түсірілген. 1990 жылы Мәскеуде КСРО Мемлекеттік сыйлығын алды. 

         АҚШ-тағы Аризона штаты, Тусон қаласының Құрметті азаматы. 

 Шығыс Қазақстан облысының  құрметті азаматы. Тарбағатай 

ауданының құрметті азаматы. 

        Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университетінің құрметті профессоры, 

Семей Мемлекеттік Педагогикалық Институтының құрметті профессоры, 

Қазақстан-Америка еркін университетінің құрметті профессоры, Қазақстан 

Ұлттық Педагогика ғылымдары академиясының құрметті акдемигі, ҚР Білім 

беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін 

арттыру республикалық институтының профессоры, Қазақстан Білім беру 

ісінің Құрметті қызметкері. 

        Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген мұғалімі, Қазақ КСР халық 

ағарту ісінің үздігі. КСРО халық ағарту ісінің үздігі,  ҚР Білім беру ісінің 

үздігі. 2013 жылы Елбасының жарлығымен «Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері»  құрметті атағымен марапатталды. 

    «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» медалінің, Бүкілодақтық 

«Крупская  атындағы» медальдің, «Ыбырай Алтынсарин» медалінің, «Еңбек 

ардагері» медалінің, «Бейбітшілік әлемі» Халықаралық Қазақ Творчестволық 

Бірлестігінің «Лидер образования» медалінің, 2011 жылы «Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалінің, Монғол 

Халық  Республикасының «Даңқты ұстаз» алтын орденінің, Қазақстанның 

жоғарғы мемлекеттік марапаты «Құрмет» орденінің иегері. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Бітібаева Қ. Әдебиет пәнін оқытудың тиімді жолдары: мұғалімдерге 

арналған құрал /Қ.О.Бітібаева . - Алматы: Рауан, 1990. – 200 б. 

      Бітібаева Қ.О. М.Әуезов шығармашылығын оқыту: Әдістемелік нұсқау.- 

Алматы, 1994.- 94б. 

       Бітібаева Қ. Әдебиет сабағының түрлері мен үлгілері: қазақ әдебиетін 

оқытатын мұғалімдерге арналған құрал /Қ.Бітібаева. – Алматы: Рауан, 1994. – 

112 б. 

       Бітібаева Қ.О. Әдебиетті оқыту әдістемесі / Қ.Бітібаева. - Алматы: 

Рауан, 1997 . - 285 б. 

       Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі /Қ.Бітібаева. – Алматы: Рауан, 

1997. – 288 б. 

       Бітібаева Қ. Әдебиетті тереңдетіп оқыту: оқу құралы, бағдарлама, Х,ХІ 

сыныптар /Қ.Бітібаева. – Алматы: РБК, 2000. – 274 б. 

        Құтқожина Р.,т.б. Әдебиет: Жалпы білім беретін мектептің 7-

сыныбына арналған оқулық /Р.Құтқожина, Қ.Бітібаева, Қ.Жаманбаева. – 

Алматы: Атамұра, 2003. – 224 бет., сур. 

       Бітібаева Қ. О. Абай және толық адам тәрбиесі /Қ.О. Бітібаева //Абай 

және XXI ғасыр: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
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материалдары 21-22қазан 2005 жыл, Қазақстан Республикасы, Өскемен 

қаласы . - Өскемен: ШҚТУ, 2005.-  50-53б. 

       Құтқожина Р., т.б. Әдебиет: Жалпы білім беретін мектептің 7-

сыныбына арналған оқулық /Р.Құтқожина, Қ.Бітібаева, Е.Арын. 3-басылымы, 

өңделген.- Алматы: Атамұра, 2012. – 288 б. 

       Бітібаева Қ.  Егіз өрім: педагогикалық эсселер /Қ.О.Бітібаева. – 

Өскемен, 2013.  - 209 б. 

       Бітібаева Қ.О. Оқулық-әдістемелік бағдарлама (әдебиетті тереңдетіп 

оқытуға және элективтік курстарға негізделген). Тахауи Ахтанов                        

/ Қ.О.Бітібаева //Қазақ және әлем әдебиеті. – 2008. - № 1.– 4-5 б. 

       Бітібаева Қ.   Ғылыми тұрғыдағы тәрбиенің де негізін салған - Ыбырай 

Алтынсарин / Қ. Бітібаева  //Аңыз адам. - 2013. - № 17. - 35 б. 

Ол туралы: 

       Бітібаева Қанипа Омарғалиқызы //Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық 

анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 142 б. 

       Бітібаева Қанипа Омарғалиқызы //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. 

Т.2. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1999. – 519 б. 

       Әбішева С., Құдайбергенова Г. Қазақтың Қанипасы: Ұстаз портреті.- 

Астана: Б.ж., 2004. – 316 б. 

       Әбиев Ж.  Педагогика тарихы / Ж. Әбиев. - Алматы: Дарын, 2006.- 466-

468 б. 

       Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екені=Кто есть Кто=Who is 

Who 2004-2006: анықтамалық. Т. 2 /құраст. А. Асылбеков.- Алматы: Золотой 

теленок, 2006. - 996 б. 

      Қалдырған ізің мәңгілік. Республикадағы үздік мұғалімдер туралы 

очерктер  жинағы. - Алматы: Мектеп, 2002 . - 60- 65б. 

       Қарасаев Ғ. Ұстаздықтың хан-апасы: Тарихи-педагогикалық шолу.- 

Өскемен: Медиа-Альянс, 2005. - 216 б. 

       Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева: Қазақстанның еңбек сіңірген 

мұғалімі, «Құрмет» орденінің иегері: [қазанама] //Егемен Қазақстан. - 2014. - 

11 қыркүйек. 

*      *      * 

       Байғалиева Б. Атаулы мектеп – ғылым мен білім ордасы: [КСРО 

мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі 

Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева туралы] /Б. Байғалиева, А.Сарсенбаева           

//Республика ұстаздары. – 2009. –  

       Бақыт Қ.   Қазақтың Қанипасы: [ұстаз, «Құрмет» орденінің иегері, 

ҚазКСР Ағарту ісінің, КСРО Ағарту ісінің үздігі Қанипа Бітібаева туралы]     

/ Қ. Бақыт  //Заң газеті. - 2010. - 5 наурыз. 

       Берістен Ж.   Қазақтың Қанипасы: [республиканың ең үздік қазақ тілі 

мен әдебиетінің новатор ұстазы Қанипа Бітібаева туралы] / Ж. Берістен           

//Айқын. - 2013. - 18 мамыр. 

       Елубай О.    «Өзіммен бірге өлмесін сабағым...»: [әдіскер ұстаз Қанипа 

Бітібаева туралы] / О. Елубай  //Достық=Дружба. - 2012. - № 1. - 54-55 б. 
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Ш.Қирабаева  //Дарын. -2013. - № 2. 

        Оразбаева  Ф.   Ой салу ұстаздан, ойлау шәкірттен: [Қазақстанның еңбек 

сіңірген мұғалімі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Бітібаева 

Қанипа Омарғалиқызы жайлы] / Ф. Оразбаева //Егемен Қазақстан. - 2005. - 15 

желтоқсан. 

       Тебегенова А.   Қанипасы қазақтың: [ұлағатты ғалым-ұстаз Қанипа 

Омарғалиқызы Бітібаева туралы] / А. Тебегенова //Қазақстан мұғалімі. - 2012. 

- 16 наурыз 

      Тебегенова А.   Ұстаз: [үздік ұстаз Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева 

туралы]  / А. Тебегенова //Ана тілі. - 2012. - 16-22 тамыз. 

       Темірбаева С. Қазақтың Қанипасы: [КСРО мемлекеттік сыйлығының, 

«Парасат» орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі, танымал 

педагог Қ.Бітібаеваның ұстаздық еңбек жолына 40 жыл] /С.Темірбаева             

// Қазақстан мұғалімі. – 2008. – 11 қараша 

        Шонабай Г.   Қара шалымның шұлығын жуып, алты алашқа әйгілі 

болған әйелмін: [Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласындағы Жамбыл 

атындағы мектеп-интернаттың қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 

«Құрмет» орденінің иегері Қанипа Бітібаева туралы] / Г. Шонабай                   

// Қазақстан-Заман. - 2010. - 4 наурыз. 

       Ізтілеу Д.   «Әдебиетті оқытпау - шәкірт алдындағы ауыр қылмыс!»: 

[ұстаз, Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласындағы 

дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы мектеп-гимназияның қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, профессор Қанипа Омарғалиқызы 

Бітібаева туралы] / Д. Ізтілеу // Ана тілі. - 2010. - 25 қараша - 1 желтоқсан 

 

 

 

Мамыр 

5 жұлдыз 

 

 

 

 

Қазақ тілі білімінің негізін салушылардың бірі, 

түркітанушы, филология ғылымының докторы, профессор, 

Қазақстан Ғылым Академиясының 

академигі,  Қазақстанға еңбегі сіңген ғылым 

қайраткері  Нығмет Тінәліұлы Сауранбаевтың туғанына 

110 жыл (05.05.1910- 17.11.1958) 

     Сауранбаев Нығмет Тінәліұлы  1910 жылы Жамбыл облысы Шарбақты 

ауылында дүниеге келген. 

1932 жылы Халық-ағарту институтын бітірген .1932 – 1934 жылдары 

Республикалық Халық-ағарту комиссариатында нұсқаушы болып жұмыс 

істеді. 

 1934–1939 жылдары КСРО Халық ағарту комиссариаты жанындағы 

ғылыми-зерттеу институтының Ленинград бөлімшесінің аспиранты, Қазақ 

КСР Халық-ағарту комиссариатының мектептер жөніндегі ғылыми-зерттеу 

институты директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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     1939 жылдан 1946 жылдары аралығында КСРО Ғылым академиясының 

Қазақ филиалының Тіл, әдебиет және тарих институтының тұңғыш 

директоры. 

      1946–1951 жылдары «Қазақ КСР Ғылым Академиясы Хабарлары» 

журналының  алғашқы  редакторы. 

     1947-1956 жылдары Қазақ КСР ҒА қоғамдық ғылымдар бөлімшесінің 

хатшысы. 

     1956 жылы Қазақ Ғылым академиясының вице-президенті болып 

сайланып, ол қызметті 1958 жылға дейін атқарды. 

     1955 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ КСР Ғылым академиясының 

тілтану институтының қазақ тілінің тарихы және диалектологиясы бөлімін 

басқарды. 

      Негізгі ғылыми-зерттеу еңбектері қазақ тілінің тарихы мен синтаксисіне, 

әдеби тіл тарихы, түркітану, диалектология, орфография, жазу, емле, сөздік 

түзу мәселелеріне арналған. Морфология саласында ол қазақ тіліндегі етістік 

категориясының жасалу тәсілдері мен тарихи даму жолдары, көсемше 

тұлғалары, олардың мағыналары, синтаксистік қызметі жайында және қазақ 

тілі грамматикасының, оның ішінде морфологиясы, орфографиясы мен 

алфавиті жайында ғылыми еңбектер жариялады. 

      «Құрмалас сөйлем», «Қазақ тілінің грамматикасы», «Синтаксис», «Қазақ 

тілінің синтаксис мәселелері», «Жай сөйлемдердің байланысу амалдары», 

«Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдер жүйесі», «Жанама толықтауыш пен 

пысықтауыш мүшелері» деген еңбектерінде құрмалас сөйлемдердің 

қалыптасу жолдарын басқа да түркі тілдеріндегі құрмалас сөйлемдердің даму 

жүйесімен, сондай-ақ тарихи жазба ескерткіштер мәтінімен салыстыра 

зерттеді. «Қазақ әдеби тілінің тарихы», «Қазақ әдеби тілінің дамуындағы 

Абайдың рөлі», «Қа-зақ әдеби тілінің тарихын зерттеу туралы» атты 

мақалалары әдеби тіл туралы алғашқы ғылыми тұжырымның бастауы болды. 

Н.Сауранбаев Қазақстанның әр аймақтарына тұңғыш рет диалектологиялық 

экспедициялар ұйымдастырды, ғылыми еңбектері қазақ диалектологиясы 

пәнінің қалыптасуына игі ықпал етті. 

      Ол «Орысша-қазақша» сөздіктің жалпы редакциясын басқарған. 

Ғалымның «Қазақ тілі: лексика, фонетика, морфология, синтаксис» оқулығы 

білім беру саласьшда үлкен сұраныска ие болды. 1954 жылы Шығысты 

зерттеушілердің бүкіл дүниежүзілік XXIII конгресіне Кеңес делегациясының 

құрамында қатысып баяндама жасаған. Сондай-ақ Иран, Ирак, Англия, 

Үндістан елдерінде өткен халықаралық конференциялар мен кездесулерге 

қатысқан. 

      Н. Сауранбаев 1950 жылдардан бастап қазақ тілінің тарихы мен 

диалектологиясы туралы мәселелермен шұғылданды. Әдеби тілдің тарихы 

жөнінде еңбек жазып, артына елеулі  із  қалдырды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Сауранбаев Н.Т. Қазақ әдеби тілінің дамуындағы Абайдың  рөлі/ 

Н.Т.Сауранбаев . – Алматы,  1954. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB
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       Сауранбаев Н.Т. Қазақ тілінің жасалуы туралы / Н.Т.Сауранбаев. – 

Алматы, 1954. 

       Сауранбаев Н.Т. Қазіргі қазақ тіліндегі диалекттер / Н.Т.Сауранбаев. – 

Алматы, 1955. 

       Сауранбаев Н.Т. Қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеу туралы                        

/ Н.Т.Сауранбаев. – Алматы,  1960. 

     Сауранбаев Н. Т. Қазақ тіл білімінің проблемалары: таңдамалы 

еңбектерінің жинағы = Проблемы казахского языкознания: избранные труды 

/ Н. Т. Сауранбаев; ред.: К. Шалкаров, Л. Ф. Любенко, Р. Н. Давыдова; Қазақ 

ССР Ғылым Академиясы, Тіл білімі институты. - Алматы: Ғылым, 1982. -  

351 б. - қазақ, орыс тілінде. 

Ол туралы: 

      Сауранбаев Нығмет Тінәліұлы  //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.7. 

– Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – 593-594 б. 

      Құрышжанов Ә.     Академик Н.Т.Сауранбаев: Өмірі, қызметі және 

ғылыми мұрасы жайында /Ә. Құрышжанов . - Алматы: Ғылым, 1974. - 200 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 

Республикасының Қарулы Күштеріне жалпы мақсаттағы күштер, әуе-

қорғаныс күштері, мемлекеттік шекараны қорғау күштері және де ұлттық 

http://irbis.pushkinlibrary.kz:8088/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=kz&Z21ID=&I21DBN=KNKAZ&P21DBN=KNKAZ&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D3%98%2E
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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.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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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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   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 
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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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   Мамыр 

17 жұлдыз 

Педагогика ғылымдарының кандидаты Күлжан 

Жүнісқызының туғанына 85 жыл (17.05.1935-9.06.2014). 

         Жүнісқызы Күлжан 1935 жылы Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, 

Ақтоғай селосында дүниеге келді. Еңбек жолын 1953 жылы мектеп мұғалімі 

қызметінен бастады. Одан соң Ақтоғай аудандық комсомол комитетінде 

мектеп және пионер бөлімінің, аудандық атқару комитеті мәдениет бөлімінің 

меңгерушісі (1953-1957 жж.) болды. 

        Қарағанды педагогикалық институтына оқуға түсіп, оны 1961 жылы 

бітіргеннен кейін, 1965 жылы осы институттың химия кафедрасында 

оқытушы болып қалады. 1966-1968 жылдары Қазақтың Ы.Алтынсарин 

атындағы педагогика ғылымдарының  ғылыми-зерттеу институтында (қазіргі 

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы) аспирантурасында 

оқыды. 1969-1983 жылдары осы институттың жаратылыстану-математика 

пәндерін оқыту, еңбекке баулу бөлімінің меңгерушісі, ал 1983-1993 жылдары 

осы  институттың ғылыми-хатшысы, 1993 жылдан бастауыш білім беру 

лабораториясының меңгерушісі болды.  

      Сонымен қатар 1971-1980 жылдары Қыздар педагогикалық институтында 

(қазіргі Қазақтың Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті) биология 

пәнінен сабақ берді. 1970 жылы кандидаттық диссертация қорғады. 
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К.Жүнісованың 150-ден астам ғылыми, оқу-әдістемелік еңбектері бар. 

К.Жүнісованың өз ғылыми мектебі қалыптасқан. 

ӘДЕБИЕТТЕР 

     Жүнісова К. Жануарлар   тiршiлiгiн   оқушылардың    өздiгiнен  зерттеу  

жұмыстары VI-VIII класс оқушыларына арналған /К.Жүнісова. – Алматы 

Мектеп, 1974. – 76 б. 

       Жүнісова К. Зоологияны оқыту Мұғалiмдерге арналған құрал 

/К.Жүнісова. – Алматы Мектеп, 1986. – 131 б. 

        Жүнісова К. Оқушыларға қант қызылшасының агротехникасы туралы 

/К.Жүнісова. – Алматы Мектеп, 1985. – 39 б. 

       Жүнісова К.. ж.б. Айналадағы дүниенiң бақылау дәптерi жалпы бiлiм 

беретiн мектептiң 1-сыныбына арналған.- 2-бас.,өңд. /К. Жүнiсова, Қ. 

Аймағамбетова, Г.Жүнiсова.  – Алматы Атамұра, 2001. – 32 б. 

       Жүнісова К. Ботаника сабақтарында жергiлiктi материалдарды 

пайдалану мұғалiмдерге арналған құрал /К.Жүнісова, Е.Тұрбекова. – 

Алматы Мектеп, 1984. – 67 б. 

     Жүнісова К.  т.б. Дүниетану 2-сыныпқа арналған оқулық /К. Жүнiсова, 

Қ.Аймағамбетова, З.Ф.Олейник. - Алматы Атамұра, 1998. –152 б.  

      Жүнісова К.. Дүниетану. Айналадағы дүние күнделiгi: жалпы бiлiм 

беретiн мектептiң 3-сыныбына арналған /К.Жүнісова, Г.Жүнісова. - Алматы 

Атамұра, 1999. – 40 б. 

  Жүнісова К. ж.б. Дүние тануды оқыту әдiстемесi жалпы бiлiм беретiн 

мектептiң 1-сынып мұғалiмдерiне арналған /К.Жүнiсова, Қ.Аймағамбетова, 

З.Ф.Олейник. – Алматы Атамұра, 1998. – 136 б. 

   Жүнісова К. Дүниетану жалпы бiлiм беретiн мектептiң 1-сыныбына 

арналған оқулық /К. Жүнiсова, Қ. Аймағамбетова, Н. Нұрахметов. – Алматы 

Атамұра, 1997. – 143 б. 

    Жүнісова К. т.б. Дүниетану.Оқыту әдiстемесi жалпы бiлiм беретiн 

мектептiң 3-сынып мұғалiмдерiне арналған /К.Ж.Жүнiсова, 

Ә.Б.Бiрмағамбетов, Қ.А.Аймағамбетова. - Алматы Атамұра,1999. – 104 б. 

   Жүнісова К.. Дуниятонуш Ұмумий били беридиған мәктәпниң 1-синипи 

үчүн дәрислик /К.Жүнисова, Қ.Аймағамбетова, Н.Нурахметов. – Алмута 

Атамұра,1997. – 143 б. 

   Жүнісқызы К.. т.б. Биология 6 – сыныпқа арналған оқулық /К. 

Жүнiсқызы, Р.Әкiмқұлова, Қ.Жұмағұлова - Алматы Атамұра,2002. – 192 б. 

   Жүнісқызы К. т.б. Дүниетану 3-сыныпқа арналған оқулық / 

К.Жүнiсқызы Ә.Бiрмағамбетов, К. Аймағамабетова . – 2-бас., өңд. - Алматы 

Атамұра,2003. – 176 б. 

   Бірмағамбетұлы Ә.Табиғаттануды оқыту 4 класс /Ә.Бірмағамбетұлы, 

К.Жүнісқызы. - Алматы Рауан, 1993. – 59 б. 

   Бірмағамбетұлы Ә. Табиғаттану орта мектептiң 5-сыныбына арналған 

оқулық /Ә.Бірмағамбетұлы, К.Жүнісқызы. – Алматы Рауан, 1995. –112 б. 
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   Бірмағамбетұлы Ә. Табиғатты бақылау күнделiгi 4-класс оқушыларына 

арналған оқу құралы /Ә.Бірмағамбетұлы, К.Жүнісқызы. – Алматы Рауан, 

1993. – 44 б.  

   Бірмағамбетұлы Ә. Табиғатты бақылау күнделiгi 4-сынып 

оқушыларына арналған оқу құралы /Ә.Бірмағамбетұлы, К.Жүнісқызы. – 2-

бас. – Алматы Рауан, 1995. – 47 б.  

  Бірмағамбетұлы Ә. Табиғатты бақылау күнделiгi 4-сынып 

оқушыларына арналған оқу құралы /Ә.Бірмағамбетұлы, К.Жүнісқызы. – 3-

бас. – Алматы Рауан, 1997. – 47 б.   

  Бірмағамбетұлы Ә. Табиғаттану 4-сыныпқа арналған оқулық 

/Ә.Бірмағамбетұлы,  К.Жүнісқызы – 2-бас. – АлматыРауан, 1996. – 173 б. 

  Бирмағамбетоғали Ә. Тәбиәтнч байқаш күндилиғи 4-синип окучилири 

үчун /Ә.Бирмагамбетогали, К.Жунисқизи.– Алмута Рауан, 1994. – 46 б. 

Ол туралы 

      Әбішева С. Мерей Қазақ КСР халық ағарту iсiнiң озық қызметкерi 

Ы.Алтынсарин атындағы педагогика ғылыми-зерттеу институтының ғылыми 

методисi К.Жүнiсова туралы //Әбiшова С. Нұрлы жол. – Алматы,1986. – 34-

43 б.  

      Күлжан Жүнісқызы (бастауыш білім беру саласының тұжырымдамалық 

негізін қалаған белгілі ғалым, дарынды педагог Күлжан Жүнісқызы 

(17.05.1935-9.06.2014): [Қазанама] // Қазақстан мұғалімі. - 2014. - 27 маусым. 

      Жүнісқызы Күлжан: (белгілі ғалым, педагог К.Жүнісқызы 2014 ж.            

9 маусымда фәниден бақиға көшті): [Некролог] //Қазақстан мұғалімі. - 2014. - 

27 маусым. 

 

Мамыр 

20 жұлдыз 

Қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет 

және денсаулық сақтау министрі (1997-1999),  Қазақстан 

Республикасы денсаулық сақтау, Білім және спорт министрі 

(1999), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі 

(1999-2000) Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың туғанына  

65 жыл (20.05.1955)   

     Көшербаев Қырымбек Елеуұлы 1955 жылы 20 мамырда Қызылорда 

облысы Қазалы қаласында дүниеге келген. 

      1978 жылы Ленин атындағы Қазақтың политехникалық институтының 

қазiргi Қ.Сәтбаев атындағы Қазақтың Ұлттық техникалық университетi 

инженер құрылыс факультетiн бiтiрген. 

     Еңбек жолын 1978 жылы «Главриссовхозстрой» Қызылорда құрылыс-

өндiрiстiк бiрлестiгi №112 жылжымалы-механикаландырылған 

колоннасының инженерi болып бастады. Ал 1979 жылдың сәуiр айынан 

Бүкiлодақтық комсомол құрылыс отрядының «Қызылорда облысы күрiш 

инженер бөлiмiнiң» бастығы, 1981 жылы Қазақстан Лениншiл Коммунистiк 

жастар одағының Орталық Комитетiнде  комсомолдардың құрылыс отряды 

бөлiмiнiң меңгерушiсi болды.  
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      1983 жылдан Қызылорда қаласының Лениншiл Коммунистiк жастар 

одағының бiрiншi хатшысы және 1986 жылы Қазақстан ЛКЖО Орталық 

Комитетiнде бөлiм меңгерушiсi болды. 

      1988 жылы Москва қаласында Комммунистiк партияның Орталық 

академиясының аспиранты, 1991 жылы қараша айынан Президент аппараты 

жанындағы мәдениет және халықаралық қатынас бөлiмiнiң референтi. Ал 

1991 жылы шiлде айынан Премьер-министрдiң орынбасарының көмекшiсi, 

1994 жылы ақпан айынан Алматы қаласы Калинин қазiргi Бостандық 

ауданы ауданының әкiмi болды. 

      1995 жылдың сәуiр айынан Үкiмет аппараты басшысының орынбасары 

болып iстедi. 1996 жылғы қазаннан Президенттiң баспасөз хатшысы – 

баспасөз қызметiнiң басшысы. 

     1997 жылдың қазанынан 1999 жылға дейiн Қазақстан Республикасының 

Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрi, 1999 жылдың қаңтарынан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау, білім және спорт министрі, 1999 

жылдың қазанынан 2000 жылдың желтоқсанына дейін Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрі.  

     2000 жылдың қаңтар айынан 2003 жылға дейін Батыс Қазақстан 

облысының әкiмi болды. 2003-2006 жылдары  Қазақстан 

Республикасының Ресей Федерациясындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі.   

2004 ж. мамыр айынан Қазақстан Республикасының Армения 

Республикасындағы, Финляндия Республикасындағы төтенше және өкiлеттi 

елшiсi қызметiн қоса атқарушы болып тағайындалды. 2006 жылдан 2011 

жылдың  желтоқсанына  дейін  Маңғыстау облысының әкімі  болып қызмет 

етті. 

      2012 жылдың 13 шілде күні Мемлекет басшысының Өкімімен Қазақстан 

Республикасы Президентінің кеңесшісі қызметіне тағайындалды  

      2012 жылдың 26 қыркүйек күні Президент Жарлығымен Қырымбек 

Көшербаев Президент Кеңесшісі қызметінен босатылып ,2012 ж. қыркүйекте 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары болып 

тағайындалып, бұл қызметті 2013 ж. қаңтарына дейін атқарды. 

2013  жылдың қаңтарынан бастап,  Қызылорда облысының әкімі. 

         Қ.Көшербаев «Парасат»,  «Достық» , ІІ дәрежелі  «Барыс»,  «За заслуги 

перед Астраханской областью»  ордендерімен,  «Астана»,  «Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының 

Парламентіне 10 жыл», «Св. князя Даниила Московского (РПЦ)»,  мерекелік 

«Астана 10 жыл»  медальдерімен марапатталған. Запастағы Полковник 

әскери шені бар. 

ӘДЕБИЕТТЕР 

       Көшербаев Қ.Е. Қазақстан Республикасында жоғары бiлiмдi дамыту 

стратегиясы /Қ.Е.Көшербаев, Ә.Қ.Ахметов т.б. – Алматы 1998. – 232 б.                

       Көшербаев Қ.Е. Қазақстандағы этносаралық қатынастар мәселелерi 

/Қ.Е.Көшербаев, Р.Құттыбаева. – Алматы Қазақстан,1996. – 226 б. 
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B5_10_%D0%B6%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B5_10_%D0%B6%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
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         Көшербаев Қ. Этносаяси ахуал жай-күйi мен даму үрдiстерi 

/Қ.Көшербаев  // Саясат. – 1997. - № 2. – 67-72 б. 

        Көшербаев Қ.Е. Тәлiм мен тәрбие бiртұтас талаптан 

туындайдыреспубликада бiлiм мен мәдениет дамуының жүзеге асырылуы 

жайында /Қ.Е.Көшербаев // Егемен Қазақстан. – 1997. – 5 желтоқсан. 

        Көшербаев Қ.Е. ХХI ғасырға – озық бiлiммен Бiлiм, мәдениет және 

денсаулық сақтау министрi Қ.Е.Көшербаевтың Қазақстан Республикасы 

Үкiметiнiң мәжiлiсiнде «Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау 

министрлiгiнiң орта бiлiм жүйесiн реформалау және президент тапсырмасын 

орындау жөнiндегi жұмысы туралы» жасаған баяндамасы //Қазақстан 

мектебi. – 1998. - №  4. – 3-15 б. 

        Көшербаев Қ.Е. Қазақстан Республикасының Бiлiм, мәдениет және 

денсаулық сақтау министрi Қ.Е.Көшербаевты Қазақстан Республикасы 

Үкiметiнiң мәжiлiсiнде «Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау 

министрлiгiнiң орта бiлiм жүйесiн реформалау және Президент тапсырмасын 

орындау жөнiндегi жұмысы туралы» жасаған баяндамасы /Қ.Е.Көшербаев      

//Қазақстан мұғалiмi. – 1998. – 30 қаңтар. 

        Көшербаев Қ.Е. Мектеп - ұлттық бесiгiмiз  «Бiлiм туралы» жаңа Заңға 

түсiнiктеме /Қ.Е.Көшербаев // Егемен Қазақстан. – 1999. – 30 маусым. 

