
1 
 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КIТАПХАНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  
БIЛIМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ 

АТАУЛЫ ДАТАЛАР КҮНТIЗБЕГI 
 

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ҰСЫНЫС  
КӨРСЕТКІШІ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛМАТЫ 2021 
 
 
 
 

 



2 
 

Құрастырушы Иманбекова К.Ж. 
 
Редактор          Сайдембаева А.Ш. 
      
 
       2022 жылға  арналған бiлiм беру саласындағы атаулы даталар 
күнтiзбегi:  әдебиеттердің  ұсыныс көрсеткiші. – Алматы, 2021.  –  277 б. 
 
 
      
       Күнтiзбекте Қазақстан Республикасының бiлiм және ғылым саласындағы 
тарихи және ресми құжаттары, мемлекет және қоғам қайраткерлері туралы 
деректер, ағартушылардың, педагогтардың, ғалымдардың, бiлiм беру саласы 
қызметкерлерiнiң, бiлiм тарихын зерттеушiлердiң, оқулықтар мен оқу 
құралдары  авторларының  атаулы даталары жайлы мәлiметтер берiлген. 
       Күнтiзбек үш бөлiмнен тұрады бiрiншi бөлiмде – бiлiм беру 
саласындағы әр айдың даталар күнтiзбегi екiншi бөлiмде айы мен күнi 
белгiсiз даталар үшiншi бөлiмде бiрiншi, екiншi бөлiмдегi – жұлдызша  
арқылы белгiленген әрбір датаға қысқаша анықтама мен әдебиеттер тiзiмi 
берiлген. Күнтiзбектiң соңында аталған есiмдердiң алфавиттiк көрсеткiшi, 
сонымен қатар авторлардың, редакторлардың және құрастырушылардың 
алфавиттiк көрсеткiшi берiлген. 
       Күнтiзбек оқытушыларға, студенттерге, оқушыларға, ағарту саласы 
кітапханаларының қызметкерлеріне  және  көпшілік  қауымға арналған. 
       Күнтізбек  казақ және орыс тілдерінде жеке басылым болып шығады. 
       Осы күнтiзбек туралы пiкiрлерiңiздi мына мекен-жайға жазуға болады 
050010 Алматы қаласы, Жамбыл көшесi, 21/25. Республикалық ғылыми-
педагогикалық  кiтапхана. Тел./факс  291-69-11. 
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2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  БIЛIМ БЕРУ 
САЛАСЫНДАҒЫ АТАУЛЫ ДАТАЛАР 

КҮНТIЗБЕГI 
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Жаңа жыл 
Педагог, ғалым, мемлекет қайраткері, КСРО Педагогикалық 
Ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі, Қазақ 
КСР Оқу ағарту  министрі (1963-1971), Жоғары және 
арнаулы орта білім министрі (1971-1974), Кенжалы 
Аймановтың туғанына 105 жыл (1.01.1917-26.08.1974)*. 
Шығыс зерттеушiсi, түрколог, этнограф Василий         
Васильевич Радловтың туғанына 185 жыл 1.01.1837 –
12.05.1918 
Әнші, Қазақстанның халық артисі, КСРО халық артисі, 
Халық қаҺарманы Роза Тәжібайқызы Бағланованың 
туғанына 100 жыл (1.01.1922-8.02.2011). 
 Рождество күні. 
Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғалым, 
Қазақстанның бірінші басшысы Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаевтың туғанына 110 жыл (12.01.1912-22.08.1993). 
Педагогика  ғылымдарының докторы, профессор Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, 
Халықаралық инженерлік Академиясының және Қазақстан 
Республикасының инженерлік Академиясының мүше-
корреспонденті Серік Жайлауұлы Пірәлиевтің туғанына 
70 жыл (12.1.1952)* 
Халықаралық  білім күні. Бұл күн тарихта алғаш рет 2019 
жыл 24 қаңтарда атап өтілді. Мереке БҰҰ-ның Бас 
ассамблеясының 2018 жылғы 3 желтоқсандағы қарарымен 
жарияланған болып, онда Нигерия делегациясы Брюссельде 
өткен Ғаламдық білім беру конференциясында осы күнді 
атап өту жайлы бастама көтерді және оны конференцияға 
қатысушы 58 мемлекет қолдады. Бұл конференцияда 
адамдарға өмір бойы білім алуға мүмкіндік беретін барлық 
деңгейде инклюзивті және тең сапалы білім беру 
шараларын қабылдаудың маңыздылығы айтылған 
Ақын  Жұмағали  Саинның  туғанына  110 жыл  
26.01.1912 – 28.05.1961 
Қаңтар айының  үшінші жексенбісі – Халықаралық қар 
күні. Бұл күннің мақсаты техникалық ойындарға әуес 
балаларды таза ауадағы қармен ойнауға тарту, қысқы  спорт 
түрлеріне бейімдеу. 
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Ақпан 

Тарихшы, академик, Қазақ КСР-iне еңбек сiңiрген ғылым 
қайраткерi Анна Михайловна Панкратованың туғанына 
125 жыл 9.02.1897 – 25.05.1957 
Орыстың ұлы ақыны Александр Сергеевич Пушкиндi 
еске алу күнi 1799-10.02.1837 
Педагог, журналист, ғалым, филология ғылымдарының 
докторы, профессор Марат Кәрібайұлы Барманқұловтың 
туғанына 85 жыл  (13.2.1937-9.5.2000)* 
Түркітанушы, филология ғылымдарының докторы, Қазақ 
КСР Ғылым Академиясының академигі Ісмет 
Кеңесбайұлы Кеңесбаевтың туғанына 115 жыл 
(15.02.1907-19.01.1995)* 
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. 
Педагог, әдіскер, филология ғылымдарының кандидаты 
Айша Шәмиқызы Шәмиеваның туғанына 110 жыл 
(24.02.1912 – 7.02.1978)*. 
Ақпан айының бірінші сейсенбісі – Дүниежүзілік 
қауіпсіз Интернет күні. Бұл күн 2004 жылы  
Еврокомиссияның ұсынысы бойынша бекітілген. Бұл 
күннің мақсаты мемлекет, бизнес және қоғамның балалар 
мен жасөспірімдерді Интернет желісінде қауіпсіздік 
қағидаларын сақтап, интернет-этика мен заңға қарсы болып 
табылатын мәліметтерден сақтандыру болып табылады. 
                                        Наурыз 
Алғыс айту күні.    Президент жарлығымен белгіленген 
Алғыс айту күнін 2016 ж. 1 наурызда барша Қазақстан 
халқы тұңғыш рет 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 
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жинағы. – 2017. – № 53. – 343-қ. 
Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелiкке 
қабылданғанына 30 жыл (2.03.1992). 
Ақын, педагог Төлеген Айбергеновтің туғанына 85 жыл 
(03.03.1937-1967). 
Дүниежүзілік жазушы күні. Дүниежүзілік жазушы күні 
Халықаралық Пен-клубтың 48-ші конгресінің шешімі 
негізінде атап өтіледі. Клуб 1921 жылы құрылған. 
Ұйымның атауы ағылшынның poets - ақындар, essayists - 
очеркшілер, novelists - романшылар сөздерінің бастапқы 
әріптерінен құрылған. Сонымен қатар «pen» сөзі ағылшын 
тілінен аударғанда «қаламсап» деген мағынаны береді. 
Ұйым атауы ағылшындық жазушы Кэтрин Эми Доусон-
Скоттқа тиесілі. ПЕН-клубтың алғашқы президенті - Джон 
Голсуорси. 1923 жылы Лондонда ПЕН-клубтың алғашқы 
халықаралық конгресі өтті. Сол уақытта ПЕН-орталық 
әлемнің 11 елінде бар болатын. Ал қазір дүниенің 130 
елінде, соның ішінде Қазақстанда да бар. 
ПЕН-клуб - халықаралық жазушылар бірлестігі, оның 
Хартиясында «әр елдің ішіндегі және барлық елдер 
арасындағы ақпарат бостандығы принциптерін қорғауға 
жақтасу» деп көрсетілген.   
Халықаралық әйелдер күнi.* 
Кеңес  Үкiметiнiң және КСРО Ғылым Академиясы 
Президиумының шешiмi бойынша КСРО Ғылым 
Академиясының Қазақстандық базасы құрылғанына 90 
жыл (8.03.1932 ) 
Әнші, Қазақ КСР-нің халық әртісі Жамал Омарованың 
туғанына 110 жыл (8.3.1912-15.4.1976) 
Дүниежүзілік тұтынушыларды қорғау күні. 1983 жылдан 
бері 15 наурызда халықаралық күнтізбекке енгізілген. 
Халықаралық бақыт күні. Бұл күн  2012 ж. 28 маусымда 
БҰҰ Бас Ассамблеясының  ұсынысы бойынша БҰҰ мүше 
193 елдің  қолдауымен 20 наурызда  тойлансын деп 
шешілді.  2016 жылы Алматыда алғаш рет осы мереке 
аталып өтілді. 
Дүниежүзілік поэзия күні. ЮНЕСКО Бас 
конференциясының 1999 жылдың 30-ыншы сессиясында 21 
наурызда Дүниежүзілік поэзия күнін атап өту  туралы 
шешім қабылданды. Дүниежүзілік Поэзия күні тұңғыш рет 
ЮНЕСКО-ның  штаб-пәтері орналасқан Парижде атап 
өтілді. «Поэзия, - делінген ЮНЕСКО шешімінде, - қазіргі 
заманғы адамның өткір де терең рухани мәселелеріне жауап 
бере алады. Бірақ бұл үшін оған қоғам назарын 
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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 
қуыршақтар театры күнін атап өтуде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Көктемгі демалыс (21 наурыз- 4 сәуір)* 
Қазақстанның Халық жазушысы, қоғам қайраткерi, 
академик Ғабит Махмұтұлы Мүсiреповтың туғанына 120 
жыл 22.03.1902 – 31.12.1985. 
Ақын, педагог, Қазақ КСР кәсіптік-техникалық білім беру 
ісінің озаты Камардин Бектұрсынұлының туғанына 85 
жыл (22.03.1937-2003). 
Наурыз мейрамы* 
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. 
Әдебиет зерттеуші ғалым, жазушы, профессор, Қазақстан 
Ұлттық Ғылым Академиясының академигі Серік 
Смайылұлы Қирабаевтың туғанына 95 жыл 
(23.03.1927)*. 
 
 

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/%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


7 
 

24-30наурыз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 наурыз 
 
 
25 наурыз 
 
 
 
27 наурыз 
 
 
30 наурыз 
 
 
1 сәуір 
 
 
 
1 сәуір 
 
2 сәуір 
7 сәуір 
10  сәуір 
 
 
 
12 сәуір 
12 сәуір 
 
 

Балалар мен жасөспірімдер кітабы апталығы. Бұл 
мереке жыл сайын оқушылардың  көктемгі демалыс 
күндерінде өткізіледі. Бұл мерекенің тарихы былай 
басталған. Ұлы Отан соғысының жүріп жатқан кезі, күн 
суық,  азық-түлік тапшы,  карточкамен берілетін. Осындай  
1943 жылдың  суық, сұрғылт көктемінің  бір күнінде 
Одақтар үйінің суық залына  балалар жазушылары мен 
ақындары Мәскеудің оқушы балаларын жинап балалар 
кітаптары туралы   кездесу өткізді. Осылай алғаш рет  
балалар   кітабы апталығы пайда болды. Қазір бұл мереке 
жыл сайын «Балалар мен жасөспірімдер кітаптарының 
апталығы» мерекесі  дәстүрлі түрде аталып өтіледі. Бұл 
мерекенің мақсаты - кітап оқуды жас ұрпақтың қызықты да 
тиімді демалыс уақытына айналдыру, балалардың, 
жасөспірімдердің рухани дамуына жағдай жасау.  
Педагог, профессор Әуесқан Рақымұлы Жұмақановтың 
туғанына 95 жыл 25.03.1927. Негiзгi ғылыми  еңбектерi - 
оқушылар мен жастарға тәрбие беру мәселелерi 
География ғылымдарының докторы,  профессор, Қазақстан 
Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның 
еңбек сіңірген жоғары мектеп қызметкері  Бейсенова Әлия 
Сәрсенқызының туғанына 90 жыл (25.3.1932)* 
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 
Халықаралық құстар күні. 1906 жылы 1 сәуірде  
құстарды қорғау туралы халықаралық  конвенцияға қол 
қойылды. Сол себепті  осы күн – Халықаралық құстар күні 
деп аталып өтіледі. 
Қазақстанның Халық жазушысы Иван Павлович 
Щеголихиннiң туғанына 95 жыл 1.04.1927-13.12.2010. 
Халықаралық балалар кiтабы күнi.* 
Дүниежүзілік  денсаулық сақтау күні*. 
Қазақ КСР-iне еңбек сiңiрген мұғалiм, қазақ, ұйғыр 
мектептерiне арналған орыс тiлi  оқулықтарының авторы 
қоғам қайраткерi Роза Дүйсебайқызы Есенжолованың 
туғанына 95 жыл 10.04.1927- 10.03.2011*. 
Дүниежүзiлiк ғарышкерлiк  күнi.* 
Ғылым қызметкерлері күні. Бұл мереке 2011 жылы 22 
қазандағы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы  
бойынша тағайындалды.    12 сәуірде Қазақстанның  
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15 сәуір 
 