        Көшербаев Қ.Е. Оқу орындары компьютермен жабдықталды 

/Қ.Е.Көшербаев  //Заман-Қазақстан. – 1998. – 16 қаңтар. 

        Көшербаев Қ.Е. Ұлт ұстазының ұлы жолы Қазақстан Республикасы 

Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрi Қ.Е.Көшербаевтың 

А.Байтұрсынұлының 125 жылдық мерейтойына арналған салтанатты 

мәжiлiстегi баяндамасы. Қостанай 24 қыркүйек, 1998 ж. /Қ.Е.Көшербаев        

//Саясат. – 1998. - № 10. – 3-10 б. 

        Көшербаев Қ.Е. Ұлт ұстазының ұлы жолы А.Байтұрсыновтың 125 

жылдығына орай /Қ.Е.Көшербаев //Ана тiлi. – 1998. – 15 қазан. 

        Көшербаев Қ.Е. Мектеп пен мұғалiмдi не қинайды Денсаулық сақтау, 

бiлiм және спорт министрi Қ.Е.Көшербаевпен сұхбат / сұхбаттасқан 

Е.Смайыл //Егемен Қазақстан. – 1999. – 15 қыркүйек. 

        Көшербаев Қ. Бiлiм – жарық күнiң казiргi бiлiм деңгейiнiң қандай 

дәрежеде екендiгi жайында министр Қ.Көшербаевпен сұхбат /әңгiмелескен 

А.Асылбек // Заң. – 1999. - № 2. – 62-68 б. 

        Көшербаев Қ. Болашағы зор бағдарлама «Жалпы бiлiм беретiн орта 

мектептерде зиянды заттарды қолдануды болдырмау» туралы оқу 

бағдарламасына  байланысты //Қазақстан мектебi. – 1999. - № 4. – 4 б. 

       Көшербаев Қ.Е. Жаңа ғасырды қысқартумен бастады елiмiздегi 8 

жоғары оқу орны лицензияларынан  айрылды /Қ.Е.Көшербаев //Қазақстан 

мұғалiмi. – 2000. – 8 қаңтар Студент қосымшасы №1 
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       Көшербаев Қ.Е. Бiлiм мен ғылым дамуының таяу кезеңдегi басымды 

бағыттары Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрi 

Қ.Е.Көшербаевтың министрлiктiң кеңейтiлген мәжiлiсiнде жасаған 

баяндамасы // Қазақстан мұғалiмi. – 2000. – 29 қаңтар. 

       Көшербаев Қ.Е. Бағдарлама бiлiм сапасын арттыруды көздейдiҚР Бiлiм 

мен ғылым министрi Қ.Көшербаевпен сұхбат //Егемен Қазақстан. – 2000. – 4 

қазан. 

       Көшербаев Қ.Е. Бетбұрыс мектептен басталады «Қазақ тiлi» қоғамының 

құрылғанына 10 жыл толуына арналған салтанатты жиында сөйлеген сөзi 

Қ.Е.Көшербаев //Ана тiлi. – 2000. – 5 қазан. 

        Көшербаев Қ.  Еуразиялық өркениеттiң алтын көпiрi /Қ.Көшербаев //Ана 

тiлi. – 2001. – 15 қараша. 

        Көшербаев Қ.Е. Мұсекең салған жолменен...Орал обл. ұзақ жыл 

басқарған М.Б.Ықсановтың туғанына 75 жыл толуына орай /Қ.Е.Көшербаев   

// Орал өңiрi. – 2001. – 29 наурыз. 

       Көшербаев Қ.Е. «Елден ештеңе жасырмау керек» Батыс Қазақстан обл. 

әкiмi Қ.Көшербаевпен сұхбат /сұхбаттасқан Т.Құсайын  /Қ.Е.Көшербаев         

//Егемен Қазақстан. – 2002. – 19 ақпан. 

        Көшербаев Қ.   Жастар және ғаламтор: Қызылорда облысының әкімі 

Қ.Көшербаевпен әңгіме /дайындаған М.Байназарова /Қ. Көшербаев                

// Түркістан. - 2013. - 6 маусым. 

         Көшербаев Қ.   Ел мен Елбасының абыройы үшін қызмет ету - міндет. 

Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаевпен әңгіме                          

/ Қ. Көшербаев // Егемен Қазақстан. - 2014. - 23 қаңтар. 

      Көшербаев Қ.   Сырға толы Сыр елі: [Қызылорда облысының әкімі 

Қырымбек Көшербаев Сыр өңірі туралы әңгімелейді /сұхбаттасқан Итен 

Қарымсақұлы] / Қ. Көшербаев // Айқын. - 2018. - 31 наурыз. 

Ол туралы 

        Көшербаев Қырымбек Елеуұлы //Қазақстан ғылымы: энциклопедия. Т.1. 

– Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 516-517 б. 

        Көшербаев Қырымбек Елеуұлы  //Қазақстан ғалымдары. 

Энциклопедиялық анықтамалық. Т.1. – Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2012. 

– 599 б. 

        Көшербаев Қырымбек Елеуұлы //Қазақстан Республикасының білім 

министрлері: биобиблиографиялық көрсеткіш /құраст. С.С.Бүркітбаева. – 

Алматы: 2001. – 80 б. (Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана). 

        Қ.Е.Көшербаевты Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым 

министрi етiп тағайындау туралы: Қазақстан Республикасы. 

Президентінің жарлығы // Егемен Қазақстан. – 1999. – 19 қазан. 

        Қ.Е.Көшербаевты Батыс Қазақстан облысының әкімі қызметіне 

тағайындау туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің 2000ж. 18 

желтоқсан № 516 жарлығы  //Егемен Қазақстан. – 2000. – 20 желтоқсан. 
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        Қ.Е.Көшербаевты  Маңғыстау облысының әкімі қызметіне 

тағайындау туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 ж.           

24 қаңтар № 46 жарлығы  //Егемен Қазақстан. – 2006. – 25 қаңтар. 

       Қ.Е. Көшербаевты Қызылорда облысының әкімі қызметіне 

тағайындау туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 ж. 17 

қаңтарындағы     № 474  жарлығы //Егемен Қазақстан. – 2013. – 18 қаңтар 

       Бірлігіміз бен білігіміз сыналар сәт. Маңғыстау облысының әкімі 

Қырымбек Көшербаевпен сұхбат /әңгімелескен Жоламан Бошалақ //Егемен 

Қазақстан. – 2008. – 31 қазан. 

       Қарин Е.   Елбасы сенген, ел-жұрты сүйген қайраткер: [қоғам қайраткері, 

Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев туралы]         / Е. Қарин // 

Айқын. - 2015. - 22 мамыр.  

       Құлкенов М. Жақсының жақсылығын айтБатыс Қазақстан облысында 

бiлiм беру жүйесiн жолға қоюдағы әкiм Қ.Көшербаевтың басшылығы //Ана 

тiлi. – 2002. – 25 шiлде. 

       Мәскеу мемлекеттік университеті қызылордалық жастарға жыл 

сайын грант бөлмек: [Қызылорда әкімі Қ.Көшербаев Мәскеу, Санкт-

Петербург жоғары оқу орындарындағы қызылордалық студенттермен 

кездесуі /дайынд. С. Сапарбаева] //Білімді ел=Образованная страна. - 2017. - 

19 дек. - 13 б. 

       Сарбалаұлы Б.   Қайраткер: [ғалым, қайраткер Қырымбек Көшербаев 

туралы] / Б. Сарбалаұлы  // Қазақ әдебиеті. - 2015. - 6 ақпан. 

 

 

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. 

        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. 
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         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: 

        Аққайыр Ж.  Жалында, талма, жас түлек!: [2018 жылы  147 мың оқушы 

мектеп бітіреді] / Ж.Аққайыр // Айқын. – 2018. – 26 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. 

        Анаш Д. Соңғы қоңырау сыңғыры: [2018 жылғы  соңғы қоңыраумен  

құттықтау] /Д.Анаш // Егемен Қазақстан. – 28 мамыр 

        Әбіш Т.   Нұрлан Ноғаев: Мектеппен қоштасу қалтаға салмақ салмауға 

тиіс: [Атырау облысы мектептерінде соңғы қоңырау салтанатты шараны 

қарапайым өткізу жайында] / Т. Әбіш //Президент және халық. - 2018. - 27 
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школах Казахстана=Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс. - 2015. 

- № 6. - 52-53 б. 
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аяқталуына арналған соңғы қоңырау салтанатының сценарийі]                           
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// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2017. - № 5. - 

27-29 б. 

       Раманқұлова Қ.  Сыңғырла, соңғы қоңырау: [соңғы қоңырау мерекелік 

жиынының сценарийі] / Қ.Раманқұлова //Мектептегі мерекелер. – 2014. -      

№ 4. – 38-39 б. 

       Әнуарбек Ә. Cоңғы қоңыраудың сыңғыры. Биыл елімізде 146 мың 

оқушы алтын ұясынан түлеп ұшпақ / Ә.Әнуарбек  // Түркістан. -  2018. – 24 

мамыр 

        Сүлеймен Г.   Сыңғырла, соңғы қоңырау / Г. Сүлеймен //Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. - 2017. - № 5. - 55-60 б. 

      Сыңғырла, соңғы қоңырау: [соңғы қоңырау өткізудің сценарийі]                

/ С. Жарболина   т.б. //Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. - 2018. - № 2.                

- 55-57 б. 

       Тулеубаева Б. Сыңғырла соңғы күміс қоңырау...: [соңғы қоңырау 

жиынының сценарийі] /Б.Тулеубаева //Республика ұстаздары. – 2014. -         

№ 7-8. Сәуір 

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

жоғары жаза қолдану үкімі шығарылған. Қазақстанда саяси себептер 

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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конференция өтті / Б. Ахмет //Алматы ақшамы. - 2017. - 17 қазан. 

       Әбдәкімұлы М.   «Жылантақыр» жұты және зұлматтың жалғасуы.1917-

1937 жылдары қазақ жері бүкіл тарихында көрмеген қырғынға куә болды        

/ М. Әбдәкімұлы  //Түркістан. - 2014. - 29 мамыр. 

        Әбдәкімұлы М.   Тозақ жылдар. 1931-33 жылдардағы ашаршылық екі 

жарым миллион қазақты опат етті / М. Әбдәкімұлы //Түркістан. - 2014. -        

1 мамыр. 

        Әбікенова К.   Қазақстандағы саяси репрессиялау салдары / К. Әбікенова 

// Қазақ тарихы. - 2017. - № 9. - 10-11 б. 

       Әкебаев Б.   Қолдан жасалған қасірет: [1930-31 жылдардағы ашаршылық 

туралы] / Б. Әкебаев  //Ана тілі. - 2017. - 10-15 наурыз. 

       Әнесұлы Ж.   Қуғынмен басталып, азаппен аяқталған ғұмыр: 31 мамыр - 

саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні                       

/ Ж. Әнесұлы  //Ана тілі. - 2016. - 26 мамыр - 1 маусым. 

      Әнесұлы Ж.   Алаш туын көтергендер: [Алаш қозғалысына 100 жыл]          

/ Ж. Әнесұлы //Президент және халық. - 2017. - 20 қаңтар. 

       Әнуарбек Ә.   Алаштың туы астында арыстарымыз жанкешті 

күрескерліктің үлгісін көрсетті: [Алашорда 100 жыл] / Ә. Әнуарбек                  

// Түркістан. - 2017. - 19 қазан. 

       Бектас Г.   Алаш - қазақтың темірқазығы: [2017 жылы - Алаш 

қозғалысының 100 жылдығы] / Г. Бектас //Айқын. - 2017. - 21 қаңтар. 
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/ Б. Қойшыбаев  //Алматы ақшамы. - 2018. - 31 мамыр. 

      Қозыбақова Ф.   Тұрар Рысқұлов және аштықпен күрес / Ф. Қозыбақова, 

Б.Тілеп (Тілепі) //Қазақ тарихы. - 2019. - № 1. - 29-30 б. 

      Құлыяс Т.   Көзден аққан қанды жас: [1937 жылы ашылған «Алжир» 

әйелдер лагерінде болып, 1938 жылы атылған педагог, ғалым Шахзада 

Шонанова туралы] / Т. Құлыяс  //Қазақстан әйелдері. - 2014. - №4. - 6-9 б. 

     Құрманбаева А.   Тау тұлғалары биіктей түскен Алаш арыстарын ұлықтау 

- ұлттығымыздың кепілі: [«Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің 100 

жылдығына орай] / А. Құрманбаева  //Түркістан. - 2017. - 30 қараша. 

     Мұхатова О.Х.   Қазақстандағы ашаршылықтың себептері мен 
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дәстүрлі мал шаруашылығының күйреуі: [1931-1933 жылдардағы 

ашаршылық] / Т. Омарбеков  //Аңыз адам. - 2013. - № 4. - 10-14 б. 
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// Түркістан. - 2015. - 28 мамыр. 
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мамыр - 4 маусым. 

        Сүндетұлы Қ.   Қуғын-сүргін құрбандары: [30 жылдардың қуғын-сүргін 

құрбандары, Батыс Қазақстан облысында қызмет еткен Халел 

Досмұхамедұлы, Төлепкерей Өтеулиев, Серікқали Жақыпов, Шияп 

Қожахметов туралы] / Қ. Сүндетұлы //Ана тілі. - 2018. - 8-14 ақпан. 

       Тарихтағы қасіретті қасиеттеу - парыз: [саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу күніне орай ғалым, әдебиеттанушы, саясаттанушы, 

тарихшы, философ мамандармен өткізілген әңгіме] //Қазақ әдебиеті. - 2014. - 

30 мамыр - 5 маусым. 

       Тәтімов М.   Ұлттық трагедия алдында қазақтардың саны 4 миллион 850 
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        Хасан С.   СЛОН сорлатқан қазақтар: [СЛОН - Соловецкий лагерь 
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аралдарындағы лагерде болған қазақтар] / С. Хасан  //Айқын. - 2017. -8 сәуір. 

      «Ұлы нәубетке» кінәлі кім?: [Қазақстандағы ашаршылық және қуғын-

сүргін] /дайындаған С.Әмірбекұлы, Н.Сұлтан //Айқын. - 2015. - 30 мамыр. 

 

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 
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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.  
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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.  

         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- 
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елдігімнің белгісі» атты сайыс сабағын, «Мемлекеттік рәміздер» кітап 

көрмесін, «Өз Мемлекетінің рәміздерін білесің бе?» атты сайыс   

ұйымдастыруға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

            Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасының 

Конституциялық Заңы.    

          «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы: 2012 жылғы 28 маусымдағы №23-V Қазақстан 

Республикасының Заңы /Қазақстан Республикасы. Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Заңы //Қазақстан Республикасы 

Парламентінің жаршысы. - 2012. - №12. - 82-қ. Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік рәміздер мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы: 2012 жылғы 28 маусымдағы 

№24- V Қазақстан Республикасының Заңы / Қазақстан Республикасы. Заң       

// Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы . - 2012. - №12. - 84-қ. 

     Қазақстан Республикасы. Үкімет. 

     Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын 

және олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

Гимнінің мәтінін орналастыру ережесін бекіту туралы: Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2007 ж. 2 қазандағы № 873 қаулысы / Қазақстан 

Республикасы. Үкімет. Қаулы // Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. - 2007. - № 36. - 410-қ. 

      Қазақстан Республикасы. Үкімет. 

     «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік 

Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Гимнінің мәтінін орналастыру ережесін бекіту туралы» 
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Республикасы Үкіметінің 2012 ж. 30 қараша № 1528 қаулысы /Қазақстан 

Республикасы. Үкімет. Қаулы // Егемен Қазақстан. - 2013. - 23 қаңтар. 
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қағидаларын бекіту туралы: ҚР Үкіметінің 2015 ж. 31 желтоқсан № 1186 

қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы 
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       Жанайдаров О. Менің елім – Қазақстан /О.Жанайдаров.- Алматы: 

Балауса, 2003. – 160 б. 

       Шаймерденов Е.Ш.   Елтаным: тарихи-философиялық рәмізбаян              

/ Е. Ш. Шаймерденов. - Алматы: Экономика, 2005. - 304б. 

*      *      * 

        Айтжанова Р.   Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері мен 

наградалары / Р. Айтжанова //Қазақ тарихы:әдістемелік журнал. - 2015. - № 9. 
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[4 маусым - Мемлекеттік рәміздер күні] / Е. Жұмахметұлы //Алматы ақшамы. 

- 2014. - 3 маусым. 

        Избасарова М.  Мемлекеттік рәміздер - ұлттық мақтаныш:[тәрбие 
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Бектас, Айдана Нұрмұхан // Айқын. - 2017. - 3 маусым. 

   Мұқанова А.   Елі сүйген, елін сүйген елбасы: [тәрбие сағаты]                    

/А. Мұқанова// Ұлағат. - 2014. - № 3. - 34-39. 

        Мұңасаева Р.Н.   «Елі сүйген, елін сүйген елбасы»: [мерекелік жиын]       

/ Р. Н. Мұңасаева //Қазақ тілі Қазақстан мектебінде=Казахский язык в 

казахстанской школе. - 2014. - № 3. - 45-48 б. 

       Садуақасова М.Р.   «Мемлекеттік рәміздер - ұлт мақтанышы»: [тәрбие 

сағатында мемлекеттік рәміздер туралы өткізген ауызша журналы]               

/М. Р. Садуақасова // Бастауыш мектеп. - 2014. - № 1. – 59 б. 
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       Смағилақызы А.   Мемлекеттік рәміздер - мақтанышым: [тәрбие сағаты] 

/ А. Смағилақызы // Бастауыш мектеп. - 2015. - № 9-10. - 66-б. 

        Сүйіншәлиева Б.   Мемлекеттік рәміздерге құрмет / Б. Сүйіншәлиева 

// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2016. - № 12. - 74-78 б. 

       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 

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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

      Абилова А.А. Экологиялық сабақ / А. А. Абилова // Оқыту - тәрбиелеу 

технологиясы. - 2016. - № 6. - 50-51 б. 



97 

 

      Абилкасимова Ж.   Табиғат - біздің ортақ үйіміз: [автор «Табиғат- біздің 

ортақ үйіміз» атты «Брейн-ринг» жарыс сабағын ұсынады]                               

/ Ж. Абилкасимова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 10. -  

2-4 б. 

         Акуева Т. Экология - ел тағдыры / Т. Акуева, Р.Исаева //Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 11. - 2-8 б. 

      Ахметсафина А.К.   Жер - Ана жыламасын:[«Семей – Невада» қоғамдық 

қозғалысы және қоршаған ортаны қорғау туралы сабақ] / А. К. Ахметсафина 

//Внеклассная работа в школах Казахстана=Қазақстан мектептеріндегі 

сыныптан тыс жұмыс. - 2015. - № 6. - 36-37 б. 

      Байқұлова А.   Табиғатты аялайық! / А. Байқұлова //Бала тәрбиесі. - 2017. 

- № 6. - 14-16 б. 

      Бастауыш мектепте экологиялық тәрбие беру бойынша қолданбалы 

курс //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного 

руководителя. - 2018. - № 7. - 16-22 б. 

       Бекқалиева Ұ.  Экологиялық білім беру - бүгінгі күннің талабы                         

/ Ұ. Бекқалиева //Бастауыш мектепте оқыту=Обучение в начальной школе. - 

2016. - № 1. - 16-17 б. 

       Божимова Р. Табиғат – тіршілік көзі: [табиғатты қорғауға арналған  

ойын түрінде өткізілетін  тәрбие сағаты]  //Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. – 2017. - № 3. – 2-3 б. 

     Ботабекова Б.Т.   Экологиялық тәрбие беру / Б. Т. Ботабекова // Оқыту-

тәрбиелеу технологиясы. - 2018. - № 5. - 36-37 б. 

      Гильманова Г.С.   Оқушылар бойына экологиялық білім беру мен 

тәрбиені дарыту / Г. С. Гильманова //Биология Қазақстан мектебінде = 

Биология в казахстанской школе. - 2017. - № 4-5. - 9-10 б. 

       Дүйсалина Д.   Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұны 

айтуға тілі жоқ: [кеш түріндегі музыкалық сабақ] / Д. Дүйсалина // Мектеп - 

45 минут. - 2015. - № 4. - 44-45 б.     

     Ендибаева Г.У.   Қоршаған ортаны сақтай білеміз бе?: [экологиялық 

проблемалар] / Г. У. Ендибаева // География, биология, экология орта 

мектепте. - 2017. № 1. - 49-б. 
 

       Жандыкеева Ж.   Экологиялық білім мен тәрбие беру / Ж. Жандыкеева 

// Бала тәрбиесі. - 2018. - № 1. - 19-22 б. 

      Заева А.Н.   Аяласаң, табиғатты аяла:[«Аяласаң табиғатты аяла» атты 

ашық тәрбие сағаты] / А. Н. Заева //Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері.  - 2015. - № 10. - 36-38 б. 

      Капбасова Б.К.   Табиғат әлеміне қамқорлық жасау және күтіп 

баптаудағы мектеп жасына дейінгі баланың іс-әрекеті / Б. К. Капбасова 

// Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. - 2017. - № 12. - 18-20 б. 

      Карбузова Г.А.   Адам және табиғат:[бастауыш сынып оқушыларына 

экология және адам өміріндегі оның рөлі туралы ұғымдарды қалыптастыру] / 

Г. А. Карбузова // Білім кілті=Ключ знаний. - 2016. - № 8. - 15-16 б. 



98 

 

       Нүпбаева А.А. Қазақстандағы қазіргі экологиялық жағдайлар                       

/ А. А. Нүпбаева //Современное образование в школе, колледже и вуз-е. - 

2016. - № 6. - 20-21 б. 

          Нүрекенова М.Т.   Табиғатты қорғау - баршаның міндеті:[қоршаған 

ортаны қорғау туралы аралас сабақ] / М. Т. Нүрекенова //Биология, 

география және экологияны мектепте оқыту әдістемелігі. - 2015. - № 1. - 25-

26 б. 

       Солтанбекова Г.М. «Табиғатым – тағдырым» экологиялық сабақ                

/ Г. М. Солтанбекова //Жанұя мен мектептегі тәрбие=Воспитание в семье и 

школе. - 2016. - № 4. - 32-б. 

      Тасмағамбетова А.   Табиғатты аялайық / А. Тасмағамбетова 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2017. - № 6. - 4-6 б. 

        Төлебаева Ұ.   Жеке тұлға бойындағы экологиялық мәдениет                        

/ Ұ. Төлебаева //Педагогика мәселелері=Вопросы педагогики. - 2016. - № 2. - 

41-43 б. 

      Шаяхметова Қ.   «ЭКО-ӘЛЕМ» зертханасындағы шығармашылық 

жұмыстардың таныстырылымы / Қ. Шаяхметова // Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. - 2016. - № 10. - 8-10 б. 

      Шотаева Д. Адамның табиғатсыз күні жоқ...: [жаңа технологиялық 

элементтерді пайдалана отырып оқушыларға экологиялық тәрбие беру]           

/ Д. Шотаева  //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2017. - № 1. - 3-4 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. 
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Мектеп бітіру кеші бағдарламасының сценарийіне «Жас ұлан», «Жас 

қыран» республикалық қозғалыстарының көшбасшыларының, жастар  

қоғамдық бірлестіктерінің көшбасшыларының, «Нұр Отан» ХДП жастар 

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: 

          Алдабергенқызы Т.   Жанарға  жас  келген сәттер: [соңғы қоңырау мен 

мектеп бітіру кеші қалай өтуі керек деген мәселеге  пікір] / 

Т.Алдабергенқызы // Түркістан. – 2019. – 30 мамыр 

         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. 

          2018 жылғы мектеп бітірушілердің қорытынды аттестаттауына 

арналған қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математика 

бағыттары бойынша эссе тақырыптары  
// Eгемен Қазақстан. - 2018. - 11 сәуір. - 9 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. 

         «Ұшырса ұямыз, қалайша қиямыз?» Мектеп бітіру кешіне шамадан 

тыс шығындалудың қажеті бар ма?: [сауалнаманы жүргізген Құралай 

Иманбекқызы] //Алматы ақшамы. – 2018. – 26 мамыр 

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

жалпы жобасы) / А. Ырғызбаева  //Тәрбие құралы. - 2015. - № 2. - 14-15 б. 
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6 шілде -  Қазақстан Республикасының астанасы күні 

      Астана Алматының орнына Қазақстан Республикасының астанасы 

болып 1997 жылдың желтоқсанында жарияланған еді. Келесі жылдың жаз 

айында республиканың жаңа астанасының ресми тұсаукесері болып өтті.     

     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. Астананы көшіру туралы идея елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтікі. Астана – қазақ халқының мақтанышына айналды. Дүние 

жүзінің түкпір-түкпірінен келгендердің барлығы тамсанып, таңғалып 

тамашалайтын қала болды. 

       Ал 2019 жылдың 23 сәуіріндегі Президент Қ.Тоқаевтың жарлығымен 

Астана қаласы Қазақстан Республикасының астанасы – Нұр-Сұлтан қаласы 

деп қайта аталды.  

       Нұр-Сұлтан республикамыздың саяси және әкімшілік орталығы, Ата 

Заңның түпнұсқасы, Мемлекеттік Ту мен Елтаңбаның эталондары тұрған 

жер.        

         Оқушыларды өз Отанын сүюге, елордасы – Нұр-Сұлтанды мақтаныш 

етуге тәрбиелеу мақсатында өтілетін «Нұр-Сұлтан – сәулетті қала» атты 

тәрбие сағатын өткізуге болады. Тәрбие сағатының көрнекіліктері: 

интерактивті тақта, қанатты сөздер, «Нұр-Сұлтан айшықтары» стенді.       

Нұр-Сұлтан қаласының көрікті орындары мен ғимараттарының түрлі-түсті 

суреттері,  Н.Ә.Назарбаевтың «Еуразия жүрегінде» кітап көрмесі, Нұр-

Сұлтан қаласының гербі.  Сабақта Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласының 

ерекшеліктерін салыстыра отырып, Нұр-Сұлтан қаласының тарихы 

баяндалады. Нұр-Сұлтан қаласы туралы әндер айтылып, викториналық 

сұрақтар  қою арқылы оқушылардың ел тарихы туралы білімдерін дамытуға 

болады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

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

          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. 

         Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 

жылдығын  мерекелеу туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің Өкімі. 

2017 ж. 27 қыркүйек № 188 // Егемен Қазақстан. – 2017. – 2 қазан 
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       Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) 

       Қазақстан Республикасы астанасының 20 жылдығы құрметіне арналған 

мерекелік медаль туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 

жылғы 17 сәуірдегі № 667 жарлығы / Қазақстан Республикасы. Президент 

(1991-; Н.Ә.Назарбаев) //Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2018. - № 19. - 3 б. 

       Қазақстан Республикасы. Президент (2019-; Қ.Тоқаев). 
    Қазақстан Республикасының астанасы - Астана қаласын Қазақстан 

Республикасының астанасы - Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта атау туралы: 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 ж. 23 наурыз № 6 жарлығы           

/ Қазақстан Республикасы. Президент (2019-; Қ.Тоқаев) // Егемен Қазақстан. - 

2019. - 25 наурыз. 

         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. 

       Смайыл А.   Астана ғасырлары: тарихи танымдық әдебиет / А. Смайыл. - 

Астана: Педагогика-Пресс, 2010. - 416 б. 

       Шахай Ш.    Астана - Қазақстанның жүрегі = Astana -Heart of 

Kazakhstan: кітап-фотоальбом / Ш. Шахай. – Алматы: Сарыарқа , 2012.- 340 б 

*      *     * 

         Ақмоладан - Нұр-Сұлтанға дейін: [қазіргі астананың тарихы] 

// Қазақ әдебиеті. - 2019. - 5-11 шілде. - 1,12-13 б. 

        Анаш Д.   Нұр - Сұлтан. Елдік пен мемлекеттіліктің жаңа бренді: 

[Қазақстанның астанасы - Нұр-Сұлтан аталуы] / Д. Анаш 
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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 «Жас 

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. 

         4. Өзін тұрмыста, қоғамдық өмірде сыпайы, қарапайым мінезде 

ұстайды. 
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         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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Шілде 

25 жұлдыз 

Әдебиет зерттеуші, филология ғылымының докторы, 

профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

Академиясының академигі, Халық ағарту ісінің озаты 

Шәмшиябану Қанышқызы Сәтбаеваның туғанына 90 жыл 

(25.7.1930-1.1.2002) 

      Сәтбаева Шәмшиябану Қанышқызы 1930 жылы 25 шілдеде қазіргі 

Павлодар облысы Баянауыл ауданы Қ.Сәтбаев атындағы ауылда дүниеге 

келген. 

      1950 жылы Қазақ педагогикалық институтын (қазіргі Абай атындағы 

Қазақтың Ұлттық педагогикалық университеті) бітірген. 1954-1965 жылдары 
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осы институтта, 1965 жылдан Қазақстан Ғылым Академиясының  Әдебиет 

және өнер институтында аға ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі 

қызметтерін атқарды. 

      Ғылыми-зерттеу еңбектері әдебиет тарихына, салыстырмалы әдебиеттану 

(компаративистика) мен әдебиеттер байланысын зерттеуге арналған. 

Ш.Сәтбаева еңбектерінде әлемдік сюжеттер, интермәтіндер, көркем аударма, 

әдеби сапарнама секілді компаративизм мәселелері қамтылған. Ол «Орта 

Азия және Қазақстан әдебиетінің тарихы» (1961), басылымында қазақ 

әдебиеті бөолімін әзірлеуге қатысты, «Қазақ әдебиетінің ұлт-аралық 

байланысы» (1970), «Әдебиеттер достығы» (1986) жинақтары мен «Қазақ 

әдебиеті тарихының» - 3 томын шығаруға белсене атсалысты. «ХІХ-ХХ 

ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ-еуропа әдеби байланыстары» (1972), 

«Әдеби байланыстар» (1974), «Қазақ әдебиеті мен Шығыс» (1982), т.б. 

монографиялары жарық көрді. Ш.Сәтбаеваның зерттеулерінде Фердоуси 

«Шахнамасының» қазақ тіліндегі нұсқасы, нәзирагөйлік дәстүрде жазылған 

қазақ тіліндегі нұсқасы дастандары, Абай шығармасындағы шығыстық 

сюжеттер қолданысы кеңінен қамтылған. 

      Зерттеушінің ғылыми еңбектері ұлттық  салыстырмалы әдебиеттану 

ғылымына арналған алғашқы ғылыми зерттеулер ретінде жоғары бағаға ие 

болды. Ш.Сәтбаева алашордашыл қаламгерлердің шығармашылық мұрасын 

зерттеген сарапшылар құрамында Ш. Құдайбердіұлы, А.Байтұрсынов 

шығармаларын жүйелеу, жарыққа шығару ісін басқарды, олардың өмірі, 

шығармашылығы   жайлы зерттеулер жазды. 

      Ш.Сәтбаева орта мектепке арналған «Қазақ әдебиеті» әдістемелік оқу 

құралының, орыс бөлімі студенттеріне арналған «Қазақ әдебиеті» (1979) 

оқулығы авторларының бірі. 

      Ш.Уәлиханов шығармашылығы жайлы зерттеулері үшін Қазақстан 

Ғылым Академиясының Ш.Уәлиханов атындағы сыйлығын алды (1990). 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

    Сәтбаева Ш.К. Әдеби байланыстар /Ш.К.Сәтбаева. – Алматы: Жазушы, 

1974. – 315 б. 
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     Сәтбаева Ш.Қ. Әдебиет мерейі / Ш.Қ.Сәтбаева. – Алматы: Қазақстан, 

1981. – 83 б. 

    Сәтбаева Ш.Қ. Достық дастандары: Зерттеулер, мақалалар 

/Ш.К.Сәтбаева. – Алматы: Жазушы, 1983. – 248 б. 
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       Сәтбаева Ш.Қ. Сәулелі әулет /ред. М.Әкімжанов, А.Бермаханов. – 

Алматы: Қазақстан, 1996. – 175 б. 

      Сәтбаева Ш.Қ. Уақыт шуағы. 2 томдық мақалалар жинағы 

/Ш.К.Сәтбаева. – Алматы: Ғылым, 2000. – 656 б. 
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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. 
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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 

Өмірді сүйе білейік, 

- Дос болайық бәріміз, 

- Біз – көңілді балалар, 

- Сыпайылық – адамгершілік айнасы; 

- Тіл достықтың тірегі, 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 

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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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 

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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Тамыз 

10 жұлдыз 

Қазақтың ұлы ақыны, кемеңгер ойшыл, сазгер, 

ағартушы, жазба әдебиетінің негізін салушы Абай 

Ибраһим Құнанбаевтың туғанына 175 жыл 1845-

1904 

      Құнанбаев Абай Ибраһим 1845 жылы Семей облысының Абай 

ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге келген. 

      Абай ең әуелi ауыл молдасынан сауат ашып, одан кейiн әкесi оны 

Семейге оқуға жiбердi. Әуелi ол Ғабужаппардың, кейiн Ахмет Ризаның 

медресесiнде үш жыл дәрiс алады. Бұл жылдары ол араб, парсы, шағатай 

тiлдерiн меңгерiп, Шығыс классиктерi Науаи, Низами, Фирдоуси, Саади, 

Жами, Сайхали шығармаларымен танысады. Сонымен қатар А. Құнанбаев 

Семей қаласындағы орысша приход мектебiнде аз уақыт оқыды. Он үш 

жасында Абайды әкесi Құнанбай оқудан шығарып өз қасына алады да, ел 

билеу әдiсiн үйретiп, өз үлгiсiне баули бастайды. Абай ел iшiндегi әр түрлi 

мәселелерге араласады. 1875-1878жж. болыс болып, ел билеуге тiкелей 

араласып, әр түрлi даулы iске келiсiм айтып, күрделi мәселелердi шешуге 

қатысты. Көптеген мәселелердiң түйiнiн табу үшiн оқу-бiлiм қажет екенiн, 

орыстың тiлi мен мәдениетiн тиянақты түрде игеруге күш салу керектiгiн 

түсiндi. Сөйтiп, бос уақыттың бәрiн кiтап оқуға жұмсады. Семейге жер 

аударылып келген Е.П.Михаэлис, Н.И.Долгополов, Б.С.Гросс және тағы 

басқалармен  танысып, қарым-қатынас жасады. Көптеген орыс жазушылары 

А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, Ю.М.Лермонтов тағы басқа ақын-жазушылардың 

шығармаларын қазақ тiлiне аударды. Шиллердi, Гетенi, Байронды т.б. 

қазақша сөйлеттi. Кемеңгер ойшылдың «Қара сөздерi» - ХIХ ғасырдың 

екiншi жартысындағы қазақ халқының болмысын зерделеген шығарма. 

Мұнда жұртымыздың қараңғылықты қармалаған ауыр халiн ашып айтып, 

оның себептерiн iздестiредi, ұғындырады, жарыққа жетелер жалғыз жол - 

оқу-бiлiм екенiн түсiндiредi. 

       Абай шығармалары бiз үшiн аса қымбат мұра екендiгiн, Абайдың қазақ 

әдебиетiнiң тарихында ерекше орны бар классик ақын екендiгiн дәлелдейдi. 

Абай есiмi жер жүзi халықтары үшiн Шекспир, Гете, Пушкин есiмдерiмен 

қатар тұр. Өйткенi, асыл сөздерi тек бiр халықтың ғана емес, бүкiл 

адамзаттың рухани қазынасына айналды. 

      Ақын таланты мен еңбегiне деген үлкен құрмет - 1995 жылы ЮНЕСКО 

шешiмiмен Абайдың туғанына 150 жыл толуы әлемдiк деңгейде тойлануы 

болды. Бұл дүние жүзi халықтарының ұлы ақынға, оның мәңгi жасайтын 

шығармаларына бас июi едi. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
       Абай Құнанбаев.   Шығармалардың толық жинағы. Т.1. / Абай 
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Г.Құрманбаева. - Алматы: Рауан, 1996. – 135 б. 
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Байназарова, С. Пенькова. – Алматы: Жазушы, 1971. – 36 б. 
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Алматы: ҚРҰК, 1997. – 109 б. 
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35 б. 

       Ахметов Ғ. Ұлы Абай және оның жазған заңдары /Ғ.Ахметов //Заң. – 

2006. - № 5. – 25-27 б. 

        Бәтенова Н.Ж. Абай философиясындағы адам мәселесі /Н.Ж.Бәйтенова 

//Абай. – 2006. - № 3. – 21-25 б. 

        Біләл Қ. Хакім Абай дүниетанымы /Қ.Біләл //Қазақ әдебиеті. – 2006. – 24 
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арнаулары хақында / Б. Ердембеков //Астана ақшамы. - 2012. - 25 ақпан. 

       Ерназарова Ғ.Н.   Абай және сопылық ілім: [Абай ислам дінін білген, 

сопылық жолды ұстанған] / Ғ. Н. Ерназарова //Қазақстанның ғылыми 
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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». 

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». 
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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» 

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» 

2018 жыл 

         Тақырыбы: «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами 

капитал» 

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 

        Асан М.  Тамыз кеңесі: білім саласында қандай бетбұрыс бар?: [2018 ж. 

тамыз кеңесі Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами 

капитал» атты тақырыппен өтті ] /М.Асан //Егемен Қазақстан. – 2018. – 20 

тамыз 

       Әбдиев Е. Ұстаз еңбегі елеулі: [Жамбыл облысында «Білімді ел – мәңгі 

ел» тақырыбында  тамыз кеңесі өтті] /Е.Әбдиев  //Айқын. – 2016. – 25 тамыз 
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       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 – 

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. 
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       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 

        Ескендір Р. Жаңалығы көп жаңа оқу жылы. Жаңа оқу жылынан бастап 

900 мұғалімнің жалақылары 50 пайызға дейін көтерілмек: [Алматы қаласы 

білім жүйесі қызметкерлерінің «Төртінші өнеркәсіптік революция  

жағдайындағы адами капитал» атты  дәстүрлі Тамыз кеңесі өтті] /Р.Ескендір 

// Алматы ақшамы. – 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.  

          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. 
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       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. 

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. 
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         Үйренішбекқызы А.  Сапалы білім санмен өлшенбейді: [елордада білім 

саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз мәслихаты болып өтті]                         

/А. Үйренішбекқызы //Егемен Қазақстан. - 2011. - 24 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. 

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. 
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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 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Тамыз 

18 жұлдыз 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор ҚазКСР 

Ғылым академиясының корреспондент мүшесi, Қазақ КСР 

Жоғары мектебiнiң еңбек сiңiрген қызметкерi Яхия 

Әубәкiрұлы Әубәкiровтың туғанына 95 жыл 18.8.1925-

23.06.2008 

       Әубәкiров Яхия Жақия Қарағанды облысы Шет ауданында дүниеге 

келдi. Омбы педагогикалық училищесiн 1941 ж., Қарағанды мұғалiмдер 

институтын 1942 ж., Омбы мемлекеттiк университетiн 1949 ж. бiтiрген.  

      1949-1963 жылдары Қазақтың мемлекеттік университетінде (қазіргі әл-

Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық университеті) аспирант, ассистент, 

оқытушы, оқу iсi бойынша проректор, кафедра меңгерушiсi, 1963-1972 ж.ж. 

Алматы халық шаруашылығы институтында қазiргi Т.Рысқұлов атындағы 

Қазақтың экономикалық университеті профессор, кафедра меңгерушiсi 

болды.  
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      Негiзгi ғылыми еңбектерi Қазақстанның ауыл шаруашылығында 

экономика заңдарын пайдалану, әлеуметтiк-экономикалық өзгерiстер, 

мемлекеттiк меншiк пен жекешелендiру проблемаларын зерттеуге арналған. 

АҚШ, Англия, Ресей, Болгария, Венгрия, Мексика мемлекеттерiнде ғылыми 

баяндамалар жасап, конференциялар мен симпозиумдарға қатысқан. 

Еңбектерін 2020 жылға арналған  орыс тiлiндегi күнтiзбектен қараңыз. 
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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: 

        Бозтаев К.   Семей полигоны: «Қайнар қасіреті» / К. Бозтаев. - Алматы : 

Қазақстан, 1997. – 296 б. 

   «Семей. Арал. Балқаш...»: әдебиеттердің ұсыныс тізімі / құраст.              

Қ.С. Сауенова. - Алмат : Респ. жасөспірімдер кітапханасы, 1991. – 21 б. 

*     *     * 

        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. 
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      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 

комитетінің бірінші хатшысы Мұхамедғали Әленұлы Сужиков туралы]           

/ Ә. Бәкір //Астана ақшамы. - 2014. - 30 тамыз. 
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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 
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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. 

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.    

   

 



137 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Қазақстан Республикасы. Конституциялық заң. 
    Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы: 

Конституциялық Заң. 2007 ж. 4 маусым. № 258-ІІІ ҚРЗ / Қазақстан 

Республикасы. Конституциялық  заң //Қазақстан Республикасы 

Парламентінің жаршысы. - 2007. - № 11. - 72-қ. 

         Қазақстан Республикасы. Заң. 

    Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы: Қазақстан Республикасының Заңы. 2017 ж. 10 

наурыз № 51-ҮІ ҚРЗ / Қазақстан Республикасы. Заң 

// Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. - 2017. - № 5. - 9-қ. 

         Назарбаев Н. Конституция бойынша өмір сүру - азат адамдардың 

артықшылығы /Н. Назарбаев //Егемен Қазақстан. - 2010. - 28 тамыз. 

      Назарбаев Н. Конституция үшін күрес: Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Назарбаев пен журналист С. Абдрахмановтың сұхбат 

кітабынан  //Егемен Қазақстан. - 2011. - 30 қыркүйек. 

         Абдукаримова З.Т. Қазақстан Республикасының Конституциялық 

құқығы: оқу-әдістемелік құрал /З.Т.Абдукаримова. – Тараз: Тараз 

университеті, 2010. – 92 б. 

         Байкенова Ш.  Мен  – Қазақстан азаматымын / Ш.Байкенова. – Алматы: 

балалар әдебиеті. – 2011. – 112 б. 

          Конституция күні. Мемлекеттік рәміздер: жалпы білім беретін, 

кәсіптік-техникалық мектептерге және педагогикалық колледждерге 

арналған  әдістемелік  құрал. - Алматы: РБК, 1996. – 24 б. 

       Табанов С.А.   Күрделі заманның өтпелі кезеңдеріндегі қазақ қоғамы Ата 

заңдарының (Конституцияларының) тарихи-құқықтық сабақтастығы : оқулық 

басылым / С. А. Табанов, А.Ә. Оразова. - Алматы : Жеті жарғы, 2005. - 360 

бет. 

       Шаймерденов Е. Елтаным /Е.Шаймерденов. – Алматы: Экономика, 2005. 

– 304 б.  

   *   *   * 

        Абдолла С.  Тәуелсіз елдің тұғыры: [30 тамыз Қазақстан 

Республикаксының Конституциясы күні] /С.Абдолла //Егемен Қазақстан. – 

2018. – 30 тамыз 

      Абильмажинова Н.С.   Дөңгелек үстел: [құқықтық білімдерін толықтыру 

мақсатында «Балам бол, басқа бол, бәріңе заң біреу-ақ» атты тәрбие сағаты]     

/ Н. С. Абильмажинова, Г. К. Абылова //Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. - 

2017.- № 6. - 9-10 б. 

       Айтбаев Қ.   Әр бабы байыпты, әр сөзі салмақты: [30 тамыз - 

Конституция күні] / Қ. Айтбаев //Егемен Қазақстан. - 2016. - 30 тамыз. 

      Асанкелдіұлы А.   «Бейбітшілік қабырғасы» - бейбіт өмір символы: 

[Астана қаласының 20 жылдығына орай тұрғызылған  «Бейбітшілік 

қабырғасы» монументі 29 тамыз- ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-

қимыл күні салтанатты түрде  ашылды] / А. Асанкелдіұлы //Егемен 

Қазақстан. - 2018. - 30 тамыз. 



138 

 

      Арын Е.  Конституционализм: қазақстандық даму жолы /Е.Арын //Егемен 

Қазақстан. – 2018. -  24 тамыз 

      Аюбекова К. Құқық және жастар: [колледж студенттерінің құқықтық 

сауаттылығын арттыру] /К.Аюбекова //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. 

– 2017. - № 7. – 36-37 б. 

      Әленов Т.  Конституция – тұрақтылық тұғыры: [30 тамыз Конституция 

күні] /Т.Әленов //Егемен Қазақстан. -  2018. – 23 тамыз 

        Бақтиярұлы М.   Қазақтың қамын қолдаған құжат: [Қазақстан 

Республикасының Конституциясына 20 жыл] /М. Бақтиярұлы 

// Егемен Қазақстан. - 2015. - 29 тамыз. 

        Джумагазиева Б.   Ата заңымыз - елдігіміздің асыл тірегі.[Қазақстан 

Коституциясы туралы терең білім беру] /Б. Джумагазиева 

// Мектептегі  сыныптан  тыс  жұмыстар. - 2016. - № 9. - 5-7 б. 

        Ешенгазиева Б.С.  Ата заңым - айбыным!: [Конституция күніне 

арналған тәрбие сағаты] / Б. С. Ешенгазиева //Педагогика және оқушы 

психологиясы. - 2017. - № 1. - 37-38 б. 

        Жайылғанова А.   Ата Заңның артықшылығы - әлеуетінде: [Қазақстан 

Конституциясына 20 жыл] /А. Жайылғанова //Егемен Қазақстан. - 2015. -      

29 тамыз. 

       Жақсылықов Р. Конституция – тәуелсіздік кепілі /Р.Жақсылықов                 

// Түркістан. -  2018. – 30 тамыз 

       Жалаири Ө.Ш.   Әр азамат Ата Заңды құрметтесін: [30 тамыз 

Конституция күні] / Ө. Ш. Жалаири //Президент және халық. - 2017. -            

25 тамыз. 

        Жолмұхамбетова В.   Ата Заң - елдігімнің еңсесі (30 тамыз - 

Конституция күні) / В. Жолмұхамбетова //Қазақстан тарихы: әдістемелік 

журнал. - 2016. - № 8. - 70-73 б. 

       Жорабаева Ғ.Б.   Конституция - еліміздің Ата заңы:[тәрбие сағаты]            

/ Ғ. Б. Жорабаева //Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. - 2015. -       

№ 1. - 17-18 б. 

        Имамбаева Д. Оқушыны еңбекке баулу оның құқығын бұзу болып 

табыла ма? / Д. Имамбаева // Ана тілі. - 2017. - 16-22 ақпан. 

        Кубенбекова К.   Өмірге келдің, заңыңды білгін: [«Ата заң» күніне 

арналған әдеби кештің сценарийі] / К. Кубенбекова //Мектептегі сыныптан 

тыс жұмыстар. - 2014. - № 8. - 25-29 б. 

        Қабыланов Ж.Б. Қазақстан Республикасының Конституциялық 

негіздері, Конституция - Қазақстан Республикасының негізгі заңы. Қоғам 

және мемлекеттегі Қарулы күштер / Ж. Б. Қабыланов //Алғашқы әскери 

дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері=Начальная военная подготовка. 

Основы безопасности жизнедеятельности. - 2017. - № 4. - 4-5 б. 

       Мәми Қ. Ата Заңның арайы: [30 тамыз – Конституция күні туралы 

Конституциялық Кеңес төрағасы Қайрат Мәмимен әңгіме / әңгімелескен 

А.Тасболат]  // Егемен Қазақстан. – 2018. – 30 тамыз. 



139 

 

       Михеева Г.А.  Оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу / Г. А. Михеева 

//Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя. - 

2016. - № 3. - 8-9 б.  

        Нүсіпжанова А.С.   Ата заңым - тірегім:[ 30 тамыз Конституция күніне 

арналған сабақ] / А. С. Нүсіпжанова //Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері. - 2015. - № 9. - 6-7 б. 

        Рогов И. Конституциялық патриотизм көкжиегі: [30 тамыз – Қазақстан 

Республикасының Конституциясы күніне орай  Конституциялық Кеңестің 

төрағасы Игорь Роговпен сұхбат /әңгімелескен А.Тасболатов] //Егемен 

Қазақстан. – 2016. – 30 тамыз 

       Рогов И. Конституция – Қазақстанның қарышты дамуының негізі                

/ И.Рогов // Егемен Қазақстан. – 2017. – 30 тамыз 

       Сәрпеков Р.   Конституция - ел дамуының арқауы: [30 тамыз - 

Конституция күні] / Р. Сәрпеков // Егемен Қазақстан. - 2018. - 28 тамыз. 

       Скакова Ж.О.   «Мен – Қазақстандықпын» бағдарламасы: [оқушыларды 

құқықты, заңды, коституцияны оқыту бағдарламасы] / Ж. О. Скакова 

//Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя. - 

2015. - № 8. - 8-11 б. 

       Табылды Ә. Ата заң - ар айнасы:[ата заң күніне арналған мереке]                      

/ Ә. Табылды //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 

2017. - № 8. - 3-4 б. 

      Уәлиев Қ.   Мәдени құндылықтар мәйегі: [30 тамыз Конституция күні]        

/ Қ. Уәлиев //Егемен Қазақстан. - 2016. - 30 тамыз. 

       Умбеткалиева Т.   Айбары асқақ ата заң: [тәрбие сағаты]                           

/ Т. Умбеткалиева //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 12. - 15-

16 б. 

 

 

Тамыз 

 

«Қазақстан мектебi»  журналының шыға бастағанына 95 

жыл 1925  

       «Қазақстан мектебi» - республикамызда шығарылатын бiрден-бiр 

педагогикалық басылым. 

      «Қазақстан мектебi» республикамыздағы  ағарту iсiнiң барлық саласын 

қамтып, оқу бөлiм қызметкерлерiнiң, мектеп басшыларының, әрбiр пән 

мұғалiмдерiнiң, бала-бақша тәрбиешiлерiнiң және ата-аналардың да 

күнделiктi оқитын журналы.  Алғашқы нөмiрi 1925 жылы 30 тамызда 

Қызылорда  қаласында шықты. 1927 жылдан Алматыда шығып келедi. 1925-

33 жылға дейiн «Жаңа мектеп», 1933-38 жж. «Ауыл мұғалiмi», 1939- 41 

1946-59 жж «Халық мұғалiмi» деп  аталды. 1960 жылдан бастап «Қазақстан 

мектебi» болып шығады. Журналда жалпы педагогика, психология және 

балалар физиологиясы проблемаларына, мұғалiмдерге нақты жүйелi, 

методикалық нұсқаулар беруге баса көңiл бөлiнiп, жеке пәндердi оқытудың 

әдiстемелерi туралы да материалдар басылып отырады. Сонымен бiрге, 

мектеп оқушыларының мектеп жайларында өткiзiлетiн шаралар, сабақта 
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көрнектi және техника құралдарды пайдалану, сыныптан және мектептен тыс 

жұмыстар, құқық және заң тәрбиесi, табиғатты қорғау т.б. мәселелер журнал 

бетiнде кең қамтылады.  1972 жылдан бастап «Бастауыш мектеп» журналы 

шықты. Елiмiз тәуелсiздiк алғаннан кейiн педагогикалық жаңа басылымдар 

ашу қажеттiлiгi туды. 1990 жылдан бастап «Қазақ тiлi мен әдебиетi», 

«Отбасы және балабақша», «Информатика, физика, математика», «Русский 

язык и литература в казахской школе», «Қазақ тарихы», «Химия мектепте», 

«Биология және салауаттылық негiзi»  қосымшалары 2003 жылдан жеке 

журнал болып шыға бастады.   

   1975 жылы 50 жылдық мерей-тойында «Қазақстан мектебi» республика 

журналдарының арасында бiрiншi болып «Құрмет белгiсi» орденiмен, 60 

жылдығына Қазақ КСР Жоғары кеңесiнiң Құрмет грамотасымен 

марапатталды, 70 жылдығына Елбасы құттықтауын алды. 

    Бүгiнде 80 жыл тарихы бар «Қазақстан мектебi» журналы және оның 

қосымшылары «Тәуелсiздiктiң  тура жолы – бiлiмде» деген ұранмен   

тәуелсiз Қазақстанның бiлiм-ғылым, педагогика саласын өркендетуге өзiндiк 

үлес қосып келедi. 
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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 

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

      Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы: 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 ж. 24 шілде № 460 қаулысы              

/ Қазақстан Республикасы. Үкімет //Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. - 2018. - № 43-44-

45. - 236-қ. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.      

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. 
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         Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.  
         Мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балалар орта білім 

алғанға дейін оларды есепке алуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы: 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017жылғы 11 

шілдедегі № 324 бұйрығы / Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым 

министрлігі. Бұйрық  //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы 

=Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2017. - № 10. - 

44-49 б. 

        Қазақстан Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. 
      «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 

шілдедегі № 338 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің м.а. 2017 жылғы 12 

мамырдағы № 217 бұйрығы / Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым 

министрлігі. Бұйрық  //Білім беру ұйымының әдіскері=Методист организации 

образования. - 2017. - № 9. - 44-47 б. 

     Қазақстан Республикасы.Білім және ғылым министрлігі.    
     «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға 

сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы    

№ 391 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 17 наурыздағы № 194 бұйрығы                      

/ Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі. Бұйрық //Егемен 

Қазақстан. - 2017. - 23 қараша. 

        Қазақстан Республикасы.Білім және ғылым министрлігі.  
      «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 

наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы: Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 16 қарашадағы 

№ 660 бұйрығы  /Қазақстан Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. 

Бұйрық  // Егемен Қазақстан. - 2017. - 24 қараша. 

*      *      * 
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. 

         Асан М.   Білім саласына бірегей бетбұрыс жасалмақ: [бірыңғай 

стандартқа негізделу, мектепте, балабақшаларда бейнебақылау орнату, ЖОО-

дарында білім сапасын күшейту жайында] / М. Асан //Egemen Qazaqstan. - 

2018. - 8 қазан. - 1,6 б. 
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          Әліпбай С. Кім қайда бет алды (мектеп реформасы туралы толғаныс)        

/ С. Әліпбай // Егемен Қазақстан. - 2016. - 3 маусым. 

       Байтикова Т.   Кіл жүйрікте, кім жүйрік?: [1 қыркүйек күні бейбітшілік 

сабағы] / Т. Байтикова //Сынып жетекшісі=Классный руководитель. - 2016. - 

№ 4. - 15-16 б. 

      Даулетов Н.   Білім сапасын жетілдіру-рухани жаңғырудың басты талабы 

/ Н. Даулетов  //Мектеп директоры = Директор школы. - 2018. - № 3. - 6-9 б. 

       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. 

       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 

        Қайдар Р. Оқу жылына дайындық ойдағыдай: [1 қыркүйек – Білім күні] 

/Р.Қайдар //Егемен Қазақстан. – 2018. – 30 тамыз 

         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. 

      Қуанышбекқызы Г.   Жолдау-2018: білім басты бағдар                                  

/ Г. Қуанышбекқызы  // Егемен Қазақстан. - 2018. - 12 қаңтар. - 6 б. 

         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 

        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. 

       Сманов Б.   Елбасы жолдауы және білім саясаты: [білім беру жүйесінің 

барлық деңгейінің заман талабына сай болуы] / Б. Сманов //Aqiqat. - 2018. - 

№ 3. - 4-7 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. 



146 

 

5 қыркүйек  - Қазақстан  халықтарының   

тілдері күні 

     1989 жылы қыркүйектің 22-күні Қазақстанда «Тілдер туралы» заң 

қабылданған болатын. Ол заң негізінде осы күн Қазақстан халықтарының 

тілдері күні деп аталып келген болатын. Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2017 ж. 31 қазандағы № 689 қаулысы бойынша бұл мереке енді 5 қыркүйекте  

аталып  өтілетін болды. 

«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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   «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 
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Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы : Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2015 ж. 4 желтоқсан № 126 жарлығы / Қазақстан 

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

// Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы. - 2015. - № 62. - 483-қ. 
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       Қазақстан Республикасы. Үкімет. 

      Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы: Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2018 ж. 2 шілде № 401 қаулысы / Қазақстан 

Республикасы. Үкімет //Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. - 2018. - № 35. - 204-қ. 

      Қазақстан Республикасы. Мәдениет және спорт министрлігі. 
    «Мәдениет және өнер саласында білім беру, тілдерді дамыту, архив ісі 

және құжаттама, дене шынықтыру және спорт, дін қызметі салаларындағы 

азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрінің міндетін атқарушысының 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 419 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы : 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2017 жылғы 27 

қарашадағы № 314 бұйрығы / Қазақстан Республикасы. Мәдениет және спорт 

министрлігі  // Егемен Қазақстан. - 2018. - 6 ақпан. - 18-19 б. 
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Қыркүйек 

10 жұлдыз 

 

Ұлағатты ұстаз, әдіскер-педагог, түркiтанушы, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Әуелбек 

Қоңыратбаевтың туғанына 115  жыл 10.09.1905-27.01.1986 

       Қоңыратбаев Әуелбек 1905 жылы Қызылорда облысы, Шиелi ауданы 

«Коммунизм» колхозында туған.  