 
 
 
18 сәуір 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 сәуір 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 сәуір 
 
 
 
23 сәуір 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Халықаралық  Жер-Ана күні. Бұл күнді жариялау туралы 
қарарды  БҰҰ Бас Ассамблеясы 2009 ж. сәуірдің 22-сінде 
бірауыздан мақұлдады. Қарарды   мақұлдағандардың 
қатарында   Қазақстан да бар. Жер-Ана күнін жариялау 
планетамыздың және оның экологиялық жүйесінің бізді 
өмірмен  қамтамасыз етіп отырғанын түсінгенімізді паш 
етіп, сондай-ақ 1992 жылғы Рио-де-Жанейрода өткен 
қоршаған орта және оны дамыту Конференциясында 
қабылданған міндеттерді бекіте түсті. Бұл күн 2010 ж. 
бастап атап өтіледі. 
Қазақ КСР-iне еңбек сiңiрген мұғалiм, алғаш қазақ 
мектептеріне арнап орыс тілі оқулығын шығарған 
авторлардың бірі  Давид Васильевич Костенконың  
туғанына 125 жыл 23.04.1897-1960 
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 
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24 сәуір 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 сәуір 
 
27 сәуір 
 
 
 
28 сәуір 
 
 
 
 
 
 
29 сәуір 
 
 
 
 
 
1 мамыр 
1 мамыр 
 
 
 
2 мамыр 
 
 
 
 
 

және авторлық  құқық   күні ретінде  атап өтеді. 
       1995 жылы Парижде ЮНЕСКО-ның Бас 
конференциясы Бүкіләлемдік кітап және авторлық құқық 
күнін атап өтуді белгілеген.  
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. 
Көрнекті қазақ архитекторы Шота Ыдырысұлы 
Уәлихановтың туғанына 90 жыл (26.4.1932-31.03.2021). 
Халық мұғалiмi, Қазақ КСР-iне еңбек сiңiрген кәсiптiк-
техникалық бiлiм беру қызметкерi Төлепберген 
Смағамбетұлы Қасымовтың туғанына 90 жыл 
27.04.1932 
Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні.   1999 АҚШ пен Канада 
еңбекшілер кәсіподағының ұйымдастыруымен қаза болған 
жұмысшыларды еске алу күні өткізіледі. Содан бері 
осындай шаралар  барлық  елдерде  өткізіліп  келеді.    
Ресми түрде  Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні  
Халықаралық еңбек ұйымының  тағайындауы бойынша 
2003 жылдың 28 сәуірінен бастап аталып өтіледі.  
Халықаралық би күні. 1982 жылдан бастап ЮНЕСКО-
ның шешімімен тарихқа «заманауи балеттің негізін 
қалаушы» ретінде енген,  хореографиялық өнердің 
реформаторы және теоретигі, балетмейстер Жан-Жорж 
Новердің туған күнінде атап өтіледі. 

Мамыр 
Қазақстан  халқының  бiрлiгi күнi.* 
Филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 
Республикасы Жоғары мектеп Ғылым академиясының 
академигі  Мая Мұхамед-Әлиқызы (Михайловна) 
Бағызбаеваның туғанына 90 жыл (1.5.1932-9.12.2000) 
Қазақ әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың 
бірі, қоғам қайраткері, КСРО халық артисі Күләш 
(ГүлбаҺрам) Байсеитованың туғанына 110 жыл 
(2.05.1912-6.06.1957). 
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4 мамыр 
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9 мамыр 
12 мамыр 
 
 
 
 
 
15 мамыр 
 
 
 

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. 
Отан қорғаушылар күні.* 
Шығыс зерттеушiсi, миссионер, ағартушы, қазақ тiлi 
грамматикасын жазған Николай Иванович 
Ильминскийдiң туғанына 200 жыл 8.05.1822 –8.01.1892  
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-пәтері бар Халықаралық Комитет тұрды.  
Ұлы Отан соғысындағы Жеңiс күнi (9.05.1945).* 
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 
Әдебиет зерттеуші, ғалым, мемлекет, қоғам қайраткері, 
филология ғылымдарының докторы, профессор Мүсілім 
Базарбаевтың туғанына 95 жыл (15.05.1927-9.11.1995)*. 
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Халықаралық отбасы күнi.* Бұл  атаулы күн   1993 
жылы  Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 
қарарымен 15 мамыр күні деп бекітілген еді. Бұл күн 
әртүрлі мемлекеттердің қауымдастығының назарын 
отбасының көптеген проблемаларына аударту 
үшін  белгіленген болатын. 
Халықаралық мұражайлар (музейлер) күні.  1977 жылы  
Халықаралық музейлер Кеңесінің 11-конференциясында 18 
мамыр «Халықаралық музей күні» болып белгіленді. 2002 
жылы мамыр айынан бастап «Қазақстан музейлері» 
журналы шыға бастады. Бұл күні мұражайлар келушілерге 
тегін қызмет көрсетеді. 
Мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. ҚР 
Үкіметінің 2013 ж. 22 қараша № 698 Жарлығы бойынша, 
бұл күн жыл сайын 21 мамыр күні аталып өтіледі. 
Славян жазбасы, ағарту және мәдениет күнi. Бұл күн 
1995 жылдан бастап  24 мамырда атап өтіледі. Кирилл мен 
Мефодий  негізін салған славян алфавитін қазір көптеген 
елдер пайдаланады. 
Республикамыздағы оқу-ағарту iсiне ұзақ жылдар бойы зор 
еңбек сiңiрген қайраткер, Ұлы Отан соғысының ардагерi 
Хамит Ғалиұлы Құтхожиннiң туғанына 100 жыл 
24.05.1922- 4.04. 1995. 
Соңғы қоңырау.* 
Әдебиет зерттеуші, филология ғылымдарының докторы 
Алма Мүтәліпқызы Қыраубаеваның туғанына 75 жыл 
(26.5.1947- 5.2.2001) 
Әдебиет зерттеушісі, қоғам қайраткері, филология 
ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР Білім 
министрі (1987-1988), Мырзатай Жолдасбековтың 
туғанына 85 жыл (27.05.1937)* 
Саяси  қуғын-сүргiн құрбандарын еске алу күнi.* 

Маусым 
Халықаралық  балаларды  қорғау күнi.* 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 
күні*  
Дүниежүзілік тіршілік өрісін қорғау күні-Экологтар 
күні.* 
Қоғам қайраткерi, Қазақ КСР Оқу ағарту халық комиссары 
(1930-1937), Сейiтқали Меңдешевтiң туғанына 140 жыл 
6.06.1882 -1937*. 
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Халықаралық мұрағаттар күні.  1948 жылы ЮНЕСКО-
ның шешімімен Халықаралық  мұрағаттар кеңесі құрылған.  
Осы кеңестің 60 жылдығына орай,  2007 жылы  алғаш рет 
осы күн аталып өтті.  Содан бері 9 маусым  Халықаралық 
мұрағаттар күні деп  белгіленді. 
Тарих ғылымдарының докторы, профессор Петр 
Григорьевич Галузоның туғанына 125 жыл 10.06.1897 – 
9.04.1980. Ғылыми жұмысының негiзгi бағыты ХIХғ. аяғы 
ХХ ғ. бас кезiндегi Қазақстан мен Орта Азияның 
әлеуметтiк-экономикасы және саяси тарихы.  
Бала еңбегін пайдалануға қарсы  бүкіләлемдік күрес 
күні. 2002 жылдың 3-20 маусым күндері аралығында өткен 
Халықаралық еңбек ұйымы Бас конференциясы 
сессиясының шешімімен жыл сайын атап өтіледі. Бұл күн, 
әлемде кеңінен жүргізіле бастаған бала еңбегін пайдалануға 
тыйым салу қозғалысына назар аударту мақсатында 
белгіленді. 
Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
Зейнолла Жаңабайұлы Жаңабаевтың туғанына 80 жыл 
(18.06.1942)* 
 «Мектеп» баспасының құрылғанына 75 жыл 19.06.1947 
1964 жылға дейiн «Қазмұғбас» болды, 1990 жылы «Рауан» 
баспасы аталды. Онда қазақ, орыс және ұйғыр тiлiнде 
кiтаптар шығарылады. 2001 жылдан қайта «Мектеп» 
баспасы болды. 
Республикалық Кiтап Палатасының құрылғанына 85 
жыл 19.06.1937 
Кеңес Одағы Орталық комитеті мен КСРО Министрлер 
кеңесінің «Жастарға жалпыға бiрдей орта бiлiм беруге 
көшудi аяқтау және жалпы бiлiм беретiн мектептердi 
одан әрi дамыту туралы» қаулысына 50 жыл 20.06.1972 
// Қазақ ССР.Қысқаша энциклопедия. Т.3. 
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. 
Халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күнi. Бұл 
күнді 1987 жылы  26 маусым күні БҰҰ Бас Ассамблеясы 
бекіткен. 
 
 
 

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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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  
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 
Ақын, Қазақстан Республикасының Халық жазушысы, 
қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың туғанына 80 жыл 
(2.7.1942). 
Астана күні.* 
«Жас  ұлан»  ұйымының  құрылған күні.* 
Ақын, аудармашы, педагог Тұрмағамбет Iзтiлеуұлының 
туғанына 140 жыл 9.7.1882 –15.05.1939*. 
Филология ғылымдарының докторы, профессор Телғожа 
Сейдінұлы Жанұзақовтың туғанына 95 жыл 
(15.07.1927)*. 
Ғалым, математик, Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрі (2003-2004), Жақсыбек Абдрахметұлы 
Құлекеевтің туғанына 65 жыл (24.07.1957) 
Ағартушы-педагог, этнограф,  журналист-аудармашы 
Нәзипа Сегізбайқызы (Сағызбайқызы) Құлжанованың 
туғанына 135 жыл (27.07.1887-21.08.1934)*. 
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Тамыз 
Халықаралық балаларды сауықтыру лагері күні.* 
1 тамыз – 30 қыркүйек аралығында «Мектепке жол» 
республикалық қайырымдылық акциясы* 
Әскери ұшқыш, авиация генерал-майоры, екі мәрте Кеңес 
Одағының Батыры Талғат Жақыпбекұлы 
Бигелдиновтың туғанына 100 жыл (5.08.1922). 
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   рет Жастар күні 2000 жылы тойланды.  
Филология ғылымдарының докторы, профессор, қазақ 
әдебиетiн зерттеушi, жазушы Тұрсынбек Кәкiшевтiң 
туғанына 95 жыл 15.08.1927-  08.09.2015 *. 
Жазушы Ғали Ормановтың туғанына 115 жыл 
(15.08.1907-5.09.1978). 
Белгілі биші, педагог, Қазақстанның халық артисі Шара 
(Гүлшара) Жиенқұлованың туғанына 110 жыл (18.8.1912-
5.1991) 
БК(б)П Орталық комитетінің «Бастауыш және орта 
мектептегі оқу программалары мен режимі туралы» 
қаулысының қабылданғанына 90 жыл 25.08.1932 // Қазақ 
ССР.Қысқаша энциклопедия. Т.3.-24 б. 
Мемлекет және қоғам қайраткері  Жұмабай Шаяхметовтің 
туғанына 120 жыл (30.8.1902-17.10.1966) 
Қазақстан Республикасының Конституция күні.* 
Тамыз айының ортасы – «Жол ашар» акциясы* 
Тамыз айының ортасы – Тамыз мәслихаты.* 
Тамыз айының үшінші жексенбісі – Спорт күні.* 

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 
 
 

https://kk.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
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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.   
Қазақстан Республикасы халыққа бiлiм беру саласының 
еңбек сiңiрген қайраткерi, академик, профессор, Қазақстан 
Республикасы Білім министрі (1993-1995), Ережеп 
Әлқайырұлы Мәмбетқазиевтiң туғанына 85 жыл 
13.09.1937*. 
Қазақстан мұсылмандарының бас мүфтиі болған, 
шығыстанушы, әдебиет зерттеуші, профессор Әбсаттар 
Дербісалиевтің туғанына 75 жыл (15.09.1947)*. 
Педагог, ғалым, педагогика ғылымдарының  докторы, 
профессор Шәркүл Таубаеваның туғанына 75 жыл 
(17.09.1947).* 
Дүниежүзілік бейбітшілік күні.* 
Тарихшы, тарих ғылымдарының докторы, академик Сергей 
Владимирович Бахрушиннiң туғанына 140 жыл 
26.09.1882-80.03.1950. Ғылыми еңбектерінің негізгі 
бағыты Ресей тарихы, соның ішінде Сібір, Орта Азия мен 
Қазақстан  тарихы жайлы да зерттеулер жүргізген. 
Тарих ғылымдарының докторы Ахмет Ержанұлы 
Ержановтың туғанына 100 жыл 27.09.1922-1997. 
Ғылыми қызметiнiң негiзгi бағыты Қазақстандағы ұлт 
саясаты. 
Дүниежүзілік туризм күні .* 
Жазушы, драматург, қазақ әдебиетінің классигі, әдебиетші-
ғалым, абайтанушы, филология ғылымдарының  докторы, 
профессор, академик Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың 
туғанына 125 жыл (28.09.1897-27.06.1961)*. 
Алматы қаласында Дүниежүзi қазақтарының бiрiншi 
құрылтайының  ашылғанына 30 жыл 26.09.1992 
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 
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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 
Халықаралық қарттар күнi.  БҰҰ Бас Ассамблеясы 1990 
жылы 14 желтоқсанда 1 қазанды қарттар күні етіп бекітті. 
Бұл күні қарттардың құқығын қорғау мақсатында 
конференциялар, басқа да қайырымдылық шаралары 
өткізіледі. 
Халықаралық музыка күні.* 
Тарих, география ғылымдарының докторы, Ресей 
жаратылыстану Ғылым академиясының академигі, түркі 
халықтарының көне тарихы туралы еңбектердің авторы   
Лев Николаевич Гумилевтің туғанына 110 жыл 
(1.10.1912 – 18.6.1992) 
Қоғам қайраткерi, сыншы Iлияс Омаровтың туғанына 110 
жыл 1.10.1912 – 19.07.1970. 
Көрнекті қазақ энергетигі, Қазақ КСР Ғылым 
академиясының академигі, техника ғылымдарының 
докторы, профессор Шапық Шөкиннің туғанына 110 жыл 
(1.10.1912- 4.7.2003) 
Филология ғылымдарының докторы, профессор Мәулен 
Балақайұлы  Балақаевтың туғанына 115 жыл 7.10.1907 
– 18.10.1905*. 
Педагог, жазушы, аудармашы, сыншы Әлібек  
Қоңыратбаевтың туғанына 115 жыл (7.10.1907-
2.12.1937)*. 
Дүниежүзілік пошта күні. 
Педагог, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрі (2002-2003), Шәмша Көпбайқызы 
Беркімбаеваның туғанына  80 жыл (10.10.1942)*. 
Қоғам қайраткерi, Оқу халық комиссарының орынбасары 
(1922-1924),  Оқу халық комиссары  (1927)  Ғабдұлкәрiм 
Тоқтабаевтың туғанына 130 жыл 15.10.1892 - 1936*. 
Қазақстанның Халық жазушысы Әлжаппар Әбішевтің 
туғанына 115 жыл (15.10.1907-2001). 
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Алматы қаласының 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 әйелдердің тұрмыстық жағ-
дайларын жақсарту. Бұл туралы арнайы  резолюция да қа-
былданған.  
Нан күні. 2019 жылғы қыркүйекте Үкіметтің қаулысымен 
Қазақстан Республикасының мерекелік күндерінің тізбесіне 
толықтыру енгізілді, соған сәйкес 16 қазан - Нан күні болып 
белгіленді.  
Рухани келісім күні.* 
Халықаралық  мектеп  кітапханаларының  күні.* 
Халықаралық Біріккен Ұлттар Ұйымы күні. Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Жарғысының күшіне енуінің бір жылдығы 
— 1945 жылғы 24 қазан күні. 1948 жылдан бастап  24 
қазан  Біріккен Ұлттар Ұйымы күні ретінде тойланады. 
Дәстүр бойынша ол әлемде Ұйымның жетістіктері мен 
мақсаттарына арналған мәжілістер, пікірталастар мен 
көрмелер ұйымдастырумен атап өтіледі. 
Көрнектi қайраткер, революционер Абдолла 
Розыбакиевтiң туғанына 125 жыл 31.10.1897-1938 
Семей қаласындағы Н.К.Крупская атындағы педагогикалық 
институтының қазiргi Семей университетi құрылғанына 
85 жыл 31.10.1937 
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.* 
Қызылорда педагогикалық институтының құрылғанына 85 
жыл 15.10.1937 қазiргi Қорқыт ата атындағы 
педагогикалық университет. 
                                         Қараша 
Күзгі  демалыс (5-13 қараша).* 
Қазақстанның Халық жазушысы Дмитрий Снегиннiң 
Поцелуев туғанына 110 жыл 7.11.1912 – 2.04.2001 
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«Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру орталығының 
құрылған күні*. 
Ұстаз, КСРО және Қазақ КСР оқу-ағарту ісінің үздігі, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері Орынша Жолмұратқызы 
Қарабалинаның туғанына 90 жыл (7.11.1932) 
Дүниежүзілік жастар күнi.*  
Ұлттық валюта - теңге күні (15.11.1993)* 
Философия ғылымдарының докторы, профессор 
Матиполла Салахаденұлы Әженовтың туғанына 90 жыл 
15.11.1932- 27.06.2011. Негiзгi ғылыми-зерттеу саласы - 
социалистiк қоғамның әлеуметтiк құрылымы. 
Халықаралық  төзімділік (толеранттық) күні. Бұл 
халықаралық күн «Төзімділік принциптері Декларациясын» 
ЮНЕСКО салтанатты түрде жариялаған. 1995 жылы 
ЮНЕСКО-ның 28-ші Бас конференциясында Декларация 
бекітілген. Декларацияда жарияланған «адамдар қоғамда 
өзінің түрімен, әл-ауқатымен, тілімен, мінез-құлқымен, өз 
құндылықтарымен, өзін-өзі сақтап осы қоғамда өмір сүруге 
құқылы». Декларация адамзатқа қауіп төнгенін анықтап 
бақылайды, оның төзімсіз болуына және төзімсіздікке 
қарсы әдіс пен  бағдарламаларды ұсыныс жасайды. 
Халықаралық студенттер күнi. Бұл күн 1939 ж.                       
17 қарашада фашистік неміс басқыншылары атып өлтірген 
чех патриот студенттерін еске алуға арналған Дүниежүзілік 
студенттер Конгресінде 17 қарашаны патриот чех 
студенттерінің құрметіне  Халықаралық студенттер күні деп 
атау бекітілді. Студенттер күні алғаш рет 1941 жылы 17 
қарашада Лондонда өтті. 
Қазақ тiл бiлiмiнiң негiзiн салушы, филология 
ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР-iне еңбек 
сiңiрген ғылым қайраткерi Ғайнетдин Ғалиұлы 
Мұсабаевтың туғанына 115 жыл 17.09.1907 – 
26.11.1981*. 
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. 
 
 
 



19 
 

24 қараша 
 
 
 
 
26 қараша 
 
 
26 қараша 
 
 
 
 
 
 
 
28 қараша 
 
 
29 қараша 
 
 
 
 
 
 
1 желтоқсан 
1 желтоқсан 
2 желтоқсан 
 
 
2 желтоқсан 
 
 
10 желтоқсан 
12 желтоқсан 
 
 
12 желтоқсан 
 
 
 
 
 

Кеңестер Одағы Коммунистік партиясы Орталық комитетi 
мен КСРО Министрлер Кеңесi бекiткен «Жалпы бiлiм 
беретiн мектептер оқушыларын оқулықтармен тегiн 
пайдалануға көшiру туралы» қаулыға 45 жыл 24.11.1977 
//Қазақ ССР.Қысқаша энциклопедия. Т.3. – 26 б. 
Қазақстанның Халық жазушысы, көрнектi қоғам қайраткерi 
Ғабиден Мұстафиннiң туғанына 120 жыл 26.11.1902 – 
20.01.1985 
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.  
Филология ғылымдарының докторы, әдебиет зерттеушiсi 
Михаил Иванович Ритман-Фетисовтың туғанына 115 
жыл 28.11.1907 –27.02.1960 
Қазақ әдебиетiн зерттеушi, филология ғылымдарының 
докторы Бекмұрат Уахатовтың туғанына 90 жыл 
29.11.1932–20.12.1984. Ғылыми еңбектерiнiң негiзгi 
тақырыбы қазақ фольклорының мәселелерiне арналған. 
Қарашаның үшінші бейсенбісі - Халықаралық 
шылымқорлықтан бас тарту күні.* 
                               Желтоқсан 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күні*. 
Халықаралық СПИД-ке қарсы күрес күнi.* 
Қазақстанға еңбегi сiңген өнер қайраткерi, композитор, 
профессор Ғазиза Ахметқызы Жұбанованың туғанына 95 
жыл 2.12.1927- 13.12.1993 
Әдебиет зерттеушісі, жазушы, педагог, филология 
ғылымдарының докторы, профессор, академик Рахманқұл 
Бердібайдың туғанына 95 жыл (2.12.1927-4.04.2012)*. 
Халықаралық  адам құқықтары күні.* 
Қазақстанның Халық жазушысы, филология 
ғылымдарының докторы, профессор, академик Зейнолла 
Қабдоловтың туғанына 95 жыл 12.12.1927-2006*. 
Тарих ғылымдарының докторы, Бекежан Сүлейменовтың 
туғанына 110 жыл 12.12.1912 – 30.06.1984. «Қазақ КСР 
тарихының» 5 томдық басылымының 3 томын әзiрлеуге 
қатысқан, Ы.Алтынсариннiң  мұрасын зерттеген. 
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Қазақ әдебиетiн зерттеушi, филология ғылымдарының 
докторы, профессор, Қазақ КСР-ның еңбек сiңiрген жоғары 
мектеп қызметкерi Матжан Мақсымұлы Тлеужановтың 
туғанына 95 жыл 15.12.1927-1995. 
Қазақстан Республикасының Тәуелсiздiк күнi.* 
Әдебиет зерттеуші, жазушы, филология ғылымдарының 
докторы, ҚР еңбек сіңірген мұғалімі, Қазақ КСР Оқу 
министрі (1958-1963), Әди Шәріповтың туғанына  110 
жыл (19.12.1912-6.11.1993)*. 
Халықаралық адамдар ынтымақтастығы күні. 
Кедейшілікті жоюмен күрес жөніндегі БҰҰ-ның бірінші 
онжылдығы шеңберінде Бас Ассамблея жыл сайын 20 
желтоқсанда  Адамдар ынтымақтастығының халықаралық 
күнін атап өту туралы шешім шығарды. 
Кеңес Одағы Комунистік партиясы  Орталық комитетi мен 
КСРО Министрлер Кеңесi бекiткен «Жалпы білім беретін 
мектеп оқушыларын оқытуды, тәрбиелеуді және оларды 
еңбекке даярлауды одан әрі жетілдіру туралы» қаулыға 
45 жыл (№1111, 22.12.1977) // Қазақ ССР.Қысқаша 
энциклопедия.Т.3. – 25 б. 
Филология ғылымдарының докторы, қазақ әдебиет 
зерттеушiсi, Ұлы Отан соғысының ардагері Елеукен 
Хамидоллаұлы Ғабдыровтың туғанына 110 жыл 
25.12.1912-16.10.1989 
Жазушы, әдебиет зерттеуші, филология ғылымының 
докторы, профессор Нығмет Ғабдоллаұлы Ғабдулиннің 
туғанына 95 жыл (26.12.1927-11.07.2005)*. 
Қазақстанның халық жазушысы Дихан Әбілевтің туғанына 
115 жыл (26.12.1907-2003). 
Қазақ әдебиетiн зерттеушi, жазушы, филология 
ғылымдарының докторы Қажым Жұмалиевтiң туғанына 
115 жыл 28.12.1907 – 26.12.1968*. 
Қысқы демалыс (28 желтоқсан – 11 қаңтар)* 
Қазақ әдебиетiн зерттеушi, сыншы, жазушы, аудармашы, 
филология ғылымдарының докторы Темiрғали 
Нұртазиннiң туғанына 115 жыл 29.12.1907 – 10.04.1977*. 
Қазақстанның халық суретшісі, киносуретші Айша 
Ғарифқызы Ғалымбаеваның туғанына  105 жыл 
(29.12.1917-2008) .                                    
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Айы мен күнi белгiсiз  2022 жылы 
аталатын даталар 

- Діни, ғылыми білім алған оқымысты, қол бастаған батыр Қазыбек 
Тауасарұлының туғанына 330 жыл (1692-1776). 