       1925 жылы Ташкентегi Қазақ халық ағарту институтын бiтiрген. 1925-

1927 жылдары Қызылорда қалалық 7 жылдық мектеп мұғалiмi. Қарақалпақ 

автономиялық облысы ауыл шаруашылық техникумның оқу iсi жөнiндегi 

меңгерушiсi, совпартшкол лекторы, 1928 ж. Қызылорда округтiк «Қосшы» 

ұйымының атқару комитетiнiң жауапты хатшысы, 1929-1933 жылдары «Сыр 

бойы» газетiнде бөлiм меңгерушiсi, Арал аудандық «Екпiндi балықшы», 

республикалық «Колхоз» газетiнiң жауапты редакторы болды. 1933-1935 жж. 

«Правда»  атындағы  Бүкiлодақтық журналистика институтында оқыды. 

1935-1936 жылдары «Социалистiк Қазақстан» газетiнiң әдебиет және өнер 

бөлiмiнiң меңгерушiсi, 1937-1941 жылдары Алматы қалалық  №18 мектеп 

мұғалiмi. Панфилов қаласындағы екi жылдық педкурста, Түркiстан 

педучилищесiнде оқытушы, Хантағы орта мектебi мұғалiмi.  

         1941-1942 жылдары Қызыл Армия қатарында болған. 1943 ж. Қазақтың 

Абай атындағы педагогика институтын қазiргi Абай атындағы Қазақтың 

Ұлттық педагогикалық университетi аяқтаған. 1944 жылы Қазақ 

педагогикалық ғылыми-зерттеу институтының (қазіргі Ы.Алтынсарин 

атындағы  Ұлттық Білім беру академиясы) ғылыми қызметкерi, қолжазба 

бөлiмiнiң меңгерушiсi, 1948-1951 жылдары Қызылорда педагогикалық 

институты қазақ тiлi мен әдебиетi кафедрасының меңгерушiсi, 1951-1954 

жылдары Жаңақорған, Шиелi аудандарында мұғалiм болды, 1955-1986 
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жылдары Қызылорда педагогикалық институтында доцент, кафедра  

меңгерушiсi, профессор болып қызмет атқарған. 

       Ұзақ жылдар бойы ұстаздық еңбекпен шұғылданумен қатар мұғалiмдерге 

арналған ондаған зерттеу еңбектердiң, жүзге тарта ғылыми-әдiстемелiк 

мақалалар және көптеген педагогикалық және әдiстемелiк еңбектердiң 

авторы. Еңбегi үшiн «Құрмет Белгiсi» орденiмен және медальдармен 

марапатталды. 
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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, 

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 
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«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. 

Мысалы: «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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«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,. 

        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 
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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.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Баймұханбетова Ж.К.  «Ұлы жеңіс жаңғырығы»: патриоттық әндер 

байқауы: [бастауыш сыныптар арасында өткізілген патриоттық әндер]              

/ Ж. К. Баймұханбетова // Жанұя мен мектептегі тәрбие=Воспитание в семье 

и школе. - 2016. - № 4. - 34-36 б. 

       Байтикова Т.   Кіл жүйрікте, кім жүйрік?: [1 қыркүйек күні бейбітшілік 

сабағы] / Т. Байтикова //Сынып жетекшісі=Классный руководитель. - 2016. - 

№ 4. - 15-16 б. 

        Батырханова А. Аты аңызға айналған арулар: [бейбіт өмір үшін 

жаумен күрескен, ерлік, қайсарлық көрсеткен батыр қыздарымыз Мәншүк 

Мәметова, Әлия Молдағұлова, Хиуаз Доспанова туралы] / А.Батырханова 

//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. - № 4. – 24-29 б. 

        Боранқұлов Қ. Тәуелсіздік гүлі (мектеп сахнасына арналған пьеса)              

/ Қ. Боранқұлов // Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2014. - № 12. - 65-

68 б. 

          Джумагазиева Б. Ұлы Отан соғысындағы жануарлар: [соғыс кезінде 

солдаттарға көмек көрсеткен жануарлар: иттер, аттар, бұландар, бұғылар, 

мысықтар, көгершіндер туралы қызықты мәліметтер және жануарларға 

қойылған ескерткіштер туралы]  /Б.Джумагазиева // Мектептегі мерекелер. – 

2017. - № 6. – 16-18 б. 

         Кубелеков С.   Невада-Семей:[Семей полигонының жабылғанына 20 

жыл толуына байланысты конференция] / С. Кубелеков //География және 

табиғат. - 2014. - № 3. - 40-43 б. 

        Макенбаева З. Жеңіс мерекесі: [Ұлы Отан соғысы туралы, соғыс 

зардаптары және бейбітшілік туралы  әдеби-музыкалық монтаж] 

/З.Макенбаева  // Мектептегі мерекелер. – 2017. - № 6. – 11-13 б. 

         Мәдиева С.   Толеранттылық - бейбітшілік кепілі / С. Мәдиева 

// Егемен Қазақстан. - 2015. - 16 маусым. 

        Мусиева С. Ұлы жеңіске мың тағзым! : [Ұлы Отан соғысы туралы 

тәрбие сағаты] /С.Мусиева //Мектептегі мерекелер. – 2017. - № 6. – 14-15 б. 

       Мұратова Н. Ауған естеліктері: [Ауған соғысына арналған тәрбие 

сағаты] / Н. Мұратова //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2016. - № 11. - 

39-42 б. 
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     Мұхамеди Н.Қ.   Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы Жеңіс:[«Ешкім де, ештеңе де 

ұмытылмайды» атты тәрбие сағаты] / Н. Қ. Мұхамеди 

// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2016. - № 4. - 

14-15 б. 

      Мұқышева А.   Жеңіс күні: [жеңіс күніне арналған қойылым]                   

/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. 

      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. 

 

 

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 
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туризмін дамыту, дені сау өскелең ұрпақты тәрбиелеу. Жүлдегерлер 

дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Қазақстан Республикасы. Үкімет 

         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. 

*      *     * 

        Анаш Д.   Балалар туризмін дамыту маңызды / Д. Анаш //Егемен 

Қазақстан. - 2018. - 28 ақпан. 

       Исмайлова Б.  Мұражай жұмыстарының оқушы тәрбиесіне ықпалы              

/ Б. Исмайлова //Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2016. - № 10. -   

8-11 б. 

       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. 

        Қамбаева Н. Астана. EXPO - 2017: болашаққа қадам / Н. Қамбаева 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2017. - № 9. - 19-22 б. 

       Қасымова Қ. Қазақстанның туризмдегі үлесі: [халықаралық туризм түрі 

туралы] /Қ.Қасымова  //География және табиғат. – 2014. - № 3. – 38-39 б. 

       Молдахметұлы Ж.   Қазақстанда туризм қашан дамытылмақ?: [қазіргі 

Қазақстандағы туризмнің мәселелері туралы] / Ж. Молдахметұлы //Айқын. - 

2014. - 17 шілде. 

        Сағындықова А.С.   Туризм - балалар мен жасөспірімдердің 

демалуының және бос уақытын ұйымдастырудың тиімді тәсілі                       

/А. С. Сағындықова, А. Т. Мыңжасарова //Биология, география және 

экологияны мектепте оқыту әдістемелігі=Биология, география и экология: 

методика преподавания в школе. - 2016. - № 2-3. - 8-9 б. 

       Смайыл А.   Мектеп туризмін қалыптастыруды жүзеге асырайық               

/ А. Смайыл // Егемен Қазақстан. - 2013. - 7 қыркүйек. 

 

 

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 
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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.   

ӘДЕБИЕТТЕР: 

       Базарова И.Н.   Музыка сабағы - мектептегі эстетикалық тәрбие 

жүйесінің негізгі түрі / И. Н. Базарова //Мектептегі өнер. - 2013. - № 1. – 20 б. 

       Баймұханбетова Ж.К.   Оқушыларды музыканы тыңдай және қабылдай 

білуге тәрбиелеудің тиімділігі / Ж. К. Баймұханбетова //Орта мектеп 

жаршысы=Вестник средней школы. - 2016. - № 6. - 11-12 б. 

       Баймұханбетова Ж.   Музыканың бала тәрбиесіне ықпалы                        
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        Ерболатова С.   Балаларға музыкалық тәрбие беру / С. Ерболатова 

// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2017. - № 8. - 39-42 б. 
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2016. - № 7. - 41-43 б. 
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// Қазақстан мектебі. - 2014. - № 1. - 30-32 б. 

        Жардемова А.Б.   Жасөспірімдердің рухани мәдениетін 

қалыптастырудағы музыкалық үйірмелердің маңызы / А. Б. Жардемова,       

Л. К.Умирзакова  // Педагогика және Психология. - 2016. - № 3. - 190-195 б. 
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/ С. Зәкіржанқызы  //Айқын. - 2014. - 17 мамыр. 
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Қазан 

4 жұлдыз 

Психология ғылымдарының докторы, профессор Мәжит 

Мұқанұлы Мұқановтың туғанына 100 жыл 4.10.1920-

3.02.1986 

           Мұқанов Мәжит Мұқанұлы Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Ырғыз 

ауылында туған. Еңбек жолын 1934 жылы Ақтөбеде жұмысшы болып 

бастаған. 1939 жылы Вольскiдегi әскери-әуе училищесiн бiтiрiп, Ұлы Отан 

соғысына қатысты. 1945 жылы Ақтөбедегi темiр жол училищесiнiң 

директорының орынбасары, 1949 жылы Санкт-Петербургтегi А.И.Герцен 

атындағы  педагогикалық  институттың психология бөлiмiн, 1952 жылы 

Қазақ университетiнiң аспирантурасын бiтiрiп, 1953 ж. кандидаттық 

диссертация қорғады. 1953-1958 жылдары Алматыдағы шет тiлдер 

институтының (қазіргі Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және 

әлем тілдері университеті) педагогика және психология кафедрасының 

меңгерушiсi болды. 1960-1985 жж. Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
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институтында (қазіргі Абай атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық 

университеті) психология кафедрасының меңгерушiсi. 1972-1985жж. Қазақ 

КСР психологтар қоғамының төрағасы болды.  

        1980 жылы «Ақыл-парасат психологиясын тарихи-этностық тұрғыдан 

зерттеу» атты тақырыпқа докторлық диссертация қорғады. Ол көптеген жеке 

еңбектердiң және 70-тен аса ғылыми мақалалардың авторы. Олардың кейбiрi 

«Ми және сана»1956, «Бақылау және ойлау»1959, «Қабiлеттiк және оны 

тәрбиелеу» 1960, «Жан дүниесiнiң сыры»1964, «Ақыл-ой өрiсi»1980 т.б. 

Ол көптеген жылдар бойында қазақ этносының ақыл, ес ерекшелiктерiнiң 

даму жолын зерттеп осы тақырыптың төңiрегiнде жекелеген кiтаптар мен 

мақалалар жазды.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 

     Мұқанов М. Ақыл ой-өрiсi /М.Мұқанов. – Алматы:Мектеп,1980. – 

     Мұқанов М. Бақылау және ойлау (Очерк) /М.Мұқанов.– Алматы: 

Қазмембас., 1959 - 120 б. 

     Мұқанов М.  Жан дүниесiнiң сыры /М.Мұқанов. – Алматы: 

Қазмембас,1964. –114 б. 

    Мұқанов М. Жас және педагогикалық психология. Педагогтiк 

институттардың студенттерiне арналған лекциялар жинағы /М.Мұқанов.– 

Алматы, 1982. – 248 б. (Қазақтың Абай атындағы Еңбек Қызыл Ту ордендi 

пед. институты. Психология қоғамының Қаз.респ.бөлiмi) 

     Мұқанов М. Қабiлеттiлiк және оны тәрбиелеу /М.Мұқанов. –

Алматы,1960–52 б. - (Қаз.ССР саяси және ғылыми бiлiмдер тарту қоғамы) 

     Мұқанов М.. Ми және сана /М.Мұқанов.–Алматы: Қазмембас,1956.– 100 б. 

     Мұқанов М.М. Ойдың этно және лингвопсихология тұрғысынан  

дәлелденуi /М.М.Мұқанов. – Алматы, 1971. – 47 б. (ҚазКСР Жоғары және 

арнаулы орта бiлiм министрлiгi, ғылыми-методикалық кабинет, ғылыми 

метод. совет психология секциясы) 

       Мұқанов М. Ойды этнос және лингвопсихология тұрғысынан дәлелдеу. – 

Ырымдар мен түстер, ес пен есею /М.Мұқанов //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр 

антологиясы. (ХХ ғасырдың 20-жылдарынан 1995 жылға дейiнгi кезең) Т.2. 

/құраст. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – Алматы,1998. –358-360 б. 

      Мұқанов М.. Оқушылардың дара ерекшелiктерiмен санасып қарым 

қатынас жасай бiлу /М.Мұқанов. – Алматы,1961. – 56 б. 

       Мұқанов М. Оқушылардың зейiнiн тәрбиелеу /М.Мұқанов. – Алматы: 

Қазмемоқупедбас.,1960. – 90 б. (Мұғалiм кiтапханасы. Қазақ КСР Оқу 

министiрлiгiнiң пед. ғылымдар институты).  

       Мұқанов М. Педагогикалық психология очерктерi /М.Мұқанов. – 

Алматы: Қазмемоқупедбас., 1962. – 212 б. 

Ол туралы: 

        Мәжит Мұқанов (1920-1985)  //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы. 

(ХХ ғасырдың 20-жылдарынан 1995 жылға дейiнгi кезең) Т.2. /құраст.          Қ. 

Жарықбаев, С. Қалиев. –Алматы, 1998. – 357-358 б. 



162 

 

      Мәжит Мұқанұлы Мұқанов //Қазақ  Ұлттық педагогикалық 

университетінің профессорлары мен  оқытушылары=Профессора и 
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Алматы: Print-S,2008. – 124-125 б. 

        Мұқанов Мәжит Мұқанұлы //Қазақ ССР. 4 томдық қысқаша 

энциклопедия. Т.3. – Алматы,1988. – 383 б. 

        Мұқанұлы Мәжит  //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.2. – Алматы, 

2010. – 173 б. 

 

Қазан  айының бірінші жексенбісі  

–  мұғалімдер күні 

      Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1998 жылы 20 

қаңтардағы Жарлығына сәйкес жыл сайын қазанның бірінші жексенбісінде 

мұғалімдер күні атап өтілетін.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 ж. 

31 қазандағы № 689 қаулысы бойынша бұл күн  қазан айының бірінші 

жексенбісінде мерекеленетін болып  қайта бекітілді. 

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, 
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қабілетіне және білім алу қажетіне және мемлекеттік тілді игеруіне сәйкес 

білім беруді дифференциялау мәселелеріне арналып өткізілді.     

 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.  

«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. 
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Қазақстан Республикасы. Үкімет.  

«Үздік педагог» атағын беру қағидаларын бекіту туралы: Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 сәуірдегі №394 қаулысы /Қазақстан 

Республикасы. Үкімет. Қаулы //Егемен Қазақстан. - №152-156. – 14 сәуір.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.  

Қазақстан  Республикасы Филологтарының съезін ұйымдастыру және 

өткізу туралы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

2013 ж. 1 наурыздағы № 73 бұйрығы /Қазақстан Республикасыбілім және 

ғылым министрлігі. Бұйрық //12 жылдық білім беру=12-летнее образование. 

2013. - № 1. – 4 б.; № 2. – 4 б. 
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арналған сценарий] / А. Аманғалиева// Мектептегі мерекелер: тәрбие 
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        Ибраева Л.Б. Оқушы, мұғалім – ізденіске ынтымақтастықпен                     

/ Л.Б.Ибраева // Қызықты психология. – 2017.- № 6. – 3 б. 
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жетекшісінің ролі: [педагогикалық сағат] / Г.Карагонысова //Мектептегі 

сыныптан тыс жұмыстар. – 2016. - № 7. – 53-55 б. 

        Кәдірбай А.К.   Педагогикалық кадрларды даярлаудың сапасын 

арттырудағы инновациялық технология мәселелері және даму ерекшеліктері 
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– 14-15 б. 



165 

 

        Мұғалім мәртебесін көтеру ұсынылды: [Сенатта өткен жиында «Орта 

білім беру жүйесінің жай күйі, проблемалары және заңнамалық реттеу 

перспективалары» тақырыбын арқау еткен] // Айқын. - 2017. - 26 қыркүйек. 
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/ Г. Сәрсенби //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану=Социальная 

педагогика и самопознание. - 2015. - № 3. - 16-17 б. 

        Сейсембаева Қ.А.   XXI ғасырдағы бәсекеге құзырлы, қабілетті 

мұғалімнің тұлғасы / Қ. А. Сейсембаева //Білім кілті=Ключ знаний. - 2014. - 

№ 1. - 6-7 б. 

        Табылды Ә.   Ұстазым менің: (мұғалімдер күніне арналған мерекелік 

кештің сценарийі) /Ә. Табылды //Мектептегі мерекелер: тәрбие 

жұмыстарының сценарийлері. - 2015. - № 8. - 3-4 б. 

       Таиырова А.А.   «Мектеп - білім тірегі, ұстаз - оның жүрегі» ұстаздар 

күніне арналған кеш / А. А. Таиырова //Внеклассная работа в школах 
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       Таиырова А.А.   «Мектеп - білім тірегі, ұстаз - оның жүрегі» ұстаздар 

күніне арналған кеш / А. А. Таиырова //Внеклассная работа в школах 

Казахстана=Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс. - 2015. - № 6. - 

30-31 б. 
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       Таушаева Р.   Ұстаз - ұлы есім: [ұстаздар күніне арналған «Ұстаз-ұлы 

есім» атты кештің сценарийі] / Р. Таушаева //Тәрбие құралы. - 2016. - № 3. - 

56-57 б. 

        Тәжібаева С.   Сынып жетекшісі жұмысы жоспары қалай жасалады?       

/ С. Тәжібаева // Қазақстан мектебі. - 2014. - № 5. - 29-31 б. 

       Тулегенова Д.   Ұстаз, аты биік әрі мәңгілік: [Мұғалімдер күніне 

арналған кештің сценарийі] / Д. Тулегенова //Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. - 2016. - № 8. - 23-26 б. 

       Ұстаз ұлағаты - ұлт мұраты:[мұғалімдер күніне арналған мақалалар 

топтамасы] // Егемен Қазақстан. - 2015. - 3 қазан. 

       Шабатаева А.С.   Ұстазым - ұлағатым:[ұстаздар мерекесіне арналған 

сценарий] / А. С. Шабатаева //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының 

сценарийлері. - 2015. - № 12. - 15-16 б. 

      Шектібаева К.   Ұлылықтың басында ұстаз тұрар:[ұстаздар күніне 

арналған сценарий] / К. Шектібаева // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 

2014. - № 7. - 53-55 б. 

       Хамзина М.А.   Сынып жетекшісінің оқушыларды тәрбиелеу жүйесіндегі 

рөлі / М. А. Хамзина //Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник 

классного руководителя. - 2014. - № 12. - 39-42 б. 

 

 

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» 



167 

 

қорытынды бөлімінде балалардың «Көкірегіңе түйіп жүр!» атты айдармен 

дін қызметкерлерінің  баяндамасын  тыңдатуға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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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 

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 
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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. 
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Қазан 

29 жұлдыз 

Қазақ педагогы, Қазақстан Республикасының еңбек 

сiңiрген мұғалiмi, Ұлы Отан соғысына қатысқан, Құмаш 

Нұрғалиұлының туғанына 95 жыл 29.10.1925-

27.05.1988 

           Нұрғалиұлы Құмаш 1925 жылы қазанның 29-да Шығыс Қазақстан 

облысының Марқакөл ауданында дүниеге келдi. Көп балалы отбасынан 

шыққан Қ.Нұрғалиұлы Шыңғыстау мектебiнiң сегiзiншi сыныбын бiтiрiп, 

еңбекке ерте араласады. Ол еңбек етудi он алты жасынан колхоз 

басқармасының хатшысы, ауыл совет хатшысынан бастады. 19 жасында Ұлы 

Отан соғысына қатысты, қиян-кескiн соғыс кезiнде 1943 жылы ауыр 
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жараланып, екi аяғы, бiр қолынан айырылды. Мәскеу госпиталында он екi 

рет операция жасатады. Сол жылдары сегiзiншi, тоғызыншы, оныншы сынып 

емтихандарын өз бетiнше тапсырып, аттестат алып, бухгалтерлiк курсты 

сырттай бiтiредi. Ауылға оралған бойда бiрiншi топтағы мүгедек болуына 

қарамастан, педагогтiк еңбек жолын орыс тiлi пәнiнен сабақ беруден 

бастайды. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының қазiргi Абай 

атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық университеті тарих факультетiн 

сырттай оқып бiтiредi, жеке басының ерен ерлiгi, ерiк-күшiнiң молдығы 

оның қайтадан қатарға қосылып, қырық жылдан астам уақытын жас ұрпақты 

тәрбиелеу мен оқытудың игiлiктi iсiне жұмсауына жәрдем еттi. Оның 

ұйымдастырушылық қабiлетi Шығыс Қазақстан облысындағы Марқакөл 

ауданының Боран орта мектебiнде  өмірінің соңына дейін директор болып 

тұрған кезiнде ерекше айқын көрiндi. Ол бұл мектептi осы заманғы 

техникалық оқу  құралдармен толық жабдықтап елiмiздегi таңдаулы 

мектептер қатарына қосты. 

     Қ.Н.Нұрғалиұлының жауынгерлiк ерлiгiмен елге сiңiрген еңбегi жоғары 

бағаланып, екi мәрте «Ленин» орденiмен, «Қызыл Ту», «Еңбек Қызыл Ту» 

орденiмен  және медальдармен марапатталды. 1988 жылы Боран ауылындағы 

орта мектепке  Құмаш Нұрғалиұлы есімі берілді. 
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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. 
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       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.      

 «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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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 
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«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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

         Амалбек Б.  «Балдәурендегі» онлайн-телекөпір: [«Балдәурен» 
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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. 
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– 2014. – 31 мамыр 
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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 

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. 
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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. 
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туралы білімдерін дамыту] / Д. Тулегенова //Мектептегі сыныптан тыс 

жұмыстар. - 2016. - № 4. - 20-22 б. 

 

 

Қараша 

15 жұлдыз      

Филология ғылымдарының докторы, жазушы, педагог, 

қоғам қайраткерi, профессор, педагогика ғылымдары 

академиясының академигі, Кеңес Одағының Батыры 

Мәлiк Ғабдуллиннiң туғанына 105 жыл 15.11.1915-

2.11.1973 

        Ғабдуллин Мәлік 1915 жылы Көкшетау облысы, Зерендi ауданында 

дүниеге келген. 1935 жылы Абай атындағы педагогикалық институтты 

бiтiрдi. 1935-1938 жылдары әскери борышын өтеп қайтқаннан кейiн, осы 

институттың аспирантурасында оқыды. М.Ғабдуллиннiң ғылыми- 

шығармашылық жұмысы 1938 жылы КСРО Ғылым Академиясының 

Қазақстандағы филиалында кiшi ғылыми қызметкерлiктен басталды. 1941-

1946 жж. Кеңес Армиясының генералы И. Панфилов басқарған даңқты           

8-гвардия дивизиясы сапында болып, Отан соғысына қатысты, қан майданда 

ерен ерлiк көрсеткенi үшiн Кеңес Одағының Батыры атағы берiлдi. Соғыстан 

кейiнгi жылдарда ғылыми, педагогикалық қызметтерге белсене араласты. 
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1946-1951жж. Қазақстан Республикасының Ғылым Академиясының Тiл және 

әдебиет институтының директоры, 1951-1963 жж. Абай атындағы Қазақ  

педагогикалық институтының (қазіргі Абай атындағы Ұлттық педагогикалық 

университеті) ректоры, 1963-1973 жж. Қазақстан Республикасы Ғылым 

Академиясының М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 

фольклор бөлiмiнiң меңгерушiсi болды. 

     Ғылыми-зерттеу еңбектерi  ауыз әдебиетiн зерттеудiң ғылыми 

методологиясы негiздерiн айқындап, фольклор жанрларын жан-жақты талдау 

мәселелерiне арналған. 

     М.Ғабдуллин – мектеп оқушыларына және институт студенттерiне 

арналған оқулықтардың және көптеген  кiтаптардың авторы. 

     Педагог-жазушы ретiнде ол жас ұрпақтың тәрбиесiне де ерекше көңiл 

бөледi. «Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес» деген кiтабында М. Ғабдуллин 

бесiк жырынан бастап, батырлар жырына дейiнгi халық поэзиясының 

тәрбиелiк мәнiн ашып, оны iс жүзiнде пайдаланудың тәсiлдерiн көрсеттi. 

Сонымен бiрге балаларды патриотизмге, шыншылдыққа тәрбиелеу, олардың 

болашаққа сенiмiн арттыру, жас баланы дұрыс сөйлетуге үйрету жөнiнде ата-

аналарға педагогтiк кеңес бередi. 

    1972 жылы М. Ғабдуллинге  әдебиетшi Т. Сыдықовпен бiрiгiп жазған 

«Қазақ халқының батырлық жыры» атты кiтабы үшiн Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының Шоқан Уәлиханов 

атындағы сыйлығы берiлдi. 

     Ерен еңбегi үшiн «Ленин» орденi, «Қызыл Ту», «Еңбек ҚызылТу», 

«Қызыл Жұлдыз», «I дәрежелi Отан соғысы» ордендерiмен және көптеген 

медальдармен марапатталды.         
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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 

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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    Қараша 

  20 жұлдыз 

Педагогика ғылымдарының докторы Дәрiғұл 

Тұрсыновтың туғанына 110 жыл 20.11.1910-28.12.1985 

        Тұрсынов Дәрiғұл бұрынғы Жезқазған облысы Шет ауданының 

Қарабұлақ ауылында 1910 жылы дүниеге келген. 1930-1933 жылдары 

Ташкенттегi Орта Азия мемлекеттiк университетiнде оқып, кейiннен 1939 

жылы Орынбор мемлекеттiк педагогикалық институтының орыс тiлi 

факультетiн бiтiрiп, осы оқу орнында оқытушылыққа қалады. 

         1944-1953 ж. Ақтөбе, Қызылорда қаласындағы педагогикалық 

институтының, Қырғызстандағы Қарақол педагогикалық институтының орыс 

тiлi кафедраларының меңгерушiсi. 1953-1962 ж. Орта Азия политехникалық 

институтында оқытушы. 1962-1975 жж. Алматы қыздар педагогикалық 

институтында, 1975-1985 ж Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық 

университетiнiң орыс тiлi кафедрасын меңгердi.  

          1948 жылы «Ұлт мектептерiнде орыс тiлiн оқытуда салыстырмалы 

талдау қолдану» тақырыбына кандидаттық диссертация, ал 1965 жылы 

«Одақтас республикалар жоғары оқу орындарында орыс тiлiн оқыту 

методикасының негiзгi мәселелерi» атты тақырыпта докторлық диссертация 

қорғады. ҚазКСР ағарту министрлiгiнiң оқу әдiстемелiк кеңесi, орыс тiлi 

секциясының төрағасы, КСРО ағарту министрлiгiнiң ғылыми-әдiстемелiк 

кеңесінің мүшесi болды. Тұрсыновтың еңбектерi шет елдерде Шотландия, 

Монғолия, Жаңа Зеландияда кең тараған. 

        Дәрiғұл Тұрсынов соңғы жылдары қазақ мектептерiнде орыс тiлiн 

оқытудың, әсiресе, оның лексика, грамматикалық мәселелерiн зерттеумен 

шұғылданды. Сондай-ақ, оқыту әдістемесімен қатар тәлiм-тәрбиелiк 

тақырыпта жазылған бiрнеше еңбектердiң авторы. Ол өзiнiң еңбектерi үшiн 

бiрнеше орден, медальдармен марапатталды. 
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Қараша 

20 жұлдыз 

Тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан тарихы 

оқулықтарының авторы Найля Ермұқанқызы 

Бекмаханованың туғанына 80 жыл (20.11.1940)*. 

    Бекмаханова Найля Ермұқанқызы 1940 жылы Алматы қаласында дүниеге 

келген. 1963 жылы Мәскеудің мемлекеттік тарих-мұрағат институтын 

бітірген. 1966 жылы КСРО Тарих институты Ленинград бөлімшесінің 

аспирантурасын бітіріп, Ш.Уәлиханов атындағы тарих, археология және 

этнография институтында революцияға дейінгі Қазақстан тарихы бөлімінде 

кіші ғылыми қызметкер болып істеді. 1967-1970 жылдары С.М.Киров 

атындағы КазМУ-дың (қазіргі Әль-Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық 

университеті)  Қазақ КСР тарихы кафедрасының аға оқытушысы болып 

қызмет етті. 1970 жылдан бастап  КСРО Ғылым академиясының  КСРО 

халықтары тарихы институтының аға ғылыми қызметкері. 

     1966 жылы «Участие казахов Младшего и Среднего жузов в Крестьянской 

войне 1773-1775 гг. под  предводительством Е.Пугачева», атты тақырыпта  

кандидаттық диссертация қорғады. 

    1978 жылы «Формирование многонационального населения Казахстана и 

Северной Киргизии (последняя четверть ХҮІІ-60-е годы ХІХ в.») атты 

тақырыпта докторлық диссертация қорғады. 

    Н.Бекмаханованың еңбектері  Қазақстанның тарихи демографиясы, тарихи 

жағырапиясы, саяси-экономикалық   мәселелеріне арналған. Сонымен бірге 

капитализм кезінде Қазақстан мен Қырғызстандағы халықтардың 

қоныстануы, Қазақстан мен  Орта Азияның Ресейге қосылуы  және Қазақстан 

мен Кырғызстанның революцияға дейінгі тарихы туралы мәселелереге 

арналған. 

      Н.Бекмаханова бес томдық «История Казахской ССР» атты еңбектің, 

және орта мектептің  7-10 сыныптарына  арналған  Қазақстан тарихы 

оқулықтарының авторы. 
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      (Найля Бекмаханованың еңбектері орыс тілінде. Ол туралы  2020 жылға 

арналған орыс тіліндегі күнтізбектен қараңыз.) 

Ол туралы: 

       Бекмаханова Нәйлә Ермұқанқызы //Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. 

Т.1. – Алматы, 2009. – 234 б. 

        

 

Қараша 

21 жұлдыз 

Көрнектi педагог, Қазақстан Ғылым академиясының 

корреспондент мүшесi, ғылым қайраткерi, филология 

ғылымының докторы, профессор Ахмеди Ысқақовтың 

туғанына 110 жыл 21.11.1910-15.12.1996 

      Ысқақов Ахмеди Ысқақұлы 1910 жылы Семей облысының қазiргi 

Шығыс Қазақстан облысының Абыралы ауданында дүниеге келдi. 

     Орта мектептiң 9 сыныбын бiтiргеннен кейiн шаруа жастарының 

мектептерiнде мұғалiм, аудандық газетте әдеби қызметкер, педучилищеде 

оқытушы болып қызмет iстедi. 1940 жылы Абай атындағы Қазақ 

Педагогикалық институтын бiтiрiсiмен, ол КСРО Ғылым академиясының 

КСРО халықтарының тiлi мен жазуы институтының аспирантурасында 

оқыды. 1941 жылы «Халық мұғалiмi» журналының редакторы, 1942-1947 

жылдары Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институтында (қазіргі 

Абай атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық университеті) кафедра 

меңгерушiсi, 1951-1956 жылдары Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тiл 

және әдебиет институтының директоры, 1956-1961 жылдары Қазақ КСР 

Халық ағарту министрлiгiнiң Педагогикалық ғылыми-зерттеу институтының 

директоры болып iстедi. 1961 жылда  Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тiл 

бiлiмi институтында бөлiм меңгерушiсi қызметiн атқарды. 1947 жылы 

кандидаттық, ал 1964 жылы докторлық диссертация қорғады. 1972 жылы 

Республика Ғылым Академиясының корреспондент мүшесi болып сайланды. 

     А.Ысқақов – республикадағы халыққа бiлiм беру iсiне белсене түрде ат 

салысқан көрнектi қайраткер. Ол көп жылдар бойы педагогтiк оқу орындары 

мен мектептерде қызмет етiп, орта мектепке арналған қазақ тiлi оқулықтарын 

жазды, сонымен қатар 200-ден астам ғылыми еңбектердiң авторы. Әсiресе, 

оның «Мектепте ана тiлi мен әдебиеттi оқыту жөнiндегi ғылыми-зерттеу 

жұмысының жайы мен мiндеттерi» деген еңбегiнiң мәнi айрықша. Оның 

басқаруымен «Абай тiлi сөздiгi», он томдық «Қазақ тiлiнiң түсiндiрме 

сөздiгi» жарық көрдi. Осы еңбектi ұйымдастырғаны  және жасап, жарыққа 

шығарғаны үшiн ҚазКСР мемлекеттiк сыйлығының иегерi болды.  

      Ғалымның ғылыми-ұстаздық және қоғамдық сан-саналы қызметi 

ескерiлiп, ол «Құрмет белгiсi», «Еңбек Қызыл Ту», «Халықтар достығы» 

орденiмен және көптеген медальдармен, Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің 

Құрмет грамоталарымен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 

     Ысқақов А. Қазiргi қазақ тiлi – 2-шi бас. филология фак. студенттерiне 
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Қараша 

21 жұлдыз 

Қазақтың тұңғыш романының авторы, ақын, публицист, шебер 

аудармашы, библиограф, тарихшы, ұстаз, мәдениет және қоғам 

қайраткерi Мiржақып Дулатовтың туғанына 135 жыл 

21.11.1885-1935 

         Дулатов Мiржақып 1885 жылы бұрынғы Торғай облысы, Торғай уезiне 

қарасты Сарықопа болысының үшiншi ауылында атақты шебер Дулат 

шаңырағында дүниеге келедi. Сегiз жасында оны әкесi ауыл молдасына оқуға 

бередi, ал екi жылдан соң Мiржақыпты атасы ауылдағы орыс мектебiне 

бередi. Ол көрнектi ағартушы-педагог Ы. Алтынсариннiң шәкiртiнiң бiрi 

Мұқан Тоқтабайұлы деген мұғалiмнен бiлiм алады. 1897 ж. Торғайдағы  екi 

кластық орыс-қазақ  училищесiне түседi де, бес жыл оқып, ауыл мұғалiмi 

деген куәлiк алып шығады, алты-жетi жыл бойы ел iшiнде ауыл 

мектептерiнде бала оқытады. Алыс ауылда мұғалiмдiк қызметiн атқарып 

жүрiп, Мiржақып жәбiр көрген, теңдiгi жоқ қазақ халқының қойнауында 

үлкен даудың пiсiп жетiлгенiн көредi. Саяси жер аударылғандардың 

арасында ол бiржолата ақ патшаның отарлау саясатына қарсы күрес жолына 

түседi. 1904 ж. Омбы қаласына аттанып, өзiнiң болашақ ұстазы Ахмет 

Байтұрсыновпен кездеседi. Екеуi бiрiгiп үндеулер жазады. Бұл үндеулерде 

Алаш ұлдарын патшаға қарсы күреске шақырады. М.Дулатов сол жердегi 

зиялы топтың өкiлi ретiнде қазақ конституциялық-демократиялық 

партиясының Оралдағы съезiне қатысады да, соның делегаттары қатарында 

1906 ж. Петербургке барады. 1907 ж. Петербургте жалғыз нөмiрi шыққан 

«Серке» газетiнде М.Дулатовтың «Жастарға» деген өлеңi басылды. Оның 

тұңғыш өлеңдер жинағы 1909 ж. Қазан қаласындағы «Шарқ»  баспасынан 

«Оян қазақ» деген атпен басылып шығады. Ақынның бұл алғашқы жинағы 

халықты күреске үндеген жоғары революциялық әуенге толы болды. Бұл 

ниет үндеуi патша үкiметiне қарсылық деп саналып, Мiржақыпты қуғынға 

түсiредi, кiтабын кәмпескелеп, жұрт арасына тарамауына әрекет жасайды. 

Қуғындай берген соң Мiржақып 1910 жылы Қызылжар қаласына барып 

тұрады. Қызылжарда тұрғанда М.Дулатов қаламынан қазақтың тұңғыш 

романы «Бақытсыз Жамал» жарық көредi. 

     1913 жылы М.Дулатов Орынбор қаласына келедi. Сондағы ғалым-

жазушы, өзiнiң ұстазы, әрi ағасы А.Байтұрсыновқа жолығады. Екеуi ұзақ 

кеңесiп, қазақ халқына арнап «Қазақ» атты бетпарақ шығарады. 1913 жылы 

Қазанда «Азамат» атты жинағы жарияланады. 

     1920 жылы Ташкентте  «Ақ жол» газетiнiң редакциясында, одан кейiн 

Семей облысының сот органдарында қызмет атқарған М.Дулатов 1922 ж. 

ешбiр себепсiз абақтыға жабылады. Бiрақ, бұл әдiлетсiздiк ұзаққа созылмай, 

Семейден Орынборға жөнелтiлген бойда қамаудан босатылады. 1922-1926 

жж. Орынбордағы Қазақтың халыққа бiлiм беру институтында оқытушы 

болып iстейдi. Осы жылдары ол Орынборда оқушыларға арнап «Қираған 

кiтабы», Қызылордада «Есеп құралы» атты кiтаптарын шығарады. 1927-1929 

жылдарда баспа орындарында iстейдi. 

     М. Дулатов  Сталин-Голощекин озбырлығына ұшырайды да, 1928 

жылдың аяғында бiр топ қазақ оқығандары қатарында тұтқынға алынады. 
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1930 ж. ОГПУ коллегиясының үкiмi бойынша алғашында ату жазасына 

кесiлiп, кейiннен бұл үкiм 10 жыл абақты жазасымен алмастырылады. 1935 

жылы қазанның 5-i күнi Ақтеңiз-Балтық каналы бойындағы Сосновск 

станциясында, лагерьдiң лазаретiнде ауыр науқастан қайтыс болады. 1988 

жылы қараша айында қылмыс құрамы болмағандықтан М.Дулатовтың есiмi 

бiржола ақталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
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Қараша 

25 жұлдыз 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, Ұлы Отан 

соғысының ардагері Моисей Михайлович Копыленконың 

туғанына 100 жыл 25.11.-1920 -18.12.1997 

        Копыленко Моисей Михайлович 1920 жылы Одесса қаласында дүниеге 

келген. Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1945 жылы Орта Азия университетiн 

бiтiрген. 1946-1951 ж. Одесса ғылыми кiтапханасының қолжазба және сирек 

кiтаптарының бөлiмiнде бас кiтапханашы. 1951-1957жж. Одесса 

университетiнiң оқытушысы. 1957-1978 ж. Алматы шетел тiлдерi 

педагогикалық институтында оқытушы (қазіргі Абылай хан атындағы  

Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті), 1962-1970 ж. осы 

институтта  ғылыми-зерттеу жұмысының проректоры болды. 

           1978-1995 ж. Қазақстан Республикасының Ғылым Академиясының Тiл 

бiлiмi институтының орыс тiлi және әлеуметтiк лингвистика бөлiмiнiң 

меңгерушiсi. 1995-1997 ж. Абылай хан атындағы Халықаралық қатынастар 

және әлем тiлдерi университетiнде орыс және жалпы тiл бiлiмi 

кафедрасының меңгерушiсi болды. Көптеген еңбектерiнде қазақ пен орыс  

тiлдерiнiң  ауыс-түйiс  процестерiн сөз етедi.  

       Әдебиеттерiн 2020 жылға арналған орыс тiлiндегi күнтiзбектен 

қараңыз 
Ол туралы: 

      Копыленко Моисей Михайлович 25.11.1920-18.12.1997 //Қазақ тiлi: 

Энциклопедия. – Алматы,1998. – 177 б. 

       

 

  Қараша 

27 жұлдыз 

Ұстаз-ғалым, математик, лингвист, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Қалдыбай Бектайұлы Бектаевтың 

туғанына 100 жыл 27.11.1920 - 1996 

         Бектаев Қалдыбай Бектайұлы 1920 жылы 27 қарашада Шымкент 

облысының Бөген ауданына қарасты Шұбар селосында дүниеге келген. Орта 

мектептi бiтiрген соң, Ташкент қаласына келiп 1937 ж. рабфактың финанс-

экономика факультетiн бiтiрiдi, одан кейiн Орта Азия мемлекеттiк 

университетiнiң математика факультетiне түсiп, оны 1946 жылы бiтiрдi. 

1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысады. 1946-1958 ж.ж. Шымкент 

пединститутында оқытушы, 1958-1965 ж.ж. кафедра меңгерушiсi. 1965-1968 

ж.ж. осы оқу орнында декан, 1968-74 ж.ж. А. Байтұрсынов атындағы Тiл 

бiлiмi институтында «Статолингвистикалық зерттеу және автоматтандыру» 

деп аталатын ғылыми топты басқарды. «Статистикалық ротемдiк 

бақылаудың тиiмдiлiгi мәселесiне» тақырыпта кандидаттық, «Түркi мәтiнiнiң 

статистикалық-ақпараттық топтастырылуы» тақырыбында докторлық 

диссертация қорғады. 

          Негiзгi ғылыми еңбектерi   ықтималдықтар теориясына математика, 

статистика, информация теориясына және математика – инженер - 

лингвистика проблемаларына арналған. Ол - математикалық және 

кибернетикалық әдiстердi түркi тiлдерiн зерттеуге тұңғыш рет қолданды. 
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Қ.Б.Бектаевтың басшылығымен елiмiзде тұңғыш рет ағылшын тiлiнен орыс 

тiлiне электрондық есептеуiш машинаның көмегiмен машиналық аударма 

жасалды.  

        Қ.Бектаевтың студент жастар мен көпшiлiк оқырмандарға арналған және 

өзiнiң ғылыми iзденiстерiнен туған 150-ден астам ғылыми-методикалық 

мақалалары, 30-дан астам оқу құралдары мен монографиялық еңбектерi 

жарық көрдi. 1973 жылы шыққан «Ықтималдықтар теориясы мен қисындау 

элементтерi» атты факультативтiк курс оқулығы «Ықтималдықтар теориясы» 

курсы және т.б. оқулықтары ең бағалы оқулықтарға айналды. 

    Қ.Бектаевтың еңбегi жоғары бағаланып «II дәрежелi Ұлы Отан соғысы», 

«Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгiсi» ордендерiмен, «Ы.Алтынсарин 

атындағы» медальмен марапатталды, «КСРО Халық ағарту iсiнiң үздiгi», 

«Қазақ  КСР-iнiң ғылымға еңбек сiңiрген қайраткер» деген құрметтi атақтар 

берiлдi.  
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Қараша Көрнектi ағартушы, демократ, тарихшы, публицист, лингвист, 

географ, музыка зерттеушi, археолог, этнограф Шоқан 

Шыңғысұлы Уәлихановтың туғанына 185 жыл 1835-

10.04.1865 

Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы 1835 жылдың қараша айында қазiргi 

Қостанай облысы Жетiөзен ауданы, Құсмұрын шатқалында дүниеге келген. 

Балалық шағы, ата қонысы Сырымбет тауының бауырында өткен. Әкесi 

Шыңғыс ханның тiкелей ұрпағы. 

Жасында ауыл мектебiнде, кейiннен орыс мектебi тәрбиесiнде өскен. 

1847 жылға дейiн Шоқан Омбы қаласындағы кадеттер корпусында оқыды. 

Оқып жүрген кезiнде ол Шығыс елдерiнiң жағрапиясын, тарихын зерттеумен 

айналыса бастайды. 1853 ж. Ш.Уәлиханов кадет корпусын бiтiрiп, Сiбiр 

қазақ әскери қызметiн бастайды, 1854 жылы Батыс Сiбiрдiң генерал-

губернаторы Г.Х. Гасфорттың адьютанты болып тағайындалады. 1955 жылы 

Шоқан Орталық Қазақстан, Жетiсу мен Шығыс Қазақстан бойынша саяхатқа 

қатысады. Бұл экспедиция кезiнде ол қазақтар туралы кiтабына көп септiгiн 

тигiзген қазақ халқының құқығы, салт-санасы, дiни тарихы туралы құнды 

материалдар жинады. 

       1855 ж. К.К.Гутковскийдiң экспедициясымен Қапалда болып, қазақтың 

ауыз әдебиетiнiң үлгiлерiн жинады. 1856 жылдың көктемiнде Семенов Тянь-

Шанскиймен танысты. Бұл кездесуде Семенов Тянь-Шанский болашақ 

Шығыс зерттеушiсiне бағыт берiп, оның ғылыми жұмыстарына ықпал 

жасады. 1856-57 жылдары Ш.Уәлиханов Алакөлден Орталық Тянь-Шаньға, 

одан Ыстықкөлге дейiнгi, одан Құлжаға дейiнгi жолдарды қамтитын кең 

көлемiндегi экспедицияға қатысты. 1957 ж. Iле Алатауы қырғыздарына 

тағыда сапарға шығып, көшпелi халық арасында болғанда олардың өмiрi мен 

әдет-ғұрпын, тарихын, этнография мен ауыз әдебиетiн терең зерттедi. Осы 
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жолы ол қырғыз халқының эпосы «Манасты» жазып алды, бiр үзiндiсiн орыс 

тiлiне аударды. Саяхаттарының нәтижесiнде «Ыстықкөл күнделiктерi», 

«Қытай империясының Батыс провинциясы және Құлжа», «Қырғыздар 

туралы жазбалар» дейтiн тарихи этнографиялық шығармалар жазды. 

Ш.Уәлихановтың ғылыми еңбектерiне орыстың жағрапиялық қоғамының 

назары ауады. 1857 жылы 27 ақпанда П.П.Семенов-Тянь-Шанскийдiң 

ұсынуымен ол аталмыш қоғамның мүшесi болды.   

Ш.Уәлихановтың ұлы саяхаттарының бiрi оның 1858-1859 жылдары 

Қашқарияға жасаған сапары болды. Бұл сапар оны көпшiлiкке танымал еттi. 

Ал оның негiзгi нәтижесi – «Алты шаһардың жай-күйi немесе Қытай 

провинциясын Нан-Лудың Кiшi Бұхараның шығыстағы алты қаласының 

жайы» деп аталатын еңбек жазды. 

 Ш.Уәлиханов ғалым-саяхатшы ретiндегi iстеген еңбегi үшiн Әулие 

Владимир орденiмен марапатталды және штаб-ротмистр шенiн алды. 1859-

1861 жылдары ол Петербургте өмiр сүрдi. 1861 жылы денсаулығының 

нашарлауына байланысты Отанына оралуға мәжбүр болды. 1864 жылы март 

айында Шоқан генерал М.Г.Черняевтың шақыруымен Әулиеатаға қазiргi 

Тараз қаласы келдi. Ол М.Г.Черняев отрядында бiраз қызмет iстейдi. Бiрақ 

патша генералының жергiлiктi халыққа жасаған зорлық-зомбылығын көрiп, 

тез бөлiнiп кетедi. Содан Верный қазiргi Алматы қаласына келiп, одан әрi 

Тезек төренiң ауылына барып қазiргi Алматы облысы, Шоқан атындағы 

колхоз тоқтайды. Сонда үйленiп, тұрып қалады. Шоқан 1865 жылдың көкек 

айында қайтыс болды. 1958 жылы Алтынемелдегi зиратына үлкен ескерткiш 

орнатылды. Алматыда, Көкшетауда Ш.Уәлихановтың ескерткiшi және 

Көкшетау қаласындағығы университет, Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының археология және этнография институты, Алматы қаласының 

68-шi мектебiне, көшеге Ш.Уәлихановтың аты берiлдi. Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттiк сыйлықтарының бiреуi бейнелеу өнерi және 

архитектура саласындағы сыйлық Ш.Уәлиханов атымен аталады. 
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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 

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 
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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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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 алғаш 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 
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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.   

ӘДЕБИЕТТЕР: 

        Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) 
       Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-

2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын 
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Желтоқсан 

5 жұлдыз 

Педагог, профессор Имаш Барғанұлы Мадиннiң 

туғанына 105 жыл 5.12.1915-25.03.2001 

        Мадин Имаш Барғанұлы 1915 жылы 5 желтоқсанда Павлодар облысы, 

Баянауыл ауданы, Жұмат Шанин атындағы кеңшардың 3-шi ауылында туған. 

        1932-1934 жылдары Петропавл қаласындағы темiр жол техникумында 

оқыды. 1934-1935 жылы ҚазАКСР Оқу-Ағарту халкоматында хатшы болып 

iстедi, ал 1936 ж. Шымкент қаласы қазақ орта мектебiнде математикадан 

сабақ бердi. 1940 жылы Абай атындағы педагогикалық институттың физика-

математика факультетiн бiтiрiп, еңбек жолын Павлодар қаласындағы Абай 

атындағы №10 қазақ орта мектебiнде директор болып бастады. Осы жылы 

Кеңес Армиясының қатарына шақырылды. Ұлы Отан соғысына  қатысты. 

Елге жеңiспен оралғаннан кейiн Қазақ КСР Оқу министерлiгiнiң 
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мұғалiмдердi сырттан оқыту бөлiмiнiң бастығы және республикалық 

ғылыми-әдiстемелiк кабинетiнiң директоры, 1953 жылдан Абай атындағы 

Қазақ педагогикалық институтының қазіргі Абай атындағы Қазақтың 

Ұлттық педагогикалық университетi педагогика кафедрасында аға оқытушы, 

доцент, оқу iсi жөнiндегi проректоры болып қызмет атқарды.  

        И. Мадин 1958 жылы Мәскеудегi Н.К.Крупская атындағы 

педагогикалық институттың ғылыми кеңесiнде «Қазақстанда сырттай жоғары 

дәрежелi педагогикалық бiлiм берудiң дамуы» атты тақырыпта диссертация 

қорғап педагогика ғылымының кандидаты дәрежесiн алды. Ол 1980 жылдан 

бастап профессор атағына ие болды. 1977 жылдан Қазақ мемлекеттiк қыздар 

педагогика институтында (қазіргі Қазақтың Мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті) кафедра меңгерушiсi болып қызмет атқарды. 

Одан кейiн ұзақ жыл  өзi еңбек еткен Абай атындағы мемлекеттiк 

университетiне қазіргі Абай атындағы Қазақтың ұлттық педагогикалық 

университетi қайта оралып, студенттерге дәрiс бердi.  

       Ғылыми-зерттеу жұмыстары педагогикалық кадрлар даярлау және 

педагогика тарихи мәселесiне арналған. Оның әр жылдарда жарық көрген 

елуден астам ғылыми еңбектерi, 14 кiтапшасы мен монографиясы – 

республикамыздың педагогика ғылымын дамытуға өзiндiк үлес қосты.  

       И.Б.Мадин «Ленин орденiмен», «Қызыл Ту орденiмен», «I дәрежелi Отан 

соғысы», «Құрмет Белгiсi орденiмен», Қазақ КСР Жоғары Советiнiң  Құрмет 

грамотасымен, «Халық ағарту iсiнiң үздiгi» белгiсiмен және медальдармен 

марапатталды.  

ӘДЕБИЕТТЕР  

       Мадин И.Б. Қазақстанда совет дәуiрiндегi педагогикалық ой-пiкiрдiң 

дамуы пед. оқу орындарының  аспиранттарына, студенттерiне, мектеп 

мұғалiмдерiне арналған көмекшi құрал. /И.Б.Мадин. - Алматы Мектеп, 

1979. – 125 б. 

      Мадин И.Б. Қазаақстанда совет дәуiрiндегi педагогикалық ой-пiкiрдiң 

дамуы /И.Б.Мадин. - Алматы Мектеп, 1979. – 127 б. 

      Мадин И.Б.. Қазiргi дәуiрдегi педагогикалық ой-пiкiрдiң дамуы 

педагогика бiлiмдерiн насихаттау жөнiндегi ғылым методикалық совет 

/И.Б.Мадин - Алматы, 1974. – 36 б, - Қазақ КСР «Бiлiм» қоғамы 

     Мадин И.Б. Совет дәуiрi кезiндегi Қазақстандағы педагогикалық ой-

пiкiрдiң дамуы жөнiндегi методикалық талдау /И.Б.Мадин. – Алматы, 1976. – 

84 б. 

     Мадин И.Б. Сырттан оқушы студенттердiң өздiгiнше атқаратын 

жұмыстары туралы пед. институттардың  сырттан оқитын студенттерiне 

және сырттан оқыту бөлiмiнiң қызметкерлерiне арналған көмекшi құрал 

/И.Б.Мадин. - Алматы, 1964.– 56 б.- Қазақ КСР жоғары және орта арнаулы 

бiлiм министрлiгi. Жоғары және орта арнаулы бiлiмдi сырттан оқытатын 

ғылыми-методикалық  кабинет. 

     Мадин И.Б. Қиын оқушыларды тәрбиелеу мәселелерi /И.Б.Мадин, 

Л.К.Керимов. – Алматы,1976. – 40 б. - Қаз КСР «Бiлiм» қоғамы     
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Ол туралы 

     Имаш Барганович Мадин //Қазақ  Ұлттық педагогикалық университетінің 

профессорлары мен  оқытушылары=Профессора и преподаватели Казахского 

Национального Педагогического Университета. – Алматы: Print-S,2008. – 90-

91 б. 

     Мадин Имаш Барғанұлы 5.12.1915 //Қазақ ССР. 4 томдық қысқаша 

энциклопедия. Т.3. – Алматы,1988. – 344 бетте. 

     Мадин Имаш ғалым-профессор, ұстаз Имаш Барғанұлы Мадиннiң 

дүниеден өткендiгi жайында хабарлама //Егемен Қазақстан. – 2001. – 27 

наурыз. 

     Қали Ә. Қазақ педагогикасының белдi ақсақалы ұстаз, педагогика 

ғылымының докторы, профессор И. Мадин жайында //Алматы ақшамы. – 

2001. – 27 наурыз. 

 

 

Желтоқсан 

 8 жұлдыз 

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, Халықаралық 

ақпараттану академиясының  академигі, Қазақ КСР 

Жоғары мектебінің еңбек сіңірген қызметкері, КСРО 

Жоғары мектебінің үздігі, Ұлы Отан соғысының ардагері 

Мүштай Батырбекұлы Батырбековтың туғанына 95 

жыл (8.12.1925-2009) 

      Батырбеков Мүштай Батырбекұлы 1925 жылы 8 желтоқсанда Алматы 

қаласында туған. 1943-1950 жылдары Кеңес армиясы қатарында болып, Ұлы 

Отан соғысына қатысқан. 1952-1957 жылдары Қазақ мемлекеттік 

университетінің тарих факультетінде оқыған. 1957-1978 жылдары – Қазақ 

политехникалық институтының ассистенті, аға оқытушысы, факультет 

деканы, сырттай оқу жөніндегі проректоры болды. 1978-1985 жылдары – 

Жоғары және арнаулы орта білім беру министрлігі Жоғары оқу орындары бас 

басқармасының бастығы болды. 

    М.Батырбекұлы тиісті органдардың тапсыруы бойынша Қазақстанда 8 

жоғары оқу орнын ашуға тікелей атсалысты және 

қатысты.  М.Батырбековтың тікелей басшылығымен аймақтарда 8 жоғары 

оқу орны құрылды: Д.М.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық 

университеті, Рудный индустриалды институты, С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік университеті, Ш.Е.Есенов атындағы  Ақтау 

мемлекеттік университеті, Алматы мемлекеттік театр-көркемсурет 

институты, Атырау мұнай және газ институты, Қазақтың Бас архитектура-

құрылыс академиясы, Семей технологиялық институты. 1964 жылы 

М.Батырбековтың басшылығымен Қаратау қаласында Қазақ политехникалық 

институтының филиалы, 8 облыста ірі оқу орындарының филиалдары 

ашылды. 

     1985-1989 жылдары – Қазақ политехникалық институтының проректоры, 

1989 жылдан зейнет демалысына шыққан. Өмірінің соңына дейін Қазақ 

политехникалық университетінде еңбек етті. 
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     М.Батырбековтың бірнеше монографиясы, көптеген ғылыми еңбектері 

жарық көрген. Ақтау, Шығыс Қазақстан техникалық, Павлодар 

университеттерінің және Атырау мұнай және газ институтының құрметті 

профессоры. 

    «2-дәрежелі  Отан соғысы», «Қызыл Жұлдыз», «Құрмет белгісі» 

ордендерімен, «Ы.Алтынсарин атындағы», «Ерен еңбегі үшін», «Жеңістің 60 

жылдығы», «Белоруссия жерін азат еткені үшін» медальдарымен, «Қазақ 

КСР Жоғары мектебінің еңбек сіңірген қызметкері», «Қазақстан 

Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері», «КСРО Жоғары 

мектебінің үздігі», «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі» 

белгілерімен марапатталған. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

     Батырбеков М. Жоғары мектептің аса көрнекті ғалым-педагогтары. 

Қазақстан Республикасы. /М.Б.Батырбеков. – Алматы: СаГа, 2004. – 536 б.: 

сур. 

     Батырбеков М. Губернатор қадірлеген қазақ: [белгілі меңенат, тарихи 

тұлға Медеу Пұсырманұлы туралы] / М.Батырбеков //Алматы ақшамы. – 

2008. – 6 желтоқсан 

     Батырбеков М. Медеу – тарихи тұлға /М.Батырбеков //Түркі әлемі. – 

2009. - № 1. Қаңтар.  -5 б.: сур. 

Ол туралы: 

      Анаш Д. Медеу бай һәм оның ұрпақтары: [Медеу Пұсырманов туралы 

көп зерттеп, жазған, Медеудің інісі Батырбектен туған ғалым Мүштай 

Батырбеков туралы] /Д.Анаш  //Алматы ақшамы. – 2012. – 25 қазан 

    Әбдіхалық М. Медеудің туысы еді Мүштай аға: [ғалым, академик Мүштай 

Батырбеков туралы] / М.Әбдіхалық //Президент және халық. – 2011. 14 

қаңтар. 