- ХІХ  ғасырдың бірінші жартысындағы ұлт-азаттық күрестің 
ұйымдастырушысы әрі көсемі Сырым Датұлының туғанына 310 жыл 
(1712-1802). 

- Би, шешен, жырау, қоғам қайраткері Ақтайлақ Байқараұлының 
туғанына 280 жыл (1742-1838)*. 

- Ақын  Дулат Бабатайұлының туғанына 220 жыл 1802 - 1874*. 
- Қазақ хандығының соңғы ханы  Кенесары Қасымұлының туғанына  220 

жыл (1802-1847). 
-    Наурызбай  батырдың туғанына 200 жыл (1822-1847). 
- Айтыскер, әнші-ақын Бала Ораз Өтебайұлының туғанына 185 жыл 

(1837-1882). 
- Қазақтың атақты ақыны  Базар жырау Оңдасұлының туғанына 180 жыл 

1842 - 1911*. 
- Ақын, әнші-композитор Әсет Найманбайұлының туғанына 155 жыл 

(1867-22.03.1922). 
- Жазушы, ақын, публицист, журналист, ағартушы Мұхамеджан 

Сералиннiң туғанына 150 жыл 1872 - 1929*. 
- Ағартушы, қоғам қайраткері, фольклорист, заңгер Қалжан 

Қоңыратбаевтың туғанына 145 жыл (1877-23.07.1940)*. 
- Қоғам қайраткерi, 1921-1922 жж. Қазақ АКСР  ағарту халық 

комиссарының орынбасары, кейiннен ағарту халық комиссары болған 
Аспандияр Кенжиннiң туғанына 135 жыл 1887 – 26.02.1938*. 

- Көрнектi педагог, талантты әдiскер, филология ғылыдарының кандидаты 
Ғали Бегалиұлы Бегалиевтiң туғанына 135 жыл 1887 – 9.11.1966*. 

- Айтыс ақыны, 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың жасақшы-жыршысы  
Есдәулет Қандековтің туғанына 135 жыл (1887-1971). 

- Қоғам қайраткері, педагог, журналист Молдағали Жолдыбаевтың 
туғанына 135 жыл (1887-1938)*. 

- Көрнектi мемлекет және қоғам қайраткерi, кеңестiк мұсылман 
халықтарының арасынан шыққан тұңғыш өкiлеттi елшi Нәзiр 
Төреқұлұлының туғанына 130 жыл 1892 - 1937*. 

- Ақын, жазушы, драматург, ағартушы Әкiрам Ғалымовтың туғанына 130 
жыл 1892 - 1913*. 

- Режисер, драматург, актер, қазақтың ұлттық профессионалды театр 
өнерінің негізін салушы, қоғам және театр қайраткері Жұмат 
Тұрғынбайұлы Шаниннің туғанына 130 жыл (1892-26.2.1938). 

- Қазақстандағы әйелдер қозғалысын ұйымдастырушы Нағима 
Ыдырысқызы Арықованың туғанына 120 жыл (1902-1956). 

- Педагог, ақын, қоғам қайраткері Тұрлықан Қасенұлының туғанына 120 
жыл (1902-1942)*. 
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- Алғашқы қазақ психологтарының бірі, педагог Сәлкен Балаубаевтың 
туғанына 120 жыл (1902-1972).* 

- Орта Азия мен Қазақстанда комсомол ұйымын ұйымдастырушы, 
қайраткер Ғани Мұратбаевтың туғанына 120 жыл (1902-1925). 

- Алғашқы педагог-ғалымдардың бірі, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, Ұлы Отан соғысының ардагері Сұлтанбек Қожахметовтың 
туғанына 110 жыл (1912-1945)*. 

 
Қазақстан Республикасы білім саласындағы 

маңызды оқиғалар 
- 165 жыл бұрын Омбыда облыстық басқарма жанынан тілмаштар 

даярлайтын мектеп ашылды (1857). 
- 135 жыл бұрын Ақтөбе облысында алғаш қазақ қыздарына арналған  

Ырғыз  қыздар  училищесі ашылды (1887). 
- 105 жыл  бұрын Верный (қазіргі Алматы) және Семей қалаларында 

алғашқы балалар бақшасы ашылды (1917). 
- 100 жыл бұрын Саран педагогикалық училищесі   ашылды  (1922) (қазір  

Саран гуманитарлық-техникалық колледжі ) 
- 100 жыл бұрын Орынборда қазақ қыздарына арналған мерзімді курстар 

ашылды (1922).  
- 100 жыл бұрын Орынборда қазақтың мектеп жасына дейінгі балалар 

мекемелері үшін ұлт кадрларын даярлайтын алғашқы курстар ашылды 
(1922). 

- 95 жыл бұрын «Лениншіл жас» газеті шыға бастады (1927) (қазір «Жас 
Алаш» газеті). 

- 90 жыл бұрын  Оқу-ағарту халкомы жанынан Республикалық  арнаулы 
мектепке дейінгі  әдістеме кабинеті  құрылды (1932). 

- 90 жыл бұрын Халық Ағарту Комиссариаты жанынан  ғылыми-
педагогикалық кабинет ашылып, кейін ол Педагогика ғылымдары 
ғылыми-зерттеу институты болып құрылды (1932) (қазір Ы.Алтынсарин 
атындағы  Қазақтың Білім Академиясы). 

- 90 жыл  бұрын  Орал педагогикалық институты ашылды (1932)  (қазір       
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік     Университеті )  

- 70 жыл бұрын  «Қазақстан мұғалімі» және «Учитель Казахстана» 
газеттері шыға бастады (1952). 

- 70 жыл бұрын  Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің «Қазақ 
қыздарының мектептерде арнайы орта және жоғары оқу орындарында 
оқуын жақсарту шаралары туралы» қаулысы қабылданды (1952). 

- 70 жыл бұрын Қазақ КСР Жоғары кеңесі Президиумының қаулысымен 
Қазақ тілінің орфографиялық ережелері бекітілді.  Қазақ КСР Ғылым  
акдемиясының Тіл және әдебиет институты республика халық ағарту 
министрлігімен бірлесіп  қазақ тілі мен әдебиетінің жаңа оқу 
бағдарламалары мен оқулықтарын жасады (1952). 
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АТАУЛЫ ДАТАЛАРҒА ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА 
ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТЕР 

 
1-2 қаңтар – Жаңа жыл 

Жаңа жыл - әлемнiң көптеген халықтары тойлайтын ортақ мереке. 
Алайда, оның шығу тарихын әр халық өзiнен бастағысы келедi. Тарихи 
деректер Жаңа жыл мерекесiнiң бiздiң заманы мызға 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, қоластындағы 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, 
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! / Г.Бакова 
// Бала тәрбиесі. – 2016. – № 1. – 23-25 б.  – Жаңа жыл мерекесі 
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// Мектептегі мерекелер. – 2018. – № 2. – 32-35 б.  – Жаңа жылдық мерекелік 
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мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2016. – № 12. – 46-48 б. 
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45 минут. – 2017. – № 4. –      25-26 б. – 2-3 сынып оқушыларына арналған 
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        Измагамбетова З. Жаңа жылдық бағдарлама /З.Измагамбетова                
// Мектептегі мерекелер. – 2018. – № 1. – 28-30 б. 
        Мұратбек Ж.М.   Жаңа бақыт - жаңа нұр / Ж. М. Мұратбек // Мектептегі 
мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2015. – № 12. – 44-45 б.  – 
5-7 сынып оқушыларына арналған жаңа жыл кеші 
        Назық Б. Қыс қызығы  / Б.Назық  // Бала тәрбиесі. – 2018. – № 1. – 3-4 б.  
– Қыс мезгілін сипаттау. 
       Нәрекова Ж. Жасыл шырша жанында / Ж.Нәрекова, К.Танатова                 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 12. – 57-60 б. – Жаңа 
жылдық ертеңгілік. 
       Нұрбаева Б.   Жасыл шырша шақырады / Б. Нұрбаева  // Ұлағат. – 2014. – 
№ 5. – 89-94 б. – Жаңа жылға арналған мереке.     
       Тасбулатова С. Жаңа жыл, жарылқа / С.Тасбулатова // Мектептегі 
мерекелер.  – 2018. – № 1. – 27-28 б. – Жаңа жылдық ертеңгілік. 
      Тіленбаева Қ. Жасыл шырша жанында: мерекелік кеш // Мектептегі 
мерекелер. – 2019. – № 12.  – 32-35 б. 
     Утеева Д. Жасыл шырша жанында /Д.Утеева // Бала тәрбиесі. – 2018. –   
№ 12. – 40-41 б.  – Жаңа жылдық мереке. 

 
 
 

Қаңтар 
1 жұлдыз 

Педагог, ғалым, мемлекет қайраткері, КСРО Педагогикалық 
Ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі, Қазақ КСР 
Оқу  министрі (1963-1971),  Қазақ КСР Жоғары және арнаулы 
орта білім министрі (1971-1974) Кенжалы Аймановтың 
туғанына 105 жыл (1.01.1917-26.08.1974). 

      Айманов Кенжалы Орал облысы қазiргi Батыс Қазақстан облысы, 
Бүрлiк ауданындағы Жәнiбек селосында туды. 1937 жылы Абай атындағы 
Қазақ мемлекеттiк педагогикалық институтының физика-математика 
факультетін бітірген қазiргi  Абай атындағы Қазақтың Ұлттық 
педагогикалық университеті. 
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      Қазалы қаласына жолдамамен келiп, мектепте физика пәнiнiң мұғалiмi, 
оқу iсiнiң меңгерушiсi, директор болып қызмет атқарды. 
     1940 жылы ақпан айында Кеңес армиясы қатарына шақырылды, Ұлы Отан 
соғысына қатысты. Соғыстан кейін 1945 жылдың қазанынан бастап Алматы 
қалалық комсомол комитетiнiң бiрiншi хатшысы, Қазақтың мемлекеттiк 
қыздар педагогика институтының (қазіргі Қазақ Мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті) аға оқытушысы, Алматы қаласындағы №18 
қазақ орта мектебiнiң директоры, Абай атындағы қазақ педагогика 
институтының аға оқытушысы, партия ұйымының хатшысы және кафедра 
меңгерушiсi болып жұмыс iстедi. 1960 жылы «Орта мектептегi физика 
курсында автоматика мен телемеханика мәселелерiн айқындау» тақырыбына 
кандидаттық диссертация  қорғады, ал 1962 жылы доцент атағын алды. 
      1963 жылы К.Айманов Қазақ КСР Оқу министрi болып тағайындалды, ал 
1971 жылдан 1974 жылға дейін Қазақ КСР Жоғары және арнаулы орта бiлiм 
министрi қызметiн атқарды. Осы жауапты қызметтерде ол республикада 
халыққа бiлiм беру жүйесiн, жоғары мектептi және педагогика ғылымын 
дамытып, жетiлдiруге көп еңбек сiңiрдi. 1971 жылы К.Айманов КСРО 
Педагогика ғылымы академиясының корреспондент-мүшесi болып сайланды. 
      Көрнектi ғалым Кенжалы Аймановтың ғылымда еңбек еткен негiзгi 
саласы орта мектепте физика пәнiн оқу және оқыту әдiстемесi болатын. Ең 
басты ғылыми еңбектерi жоғарғы сынып оқушыларының физика пәнiн оқыту 
барысында автоматика, телемеханика және электроника элементтерiн 
ұғынуы мәселелерiне арналған едi. 
     Сонымен қатар ол республикамыздағы халыққа бiлiм беру және халық 
ағарту жұмыстарын дамыту тарихын зерттеу жұмыстарымен де шұғылданды. 
     1966 жылы Қазақстан Коммунистiк партиясы Орталық Комитетiнiң 
мүшесi, 1967 жылы Қазақ КСР Жоғары Кеңесiнiң депутаты болып сайланды. 
     Отан алдында сiңiрген зор еңбегi үшiн Кенжалы Айманов Ленин 
орденiмен, екi рет «Еңбек Қызыл Ту» орденiмен, көптеген медальдармен 
марапатталды. 
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     Айманов К. Автоматика мен телемеханика принциптерін 
демонстрациялайтын приборлар / К.Айманов // Қазақстан мектебі. – 1974. – 
№7. – 13-19 б. 
     Айманов К.  Ағарту ісінің жарқын жолдары / К.Айманов, А.Т.Колмаков      
// Қазақстан мектебі. – 1977. – №12. – 43-48 б. 
     Айманов К. Жапония ағартушылары арасында / К.Айманов // Қазақстан 
мектебі. – 1972. –№6. – 72-78 б. 
     Айманов К. Қазақстан жоғары мектебі / К.Айманов // Қазақстан мектебі. – 
1972. – № 11. –2-14 б. – Қазақстанда жоғары білімнің дамуы және ондағы 
міндеттер 
     Айманов К. Студент жастарға коммунистік тәрбие берудің кейбір 
мәселелері / К.Айманов // Қазақстан мектебі. – 1974. – № 7. – 13-19 б. 
    Айманов К. Электроника курсында «Автомат тетіктердің тақырыбын 
оқыту туралы / К.Айманов // Қазақстан мектебі. – 1962. – № 3. – 34-40 б. 

Ол туралы 
     Айманов Кенжәлі // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.1.- Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 136-137 б. 
      Айманов Кенжалы // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия Т.3. – 
Алматы,1988 - 60 б. 
     Айманов Кенжалы // Қазақстан Республикасының  Білім министрлері: 
биобиблиографиялық көрсеткіш. – Алматы: 2001. – 52-54 б. 
     Мадин И.В. Совет дәуіріндегі Қазақстанда педагогикалық ойлардың даму 
тарихы / И.В.Мадин.  – Алматы: Мектеп, 1979. – 66-67 б. 
      Мұқаштегi М. Асыл адам мұғалiмнен министр дәрежесiне дейiн 
көтерiлген Кенжалы Айманов жайлы толғаныс, еске алу / М.Мұқаштегі          
// Алматы ақшамы. – 1998. – 23 қаңтар. 
 
 
Қаңтар 
12 жұлдыз 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, 
Халықаралық инженерлік Академиясының және Қазақстан 
Республикасының инженерлік Академиясының мүше-
корреспонденті, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институтының (1999-2003), ҚА.Иассауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің (2003-2007), Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
ректоры (2008-2017) Серік Жайлауұлы Пірәлиевтің 
туғанына 70 жыл (12.1.1952) 

     Пірәлиев Серік Жайлауұлы 1952 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Түлкібас ауданы, Ақбиік ауылында дүниеге келген.  
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    1976 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
(қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) химия факультетін 
бітірген. 
     1976-1985 жылдары Қазақ КСР Ғылым академиясының химия ғылымы 
институтында аға лаборант, инженер, кіші ғылыми қызметкер болды. 
     1985-1988 жылдары Қазақстан Республикасы Білім министрлігінде аға 
инспектор,  жоғары оқу орны басқармасы бастығының орынбасары, 
министрдің көмекшісі. 1988-1995 жылдары Білім және ғылым министрлігінің 
халықаралық байланыс жүйесі басқармасының бастығы. 
     1995-1997 жылдары – Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінде 
сектор меңгерушісі, ал 1998 жылдан Білім, мәдениет және денсаулық сақтау 
министрлігінде жоғары және орта арнаулы білім басқармасы бастығының 
орынбасары, басқарма бастығы қызметін атқарды. 
     1999-2003 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институтының (қазіргі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университеті) ректоры болды. 
      2002 жылы  Жалпы педагогика мамандығы бойынша «Жоғары оқу 
орындары мен жалпы білім беретін мектептер жүйесінде жас мамандарды 
кәсіптік адаптациялаудың ғылыми-педагогикалық негіздері» тақырыбына 
докторлық диссертация қорғады, педагогика ғылымының докторы атағын 
алды. 2003 жылы Доцент атағы берілді. 2004 жылы профессор атағы берілді. 
     2003-2007 жылдары ҚА.Иассауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің ректоры болды. 
      2007-2008 жылдары  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің жауапты хатшысы  қызметінде болды. 
      2008 жылдан 2017 жылы зейнеткерлік жасқа толғанша С.Пірәлиев  Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры қызметін 
атқарды. 
      С.Ж.Пірәлиев 60-тан астам ғылыми-әдістемелік  еңбектердің, оның 
ішінде 10 авторлық куәліктердің, 250-ден астам ғылыми мақалалардың 
авторы.  
       «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері», 
«Қазақстан білім беру ісінің үздігі», «Қазақстан Республикасы ғылымын 
дамытуға қосқан үлесі үшін» төсбелгілерімен, Нобель сыйлығының лауреаты 
Н.Л.Капица атындағы күміс медальмен, «Нұр Отан» ХДП «Белсенді қызметі 
үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне – 20 жыл», 
медальдарымен, «А.Байтұрсынов атындағы» алтын медальмен, Қазақстан 
Республикасының «Құрмет» және «Парасат» ордендерімен марапатталған. 
Алтынсарин атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері; Жамбыл атындағы 
халықаралық сыйлықтың лауреаты. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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       Пірәлиев С. Мені таңғалдырған тұлғалар: монография / С.Пірәлиев. – 
Алматы: Нұр-Принт 75, 2011 . – 328 б. 
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2011. 
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С.Ж.Пралиев.  - Алматы: Ақ Толған-ай, 2011. – 106 б. 
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Г.М.Байназарова. – Алматы, 2003. – 641 б. 
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Г.М.Байназарова. – Алматы, 2003. – 482 б. 
      Бөлеев Қ. Қазақ педагогикасының дамуы: оқу құралы / Қ.Бөлеев, 
С.Ж.Пірәлиев, Л.Қ.Бөлеева. – Алматы:Ұлағат, 2012.– 293 б. 
      Ұлттық тәрбие: таңдамалы лекциялар курсы / ред. С.Пірәлиев. – 
Алматы: Ақ Толған-ай, 2011. – 184 б. 
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/ құраст.С.Ж.Пірәлиев, М.А.Нуриев, А.Н.Якупова,  К.Ж.Аганина. – Алматы: 
Ақ Толған-ай, 2011. – 140 б. 

*   *   * 
        Пірәлиев С. Ұстаз. Ғалым. Қайраткер / С.Пірәлиев // Егемен Қазақстан. 
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         Пірәлиев С.Ж. Білім беру траекториясын анықтау және оқу 
процесіндегі реформаны тереңдету / С.Ж.Пірәлиев, М.А.Нуриев, 
А.Н.Якупова т.б.  // Білім=Образование. – 2009. – № 5. – 37-41 б. 
       Пірәлиев С. Білім беру жүйесіндегі жаңашыл үрдістер / С.Пірәлиев               
// Қазақстан мектебі. – 2009. – № 8. – 3-10 б. 
       Пірәлиев С. Ұлттық тәрбие және жаһандану / С.Пірәлиев // Егемен 
Қазақстан.  - 2009. – 27 қараша. 
      Пірәлиев С. Жаңа заманға – жаңа мұғалім / С.Пірәлиев // Егемен 
Қазақстан. – 2009. – 6 мамыр 
      Пірәлиев С. Жанып тұрған шаммен тең / С.Пірәлиев // Жас өркен –
Қостанай. – 2009. – № 2. 5-8 б. – Мемлекет және қоғам қайраткері 
Ш.Шаяхметов туралы. 
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      Пірәлиев С. Сын сағатта сыр бермейміз / С.Пірәлиев // Егемен Қазақстан. 
– 2009. – 4 наурыз. –  Студент жастарды әлеуметтік қолдау жөнінде. 
      Ұлттық идея, елдік мұрат – басты бағытымыз. Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Серік Жайлауұлы Пірәлиевпен сұхбат // Ана тілі. – 2009. 
– 26 наурыз 
        Пірәлиев С.   ХХІ ғасыр ұрпақтары әлемдік білім жетістіктерін терең 
меңгеруі қажет / С. Пірәлиев  // Айқын. – 2010. – 30 қазан.                     
        Пірәлиев С. Қажымаған қайраткер / С.Пірәлиев // Егемен Қазақстан. – 
2010. –22 маусым.  – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 
академигі Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықов жайлы.  
      Пірәлиев С.Ж. Білімді ұрпақ тәрбиелеу елдігімізге сын: (Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Серік Жайлауұлы 
Пірәлиевпен әңгіме-сұхбат) / сұхбатты жүргізген Мырзахан Ахмет                     
/ С.Ж.Пірәлиев  // Ақиқат. – 2010. – № 4. – 4-9 б. 
       Пірәлиев С. Ұлттық тәрбие – заман талабы: (Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор С.Пірәлиевпен сұхбат) / сұхбатты жүргізген Мырзахан 
Ахмет / С.Пірәлиев  // Қазақстан-Заман. – 2010. – 29 сәуір. 
       Пірәлиев С.   «Ұстаздың» мақсаты - педагогикалық мамандықтың 
мәртебесін көтеру / С. Пірәлиев // Айқын. – 2011. – 27 қаңтар. 
         Пірәлиев С.   Шағын мектептерге қамқорлық қажет / С. Пірәлиев            
// Айқын. – 2011. – 2 қараша. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің ректоры еліміздегі шағын мектептердің жағдайы туралы. 
       Пірәлиев С.   Елбасы және тәуелсіздік (Қазақстан тәуелсіздігінің 20 
жылдығы қарсаңында) / С. Пірәлиев // Президент және халық. – 2011. –              
2 желтоқсан. 
       Пірәлиев С. Білім берудің жаңа көкжиегі / С.Пірәлиев  // Егемен 
Қазақстан.  – 2011. – 19 ақпан. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің ректоры, профессор Серік Пірәлиев Елбасы Жолдауындағы 
міндеттер жайлы. 
     Пірәлиев С.   Қазаққа белгілі әулет. Көрнекті ұстаз-ғалым Батырбек 
Ахметұлы Бірімжановтың 100 жылдығына орай / С. Пірәлиев //Айқын. – 
2012. – 28 қаңтар. 
     Пірәлиев С.   Қыран ғұмырдың қос қанатындай академиктер Серік 
Қирабаев пен Әлия Бейсенованың өнегелі өмір өрнектері / С. Пірәлиев            
// Алматы ақшамы. – 2012. – 5 сәуір. 
      Пірәлиев С.   Қайраткер / С. Пірәлиев // Президент және халық. – 2012. – 
29 маусым. – Мемлекет және қоғам қайраткері Асқар Құлыбаев туралы. 
     Пірәлиев С.   Білімді ұрпақ - еліміздің болашағы / С. Пірәлиев // Егемен 
Қазақстан. – 2012. – 18 қыркүйек. – Президент Н.Назарбаевтың Назарбаев 
университетінде оқыған «Қазақстан білім қоғамы жолында» атты 
интерактивті дәрісін талқылау. 
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       Пірәлиев С.   Қазаққа белгілі әулет (көрнекті ұстаз-ғалым Батырбек 
Ахметұлы Бірімжановтың 100 жылдығына орай) / С. Пірәлиев 
// Айқын. – 2012. – 28 қаңтар. 
         Пірәлиев С.   Жасампаздықтың жаңа межесі / С. Пірәлиев // Ақиқат. – 
2013. – № 3. – 5-7 б. – Елбасының «Қазақстан-2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Жолдауы туралы. 
      Пірәлиев С.   Жаңа заман мамандарын даярлау - басты міндет                     
/ С. Пірәлиев // Президент және халық. – 2013. – 13 желтоқсан. – Абай 
атындағы ҰПУ-нің ректоры, профессор Серік Пірәлиев университет туралы 
баяндайды. 
       Пірәлиев С.Ж. Қазақ жоғары білімінің қара шаңырағы / С.Пірәлиев // 
Айқын. – 2013. – 26 желтоқсан. – Абай атындағы Қазақ Ұлттық 
педагогикалық университетіне 85 жыл. 
        Пірәлиев С.   Ұлт болашағының ұлы жолы / С. Пірәлиев // Ақиқат. – 
2014. – № 3. – 4-8 б. – «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты Елбасы жолдауын талқылау.                  
      Пірәлиев С.   Артында өшпейтұғын із қалдырған. Көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері Шайсұлтан Шаяхметов туралы толғаныс                        
/ С. Пірәлиев // Президент және халық. – 2014. – 7 қараша. 
      Пірәлиев С.  «Сорбонна-Қазақстан» - тұңғыш шетелдік мемлекеттік жаңа 
оқу орыны / С.Пірәлиев //Айқын. – 2014. – 31 желтоқсан 
      Пірәлиев С.   Қазақстан халқы Ассамблеясының мәдениет пен 
өркениеттер диалогын дамытудағы орны / С. Пірәлиев //Ақиқат. – 2015. –      
№ 6. – 14-18 б. 
      Пірәлиев С.   Тәуелсіздік тірегі - шынайы тарих / С. Пірәлиев // Егемен 
Қазақстан. – 2015. – 4 желтоқсан. – 16 желтоқсан - Тәуелсіздік күні. 
      Пірәлиев С.   Мәңгілік ел және этнопедагогика мәселелері / С. Пірәлиев    
// Ақиқат. – 2015. – № 3. – 10-14 б. –  ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
«Қазақстан жолы -2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауының 
құндылығы. 
      Пірәлиев С.   Елбасы Жолдауы және білім көкжиегі: Елбасының 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» атты 
Жолдауын талқылау / С. Пірәлиев // Ақиқат. – 2016. – № 3. – 8-10 б. 
      Пірәлиев С. «Мәңгілік Ел» оқулығы келешектің тұтқасы / С. Пірәлиев // 
Егемен Қазақстан. – 2016. – 30 сәуір. – Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті «Мәңгілік Ел» пәнін енгізуді талап етеді. 
     Пірәлиев С. Білім берудің жаңа көкжиегі (Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің ректоры С.Ж.Пірәлиевпен білім күніне орай 
әңгіме) / әңгімелескен М.Ахметов  // Президент және халық. – 2016. – 2 
қыркүйек 
      Пірәлиев С.   Ұлттық тәрбие пәніне пәрмен берсек, ұтылмаймыз 
/ С.Пірәлиев // Егемен Қазақстан. – 2016. – 17 қараша. – Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің білім саясатында атқарылып жатқан 
жұмыстары жайлы. 
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        Пірәлиев С. Үшінші жаңғырту арқылы – жаңа көкжиек / С.Пірәлиев              
// Президент және халық. –  2017. – 7 сәуір   