     Нәрібаев К. Жоғары мектептің көрнекті қайраткері: [Қазақстан жоғары 

мектебінің ардагері, Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

университетінің профессоры Мүштай Батырбеков туралы ] /К.Нәрібаев 

//Егемен Қазақстан. – 2009. – 2 маусым 

     Сыдықов Ұ. Жоғары мектеп тарланы: [ғалым, профессор Мүштай 

Батырбеков туралы] /Ұ.Сыдықов  //Қазақ әдебиеті. – 2011. – 14 қаңтар 

 

 

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. 
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      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: 
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жұмысы. - 2014. - № 3. - 6-8 б. 
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       Егенова М.   Жасөспірімнің құқықтық тәрбиесін қалыптастыру жолдары 

/ М. Егенова //Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2015.-№ 6.-11-13 б. 
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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 
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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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Желтоқсан 

23 жұлдыз 

Педагог, педагогика ғылымының докторы Тотай Тәжiұлы 

Тұрлығұловтың туғанына 90 жыл 23.12.1930 

         Тұрлығұлов Тотай Тәжiұлы 1930 жылы 23-желтоқсанда Қызылорда 

облысы Сырдария ауданындағы «Казрис» ұжымшарында дүниеге келген. 

1946 жылы «Қызыл ту» орта мектебiн бiтiрiп, Қызылорда пединститутының 

тарих факультетiне түседi. Оқуды тәмамдаған соң екi-үш жыл Қызылорда 

қалалық облыстық комсомол комитеттерiнде қызмет iстейдi. 1953-1954 оқу 

жылынан бастап өз ауданындағы № 43 орта мектепте тарих, география 

пәндерiнен сабақ берiп оқу iсiнiң меңгерушiсi мiндетiн атқарады. 1959 жылы 

республикалық «Қазақстан мұғалiмi» газетiнiң редакциясына қызметке 

ауысып, әдеби қызметкер, мектеп бөлiмiнiң меңгерушiсi болып қызмет 

атқарды. 1962-1965 жылдары ҚазМУ-дың аспирантурасында (қазіргі әл-

Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық  университеті) оқып, оны кандидаттық 

диссертация қорғаумен аяқтайды. 1965-1972 жж. Ы.Алтынсарин 
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педагогикалық ғылыми-зерттеу институтының (қазіргі Ы.Алтынсарин 

атындағы  Ұлттық білім беру академиясы) тарих пен географияны оқыту 

секторының меңгерушiсi, ал  1972-1991 ж. КСРО Педагогикалық ғылымдар 

академиясының Оқыту мазмұны мен әдiстерi ғылыми-зерттеу институтының 

Қазақ филиалында тарих, қоғамтану және географияны оқыту 

лабораториясын басқарып, осы пәндердi ұлт мектептерiнде оқытудың 

маңызды проблемаларын зерттеумен айналысады. Республика мектептерiнде, 

оның iшiнде ұлт мектептерiнде осы пәндердi оқыту жайы ғылыми-

әдiстемелiк тұрғыда зерттелiп, оның ерекшелiктерi анықталды. Зерттеу 

негiзiнде ұлт мектептерiнде, оның iшiнде қазақ мектептерiнде тарих, 

қоғамтану және географияны оқытудың өзiндiк әдiстемесi жасалынды. 

«Жалпы бiлiм беретiн мектептерде тарих, қоғамтану, географияны оқытуды 

оқу-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету бағдарламасы» жасалып, зерттелдi. 

Ол лаборатория 1970-1980 жылдары жалпы бiлiм беретiн мектептер жаңа 

бiлiм мазмұнына көшкенде қоғамдық пәндер бойынша жаңа бағдарламалар, 

оқулықтар және басқа да оқу құралдарын жасаумен шұғылданды. 

Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың бiлiм академиясындағы (қазіргі 

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы) Орта бiлiм 

институтының ол басқарып отырған қоғамдық пәндердi оқыту 

лабораториясы тарих, қоғамтануды мектепте оқытудың тұжырымдамаларын, 

мемлекеттiк бiлiм стандартын, 5-9 сыныптарға арналған жаңа бағдарламалар 

жасады және  де жаңа оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешен жасау жөнiнде 

бiрқатар ғылыми-әдiстемелiк және ұйымдастыру –басшылық жұмыстарын 

жүргiздi. 

     Тотай Тәжiұлы 1960 жж. басынан бастап мектепте Қазақстан тарихын 

оқыту мәселесiн жүйелi түрде зерттеп келедi. Осы проблема бойынша 1965 

ж. кандидаттық, ал 1998 ж. докторлық диссертация қорғады. 

    Т.Тұрлығұлдың 160-тан астам ғылыми-әдiстемелiк еңбегi жарияланған. 

Оның 130-дан астамы мектепте Қазақстан тарихын оқытуға арналған. Жеке 

ғылыми-әдiстемелiк мақалалары Ресей, Чехословакия, Молдовада 

жарияланды. Авторлар құрамына Т.Тұрлығұл енген «Ортақ түрiк тарихы» 

жоғары сыныптарға арналған оқулығы қазiр Түркияда бiрнеше тiлде 

басылып жатыр. 

     Ол халықаралық ғылыми конференцияларға, Одақтық, республикалық 

педагогикалық оқуларға, басқа да форумдарға қатысып келедi. 

     Оның жетекшiлiгiмен бiрнеше iзденушiлер мектепте тарихты оқыту 

теориясы мен әдiстемесi бойынша кандидаттық диссертация қорғады. 

     Бiлiм беру саласындағы жемiстi еңбегi үшiн «Еңбектегi ерлiгi үшiн», 

«Еңбек ардагерi», «Ы.Алтынсарин» атындағы, «1941-1945 жж. Ұлы Отан 

соғысының Жеңiсiне 50 жыл» медальдарымен, «СССР ағарту iсiнiң үздiгi»,  

«Қазақ ССР ағарту iсiнiң үздiгi» белгiлерiмен марапатталған.  
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жүргізген Ә.Салықбай / Т. Тұрлығұл // Қазақ тарихы. - 2010. - № 4. - 50-53 б. 

Ол туралы 

Абдулпаттаев С. Педагог-ғалым: [профессор Тотай Тұрлығұлов туралы] 

/С.Абдулпаттаев //Ақиқат. – 2006. - № 6. – 90-91 б. 

Жолдасбаев С.   «Қазақтың Геродоты» атанған ғалым: [тарихшы, 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор Тотай Тұрлығұлов туралы ]   

/ С. Жолдасбаев // Ана тілі. - 2010. - 11-17 қараша. 

 Жүкешов Қ. Ұлағатты ұстаз, ғалым, әдіскер: [академик, педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор Тотай Тәжіұлы Тұрлығұлов жайлы] 

/Қ.Жүкешов, Г.Жусанбаева  //Қазақстан тарихы. – 2005. - № 12. – 11-13 б. 

Қалиев С.   Ғылымда лайықты орны бар ғалым: [ғалым, тарихшы, педагог 

Тотай Тәжіұлы Тұрлығұл туралы] / С. Қалиев, И.Нұғыманов 

// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2010. - № 11. - 19-22 б. 

Озғанбай Ө.   Қолтаңбалы тарихшы: [ғалым, ұстаз Тотай Тәжіұлы 

Тұрлығұл туралы] / Ө. Озғанбай //Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 

2010. - № 11. - 23-24 б. 

Панзабеков К.   Қазақ тарихы пәнінің корифейі. Педагогикалық 

ғылымдар академиясының академигі, профессор Тотай Тәжіұлы Тұрлығұл 80 

жасқа толды. / К. Панзабеков  // Алматы ақшамы. - 2010. - 25 желтоқсан. 

Тарихшы-ғалым,әдiскер-ұстаз педагогика ғылымының докторы, 

Қазақстан Республикасы  Бiлiм беру iсiнiң үздiгi, профессор Тұрлығұл Тотай 

Тәжiұлы 70 жаста   // Қазақстан мектебi. – 2001. - № 1. – 11- 12 б. 

Үлкен ғалым, абзал азамат (Тотай Тәжіұлы Тұрлығұлдың 75 жылдық 

мерейтойына)  //Білім=Образование. – 2006. - № 1. – 52-53 б. 

Ілияс Р.   Тотай Тұрлығұл - тарихтан тұңғыш педагог доктор / Р. Ілияс 

// Қазақ тарихы. - 2018. - № 2. - 49-52 б. 
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Желтоқсан 

25 жұлдыз 

Тарих ғылымының докторы, профессор Хайыржан 

Нұрғожаұлы Бекхожиннiң туғанына 110 жыл 

25.12.1910-3.11.1979 

 Бекхожин Хайыржан Нұрғожаұлы 1910 жылы 25 желтоқсанда Павлодар 

қаласында дүниеге келдi. 

 Журналистiк қызметiн 1929 ж. Павлодар округтiк «Кеңес туы» ауд. 

«Колхоз» газеттерiне хат-хабар жазудан бастап, 30-жылдары саяси-

шаруашылық науқандарға, Қазақстан ауыл тiлшiлерiнiң қозғалысына 

белсене қатысты. 1935-39 жж. Семей обл. «Екпiндi» газетiнде қызмет iстедi. 

1942 ж. С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттiк университетiнiң қазiргi әл-

Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетi журналистика факультетiн 

бiтiрiп, Қостанай облысының «Большевиктiк жол» газетiнiң редакторы 

болды. 1945 жылдан бастап 1979 жылдары  Қазақ мемлекеттік 

университетінің журналистика факультетiнiң аға оқытушысы, деканы, 

кафедра меңгерушiсi болды. Ғылыми жұмысының негiзгi бағыты – баспасөз 

тарихы, журналистиканың теориялық, практикалық мәселелерi. Ол 60-тан 

астам ғылыми мақала мен «Қазақ баспасөзiнiң даму жолдары 1860-1930 

жылдар» атты монографиялық кiтаптың авторы. Бұл монографиясы қазақ 

баспасөзiнiң 70 жылдық тұтас тарихына арналған тұңғыш көлемдi де, құнды 

еңбек болды. 

Х.Н.Бекхожин «Еңбек ардагерi» медалiмен, Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің 

Құрмет  грамоталарымен марапатталды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

     Бекхожин Х.Н. Қазақ Совет баспасөзi (1917-1921 жылдар) /Х.Н.Бекхожин 

– Алматы, 1961 – 16 б. (ҚазКСР Жоғары және арнаулы орта бiлiм 

Министрлiгi, Қазақтың С.М.Киров атындағы Мемлекеттiк университетi, 

журналистика кафедрасы) 

     Бекхожин Х.Н Қазақ баспасөзiнiң даму жолдары (1860-1930) 

/Х.Н.Бекхожин. – Алматы: Қазмембас.,1964. – 264 б. 

    Бекхожин Х.Н. Қазақ баспасөзi тарихының очеркi (1860-1958)                      

/ Х.Н.Бекхожин. – Алматы: Мектеп, 1981. – 240 б. 

     Бекхожин Х.Н. Қазақ баспасөзi Совет өкiметi орнау жылдарында 

/Х.Н.Бекхожин. – Алматы,1958. 12 б.- (С.М.Киров атындағы Қазақ 

университетiнiң  журналистика кафедрасы). 

Ол туралы: 

       Бекхожин Хайыржан Нұрғожаұлы //Қазақ ССР. 4 томдық қысқаша 

энциклопедия Т.3. – Алматы, 1988. – 132-б.  

       Бекхожин Хайыржан Нұрғожаұлы 25.12.1910-3.11.1979 //Қазақстан: 

Ұлттық энциклопедия. Т.2.  – Алматы, 1999. – 262-б. 

 

 

 

 



222 

 

Желтоқсан 

25 жұлдыз 

Әдебиет зерттеушi, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Ұлы Отан соғысына қатысқан, Әбiш 

Байтанаевтың туғанына 110 жыл 25.12.1910-3.6.1993 

      Байтанаев Әбiш 1910 ж. Оңтүстiк Қазақстан облысы Қызылқұм ауданы 

Шәуiлдiр селосында дүниеге келдi. 

     1932 жылы Петропавловск қаласында геотопографиялық техникумын 

бiтiрдi. 1936-39 ж. Есiк қаласында қазақ орта мектебiнде орыс тiлi мен 

әдебиетi мұғалiмi болды. 1941 жылы Облыстық бiлiм беру бастығының 

орынбасары болды, 1941-1942 жылы әскери мiндетiн атқарып, 1943 жылы 

Шәуiлдiр аудандық партия ұйымын басқарды. 1947 жылы Абай атындағы 

педагогикалық институтының (қазіргі Абай атындағы Қазақтың Ұлттық 

педагогикалық университеті) филология факультетiн сырттай оқып бiтiрдi. 

1947-1982 ж. Шымкент педагогикалық институтында оқытушы, доцент, 

кафедра меңгерушiсi болды. 1956 ж. кандидаттық дисертация, ал 1971 жылы 

докторлық диссертация қорғады. 1971 жылы Қазақстан Республикасының 

еңбек сiңiрген жоғары мектеп қызметкерi атағы берілді.  1979 жылы 

профессорлық атақ берiлдi. 1982 жылдан профессор-консультант. Ғылыми 

зерттеу еңбектерi негiзiнен қазақ романының теориялық мәселелерiне 

арналған. 

ӘДЕБИЕТТЕР 

     Әдебиет теориясын орта мектептерде оқыту метод. нұсқау Қаз.КСР 

оқу мин-гi, Республикалық оқу-метод.каб. /құраст. Ә.Байтанаев. – 

Алматы,1988. – 62 б. 

    Байтанаев Ә. Шын шеберлiк Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» 

романының көркемдiк ерекшелiктерi. - Алматы Жазушы,1969. – 219 б. 

Ол туралы 

      Байтанаев Әбіш //Қазақ ССР. 4 томдық қысқаша энциклопедия. Т.3. – 

Алматы,1988. – 118-119 б. 

      Байтанаев Әбіш 25.12.1910 //Қазақ әдебиетi: Энциклопедия.- 

Алматы,1999. – 148-б. 

     Байтанаев Әбіш (25.12.1910-3.6.1993) //Қазақ әдебиеті: 

Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 112 б. 

 

 

 

 Желтоқсан 

 27 жұлдыз 

Қазақстан халық жазушысы, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Ғылым Академиясының академигi, филология 

ғылымының докторы, профессор Мұхамеджан 

Қаратаевтың туғанына  110  жыл 27.12.1910-13.06.1995 

          Қаратаев Мұхамеджан 1910 жылы 27 желтоқсанда қазiргi Қызылорда 

облысы Сырдария ауданы Телiкөл ауылында туған. Еңбек жолын Қызылорда 

ауданының 2 жылдық сауатсыздықты жою мектебiнiң мұғалiмi болып 

бастады. 1933 Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтын қазiргi 

Абая атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық университеті бiтiрiп, 
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Ленинградтағы қазiргi Санкт-Петербург тарих, философия, әдебиет 

институтының аспирантурасында оқыды. 1936-1937 ж. Қазақстан 

Жазушылар одағында жауапты хатшы, 1937-38 ж төрағасы болып қызмет 

еттi.Қаратаев бұл жылдары педагогикалық жұмысты қоса атқарып Абай 

атындағы  педагогикалық институттың (қазіргі Абай атындағы Қазақтың 

Ұлттық педагогикалық университеті) қазақ және орыс әдебиетi 

кафедрасының меңгерушiсi болды. 1938 ж. КСРО ҒА-ның Қазақ 

филиалының мүшесi, Қазақ әдебиетi секторының меңгерушiсi болды.  

      1938-1955 жылдары аралығында жазықсыз репрессияға ұшырады, 

ГУЛАГ-тың азабын тартты. 1955ж. шығармашылық қызметiне қайта оралып, 

1960 жылға дейiн «Жазушы» баспасының директоры болды. 1960 жылдан 

өмiрiнiң соңына дейiн Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының 

М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аға ғылыми 

қызметкері, бөлiм меңгерушiсi және осы институт директорының бас 

кеңесшiсi болды. 1967-79 жылдары «Қазақ Совет энциклопедиясының» 

тұңғыш бас редакторы болды, оның басшылығымен ұлтымыздың алғашқы 

энциклопедиясының 12 томдық басылымы жарыққа шықты. 

    1974 жылы «Асулар алда» атты монографиясы үшiн Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттiк сыйлығы берiлдi. М. Қаратаев алты томдық 

«Қазақ әдебиетiнiң тарихы» атты кiтаптың негiзгi авторларының бiрi әрi 2,3,4 

томдарының бас редакторы болды. Сондай-ақ, қазақ әдебиетi бойынша 

мектепке, жоғары оқу орындарына арнап бiрнеше оқулық жазды. 

     М.Қаратаев шығармашылық қызметi үшiн «Құрмет Белгiсi», «Еңбек 

Қызыл Ту» екi мәрте, «Халықтар Достығы» ордендерiмен және Қазақстан 

Республикасы Жоғары Кеңесiнiң Құрмет Грамоталарымен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 

     Қаратаев М. Таңдамалы шығармалар. Үш томдық. Т.1. /М.Қаратаев. - 

Алматы Жазушы, 1974. – 343 б Т.2. – 391 б. Т.3. – 368 б. 

    Қаратаев М. Әдебиет және эстетика: Әдеби сын зерттеулер /М.Қаратаев.  

– Алматы: Жазушы, 1970. – 352 б. 

    Қаратаев М. Әдемiлiкке үйрететiн ұстаз (Әдебиет пен өнердiң 

эстетикалық тәрбиедегi орны) /М.Қаратаев.  – Алматы: Қазақстан, 1965.– 71 б. 

    Қаратаев М. Даладағы дабыл: (Документтерге негiзделген 

публицистикалық роман) /М.Қаратаев.  – Алматы: Жазушы, 1981. – 400 б. 

    Қаратаев М. Даладағы дабыл: (Документтерге негiзделген публистикалық 

роман) /М.Қаратаев.  – Алматы: Қазмемкөркемәдеббас,1962. – 508 б.  

    Қаратаев М.. Көргенiм мен көңiлдегiм: естелiктер, портреттер, эсселер 

/М.Қаратаев.  – Алматы: Жазушы, 1982. 

    Қаратаев М.. ж. б. Қазақ совет әдебиетi: (Жоғары оқу орындарының 

филология факультетi студенттерiне арналған. /өңд. толық. 3-бас. 1-бөлiм: 

(1917-1941) /М.Қаратаев.  – Алматы: Мектеп,– 1987. – 294 б. 

   Қаратаев М. Қазақ совет әдебиетi. Жоғары оқу орындарының филология 

факультеттерiне арналған оқулық. Өңделiп, толықтырылып 2-бас. 

/М.Қаратаев, Т. Нұртазин, С.Қирабаев.  – Алматы: Мектеп,1971. – 631 б. 
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   Қаратаев М.. Құдiреттi құрал //Өнер алды - қызыл тiл /М.Қаратаев.  – 

Алматы, 1986. – 66-73 б. 

   Қаратаев М. Октябрь төлi /М.Қаратаев.  – Алматы, 1980. – 40 б.-(Қазақ 

КСР «Бiлiм» қоғамы) 

   Қаратаев М.., Оқу кiтабы: бастауыш мектептiң 3-класына арналған 

/М.Қаратаев, Қ.Есенжолов    - Алматы: Қазбас, 1935. – 168 б. 

   Қаратаев М.. Осы заман шындығы - қазiргi әдебиеттiң өзегi /М.Қаратаев.  

– Алматы, 1965. – 48 б. (Қазақ КСР «Бiлiм» қоғамы) 

   Қаратаев М. Өнерпаз болсаң арқалан (Көркемөнер мен әдебиеттiң 

тәрбиедегi эстетикалық ролi туралы) /М.Қаратаев. – Алматы: 

Қазмемкөркемәдеббас, 1960 – 64 б. 

    Қаратаев М.. Революция рухымен: публицистика, сын мақалалар 

/М.Қаратаев.  - Алматы: Жазушы,1978. – 415 б. 

    Қаратаев М. Совет әдебиетiнiң мақтанышы (М. Әуезовтiң туғанына 75 

жыл толуына) /М.Қаратаев. – Алматы, 1972. – 21 б.- (Қазақ ССР «Бiлiм» 

қоғамы.) 

    Қаратаев М.. Совет әдебиетiнiң партиялығы /М.Қаратаев.  – Алматы: 

Бiлiм, 1978.–30 б. 

    Қаратаев М.. Туған әдебиет туралы ойлар. Мақалалар жинағы 

/М.Қаратаев.  – Алматы: Қазмемкөркемәдеббас, 1958. – 444 б. 

    Қаратаев М. Шеберлiк шыңына. Қазақ совет әдебиетiнiң келелi 

мәселелерi жәйлi зерттеулер мен мақалалар /М.Қаратаев. – Алматы: 

Қазмемкөркемәдеббас, 1958.–      81 б. 

    Қаратаев М.. Iзденiс iздерi: Әдеби сын мақалалар /М.Қаратаев.  – Алматы: 

Жазушы, 1984. – 373 б. 

    Қаратаев М. Iлияс Жансүгiров (Өмiрi мен творчествосы): орта мектептiң 

10-класына арналған көмекшi құрал /М.Қаратаев. –Алматы: 

Қазмемоқупедбас., 1962 - 55 б. 

     Қаратаев М. Эпостан эпопеяға. Әдеби сын зерттеулер /М.Қаратаев.  – 

Алматы: Жазушы, 1969. – 444 б. 
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М.Қаратаевтың асыл жары, қуғын-сүргiннiң қиын-қыстау күндерiнде 

Сiбiрдiң қиян түкпiрiне артынан iздеп барып қасында болған адал серiгi 
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     Төреқұлов Н. Сырлы семсер: (Қазақ ССР Ғыл. Акад. Академигi М. 

Қаратаевтың творч. портретi) /Н.Төреқұлов. – Алматы:Жазушы, 1990.– 160 б. 

     Қирабаев С. Ғалым–сыншы тағлымы: Мұхамеджан Қаратаев жайлы         

// Егемен Қазақстан. – 2000. – 19 желтоқсан. 

     Нұрқасымов С.   Алаштың ақтаңгері: [Мұхаметжан Тынышпаевтың 

туғанына - 130 жыл] / С. Нұрқасымов // Жетісу. - 2009. - 16 мамыр. 

      Шүрегеев С.   Мұхаметжан мұраты: [Алаш қозғалысының қайраткері 

М.Тынышпаев туралы] / С. Шүрегеев, Б.Бисұлтанұлы //Жетісу. - 2009. - 16 

мамыр. 

 

       

Желтоқсан 

31 жұлдыз 

Педагог, әдіскер-ғалым, филология ғылымының 

кандидаты Бибiгүл Шолтайқызы Кәтенбаеваның 

туғанына 95 жыл 31.12.1925 

Кәтенбаева Бибiгүл Шолтайқызы Семей облысы Абыралы ауданында 

дүниеге келген. 1950 жылы Қазақтың Мемлекеттiк қыздар педагогикалық 

институтын бiтiрiп, педагогтiк еңбегiн Шымкент мұғалiмдер педагогикалық 

институтының қабырғасынан бастаған. Осы институттың қарамағындағы 

А.С.Пушкин атындағы қазақ-орыс аралас орта мектептiң оқу iсiнiң 

орынбасары әрi қазақ тiлi мен әдебиетi пәнiнiң мұғалiмi болып қызмет 

атқарды. 

1959 жылы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтына 

ауысты. 1965 жылы «Қазақ тiлiндегi елiктеу сөздер» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғайды. Ғылыми-зерттеу жұмысын әрi қарай 

дамыту мақсатында 1966 жылы Ы.Алтынсарин атындағы педагогикалық 

ғылымдар  ғылыми-зерттеу институтына (қазіргі Ы.Алтынсарин атындағы 

Ұлттық білім беру академиясы) аға ғылыми қызметкер болып ауысады. Бұл 

институттың қазақ тiлiн оқыту бөлiмiнде қазақ тiлiн оқыту мәселесi 

төңiрегiндегi методикалық iзденiстер жасайды. Қоғамның әр кезеңдерiндегi 

даму, өзгерту тарихына байланысты қазақ тiлi бағдарламалары, оқулықтары, 

методикалық көмекшi құралдарды жақсарту, жетiлдiру мәселелерi жөнiнде 

Бибiгүл Шолтайқызы көп еңбек сiңiредi. 
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Қазақ тiлiн оқыту, қазақ тiлi бағдарламасы және оқулықтар, әдiстемелер 

комплексiн жасауда Б.Кәтенбаева 80-ге тарта ғылыми мақалалар, 10-нан 

астам оқулықтар, әдiстемелiк нұсқаулар, дидактикалық материалдар, 3 

монография жариялады. Б.Кәтенбаеваның өзi 4,5 және 6 сыныптарға 

арналған «Қазақ тiлi» оқулықтарының авторларының бiрi.   

ӘДЕБИЕТТЕР: 

      Кәтенбаева Б.Ш. 5 класқа арналған «Қазақ тiлi» оқулығына әдiстемелiк 

нұсқау /өңделген,толықтырылған 7-шi бас./Б.Ш.Кәтенбаева. - Алматы Рауан, 

1993. – 103 б. 

      Кәтенбаева Б.Ш. 5 класқа арналған «Қазақ тiлi» оқулығына әдiстемелiк 

нұсқау /өңд., тол. 6-шы бас./ Б.Ш.Кәтенбаева. - Алматы Рауан, 1990. – 110 б. 

     Кәтенбаева Б.Ш.. 5 сыныпқа арналған «Қазақ тiлi» оқулығына 

әдiстемелiк нұсқау /өңд., тол. 8-шi бас./Б.Ш.Кәтенбаева. - Алматы Рауан, 

1996.- 101 б. Мектеп мұғалiмi кiтапханасы 

     Кәтенбаева Б.Ш.. Елiктеу сөздердi оқыту мұғалiмдерге, студенттерге 

арналған көмекшi құрал /Б.Ш.Кәтенбаева. - Алматы Мектеп, 1974. – 71 б. 

     Кәтенбаева Б.Ш. «Қазақ тiлi» оқулығына әдiстемелiк нұсқау Он бiр 

жылдық орта мектептiң 5 кл. арналған /өңд.,толық. 7-бас./Б.Ш.Кәтенбаева. - 

Алматы Рауан, 1993. – 102 б. 

     Кәтенбаева Б.Ш.. 4 кластың қазақ тiлi оқулығына методикалық 

нұсқау.Өңделген, толықтырылған төртiншi басылымы - Алматы Мектеп, 

1980- 75 б. 

     Кәтенбаева Б.Ш. 4 кластың қазақ тiлi оқулығына методикалық нұсқау 4 

кл. мұғалiмдерiне арналған көмекшi құрал /өңд., тол. 3 бас./Б.Ш.Кәтенбаева. - 

Алматы Мектеп, 1977. – 68 б. 

     Кәтенбаева Б.Ш. 4 кластың қазақ тiлi оқулығына методикалық нұсқау. – 

2-бас./ Б.Ш.Кәтенбаева. - Алматы Мектеп, 1972. – 68 б. 

     Кәтенбаева Б.Ш. Тiл ұстарту жұмыстары бойынша методикалық 

нұсқаулар /Б.Ш.Кәтенбаева. - Алматы Рауан,1991. – 102 б. 

    Кәтенбаева Б.Ш.. V-VI кластарда қазақ тiлiн оқыту Мұғалiмдер мен 

студенттерге арналған көмекшi құрал /Б.Ш.Кәтенбаева. - Алматы Рауан, 

1993. –56 б. 

     Кәтенбаева Б.Ш. т.б. IV-V кластарға арналған үлестiрме карточкалар 

/Б.Ш.Кәтенбаева Б., Б.Құлмағамбетова, З.Әлiмбаева. - Алматы Мектеп, 1978. 

– 72 б. 

    Кәтенбаева Б.Ш.. т.б. IV–IX кластарда тiл ұстарту мұғалiмдерге 

арналған көмекшi құрал /Б.Кәтенбаева, Б.Құлмағамбетова, Х.Арғынов. - 

Алматы Мектеп, 1978. – 96 б.  
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Алматы Рауан, 1993. – 56 б. 
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Б.Нұрпеисов. - Алматы Мектеп, 1974. – 87 б.. 

     Кәтенбаева Б.Ш. Қазақ тiлiнен 5 класқа арналған дидактикалық 
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     Аханов К ж.б. Қазақ тiлi Лексика, сөздiң жасалуы, морфология                   

6 сыныпқа арналған оқулық /К.Аханов, Б.Кәтенбаева, Т.Әбдiғалиева – 22-бас. 
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/К.Аханов, Б.Кәтенбаева, Т.Әбдiғалиева. – 19-бас. - Алматы Рауан,1993. –   

190 б. 