Ол туралы: 
       Пірәлиев Серік (12.1.1952) // Оңтүстік Қазақстан: Энциклопедия. – 
Алматы: «Қазақ энциклопедиясының»  Бас редакциясы, 2005. – 432 б. 
       Пірәлиев Серік Жайлауұлы=Пралиев Серик Жайлауович: Қазақстан 
ғалымдарының биобиблиографиясы / құраст. М.Ю.Маленькая,                   
Г.Б.Байжігітова, Т.Е.Сағымбаева; бас ред.Г.К.Кенжебаев, 
Н.Ж.Имансыдықова; ҚР БжҒ, ҚР ҰҒА,  ҚазҰПУ, «Ғылым ордасы» ғылыми 
кітапханасы. – Алматы: Ғылым ордасы, 2013. – 144 б. 
        Асан Ж.   Тау баласы тауға қарап өседі / Ж. Асан  // Атамекен. – 2012. – 
11 маусым. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
ректоры, профессор Серік Пірәлиев туралы.  
      Әбішева Р.   Кәсіби бағдар берудің көшбасшысы  / Р. Әбішева 
// Айқын. – 2017. – 15 наурыз. – Абай атындағы ҚазҰПУ кадр даярлайтын 
жоғары оқу орны және осы университет ұжымы мен оның ректоры академик 
С.Піралиевтің қосқан үлесі жайлы. 
     Әуелбек Ә.   Пірәлиевтің пірі - ұлттық тәрбие / Ә. Әуелбек 
// Алматы ақшамы. – 2012. 20 желтоқсан. – Ғалым, химия ғылымдарының 
кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Ұлттық 
Ғылым академиясының Құрметті академигі, Абай атындағы ҚҰ пед.ун-нің 
ректоры С.Ж.Пірәлиев жайлы. 
      Байбек М.   Сапалы білім - бәсекеге қабілеттілік / М. Байбек 
// Егемен Қазақстан. – 2016. – 30 қыркүйек. – Алматыдағы  «Ғылым ордасы» 
ғимаратында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
ректоры С.Пірәлиев 2015-2016 оқу жылдындағы қызметінің қорытындылары 
туралы дәстүрлі халыққа есеп кездесуін өткізді. 
       Жақсыбеков Ә.   Жаңа істердің бастамашысы / Ә. Жақсыбеков                   
// Президент және халық. – 2012. – 6 қаңтар. – Химик-ғалым, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор Серік Жайлауұлы Пірәлиев туралы 
      Жұмашев А.   Университет түлектері жұмыспен қамтылады                        
/ А. Жұмашев // Ана тілі. – 2016. – 6-12 қазан. – Алматыдағы «Ғылым 
ордасы» ғимаратында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің ректоры С.Пірәлиев 2015-2016 оқу жылындағы қызметінің 
қорытындылары туралы дәстүрлі халыққа есеп берді. 
       Кенжебаев Ғ.   Үлкен жүректі ғалым / Ғ. Кенжебаев  //Айқын. – 2012. – 
24 қаңтар. – Ғалым, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің ректоры Серік Жайлауұлы Пірәлиев туралы. 
      Құдайқұлов М. Болсайшы ректордың бәрі осындай / М.Құдайқұлов            
// Хабаршы. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті. 
Юриспруденция сер. – 2009. – № 1. – 14-16 б. – Абай атындағы Қазақ Ұлттық 
педагогикалық университеттің ректоры С.Ж.Пірәлиев туралы. 
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       Нәрібаев К.   Ғалым. Азамат. Басшы. Серік Жайлауұлы Пірәлиев туралы 
сөз қозғағанда, біз оны осы үш тұрғыдан көрер едік / К. Нәрібаев // Түркістан. 
– 2012. – 5 қаңтар. 
       Нәрібаев К.   Көрнекті ғалым, көреген басшы / К. Нәрібаев // Мәдени 
мұра=Культурное наследие. – 2012. – № 4. – 42-48 б. – Ғалым, қайраткер, 
Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Серік 
Жайлауұлы Пірәлиев туралы. 
       Сманов Б.   Парасат иесі / Б. Сманов // Қазақ әдебиеті. – 2012. – 3 ақпан. 
– Профессор, Қазақтың ұлттық педагогикалық университетінің ректоры 
Серік Жайлауұлы Пірәлиев туралы. 
      Тебегенов Т.   Біліктілігі болмысынан байқалатын басшы / Т. Тебегенов, 
А.Шамахова  // Алматы ақшамы. – 2012. – 7 ақпан. – Ғалым, Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Серік Жайлауұлы 
Пірәлиевтің заман талабына сәйкес еңбек көрсеткіштері туралы. 
       Тебегенов Т.   Халық үшін қызметін арнаған азамат / Т. Тебегенов, 
А.Шамақова // Қазақстан мұғалімі. – 2012. – 14 қаңтар. – Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің басшысы Серік Жайлауұлы Пірәлиев туралы. 
      Тлеубергенов Е. Қара шаңырақтың қадірін асырған қазақ зиялысы              
/ Е.Тлеубергенов // Қазақстан-Заман. – 2014. – 13 қараша. – Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, профессор 
С.Ж.Пірәлиев жайында. 
      Шаханова Р. Тәлімгер-басшы тағылымы / Р.Шаханова  // Ана тілі. – 2011. 
– 3-9 наурыз. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
ректоры Серік Жайлауұлы Пірәлиев туралы. 
 

 
 

Ақпан 
13 жұлдыз 

Педагог,  журналист,  ғалым,  филология   ғылымдарының 
докторы, профессор Марат Кәрібайұлы Барманқұловтың 
туғанына 85 жыл  (13.2.1937-9.05.2000) 

      Барманқұлов Марат Кәрібайұлы 1937 жылы Алматы облысы Талғар 
қаласында дүниеге келген. 1959 жылы Қазақтың мемлекеттік университетін 
(қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті), 1964 жылы Мәскеу 
мемлекеттік университетінің аспирантурасын бітірген. 
    1964-1986 жылдары Қазақтың мемлекеттік университетінің (қазіргі әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) журналистика факультетінің 
ассистенті, деканның орынбасары, кафедра меңгерушісі болды. 
     1980 жылы «Общность и специфика документальных жанров печати, 
телевидения и радиовещания» деген тақырыпта докторлық диссертация 
қорғаған.  
     1986 жылдан  Қазақтың мемлекеттік университетінің   радиотеледидар 
журналистикасы кафедрасының меңгерушісі, сырттан оқытатын 
журналистика факультетінің деканы болды. Ол факультет үшін жаңа 
«Телевизия және радиожурналистика негіздері» курсын, «Радионың деректі 
жанрлары», «Телефильм ерекшелігі», «Баспасөз, радио және телевизия 
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жанрлары. Салыстырмалы талдау» арнаулы курстары мен арнаулы 
семинарларын жасады. Республикадағы телевизия мен радионың қазіргі 
мәселелерін зерттеудің негізін қалаушылардың бірі болды. 
     Ғылыми-зерттеу еңбектері негізінен баспасөз, радио және теледидар 
жанрларын салыстырмалы талдау, техникалық құралдарды пайдалану 
мәселелеріне арналған. 
    М.Барманқұлов 300-ден аса ғылыми еңбектің, соның ішінде 22 
монография,  оқу құралдарының, 3 деректі фильмнің, телевизиялық 
бағдарламалар сериясының  авторы. Еңбектері орыс тілінде жазылған.  
     Ол туралы  орыс тіліндегі 2022 жылғы атаулы даталар күнтізбегінен 
қараңыз. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
      Барманқұлов М.  Телевизия: бизнес әлде билік?: оқу құралы Алматы: 
Қазақ университеті, 2007. – 216 б. 

  Барманкулов М. Весь мир у вас в квартире / М.Барманкулов. – Алма-
Ата: Казахстан, 1974. 

       Барманкулов М.  Журналистика для всех. Общность и специфика 
жанров печати, телевидение и радиовещание / М.Барманкулов. – Алма-Ата: 
Казахстан, 1979. 
       Барманкулов М. Возможность космического телевидения                             
/ М.Барманкулов. – Алматы, 1993. 

Ол туралы:  
      Барманқұлов Марат Кәрібайұлы (13.2.1937–9.5.2000)  // Қазақ әдебиеті: 
Энциклопедия. – Алматы: Білік, 1999. – 156 б. 
      Барманқұлов Марат Кәрібайұлы (13.2.1937–9.5.2000) // Жетісу: 
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Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 213 б. 
      Омашұлы Н. Қазақ радиосына қанша жыл?  / Н.Омашұлы  // Егемен 
Қазақстан. – 2001. – 26 сәуір.  
      Отандық телевизия корифейі //Айқын апта. – 2012.  - 9 ақпан  №26. – әл 
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті журналистика факультетінің 
Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі, филология 
ғылымдарының докторы, профессор Құдайберген Тұрсынмен Марат 
Барманқұлов туралы әңгіме /сұхбаттасқан Ұлбосын Айтөлен. 