     Мұғалiмге қазақ тiлiнен көмек /Б.Кәтембаева, Т.Ерғалиев Х.Нұрмұханов  
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Ол туралы 

    Кәтембаева Бибiгүл Шолтайқызы 31.12.1925 //Қазақ тiлi. 

Энциклопедия. – Алматы,1998. – 167-168 б. 

 

 

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 

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. 
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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. 

     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 
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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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АЙЫ МЕН КҮНI БЕЛГIСIЗ ДАТАЛАР 

  Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан Узлағ әл-Фараби 870-950   

туғанына 1150 жыл, қайтыс болғанына 1070 жыл. 

           Қыпшақ даласынан шыққан ұлы энциклопедист ғалым, ойшыл, 

философ, социолог, математик, физик, астролог, ботаник, лингвист, логик, 

музыка зерттеушiсi, ұлы гуманист Әбу Насыр әл-Фараби Оңтүстiк Қазақстан 

облысындағы Отырар қ. әскербасының отбасында дүниеге келген. Отырар 

медiресесiнде, Шаш, Самарқан, Бұхара, кейiннен Харран, Мысыр, Халеб 

Алеппо, Бағдад шаһарларында бiлiм алған. Орта Азия, Парсы, Ирак, араб 

елдерi қалаларында жиһанкездiк сапарлар жасап, тез есейдi. Ол жерлерде 

көптеген ғұламалармен, ойшыл-ақындармен, қайраткерлермен танысып, 

сұхбаттасты. Тарихи деректер бойынша көптеген тiлдердi бiлген. Фараби 

есiмi дүние жүзi  мәдениетi мен ғылымының тарихынан берiк орын алды. 

Бiздiң заманымызға жеткен 164 трактат, ол ғылымның алуан түрлi саласын – 

философия мен логиканы, математикамен физиканы, социология, 

минералогия мен лингвистиканы, медицина мен музыканы қамтиды. Ол 

терең толғап пiкiр айтпаған бiлiмнiң бiрде-бiр саласы жоқ. Рухани 

ағартушылық қызметi мол, адамгершiлiк мұраттар үшiн аянбай күрескен әл-

Фараби есiмi барша халыққа қымбат. 

     Әбу Насыр әл-Фараби мұраларының Қазақстанда түбегейлi зерттелуi ХХ 

ғасырдың 60-жылдарында ғана қолға алынды. Оған басшы болған қазақ 

ғалымы Б.Машанов едi. Бұл күндерi Қазақстан Республикасының Ғылым 

Академиясының  Философия институтында шығыс философиясы және 

фарабитану бөлiмi жұмыс iстейдi. Сонымен қатар Қазақ Мемлекеттiк 

университетiнде Фарабитану орталығы құрылған. Мұнда да Әбу Насыр әл-

Фарабидiң мұрасын аудару, зерттеу жұмыстары жүргiзiледi.  
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 Ол туралы:                                                                                                   

     Әбу Насыр әл-Фараби 870-950 ж.ж. //Қазақтар. Көпшiлiкке арналған 
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9-13 б. 
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тағлымдары] /К.Ысқақова  //Қазақстан мектебi. – 2001. - №1. – 63 б. 

 

 

 Доспамбет жыраудың туғанына 530 жыл 1490-1523 

       Доспамбет жырау 1490 жылы қазiргi Ресей Федерациясы Ростов обл., 

Азау қаласында дүниеге келген. Ақын, жырау, қолбасшы батыр Доспамбет 

жырау қазақ халқының қалыптасу кезеңiнде өмiр сүрдi. Өз заманында 

шайқастарға қатысқан. Доспамбет жырлары отан қорғау, патриоттық рухтағы 

жырлар. Сонымен қатар туған жерге сүйiспеншiлiк, ата мекендi сырт жаудан 

қорғау жайлы жырлаған. Негiзiнде жырау шығармалары толық жеткен жоқ, 

көпшiлiгi жорық үстiнде қолма-қол айтылған, ел жадында сақталғаны 

жеткен. Оның өлеңдерi Ұлы Қазан революциясына дейiн М.Османовтың 

«Ноғай уа құмдық шығырлары» СПб.,1883 атты кiтабы мен В.В.Радловтың 

«Халық әдебиетiнiң үлгiлерi» СПб.,1896 деген жинағында, ал Кеңес 

заманында «Ертедегi әдебиет нұсқалары» 1967 мен «Алдаспанда» 1982, 

«Бес ғасыр жырлайды» 1985 атты жинақтарда жарық көрдi.  

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Доспамбет жырау. «Айнала бұлақ басы тең»:[өлеңдер] //XV –XVII 

ғасырдағы қазақ поэзиясы. – Алматы,1982. – 85 – 89 б. 

     Доспамбет жырау. (XVIғасыр) «Айналайын Ақ Жайық»; «Қоғалы 

көлдер, қом сулар»: [өлеңдер] //Дау шешедi дана сөз –Алматы,1996.– 34-35 б. 

      Доспамбет жырау. «Қоғалы көлдер, қом сулар»; «Азау, азау дегенiң»; 

«Айнала бұлақ басы тең»: [өлеңдер] // Бес ғасыр жырлайды. Үш томдық.Т.1. 

– Алматы,1984. –34–39 б. 



235 

 

    Доспамбет жырау. «Қоғалы көлдер, қом сулар...» «Қалаға қабылан 

жаулар тиге ме...» «Азау, Азау дегенiң...» «Айнала бұлақ басы тең...» 

«Озушылар,озмаңыз...» өлеңдер // Алматы ақшамы. – 2002. – 24 тамыз. 

Ол туралы: 

      Доспамбет жырау (1490–1523) //Қазақтар: Көпшiлiкке арналған тоғыз 

томдық анықтамалық.2 том. Тарихи тұлғалар. – Алматы, 1998.–63 б  

      Доспамбет жыра. (1490–1523) //Қазақ ССР 4 томдық қысқаша 

энциклопедия. Т.4. – Алматы, 1989. – 21-б 

      Доспамбет жырау (1490–1523) //Қазақ әдебиетi: Энциклопедия. – 

Алматы,1999. – 204- б. 

      Доспамбет жырау (1490–1523) // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.3. 

Герб-Жобалау.- Алматы, 2001. – 277-278 б. 

     Доспамбет жырау (1490–1523) // Түркiстан: Халықаралық энциклопедия. 

– Алматы,2000. – 284-б. 

    Доспамбет жырау  //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы (VI 

ғасырдан  XX ғасырдың басына дейiнгi кезең) - Алматы, 1994. - 141-142 б. 

     Доспамбет жырау //Қазақ совет энциклопедиясы. Т.4. – Алматы, 1974. – 

27 б.  

     Доспамбет жырау //Мағауин М. Қазақ хандығы дәуiрiндегi әдебиет. – 

Алматы, 1992 – 40–44 б. 

    Доспамбет жырау: Өмiрi мен творчествосы туралы зерттеу           

//Сүйiншәлиев Х. Қазақ әдебиетiнiң тарихы. – Алматы, 1997.- 268–288 б. 

    

 Ақтамбердi жыраудың туғанына 345 жыл 1675-1768 

        Ақтамбердi Сарыұлы  қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Қаратау 

бойында дүниеге келген. «Он екiде аттанып қылыш iлдiм бiлекке» дегенiне 

қарағанда ерте жастан әскери жорықтарға қатысып, жоңғарларға қарсы 

ұрыстарда ержүректiлiгiмен, қол бастаған батыр ретiнде көзге түседi. Ес 

бiлгеннен бастап 70 жыл бойы ат үстiнен түспей, елi мен жерiн қорғаған қас 

батыр, айтулы шешен, қабырғалы би, атақты жырау өзiнiң жалынды 

жырымен халықты жат жұрттық басшыларға қарсы күреске жiгерлендiре 

бiлдi. Жоңғарлар жеңiлiске ұшырағаннан кейiн қазақ руларын өз 

қоныстарына орналастыруда зор қызмет атқарды. Оның толғаулары 

жастарды ерлiкке, батылдыққа шақырады, дала халқының көңiл күйi, мiнез-

байлығын және мақсат-мұратын жырлайды. Жауынгер-жырау тоқсан үшiнде 

дүние салды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

      Ақтамберді жырау. «Жағалбай деген ел болар»; «Жеңiме жамау 

түскенiн»; «Әкем көрген зорлықты»; «Күлдiр-күлдiр кiсiнетiп»; «Балаларыма 

өсиет»: [өлеңдер] //XV – XVIII ғасырдағы қазақ поэзиясы. – Алматы, 1982. – 

94 –102 б.  

     Ақтамберді жырау. «Жағалбай деген ел болар»; «Жел, жел есер, жел 

есер», «Жағама қолдың тигенiн»; «Салпаң да салпаң жортамын»; «Арудан 

асқан жар бар ма»; «Түйе мойнын тұз кесер»; «Балпаң, балпаң басарсың»; 
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«Балпаң, балпаң кiм баспас»; «От басар орны отаудай»; «Күлдiр-күлдiр 

кiсiнетiп»; «Күлдiр де күлдiр кiсiнетiп»; «Уа‚ Қарт Бөгембай»; «Ей, 

азаматтар, шоралар»; «Ағайының көп болса»; «Мiнездi болса алғаның»; 

«Мал басы өскен адамның»; «Едiл, Жайық екi өзен»; «Сары аязда қата ма»;  

«Балаларыма өсиет»: [өлеңдер] // Бес ғасыр жырлайды. Екi томдық. Т.1.- 

Алматы, 1989. – 57 – 68 б.; Үш томдық.Т.1. –Алматы, 1984. –65 - 75 б. 

     Ақтамберді жырау. «Күлдiр де күлдiр кiсiнеп…»: [толғау] // Дау шешедi 

дана сөз. /құраст. О. Әбдiлдаұлы. – Алматы, 1996. - 49 – 52 б.   

Ол туралы: 

    Ақтамберді жырау (1675–1768) //Қазақтар. Көпшiлiкке арналған тоғыз 

томдық анықтамалық. II том. Тарихи тұлғалар. – Алматы,1998.–81–83 б. 

   Ақтамберді Сарыұлы (1675-1768) //Қазақ ССР: 4 томдық қысқаша 

энциклопедия. Т.4. – Алматы, 1989. – 107-бетте. 

    Ақтамберді жырау (1675–1768) //Қазақ әдебиетi: Энциклопедия. – 

Алматы, 1999. – 39-40 б. 

   Ақтамберді жырау (1675–1768) //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия Т.1.  – 

Алматы, 1998. – 210-б. 

   Ақтамберді жырау (1675–1768) //Түркiстан: Халықаралық энциклопедия. 

– Алматы, 2000. – 46-б. 

   Ақтамберді Сарыұлы (1675–1768) //Ерте дәуiрдегi қазақ әдебиетi   (XI–

XVIII ): Зерттеулер – Алматы, 1983. – 249-259 б. 

    Ақтамберді Сарыұлы (1675–1768) //Қазақстан тарихы: Энциклопедиялық 

анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 29 б. 

    Ақтамберді жырау (1675–1768 ) //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр 

антологиясы (VI ғасырдан  XX ғасырдың басына дейiнгi кезең) /құраст. 

Қ.Жарықбаев, С.Қалиев.Т.1. – Алматы: Рауан, 1994. – 146–147 б. 

    Ақтамберді жырау (1675–1768) //Бес ғасыр жырлайды:  2 томдық - 

Алматы,1989. – Т.1. – 57–68 б. 

     Ақтамберді жырау (1675–1768) // Қазақстан заңдары. – 1998. -  № 4.- 41б. 

    Сүйіншалиев Х.Ж. Ақтамбердi жырау //Сүйiншалиев Х.Ж. Қазақ 

ақындарының поэзиясы: оқу құралы. – Алматы, 1982. – 15–24 б.  

 

 Ақын Сүйiнбай Аронұлының туғанына 205 жыл   (1815-1898) 

          Ақын, айтыс өнерiнiң жүйрiгi Сүйiнбай Аронұлы 1815 жылы Алматы 

облысы Жамбыл ауданы, Қарақыстақ деген жерде туған. 

        ХІХ ғасырдағы қазақ халқының тарихы, салт-санасы, тұрмыс-тiршiлiгi, 

таптық, әлеуметтiк күресi, болашаққа деген зор үмiтiн терең бейнелеген. Өзiн 

әрқашан еңбекшi елдiң намысын жоқтаушы деп бiлген ақын. Ақиық ақын 

адамның мiнезi-құлқын түрлi қалтырыс-бұлтарыстарын, жан дүниесiнiң 

әрқилы тебiренiстерiн шебер сүреттейдi, тек жеке басының рақатын 

ойлайтындардың барынша шенеп-мiнейдi. Ақынның тәлiм-тәрбиелiк, үлгi-

өнегелiк идеялары оның «Нақылдар», «Әдiлеттiк арнасы», «Жақсы мен 

жаман адамдардың қасиеттерi» сияқты өлеңдерi мен толғауларда бейнелi 

кестеленедi. М.Әуезов «Сүйiнбай - Жетiсу ақындарының алтын дiңгегi» деп 

бағалады. Ақынның есiмiмен туған жерiнде совхоз, мектеп, көше аталады. 
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Ақын Майлықожа Сұлтанқожаұлының  

туғанына 185 жыл 1835-1898 

      Қазақтың халық ақыны Майлықожа Сұлтанқожаұлы 1835 жылы қазіргі 

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сарыағаш ауданында дүниеге келген. Жасында 

ауыл мектебiнен ескiше хат танып, өз бетiмен iзденiп көп оқыған. Ақын 

өлеңдерiн жазбаша да, ауызша да шығарған. 

    Майлықожаның нақыл өлеңдерiнiң тәлiмдiк мәнi зор. Онда отбасы 

мүшелерiнiң бiр-бiрiмен қарым-қатынасы, ағайын-туғанды бағалау, ар-

ожданды жас күннен сақтау, өтiрiк-өсек айтпау, ұрлық қылмау, қиянат 

жасамау т.б. адамгершiлiк қасиеттер марапатталады. Үлкендi сыйлау, 

бойдағы бар өнер-бiлiмдi ұрпақ тәрбиесiне жұмсау, сөйтiп артқа жақсы ат 

қалдыру мәселесi де сөз болды. Жастарды еңбек сүйгiш, өнегелi-өнерлi, арлы 

азамат болуға үндейдi. 
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Ақын, қоғам қайраткері Ғұмар Қараштың  

туғанына 145 жыл (1875-12.4.1921). 

     Ғұмар Қараш 1875 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында 

туған.  Ауыл молдасынан оқып, сауат ашқан. 1902-1911 жылдары өз аулында  

бала оқытқан. 1911-1913 жж. «Қазақстан» газетінің жұмысына ат салысқан. 

Сол жылдары Шәңгерей Бөкеевтен орыс тілін үйреніп, орыс, Еуропа 

елдерінің көрнекті шығармаларымен танысқан. 1918 ж. Ордадағы 

педагогикалық техникумда сабақ берген. Қазақтың тұңғыш педагогикалық 

журналы «Мұғалімге» басшылық етеді, осы журналда «Педагогика» атты 

еңбегін жариялайды. 1920 ж. Бөкей губаткомында бөлім басқарады. Алғашқы 

туындылары «Алаштың азаматтарына», «Неден қорқам?», «Күн туды» деп 

аталады. 1910-1912 жылдары ел аузынан жинаған әдеби мұраларды 

құрастырып, «Шайыр», «Көксілдер» атты екі жинақ жариялаған. «Бала 

тұлпар», «Қарлығаш», «Тумыш», «Аға тұлпар», «Тұрымтай», «Ойға келген 

пікірлерім», «Өрнек», «Бәдел қажы» кітаптарының авторы. 

     1921 жылы 12 сәуірде Құнаншапқан деген жерде ақ бандылар қолынан 

қаза табады.   

     Ғұмар Қараш шығармалары кеңестік дәуірде 30-40 жылдары орта мектеп 

оқулықтарында, орыс тілінде жарық көрген «Қазақ поэзиясының 

антологиясы» (1958) мен «Қазақстан ақындары» (Ленинград, 1978) 

жинағында, мерзімді баспасөз беттерінде жарияланып, өлең, толғаулары 

және әңгіме, мақалалары шыққан. 
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Алашорда қайраткері, ағартушы,  ақын, журналист, дәрігер 

Ахмет (Ахмедғали) Мамытұлы Мәметовтың туғанына  125 жыл 

(1895-11.11.1938)* 

      Ахмет (Ахмедғали) Мамытұлы Мәметов 1895 жылы Астрахань 

губерниясы Талов уезі, Қойтоғыт аулында туған. 

      1910-1915 жж. «Ғалия», «Хусаиния» медреселерінде оқыды. 1917-1918 

жж. «Бірлік туы» (Ташкент), «Ойыл уәлаяты» газеттерінде, Орал облысы 

земство басқармасында жұмыс істеді. 1920 ж. Орал губревкомының үгіт-

насихат және Жымпиты уездік ревкомының халық ағарту бөлімінде қызмет 

атқарған. Ойыл уездік «Еркін Қазақ» газет шығарды (1919). 

    1921 ж. Орал облысы «Қызыл ту» газетінің редакторы, Бөкей губерниясы  

РКП(б)П комитетінің үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі. 1923-1927 

жылдары Саратов университетінің медицина факультетінде оқыды. 1927-

1929 жж. Маңғыстау, Семей өңірлерінде дәрігер, 1930 ж. Алматы қаласында 

Қазақ тері және жұқпалы аурулар ғылыми-зерттеу институтының алғашқы 

директоры болды. 1931-1937 жж. аралығында Орал, Алматы қалаларындағы 

медицина мекемелерінде қызмет атқарды. 1937 ж. тұтқындалып, ату 

жазасына  кесілді. 1958 ж. 27 ақпанда КСРО Жоғары Соты әскери 

коллегиясы қаулысымен ақталды. Мәметовтың асырап алған қызы Мәншүк 

Мәметова шығыс қыздары арасындағы тұңғыш Кеңес Одағының Батыры. 

Ол туралы: 
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 Көрнектi мемлекет қайраткерi, жазушы, публицист, әдебиет сыншысы, 

экономист Смағұл Сәдуақасовтың туғанына 120 жыл 1900-1933 

       Садуақасов  Смағұл 1900 жылы Омбы жерiнде туған.     Смағұл  10 

жасына дейiн әкесi  Садуақас қазiреттен тәлiм-тәрбие алады. 11 жасында 

Жарқын ауылындағы Әбiл молда Қуанышұлының мектебiне барады. Бұл 

мектептi С.Садуақасов 1912 жылы тәмамдайды. Содан кейiн Жарқыннан 

шамамен 50-60 шақырым жердегi орыс поселкесi Полтавкадағы 2 класты 

орыс-қырғыз қазақ училищесiне түседi. 1915 жылы «халық мұғалiмi» 

дәрежесiн алып қазiргi Ақмола облысы бұрынғы Көкшетау Ленинград 

ауданы Қызыл Ту совхозы жерiнде орналасқан Сиыршы ауылындағы орыс-

қазақ  мектебiнде ұстаз болып орналасады. 1916 жылы Омбыдағы ауыл 

шарушылық мектебiне кiредi. 

      1914-1916 жылдары Омбыдағы алашшыл жастарының  «Бiрлiк» ұйымын 

мақұл көрген ол, 1918 жылы «Жас азамат» ұйымының құрылуына 

атсалысады  және  ұйым басқармасының мүшесi болады. 
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     С.Садуақасұлы 1918 жылы Омбы қаласындағы «Центросибирь» бiрлестiгi  

басқармасының саудадан басқа iстермен шұғылданатын бөлiмiне «шет 

ұлттар арасындағы кооперация жұмысын жүргiзушi стажер нұсқаушы» 

қызметiне алынады. 

      1920 жылы РКСМ-ның Ресейлiк коммунистiк жастар одағы Сiбiр 

бюросының қырғызқазақ-татар секциясына қызметке қабылданған 

С.Садуақасұлына қазақ елдi мекендерiне жастар ұяларын құру тапсырылды. 

     1920 жылы Мәскеу қаласындағы 12-18 қыркүйек аралығында өткен 

күншығыс ұлттары жастарының  Бүкiлресейлiк бiрiншi конференциясына 

өкiл болып барып, қазақ  жастары атынан сөз сөйледi. 

       Барша Сiбiр мен Кеңес өкiметiне қараған күллi күншығыстың жаңа саяси 

қайраткерi танылған Смағұл Сәдуақасов Қазақстанның  өкiмет басшылары 

назарынан да тыс қалмады. 1920 жылы қыркүйек айының аяғында 

Орынборға арнайы шақырылады. С.Садуақасұлы Аймақтық жастар 

комитетiнiң хатшысы болып тағайындалады. Қазан-қараша айларында 

Орынбор қаласында ашылған қазақ жастары курсында ұйымдық, iскерлiк, 

шаруашылық мәселелерi бойынша дәрiс оқиды. 

       1920 жылы 4 қазанда Орынбор жалпы қазақ кеңестерiнiң бiрiншi съезiне 

делегат болып қатысып, қазақтың жас коммунистерi атынан сөз сөйлейдi. 

Съезд күндерi С.Садуақасұлы арнайы  «Ұшқын» газетiнiң шығарулар 

алқасына кiредi. Сонымен, 1920 жылдың қараша айында жаңа құрылған 

Қазақ автономиялық республикасының үкiмет басшылығына қызметке 

алынады. Қазақ КСР-нiң  халық ағарту iсiнiң комиссары А.Байтұрсыновтың 

орынбасары болып тағайындалады.   

       1925 жылы 15-19 сәуiрде болып өткен Қазақ автономиялық 

республикасы кеңесiнiң V съезi  С.Садуақасұлын  Қазақ АКСР Халық ағарту 

комиссары етiп тағайындайды. Бұл қызметті ол 1925 ж. наурызынан 1927 ж. 

наурызына дейін атқарды. Бұл кезде ол «Еңбекшi қазақ» газетiнiң 

редакторлық қызметiн қоса атқарады. Халық ағарту комиссары қызметiн  

1927 жылдың жазына дейiн атқарды.  Осы қызметте жүргенде С.Сәдуақасұлы  

жер-жерде мектеп ашу, қазақтың алғашқы жоғары оқу орындарын 

ұйымдастыру, мектеп, техникум, институттардың оқулықтарын жаздыру 

мәселесіне көп көңіл бөлді. Қазақтың мемлекеттік ұлттық театрын 

ұйымдастыруда сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. 

         Содан кейiн Қазақ институтына қазiргi Абай атындағы Ұлттық 

педагогикалық университетi ректор болып тағайындалады. 1928 жылы 

Мәскеу қаласында транспорт инженерлерiн дайындайтын институтқа түсiп, 

соны бiтiргеннен кейiн Мәскеу-Донбасс темiр құрылысына инженер болып 

орналасады. Осы қызметте істеп жүргенде  1933 жылы ауру жұқтырып, 

ауруы асқынып, Кремльдің ауруханасында  белгісіз жағдайда 1933 жылы 16  

желтоқсанда   33 жыл  ғана  ғұмыр  сүріп  қайтыс болды. 

          С.Садуақасұлы талантты қаламгер ретiнде  әр жылдары «Еңбекшiл 

жастар», «Кедей сөзi», «Еңбек туы», «Еңбекшi қазақ» газеттерi мен «Қызыл 

Қазақстан» журналының жауапты шығарушысы қызметiн қоса атқарып, 
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ұлттық бiлiм-iлiмдiк мәдени деңгейiн көтеруге айналысады.Бұған дәлел 

артына жазып қалдырған қыруар дүниелерi. Қомақты еңбектерiнiң iшiнен 

кезiнде елдi ағартуға мол септiгi  тиген үш кiтабын атауға болады. Олар 1921 

жылы Орынборда шыққан «Жастарға жаңа жол», 1925 жылы шыққан 

«Жастармен әңгiме», 1927 жылы Қызылордада шыққан «Қазақстанда халық 

ағарту мәселелерi» атты кітаптары. Тәлiм-тәрбие және оқу жұмысы хақында 

осы көлемдi үш еңбегiнен басқа iрiлi-ұсақты бiрқатар көсемсөздерi бар. 

Нақтылай айтсақ, «Жастар съезiне» «Iстейтiн iс» «Халық ағарту мәселесi»           

«Оқу iсiнiң кемшiлiктерi.Оларға қарсы шаралар» т.б. мақалалары  бар. 

         Өзiнiң бүкiл жастық жiгерiн, талап-қабiлетiн ол халық бiлiмiн көтеруге, 

жергiлiктi кадрларды тәрбиелеуге бағыттады. Ол небәрi 33 жыл өмiр сүрiп-

ақ, өзiн тек мемлекет қайраткерi ғана емес, сонымен бiрге жастардың 

жетекшiсi, шешен, бас көтерушi, Қазақстандағы кооперативтiк қозғалыстың 

ұйымдастырушысы, мәдениет қайраткерi, қазақ театрын ұйымдастырушы 

ретiнде де көрсете бiлдi. 

         С.Сәдуақасұлының жақындары да «халық жауы» деп нақақтан жапа 

шеккен. Оның әкесі халық арасында құрметке ие болған жан. Сәдуақас молда 

біртуар ұлдың әкесі болғаны үшін заңсыз ұсталып, 1937 жылғы қуғын-сүргін 

кезінде атылған.  

      Әйелі Елизавета Әлиханқызы (1903-1971 жж.) Алаш қозғалысының 

көшбасшысы Әлихан Бөкейханның қызы, дәрігер маман, Екінші 

дүниежүзілік соғыс ардагері, көп уақыт бойы қудалаудан қорқып Қазақстанға 

келе алмаған. Ұлы Ескендір соғыс жылдары Отанды қорғау жолында қаза 

болған. Сәдуақастың анасы Мәжікен басқа түскен қайғыны көтере алмай, 

күйеуі өлгеннен кейін 1938 жылы бақилық болған. 1916 жылы туған 

Смағұлдың қарындасы Орынбасар  өмір бойы күдікті ретінде қуғында өмір 

сүрген. Өзіне тиесілі зейнетақыға да ілінбеген ол Тәуелсіздікке дейін  өмір 

сүріп, 1990 жылы қайтыс болған. 

2011 жылы  көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, белгілі ағартушы, 

Қазақ автономиясы ағарту саласының министрі, қазақтың ұлтжанды азаматы, 

Мәскеуде жұмбақ жағдайда қайтыс болған Смағұл Сәдуақасұлының сүйегі 

Қазақстанға, Астанаға жеткізілді. Бәрімізге мәлім болғандай оның денесі 

өртеліп, сүйегі кішігірім сауытқа салынып, Мәскеудегі Дон зиратының 

аумағына қойылған екен. Патриоттар тобының күшімен  оның сүйегінің күлі 

елге жеткізілді. Алаш қайраткерінің сүйегінің күлі Астана қаласындағы 

«Жастар» шағын ауданындағы мұсылман зиратына жерленді. 
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       Жиенәлиев Ә.   Голощекиннен тайсалмаған қазақ: [Алаш қайраткері 

Смағұл Сәдуақасов туралы] / Ә. Жиенәлиев //Ана тілі. - 2015. - 28 мамыр - 3 

маусым 

      Кәрібаев Ш.   Сәдуақасовтың ұлдары: [қоғам қайраткерлері Смағұл 

Сәдуақасұлы Сәдуақасов, Ғаббас Сәдуақасұлы Тоғжанов, Жанайдар 
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Сәдуақасовтар ағайынды болмаса да, бір пікірлес, өз заманына сай озық ойлы 

тұлғалар еді] / Ш. Кәрібаев  //Егемен Қазақстан. - 2010. - 29 мамыр. 

      Қамзабекұлы Д. Смағұл Сәдуақасұлын кiм өлтiрдi және не үшiн 

ағартушы, қоғам қайраткерi С.Сәдуақасұлы туралы /Д.Қамзабекұлы //Жас 

алаш. – 2003. – 12 маусым.  

      Қамзабекұлы Д.   Аққан жұлдыз: [қоғам қайраткері Смағұл Садуақасов 
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      Қойгелдиев М.   Смағұл Сәдуақасов: «Мен «Кіші Октябрьге» қарсымын»     

/ М. Қойгелдиев  // Егемен Қазақстан. - 2011. - 12 қаңтар. 
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тағзым: [қоғам қайраткері, заңгер] / Б. Қойшыбаев //Ана тілі. - 2011. - 20-26 

қаңтар. 

       Қыршын кеткен қайраткер С. Сәдуақасов туралы /әзiрлеген 

С.Ақтаев   //Ақиқат. – 2003. - № 11. –74-77 б.     

      Қыстаубайұлы З.   Қазақ үкіметі: Смағұл Сәдуқасов / З. Қыстаубайұлы, 

Б.Қабдөшев // Жас алаш. - 2006. - 1 тамыз. 