 
 

Ақпан 
15 жұлдыз 

Түркітанушы, филология ғылымдарының докторы, Қазақ 
КСР Ғылым академиясының академигі Ісмет Кеңесбайұлы 
Кеңесбаевтың туғанына 115 жыл (15.02.1907-16.01.1995) 

      Кеңесбаев Iсмет Кеңесбайұлы  1907 жылы 15 ақпанда Оңтүстiк 
Қазақстан облысы Созақ ауданындағы Жанысата ауылында дүниеге келдi. 
      1931 жылы Ленинградтың (қазіргі Санкт-Петербург) Шығыстану 
институтының түркология бөлiмiн бiтiрдi. Қазақстанға қайта оралып, халық 
ағарту комиссариатында әдiскер  әрi Алматыдағы қазақ педагогикалық 
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институтында қазiргi  Абай атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық 
университеті қазақ тiлiнiң мұғалiмi болып iстедi. 
     1931-1934 жж. Қазақ АКСР Халық ағарту комиссариатында әдіскер, 1933-
1936 жылдары Алматы дәрiгерлiк институты тiлдер кафедрасының 
меңгерушiсi, 1936-1939 жылдары КСРО Қазақ Ғылым Академиясының Тiл 
және әдебиет секторының аға ғылыми қызметкерi, 1943-1951 жылдары Қазақ 
КСР Ғылым Академиясының вице-президентi, 1951-1961 жылдары Тiл және 
әдебиет институтының аға ғылыми қызметкерi, бөлiм меңгерушiсi, ал 1947-
1951 және 1957-1961 жылдары осы институттың директоры, 1961—1978 
жылдары Тiл бiлiмi институтының директоры, 1970-1976 жылдары Қазақ 
КСР Ғылым Академиясының қоғамдық ғылымдар бөлiмiнiң академик-
хатшысы, 1985-1987 жылдары Қазақ КСР Ғылым Академиясының 
Президиум мүшесi, 1988-1994 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ғылым Академиясының Президиум кеңесшiсi болды. 
      Iсмет Кеңесбаевтың өмiр жолы, еңбекке араласуы, ғылымдағы бағыт 
бағдары да негiзiнен алғанда ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында басталды. 
Осы жылдары жарық көрген сауат ашу әлiппесi, бастауыш сыныптарға 
арналған қазақ тiлi оқулықтары соңғы жылдарға дейiн бiрнеше рет басылып 
шықты. 
     Егемендi елiмiз тәуелсiздiк алғаннан берi ана тiлiмiзге деген көзқарас 
бұрынғыдан да гөрi жандана түстi. Қазақ бөлiмiн былай қойғанда, орыс 
аудиторияларында қазақ тiлi сабағы өтiлетiн болды. Осындай игiлiктi шаруа 
30 жылдары қолға алынған. Бұған сол тұста педагог-ғалым Iсмет Кеңесбаев 
өзiндiк үлесiн қосты. Атап айтсақ, ол 1939 жылы орыс мектептерiнiң жоғары 
сыныптарына арнап қазақ тiлi оқулығын жазды, осы оқулығы туралы 
диссертация қорғап, филология ғылымының кандидаты деген ғылыми атаққа 
ие болды. 
      1944 жылы «Қазақ тiлiндегi тұрақты сөз тiркестерi» деген тақырыпта 
докторлық диссертация қорғады.      Академик I.Кеңесбаев өзiнiң өмiр 
жолындағы ғылым мен ұстаздықты қатар ұстаған адам. 
     150-ге жуық ғылыми еңбектердiң авторы, бiрнеше ғылыми еңбектердiң 
редакторы I.К.Кеңесбаевтың осындай жан-жақты ғылыми-педагогикалық, 
қоғамдық қызметiн үкiметiмiз жоғары бағалап, оны Ленин орденімен 
«Қызыл Жұлдыз» «Еңбек Қызыл Ту» ордендерiмен, бiрнеше медальдармен, 
Қазақ КСР Жоғары Кеңесiнiң «Құрмет Грамотасымен» марапаттады. Ең 
алғашқы «Қазақ КСР-iнiң еңбек сiңiрген қайраткерi» атағын алған 
ғалымдарымыздың бiрi. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Кеңесбаев I. Қазақ тiлi бiлiмi туралы зерттеулер / І.Кеңесбаев. – Алматы 
Ғылым, 1987. – 352 б. 
      Кеңесбаев I. Қазақ тiлiнiң буын құрылысы / І.Кеңесбаев // Кенесбаев С. 
Исследования по казахскому языкознанию. – Алма-Ата, 1987. – С.380-388. 
      Кеңесбаев I. Қазақ тiлiнiң фразеологиялық сөздiгi / І.Кеңесбаев.  - 
Алматы Ғылым, 1977. – 712 б. 
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      Кеңесбаев I. Қазақ тiлiнiң фразеологизмдерi туралы / І.Кеңесбаев.               
// Кенесбаев С.К. Исследования по казахскому языкознанию.- Алма-Ата. – 
1987. – 202-252 б. 
      Кеңесбаев I. Орта ғасыр ескерткiштерiн зерттеу жайында бiрер сөз             
/ І.Кеңесбаев // Кенесбаев С. Исследования по казахскому языкознанию. – 
Алма-Ата, 1987. – 64-86 б. 
      Кеңесбаев I. Тiл бiлiмi терминдерiнiң орысша-қазақша сөздiгi 
/толықтырылып,өңд. 2-шi бас. / І.Кеңесбаев, Т.Жанұзақов.- Алматы Ғылым, 
1966. – 208 б. 
       Кеңесбаев I. Қазiргi қазақ тiлi лексика, фонетика: Педагогикалық 
институттар мен университеттердiң филология факультеттерiнiң 
студенттерiне арналған оқулық. – 2-шi бас. / І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев. – 
Алматы Мектеп, 1975. – 304 б. 
      Кеңесбаев I. Қазiргi қазақ тiлi: педагогикалық институттар мен 
университеттердiң филология факультеттерiнiң студенттерiне арналған           
/ І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев. – АлматыҚазмемоқупедбас, 1962. – 315 б. 
      Мүсірепов Ғ., Кеңесбаев, I. Әдеби тiлiмiз – кең арналы тiл / Ғ.Мүсірепов, 
І.Кеңесбаев  // Кенесбаев С.К. Исследования по казахскому языкознанию. – 
Алма-Ата, 1987. – С.110-118. 
      Мүсірепов Ғ., Кеңесбаев I. Сөз талғамы - өрелi ой кепiлi / Ғ.Мүсірепов, 
І.Кеңесбаев // Кенесбаев С.К. Исследования по казахскому языкознанию. – 
Алма-Ата, 1987. – С.101-109. 
      Кеңесбаев I.К.Ұлт әдеби тiлдерiнiң совет дәуiрi тұсында даму 
заңдылықтары  / І.К.Кеңесбаев, С.Омарбеков // Кенесбаев С. Исследования 
по казахскому языкознанию. – Алма-Ата, 1987. – С.86-100. 
      Әліппе. Сегiз жылдық мектептiң 1 кл. арналған / 2 бас. / Кеңесбаев I. т.б.- 
АлматыҚазмемоқупедбас,1963. – 96 б. 
      Қазақ тiлiнiң орфографиялық сөздiгi. 64000 сөз. /ред. басқарған 
I.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев. – Алматы ҚазКСР Ғылым Акад.бас., 1963. – 576 б. 
Қаз КСР Ғылым Академиясының Тiл бiлiмi институты 

Ол туралы 
      Кеңесбаев Ісмет // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия.Т.4. – Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 2002. – 516 б. 
      Кеңесбаев Iсмет: Библиографиялық көрсеткiш. – Алматы Ғылым, 1984. 
– 67 б. 
      Кеңесбаев Ісмет (15.2.1907-16.1.1995) // Қазақстан ғылымы: 
Энциклопедия. Т.1. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 495 б. 
      Ісмет Кеңесбаев (1907-1995) // Қазақтар: Көпшілікке арналған тоғыз 
томдық анықтамалық. Т.2: Тарихи тұлғалар. – Алматы: Қазақстан даму 
институты, 1998.- 222-224 б. 
      Есенов Қ. Ұстаздардың ұстазы академик I.Кеңесбаев жайында ой-
толғам / Қ.Есенов // Егемен Қазақстан. – 1996. – 24 сәуiр. 
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       Қапалбеков Ж.   I.К.Кеңесбаевтың 90 жылдығына арналған халықаралық 
конференция / Ж.Қапалбеков  // Қазақстан Республикасы Ғылым министрлiгi 
- Ғылым Академиясының хабаршысы. Тiл-әдебиет сериясы. – 1997. – № 5. – 
23-24 б. 

 
 

    Ақпан 
24 жұлдыз 

Педагог, әдіскер, филология ғылымдарының кандидаты Айша 
Шәмиқызы Шәмиеваның туғанына 110 жыл (24.02.1912 – 
7.02.1978) 

         Шәмиева Айша Шәмиқызы 1912 жылы Алматы облысы, Жаркент 
қаласында дүниеге келдi. 1937 ж. Мәскеудегі Орталық ұлттар ғылыми-
зерттеу педагогикалық институтын бітірген.       
       Ол еңбек жолын 1938 жылдан  Алматы қаласындағы Абай атындағы  
Қазақ мемлекеттiк педагогикалық институтында (қазіргі Абай атындағы 
Қазақтың Ұлттық педагогикалық университеті) педагогика кафедрасында аға 
лаборант болып бастады. 
       1942 жылы осы кафедрада аға оқытушы болып, ал 1944 жылы 
ұйғыртанушы С.Е.Маловтың жетекшiлiгiмен «Ұйғыр жазба тiлiнiң орыс жазу 
негiзiндегi алфавитi» атты  тақырыпта кандидаттық  диссертация қорғады. 
       1944-1945 жылдары филология факультетiнiң деканы болып қызмет 
атқарды. 1945-1947 жылдары қыздар педагогикалық институтының (қазіргі 
Қазақ мемлекеттік қыздар университеті) ғылым және оқу жөнiндегi 
проректоры болып,  ал 1947-1955 жылдары Қазақ академиясында аға ғылыми 
қызметкер,  ұйғыр-дүнген сектор меңгерушiсi болып iстедi. 1955-1958 
жылдары арасында ұйғыр тiлiнiң оқыту методикалық кафедрасында доцент 
болды. 1961 жылдан өмiрiнiң соңына дейiн Ы.Алтынсарин атындағы 
педагогикалық ғылыми-зерттеу институтында (қазiргi Ы.Алтынсарин 
атындағы Қазақ бiлiм академиясы мұғалiмдердiң бiлiмiн жетiлдiру және 
ұйғыр тiлiн оқыту методика секторының меңгерушiсi болды.    1962 ж. 
ҚазКСР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері атағын алды. 
          Шәмиева Айша Шәмиқызы  1-7 ұйғыр сыныптарына арналған 
оқулықтар және оқу-әдiстемелiк құралдардың авторы. Он жылдан астам 
А.Ш. Шәмиева халыққа бiлiм беру министрлiгi жанындағы оқу-әдiстемелiк 
кеңесiнiң төрағасы болып қызмет атқарды. 
       Ғылыми-педагогикалық жұмыстағы жемiстi еңбегi үшiн «Еңбек Қызыл 
Ту» орденiмен, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң «Құрмет грамоталарымен», 
«КСРО ағарту iсiнiң үздiгi» және «Қазақ КСР халық ағарту iсiнiң озық 
қызметкерi» белгілерімен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Шәмиева А.Ш. 1-3 кластағы ұйғыр тiлiндегi оқулықтарға методикалық 
көмекшi құрал / А.Ш.Шәмиева. – Алматы Мектеп, 1985. 
      Шәмиева А.Ш. Ұйғыр тiлiнiң фонетика және лексикасы туралы оқыту 
методикалық  көмекшi  құрал  / А.Ш.Шәмиева. – Алматы Мектеп, 1985. 
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      Шәмиева А.Ш. Ұйғыр тiлiнiң фонетика және лексикасын оқыту 
методикасы / А.Ш.Шәмиева. – Алматы Мектеп, 1974 
      Шәмиева А.Ш. Елипба үш жиллиқ башлунгуч мәктәпниң 1 синипи 
үчүн 16-нәшри / А.Ш.Шәмиева, С.Тоқаев. – Алмута Рауан, 1990. – 87 б. 
      Әлахунова Б., Шәмиева А. Елипба башланғуч мектәпниң биринчи 
синипи үчүн дәрислик. 7-нәшри / Б.Әлахунова, А.Шәмиева. – Алмута Рауан, 
1997. – 96 б. 
      Әлахунова Б., Шәмиева А. Елипба төрт жиллик башлангуч мәктәбниң 
биринчи синипи үчүн дәрислик. – 5 нәшри / Б.Әлахунова, А.Шәмиева. – 
Алмута Рауан, 1992. – 96 б. 