      Махат Д. Тайталас немесе Қазақстандағы «сәдуақасовшылдықты» 

қудалау /Д.Махат // Егемен Қазақстан. – 2000. – 14 қараша. 

      Салқынбек Д.   Голощекинмен тірескен халық комиссары: [қоғам 

қайраткері Смағұл Сәдуақасов туралы] / Д. Салқынбек //Түркістан. - 2010. - 

10 маусым. 

       Сансызбаев Н. Дәуiр перзентi Смағұл Сәдуақасовтың туғанына – 100 

жыл /Н.Сансызбаев  // Жұлдыз. – 2000. - № 8-9. – 133-140 б.   
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      Сүлейменов Ж.   Ұлтын сүйген ұл: [қазақтан шыққан тұңғыш экономист, 

қазақ драма театрының негізін қалаушы, жазушы, редактор Смағұл 

Сәдуақасов туралы] / Ж. Сүлейменов  //Егемен Қазақстан. - 2012. - 22 мамыр. 

       Тастеміров А.   Тау алыстаған сайын биіктейді: [Алаш арыстарының 

бірегейі, қазақ халқының даңқты перезенті Сұмағұл Сәдуақасұлы жайлы]       

/ А. Тастеміров // Егемен Қазақстан. - 2011. - 27 сәуір. 

      Тоқсанбай Қ.   Тұлғаның оралуы:[Л.Н.Гумилев атындағы ұлттық 

университетте Алаштың ардақты азаматы Смағұл Сәдуақасовқа арналған 
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ғылыми-тәжірибелік конференция өтті] / Қ. Тоқсанбай //Егемен Қазақстан. - 

2010. - 14 қаңтар. 

      Ысқақов Ә. «Смағұлдың жiгiттерi» кiмдер едi С.Сәдуақасов                      

/Ә.Ысқақов  // Егемен Қазақстан. – 1999. – 17 желтоқсан. 

 

 

 Мемлекет қайраткерi, Қазақ КСР халық ағарту комиссары      

(1937 қазан-қараша) Біржан Манкиннің туғанына 120 жыл  1900-1939 
        Манкин Бiржан 1900  жылы Петропавл уезі Мінгесер болысы, қазіргі 

Солтүстiк Қазақстан облысы Преснов ауданында дүниеге келген. 1912-1922 

жылдары туған ауылында жалшы болған. 1916 жылы қазақ бастауыш 

мектебін, 1924 жылы Қырғыз педагогикалық техникумының дайындық 

бөлімінде оқыған. 

      1922-1924 жылдары Петропавл педагогикалық техникумы дайындық 

бөлімінің тыңдаушысы бола жүріп,, Қызылжардағы  «Бостандық туы» 

газетiнде  корректор болып жұмыс iстедi.  

      1924-1928 жылдары Орынбор жұмысшы факультетінде оқып жүріп «Жас 

қазақ»  журналында  жауапты  хатшы  қызметiн  атқарады.  

     1928-1930 жылдары Орынборда қазақ өлкелiк жасөспiрiмдер мектебiнде 

оқу iсiнiң меңгерушiсi болды. 1930-1933 жылдары Қазақстан Оқу 

комиссариатында бөлiм меңгерушiсi, Түрксiб жанындағы политехникалық 

техникумының директоры, 1933-1936 жылдары Қазақстан өлкелiк партия 

комитетiнiң нұсқаушысы, сектор меңгерушiсi, өнеркәсіп-көлік бөлiмі 

меңгерушiсiнiң орынбасары болған. 1937 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесінің 

депутаты, Казақстан компартиясы І съезінің делегаты, Қазақстан 

компартиясы  Орталық  комитетінің бюро мүшесі болған. 

      1936-1937 жылдары Алматы қалалық партия комитетiнiң 2-шi хатшысы. 

1937-1938 жж. Қарағанды облыстық партия   комитетiнiң 2-шi хатшысы,  

1937 жылы қазан-қараша  айларында Қазақ КСР халық ағарту комиссары, 

1938 жылы Оңтүстiк Қазақстан облыстық партия комитетiнiң    1-шi 

хатшысы болды. 1939 жылы   5 сәуірде тұтқындалып, 1939 жылы  ату  

жазасына кесілген, бірақ өзіне-өзі қол салуына байланысты қайтыс болған  

деген дерек тіркелген. 1967 жылы наурызда ақталған. 

                                                           Ол туралы 

      Манкин Біржан //Қазақ Совет энциклопедиясы. Т.7. – Алматы,1975. – 

445 б. 

      Манкин Біржан (1900-1939) //1937-2007. Тауқымет пен тағзым 

(өмірбаяндық анықтамалық, құжаттар, мақалалар) /ред.Б.Төлепберген. – 

Алматы: РИИЦ АЗИЯ, 2007. - 120-121 б. 

      Манкин Біржан (1900-1939) //Қазақстанның халық комиссарлары.1920-

1946 жж.  Өмірбаяндық анықтамалық. – Алматы, 2004. – 293-294 б. 

      Манкин Біржан (1900-1939) //Қазақстан Республикасының білім саласын 

басқарған министрлер. Қысқаша энциклопедиялық (анықтамалық) жинағы 
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/құраст.: Д.Айтмағамбетов, С.Ахметова. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ, 2016. – 85-87 б. 

       Манкин Біржан //Қазақстан Республикасының білім министрлері: 

биобиблиографиялық көрсеткіш /құраст. С.С.Бүркітбаева; ред. 

А.Ә.Насырова. – Алматы: Республикалық  ғылыми-педагогикалық кітапхана, 

2001. – 40-41 б. 

 

 Мемлекет, партия, қайраткерi, Қазақ КСР  халық ағарту  

комиссары (1937 желтоқсан -1938 маусым)  

Хансұлтан (Сұлтан) Сүйiншәлиннің туғанына 115 жыл  1905-1941 

       Хансұлтан Сүйiншәлин 1905 жылы  тамыз айында Ақтөбе 

губерниясының  Ырғыз ауданындағы  Ақтоғай  ауылында туған. Жеті жасқа 

келгенде шешесі қайтыс болғаннан кейін әкесі екеуі 1912 жылы Шалқар 

қаласына қоныс аударып, осында Хансұлтан  орысша 2 кластық,  

мұсылманша 3 кластық білім алған. 1918 жылы олар туған ауылына қайта 

оралады. Осы жылы ол әкесінен айырылып,  1919-1921-ші елді жайлаған 

ашаршылық жылдары ағайындарының арасында мал бағып, түрлі жұмыстар 

істейді. 1921 жылы Хансұлтан қайта Шалқарға келіп, әр түрлі  жалдамалы 

жұмыстар істейді. Пошта-телеграф конторында хат тасушы болып істеп 

жүрген кезінде  комсомол қатарына өтіп, одан кейін шалқар милиция 

бөлімінде жорналшы болып қызмет етеді.Одан кейінгі өмір жолы партия-

комсомол тұрмысымен тығыз байланысты өрбиді. 

      1924-1925 жылдары – Ақтөбе  кеңес-партия мектебінің тыңдаушысы 

болып оқып жүргенде  Коммунистік партия мүшелігіне кандидаттыққа 

қабылданып, 1925 жылы  партия қатарына өтеді. Сол жылы Шалқар уездік 

комсомол комитеті саяси-ағарту бөлімінің меңгерушісі, сосын хатшысы 

болып істейді. 1926-1927 жылдары Қарсақпай  уездік комсомол комитетінің 

хатшысы болып, 1928 жылы Қостанайға ауысады. Мұнда округтік комсомол 

комитетінде тарату бөлімінің меңгерушісі, партия комитетінде көшпелі 

партия мектебінің жетекшісі және үгіт-насихат бөлімі меңгерушісінің 

орынбасары болып істейді.  

       Х.Сүйіншәлин Ленинград коммунистiк университетiне оқуға түсіп, 

Ленинградта  үш жыл оқып, 1932 жылы бітіргеннен кейін, 1932-1933 

жылдары партиялық органдарда жұмысын жалғастырады. 1933 жылы 

Алматы облыстық парткомында насихат секторының меңгерушісі, 1933-1936 

Жылдары Риддер қалалық парткомында мәдениет және насихат бөлімінің 

меңгерушісі, хатшының орынбасары, екінші хатшы болады. 1936-1937 

жылдары Мәскеудегі Жоғарғы партия мектебінде оқып келеді де, Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитетінің бөлім меңгерушісі, 1937 желтоқсанынан 

1938 жылдың маусымына дейін Қазақ КСР Халық ағарту комиссары болып  

қызмет еткен.  Осы жылдары Х.Сүйіншәлин  қазақ мектептерінің санын 

арттыруға көп көңіл бөлді,  халыққа білім беру органдары тарапынан 

материалдық жағдайы төмен, әрбір мұқтаж оқушыға ай сайын шәкіртақы 

белгілеу ұйғарылды, бұл шара белгілі бер деңгейде жоғары сынып 

оқушыларының контингентін сақтауға көмектесті. 
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       1938 жылдың 8 тамызында Х.Сүйіншәлинді НКВД-ның Алматы қаласы 

бойынша басқармасы тұтқынға алады. Қисынсыз жала тағылып, екі жылға 

жуық  үкім шығарылмай, сарылып түрмеде жатады. 1940 жылы  23 маусымда 

НКВД басқармасы  нақты айып таға алмағанын ескергендіктен, еңбекпен 

түзеу үшін Магадандағы  еңбекпен түзеу лагеріне жібереді.  

     Осында, Магадан облысының Сусуман  поселкесінде орналасқан лагерде 

1941 жылы  Х.Сүйіншәлин  қайтыс болған.    Х.Сүйіншәлиннің  әйелі  Қатира  

Сүйіншәлинаға   ері 1955 жылы 7 қыркүйекте  ақталғаннан кейін, 1956 жылы  

оның өлімі туралы анықтама  берілген екен, сол анықтамада Х.Сүйіншәлин   

жүрек ұстамасынан 1941 жылы 3 қаңтарда  қайтыс болған делінген.  Қалай 

болғанда да, мемлекет қайраткері Х. Сүйіншәлин саяси қуғын-сүргіннің 

жазықсыз құрбаны болды. 

      Құзырлы органдарға хат жазып ізденудің арқасында Х.Сүйіншәлиннің 

отбасы   асыл азаматтың  қылмысы дәлелденбегені туралы анықтама 

негізінде Х.Сүйіншәлин толығымен ақталды. Жазықсыз жазаланған қуғын-

сүргін отбасына Алматыдан пәтер беріледі. Сол пәтерде тұрып 

Хансұлтанның ұлы Болат ауыл шаруашылық институтын бітіреді де, Алматы 

облысының Еңбекшіқазақ ауданында агроном болып еңбек етеді. Ал 

азаматының аманатын аман-есен өсіріп жеткізген жары Қатира Махмұтқызы 

екі немере сүйіп, сол пәтерде 1993 жылы дүние салды. Болат қазір 

Еңбекшіқазақ ауданы Түрген  кентінде тұрады. 

Ол туралы: 
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       Сүйіншәлин Сұлтан (Хансұлтан) Сүйіншәлиұлы (1905-1941) 
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атындағы ЕҰУ, 2016. – 89-90 б. 
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[Қазақ КСР халық ағарту комиссары болып қызмет істеген Хансұлтан 

Сүйіншәліұлы жайлы] / О. Жұбаниязұлы //Егемен Қазақстан. - 2005. - 31 

мамыр. 

       Қойшыбаев Б.   Арманда кеткен боздақ. Репрессия құрбаны болған 

халық комиссары Хансұлтан Сүйіншәлин туралы /Б. Қойшыбаев //Жас Алаш. 

- 2017. - 12 қазан. 

       Қойшыбаев Б.   Репрессия құрбаны. Халық комиссары Хансұлтан 

Сүйіншәліұлының ауыр тағдыры / Б. Қойшыбаев //Президент және халық. - 

2017. - 13 қазан.     
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КҮНТІЗБЕКТЕ  АТАЛҒАН  ЕСІМДЕРДІҢ 

АЛФАВИТТІК  КӨРСЕТКІШІ  
 

А,Ә 

Абакумов С.И.                               – 10 

Ақтамберді жырау                 – 19,235 

Ақшолақов Т.Қ.                         – 3, 25 

Алғыс айту күні                              – 4 

Алматы қаласы кітапханалары  

күні                                                – 15 

Алматы энергетика және   

байланыс университеті                 - 20 

Арғынбаев М.Ж.                           – 10 

Аронұлы С.                             – 19,236 

Астана күні                             – 12,100 

Ата-аналардың жалпыұлттық 

жиналысы күні                              – 10 

Атымов М.                                  – 3,30 

Атырау политехникалық  

колледжі                                         – 19 

Әбсаметов Қ.                             – 3, 24 

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан 

ибн Узлағ әл-Фараби              - 19,232 

Әлімжанов Ә.Т.                             – 10 

Әміров Р.С.                                – 3, 28 

Әубәкіров Я.                                  – 13 

Б, В, Г, Ғ 

Бадамбаева Г.А.                              – 7 

Байланыс және ақпарат 

қызметкерлерінің күні                  – 11 

Байтанаев Ә.                           – 18,222 

Балалар мен жасөспірімдер 

кітабы апталығы                              – 6 

«Балдәурен» орталығы          – 15,176 

Батырбеков М.Б.                     – 18,209 

Бегалин С.Ы.                                  – 17 

Бекмаханов Е.Б.                         – 4, 33 

Бекмаханова Н.Е.                   – 16,188 

Бекмұхамедова Х.А.                   – 5,43 

Бектаев Қ.Б.                             – 17,195 

Бекхожин Х.Н.                        – 18,221 

Бокин Т.                                            – 8 

Бүкіләлемдік  кітап және  

авторлық құқық күні                       – 8 

Білім күні                                – 13,142 

Бітібаева Қ.О.                             – 9,64 

Вяткин М.П.                                  – 12 

Гуревич Г.Ф.                               – 3,32 

Ғабдуллин М.                          – 16,181 

Ғылым қызметкерлері күні            – 7 

Ғылыми –әдістемелік кеңес          – 19 

Д 

Доспамбет жырау                  – 19,234 

Дулатов М.                              – 17,191 

Дүниежүзілік  тұтынушыларды  

қорғау күні                                       – 5 

Дүниежүзілік баспасөз күні           – 9 

Дүниежүзілік денсаулық  

сақтау күні                                  – 7,54 

Дүниежүзілік жазушы күні            – 4 

Дүниежүзілік қаупсіз  

Интернет күні                                  – 4 

Дүниежүзілік мейірім күні             – 4 

Дүниежүзілік СПИД құрбандарын  

еске алу күні                                    – 9 

Дүнниежүзілік  тіршілік 

өрісін қорғау күні                    – 10,96 

Дүниежүзілік  ғарышкерлік  

күні                                              – 7,57 

Дүниежүзілік бейбітшілік  

күні                                          – 14,155 

Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні – 8 

Дүниежүзілік пошта күні             – 14 

Дүниежүзілік поэзия күні               – 5 

Дүниежүзілік су күні                       – 6 

Дүниежүзілік туризм күні      – 14,157 

Дүниежүзілік ақпарат күні            – 17 

Дүниежүзілік балалар күні            – 16 

Дүниежүзілік жастар күні      – 15,178 

Дүниежүзілік сапа күні                  – 15 

Е,Ж 

Ерохина Е.А.                                   – 17 

Есенберлин І.                                    – 3 

Жалпыға бірдей міндетті 

бастауыш білім беру туралы         – 13 

Жамал әл-Қарши Әбул-Фади ибн 

Мұхаммед                                        – 19 
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Жаңа жыл                                    – 3,20 

«Жас ұлан» ұйымы                – 12,103 

Жастар ынтымақтастығының  

халықаралық  күні                           – 8 

Жеңіс күні                                – 10,72 

Жерді қорғау күні                           – 6 

«Жол ашар» акциясы            – 13,126 

Жүнісқызы К.                             – 9,78 

И,К 

Интернационалист жаунг ерлерді 

еске алу күні                                    – 4 

«Казахстанская правда» газеті     – 19 

Кәтембаева Б.Ш.                    – 18,225 

Кондубаева М.Р.                            – 12 

Копыленко М.М.                    – 17,195 

Көктемгі демалыс                       – 6,44 

Көркемсурет  галереясы                – 12 

Көшербаев Қ.Е.                         – 10,80 

Кубраков Г.М.                                  – 7 

Күзгі демалыс                         – 15,173 

Күн күні                                            – 9 

Кітапхана қызметкерлерінің 

1-ші съезі                                        – 20 

Қ 

Қазақ АКСР құру туралы декрет – 13 

Қазақ алфавиті                               – 17 

Қазақ бас сәулет-құрылыс 

академиясы                                      - 20 

«Қазақ тілі ғылыми синтаксисінің 

қысқа курсы»                                 – 19 

Қазақ Ұлттық аграрлық  

университеті                                  – 19 

Қазақстан АКСР  астанасы             – 3 

«Қазақстан мектебі» 

 журналы                                 – 13,139 

Қазақстан халқы тілдері күні – 13,146 

Қазақстан халқының бірлігі 

күні                                              – 9,61 

Қалдаяқов Ш.                                  – 13 

Қарағанды мемлекеттік  медицина 

академиясы                                     – 19 

Қаратаев М.                            – 18, 222 

Қараш Ғ.                                  – 19,239 

Қоңыратбаев Ә.                      – 14,149 

Қошқарбайұлы Ш.                         – 19 

ҚР Аналар күні                              – 14 

ҚР еңбек күні                                 – 14 

ҚР Конституциясы күні         – 13,135 

«ҚР мемлекеттік наградалары   

туралы» жарлық                             – 18 

ҚР мемлекеттік рәміздері күні – 10,93 

ҚР отбасы күні                         – 14,152 

ҚР Тәуелсіздік күні                 – 18,213 

ҚР Тұңғыш Президент күні    – 17,202 

Құнанбаев А.                            – 12,115 

Қысқы демалыс                       – 18,227 

М 

Мадин И.Б.                              – 17,207 

Малов С.Е.                                   – 3,32 

Манкин Б.                                – 19,246 

Масанчи М.                                     – 19 

Масгутова С.С.                               – 11 

Мәдениет және өнер  

қызметкерлерінің  күні                  – 10 

Мәметов А.М.                         – 19,240 

Медицина қызметкері күні            – 11 

Мектеп бітірушілер кеші          – 12,98 

«Мектепке жол» акциясы       – 12,113 

Мемлекеттік қызметші күні          – 11 

Молдағалиев Т.                                – 5 

Момышұлы Б.                                 – 18 

Мусин Б.Т.                                      – 18 

Мұғалімдер күні                      – 15,162 

Мұқанов М.М.                         – 14,160 

Мұқанов С.                                        – 7 

Н,О,П,Р 

Наурыз мейрамы                        – 6,50 

Нечаев А.П.                                    – 15 

Нұрғалиұлы Қ.                        – 15,171 

Нұрмақов Н.                                – 8,60 

Отан қорғаушылар күні              – 9,69 

Петропавл педагогикалық 

колледжі                                        – 19 

Потанин Г.Н.                                  – 14 

«Россияны мекендейтін бұратана  

халықтарға білім беру жөніндегі 

шаралар туралы»  заң                      – 6 

Рудный педагогикалық колледжі – 19 

Рухани келісім күні                  -15,166 
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С 

Сарыбаев Ш.Ш.                         – 4,39 

Сауранбаев Н.Т.                         – 9,67 

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын  

еске алу күні                             – 10,86 

Сәдуақасов С.                         – 19,240 

Сәрсенбаев Ә.                               – 15 

Сәтбаева Ш.Қ.                        – 12,106 

Сембаев Ә.І.                                – 3,22 

Славян жазбасы, ағарту және 

 мәдениет күні                               – 10 

Соңғы коңырау                        – 10,84 

Спорт күні                              – 13,129 

Струминский В.Я.                          – 3 

Сұлтанқожаұлы М.                – 19,238 

Сүйіншалин Х.                       – 18,247 

Т,У,Ұ 

Тамыз мәслихаты                   – 13,121 

Тәжібаев Т.Т.                              – 4,36 

Тұрлығұлов Т.Т.                     – 18,217 

Тұрманжанов Ө.                            – 18 

Тұрсынов Д.                            – 16,187 

Түркебаев А.                                  – 12 

Түркістан гумунитарлық- 

техникалық  колледжі                    – 20 

Уәлиханов Ш.Ш.                    – 17,197 

«Ұлан» газеті                                    – 5 

Ұлттық валюта – теңге күні  – 16,180 

Ұлттық домбыра күні                    – 12 

Х,Ы 

Халықаралық  адам  

құқықтары  күні                     – 18,210 

Халықаралық ауыл  

әйелдерінің күні                            – 15 

Халықаралық балаларды  

сауықтыру лагері күні           – 12,109 

Халықаралық жастар күні            – 13 

Халықаралық  Жер-Ана күні          – 8 

Халықаралық  мұрағаттар күні    – 10 

Халықаралық мұражайлар күні    – 10 

Халықаралық нашақорлыққа 

қарсы күрес күні                             – 11 

Халықаралық  Олимпиада күні     – 11 

Халықаралық сауаттандыру күні – 14 

 

Халықаралық СПИД-ке қарсы күрес 

күні                                          – 17,205 

Халықаралық  ядролық 

 сынақтарға қарсы іс-қимыл  

күні                                           – 13,134 

Халықаралық ана тілі күні             – 4 

Халықаралық әйелдер күні        – 5,41 

Халықаралық  әкелер күні             – 11 

Халықаралық балаларды  

қорғау күні                                – 10,89 

Халықаралық балалар кітабы  

күні                                               – 6,52 

Халықаралық би күні                       – 9 

Халықаралық БҰҰ күні                 – 15 

Халықаралық дәрігерлер күні       – 15 

Халықаралық ескерткіштер мен 

тарихи орындарды қорғау күні       – 7 

Халықаралық  қарттар күні           – 14 

Халықаралық қуыршақтар 

театры күні                                        – 5 

Халықаралық  құстар күні               – 6 

Халықаралық мектеп  

кітапханалары күні                 – 15,168 

Халықаралық музыка күні     – 14,158 

Халықаралық отбасы күні        – 10,75 

Халықаралық  театр күні                 – 6 

Халықаралық шылымқорлықтан 

бас тарту күні                          – 17,185 

Халықаралық зағиптар күні          – 16 

Халықаралық қар күні                     – 3 

Халықаралық мәдениет күні           – 7 

Халықаралық студенттер күні      – 16 

Халықаралық төзімділік  

(толеранттық) күні                        – 16 

Ысқақов А.                              – 16,189 
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АВТОРЛАРДЫҢ, РЕДАКТОРЛАРДЫҢ ЖӘНЕ  

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ АЛФАВИТТІК КӨРСЕТКІШІ 

 

А 

Абаған Б.                              – 113,144 

Абай                                     – 115-117 

Абакова С.                             – 76,153 

Абданова А.                                   – 47 

Абдирова Л.                                – 214 

Абдолла С.                                  – 137 

Абдракова А.К.                           – 111 

Абдрасилов Д.К.                          – 127 

Абдрасилова  Б.А.                         – 72 

Абдрасилова М.Т.                        – 211 

Абдукаримова З.Т.                      – 137 

Абдулпаттаев С.                          – 220 

Абдыкадирова М.                        – 186 

Абетова Р.Қ.                                 – 214 

Абилдаева Г.Д.                             – 179 

Абилкасимова Ж.                          – 97 

Абилова А.А.                                  – 96 

Абильмажинова Н.С.                  – 137 

Абуева Н.С.                                  – 169 

Абуова К.Е.                                  – 233 

Абылова Г.К.                                – 137 

Адамова М.Е.                               – 127 

Адырбаева Ұ.                               – 214 

Адырбек Б.                                   – 219 

Адырбекұлы К.                              – 35 

Айбекова А.                                   – 72 

Айдарова А.                                 – 206 

Айжігітова Н.                              – 110 

Аймағамбетова Қ.                         – 79 

Аймахан Қ.                             – 27,214 

Аймаханова А.                            – 147 

Аймуханов Б.Қ.                            – 70 

Айсиева С.                                   – 214 

Айтбаев Қ.                            – 137,215 

Айтбайұлы Ө.                                – 41 

Айтжанова Ж.                             – 153 

Айтжанова Ж.                         – 47,76 

Айтжанова Р.                                – 94 

Айтимова Д.К.                            – 215 

Айтмағамбетов Д.               – 243,248 

Айтмағамбетов Е.                       – 183 

Айтмағамбетұлы Е.                     – 183 

Айтпаева С.                                    – 91 

Айтуллина Б.А.                           – 147 

Айымбетов А.                               – 58 

Акуева Т.                                        – 97 

Акымбекова Г.Б.                    – 76,153 

Ақатаев С.                                    – 119 

Ақашева А.                                    – 62 

Ақбалаева Г.                                – 233 

Ақкөзова Қ.                                  – 153 

Аққайыр Ж.                                    – 85 

Ақмұрзаева Б.                              – 211 

Ақсуат Е.                                      – 113 

Ақтаев С.                                 – 61,244 

Ақтамберді жырау               – 235,236 

Ақшолақов Т.                           – 25,26 

Ақылбекова Ә.                               – 42 

Ақыпбекұлы Ө.                    – 101,119 

Алахунова Б.                                  – 23 

Алгуатова Ж.К.                            – 111 

Алдабергенқызы Т.                       – 99 

Алдабергенов Қ.                          – 108 

Алдажаров С.                               – 171 

Алдамұрат Ә.                                 – 38 

Алданазарова А.А.                       – 147 

Алданыш Х.                                  – 175 

Алекпаева Л.К.                       – 52,169 

Алибаева Г.Т.                               – 203 

Алимбетова А.                             – 130 

Алимова Қ.У.                               – 147 

Алипкалиева А.                             – 42 

Алиханова Г.У.                              – 99 

Алишева Ж.                               – 47,53 

Алпартегі Ж.                                  – 73 

Алпысбаева Ұ.                             – 157 

Алтаев Ж.                                     – 233 

Алтай Б.                                        – 244 

Алтынбаев М.                                – 70 

Алтынбай Ә.                                – 211 

Альменова Г.А.                           – 144 

Альхайырова Қ.                           – 130 

Амалбек Б.                                   – 177 
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Аманғалиева А.                          – 164 

Аманжол Қ.                                – 133 

Аманжолов С.М.                        – 167 

Амантаева Ғ.                                – 47 

Амантай И.                                 – 193 

Аметова Л.                                  – 167 

Амиргалиев М.У.                       – 111 

Амренова М.                               – 169 

Анаш Д.              – 85,91,101,113,122, 

                                   134,158,210,244 

Анетбаева Т.                                 – 47 

Арғынов Х.                                  – 226 

Арын Е.                      – 66,87,108,138 

Арынова Г.                                    – 50 

Арынова Г.М.                                – 47 

Асаинова М.                                – 111 

Асан М.                                – 122,144 

Асанкелдіұлы А.                 – 134,137 

Асанова К.                                     – 85 

Асаубаева А.К.                            – 167 

Асқар О.                                       – 216 

Асқарқызы Ж.                               – 55 

Асылбеков А.                                – 66 

Асылбекова Ж.                             – 58 

Асылов Ұ.                                 – 29,30 

Атабаев Қ.                                    – 193 

Атабекова Г.С.                       – 55,186 

Атемкулова Ж.О.                        – 215 

Атымов М.                                     – 31 

Аубакиров Ш.                             – 148 

Аубакирова К.Б.                          – 211 

Аубакирова М.М.                        – 229 

Аупбаев Ж.                                    – 73 

Аухадиев К.                                 – 101 

Аханов Қ.                             – 190,227 

Ахмедалиева Д.У.                  – 76,153 

Ахмет Б.                                         – 87 

Ахмет Ө.                                      – 119 

Ахметкәрімқызы Д.                    – 244 

Ахметов Ә.Қ.                                 – 81 

Ахметов Ғ.                                   – 119 

Ахметов З.                                   – 118 

Ахметова Ғ.                                   – 73 

Ахметова К.                                 – 127 

Ахметова С.                   – 147,243,248 

Ахметова Ш.                               – 157 

Ахметсафина А.К.                        – 97 

Ашжанова Д.Н.                          – 101 

Аюбекова К.                        – 138,211 

Аюпова Л.А.                               – 169 

Аян                                               – 200 

Ә 

Әбдәкімұлы М.                             – 87 

Әбдиев Е.                                    – 122 

Әбдиманұлы Ө.                           – 193 

Әбдібек С.                                     – 62 

Әбдіғалиева Т.                            – 227 

Әбдіғаппарқызы Б.                     – 244 

Әбдіқалиқова Г.                            – 76 

Әбдіқалық К.                               – 193 

Әбдіқалықова Г.                  – 101,203 

Әбділдаұлы О.                            – 236 

Әбдіхалық М.                              – 210 

Әбенов К.                                       – 27 
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