Ол туралы 
       Шәмиева Айша Шәмиқызы  // Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. Т.З. 
– Алматы, 1988. – 573 б. 

 
 

8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні 
       Халықаралық әйелдер күні әлемнің көптеген елдерінде тойланады. 
Тіпті кейбір жерлерде ол ұлттық мереке болып табылады. Бұл күні жер 
бетінің әйелдері ұлтына, тіліне, этникалық жағдайына қарамастан бірігіп, 
өздерінің қаншалықты құрмет пен сыйға лайық екендіктерін іс жүзінде 
мойындатады. Түрлі экономикалық, әлеуметтік жағдайларда өмір сүріп 
жатқан нәзік жандар қазіргі кезде өздерінің білімімен, мәдениетімен, 
жасампаздығымен, мықты күш- жігерлерімен әлемді мойындатып 
отырғандықтары ақиқат. Олар теңдік пен бауырмалдықты, достық пен 
сүйіспеншілікті, бейбітшілік пен өзара түсіністікті ту етіп ұстауда.  
      Халықаралық әйелдер мерекесінің негізін қалағандар - Нью-Йорктегі 
фабрика мен мақта-мата өндірісінің жұмысшы әйелдері. Олар 1857 жылы 
тұңғыш рет бас көтеріп, өз құқықтарын қорғап, ереуілге шыққан болатын.  
        1908 жылдың 8 наурызында Нью-Йорктың социал-демократиялық 
көзқарастағы әйелдер ұйымы әйел теңдігі жөнінде ұран көтеріп, митингке 
шыққан-ды. Оған 15 мыңнан астам әйел қатысты, олар өздеріне еркектермен 
бірдей жағдай жасауды талап етті. Сонымен қатар, әйелдер сайлауға 
қатысуға құқылы екендіктерін де жеткізді.  
     1909 жылы Американың Социалистік партиясы әйелдер күнін 
жариялады. Ол 1913 жылға дейін аталып келді. 1909 жылы Копенгагенде 
өткен әйелдер жиынына АҚШ-тан делегаттар келді, олардың арасында Клара 
Цеткин де болды. Ол Екінші Халықаралық социалист әйелдер 
конференциясының делегаты еді.  
      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 
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митинг те болды. 1912 жылы ол 12 мамырда осы елдерде аталды. 1913 жылы 
12 наурызда Германияның, 9 наурызда Австрия, Чехия, Венгрия, Швейцария, 
Голландияның әйелдері, 2 наурызда Франция мен Ресейдің әйелдері бас 
көтерді. 
       1914 жылғы 8 наурызда көптеген елдер Халықаралық әйелдер күнін 
атап өтті. 1975 жылдан бастап БҰҰ-ның ұйғарымымен 8 наурыз 
Халықаралық әйелдер күні ретінде аталып өтуде. 
      Бұл мерекеде барлық мектептерде ұстаздарды, аналарды, қыз 
балаларды құттықтау, құрметтеу мақсатында көптеген іс-шаралар өтіледі. 
Атап айтсақ әртүрлі тақырыптағы тәрбие сағаттары, қыз сыны байқаулары 
және мерекелік кештер. Аналар күніне арналған «Әлемнің жарығын 
сыйладың сен маған...»  атты мерекелік кештің өтілу барысына келсек  
«Сәбидің дүниеге келуі» (сахнада ана мен сәби), «Найман ана» көріністері 
қойылады.  8-9 сынып оқушылары аналарды өлеңдермен  құттықтай отырып 
«Кешір ана»,  ару қыздарға арналған «Арулар  асыл жандар...»  
бейнеклиптері көрсетіледі, күйлер орындалады.  Сонымен қатар 8-наурыз 
мерекелік кешінің шығу тарихы жайлы да мағлұматтар береді. Кеш 
оқушылардың әдеби монтаждарымен аяқталады.  
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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 пен келісім  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  мен  білгірлер күні. «Білімді шығар 
биікке» атты үздік оқушылар  слеттерін, «Әдебиеттік оқу пәнінің алғыры», 
«Математика білгірлері», «Болашақ биолог», «Химия біздің өмірімізде» т.б. 
жалпымектептік  зияткерлік викториналар, конкурстар, олимпиадалар, 
ғылыми жобаларды қорғауды өткізу. 
      25 наурыз -  Қолөнер үйірмелері  күні.  Мектеп үйірмелері мен 
клубтарымен таныстыру, олардың бағыттарымен, және олардың 
жетекшілерімен танысу, «Қолөнершілер парады»,  «Менің үйірмем», «Біздің 
мектептің шеберлері», «Өнерпаз оқушылар» атты  оқушылар мен мұғалімдер 
қолымен жасалған заттар мен бұйымдардың көрмелерін ұйымдастыру. 
Үйірмелерге қабылдау. Үйірмеге қатысушылардың концертін ұйымдастыру. 
          26 наурыз – Отбасы күні. Әкелердің, аналардың, ата-әжелердің 
қатысуымен «Ардақта ата-анаңды!», «Әкем, анам және мен – көп тілді 
отбасымыз», «Отбасы – адамгершіліктің алтын қазынасы», «Ана күннің 
шуағы», «Әжелер – отбасының берекесі» атты конкурстар, мерекелік 
концерттер, тақырыптық викториналар өткізу. Егіздердің қатысумен «Біз 
егіздерміз» жалпымектептік, аудандық және қалалық фестивальдер, олардың 
әуестіктері парадын, егіздердің ең спорттық, тапқырлар, көңілді, сазды және 
шығармашыл жұбының шығармашылық конкурсын өткізу.  
      27 наурыз  - Отан күні. «Туған елім – Қазақстан»», «Мен – патриотпын», 
«Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтанышымыз» тақырыбында  ойындар, 
викториналар, конкурстар мен саяхаттар өткізу.  
       Мектеп мұражайларындағы экспозицияларды жаңарту. 
        Тарихи-өлкетану, көркемсурет мұражай-ларына, әдебиет және өнер 
мұражайларына, қала бойынша саяхатқа ұжыммен шығуды ұйымдастыру. 
«Мен – Қазақстан Республикасының азаматымын және қорғаушысымын» 
тақырыбындағы оқушылардың  үкіметтік емес ұйымдар,  жастар 
бірлестіктері өкілдерімен кездесулерін, тұрғылықты жері бойынша 
волонтерліқ командаларын ұйымдастыру. 
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      28 наурыз  -  Әдептілік күні.  Балаларға әдепті болу деген не, өзін 
қалай әдепті ұстау керек, этикет деген не, сыпайы сөйлеудің мәні туралы 
«Әдептілік – адам көркі», «Әдептілік – тәрбие бастауы» «Әдептілік әліппесі» 
«Әдеп – ең қымбат мирас» атты балалардың қатысуымен  шағын көріністер 
дайындау. 
      29 наурыз – Озық  ойлы тапқырлар күні «Не? Қайда? Қашан?»,  
«Ғасыр көшбасшысы», «Білімді мыңды жығар» «Тапқырлар сайысы» жас 
білгірлер зияткерлік конкурсын, жалпымектептік «Эрудит» интеллектуалдық 
ойынын, танымдық және тақырыптық викториналар өткізу. 
          30 наурыз – Спорт білімпаздары күні. «Спорт – біздің досымыз», 
«Салауатты өмір салты – өмір мәні» «Бірінші байлық – денсаулық» 
жалпымектептік, аулааралық, қалалық спорттық жарыстар, «көңілді» 
старттар, өңірде іс басында жүрген танымал спортшыларды, 
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 
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тазалықты сақтауға және аула аумақтарын көріктендіруге шақыратын 
парақшалар тарату. 
      5 сәуір – Көктемгі демалыс кезеңінде мектептен тыс жұмыспен 
қамтылуды ұйымдастыру жұмысының қорытындыларын (қатысу 
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:      
       Абадилова А.   Тәуелсіздік - болашаққа аманат (8-11 сыныптар)                      
/ А. Абадилова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 2. – 5-8 б. 
– Тәуелсіздік күніне арналған кеш. 
       Айтжанова Ж.   Бала тәрбиесіне отбасы мүшелерінің әсері                       
/ Ж. Айтжанова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 8. –         
27-28 б. 
      Аққайыр Ж.  Тәрбие құралы таяқ па?  / Ж. Аққайыр //Айқын. – 2021. – 13 
ақпан. – 5 б.  –  бала тәрбиесіндегі ата-аналар мен психолог пікірі. 
       Арынова Г.М. Әдептілік – адам көркі. Тәрбие сағаты / Г.М.Арынова 
//Мектептегі мерекелер. – 2018. – № 2. – 13-14 б. 
      Асұқанбаева Г.   Қазақстанның өсімдіктері мен жануарлары                        
/ Г. Асұқанбаева // Қазақстан мектебіндегі директор=Директор казахстанской 
школы. – 2019. – № 1. – 19-22 б. – Оқушыларға «Қызыл кітап» туралы, 
өсімдіктер мен жануарлар әлемімен таныстырып, мағлұмат беру. 
        Әшімқұл А. Төрт түлік мал / А.Әшімқұл // Мектептегі мерекелер. – 
2019. – № 4. – 30-32 б. – Сөйлеуді дамытуға, төрт түлік малға қамқор болуға 
арналған ертеңгілік. 
      Байсакова М. Қазақтың баласымын / М.Байсакова // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 1. – 18-20 б. – Ұлы даланың тарихын, 
өнері мен музыкасын, тарихын білуге тәрбиелеу.   
       Габдуллина Г.  Қыз  сұлу көрінеді  әдебімен / Г.Габдуллина, Г.Каримова  
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 8. – 53-57 б. – Қыздарды 
әдептілік мен имандылыққа тәрбиелеуге арналған  тәрбие сағаты. 
        Дені саудың - жаны сау // Мектептегі мерекелер: тәрбие 
жұмыстарының сценарийлері. – 2019. – № 3. – 30-32 б. – Жас ұрпаққа 
денсаулықтың негізі қимыл, спорт, дұрыс тамақтану, таза ауада демалу 
екендігін тәрбие сағатында ұғындыру. 
      Дәуіт О.   Біздің балалар да роботтарды бағындыра бастады / О. Дәуіт    
// Жас Алаш. – 2018. – 26 маусым.  – Жас ғалымдар мен өнертапқыштар 
жайында. 
      
 
 
 



43 
 

     Дуйсенов И.И.   «Отан қорғаушы» әскери-патриоттық жарысы                       
/ И. И. Дуйсенов // Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 
Начальная военная и технологическая подготовка. – 2019. – № 4-5. –2-3 б. –   
Әскери дайындық және азаматтық қорғаныс пәнінде мектеп оқушылары 
арасындағы әскери жарыс. 

 

       Егізбаева С.Е. Жасай бер, жайнай бер, Астана! / С.Е.Егізбаева,  
А.Е.Байсенова, К.Е.Байсынова // Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстары- 
ның сценарийлері. – 2018. – № 5. – 3-4 б. – Астананың  20 жылдық тарихы 
туралы. 
       Ерболатов Ж.  «Білгір географтар» сайысы / 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.  –  Сыныптан тыс  тәрбие жұмысы  
       Кабирова М. Кітап – сарқылмас қазына  / М.Кабирова // Мектептегі 
сыныптан тыс  жұмыстар. – 2020. – № 1. – 9-10 б.  – Кітаптың адам өміріндегі 
маңызын түсіндіру, кітапқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында 
өткізілетін пікір алысу сабағы. 
      Кусаинова А. Әлемді жақсарту үшін кітап оқы  / А.Кусаинова, Г.Бибекова 
// Мектептегі сыныптан  тыс жұмыстар. – 2020. – № 4. – 23-25 б. –  
Оқушылардың кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру, тілін дамыту кітапты 
құрметтеуге баулу. 
      Капизаева К.А.   Рухани жаңғыру жағдайында жастарды қазақстандық 
патриотизм мен толеранттылыққа тәрбиелеу / К. А. Капизаева 
// Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. – 2019. – № 3. – 
125-128 б. 

Қыяқбаева Ұ. Көркем шығармалар арқылы балалардың танымдық 
қызығушылығын қалыптастыру / Ұ. Қыяқбаева, Б. Аувакир //  Мектептегі 
психология = Психология в школе. – 2021. – № 3. – 25–28 б. 
       Мамлянова Қ.Е.   Әдептілік - әдеміліктің белгісі    / Қ. Е. Мамлянова        
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2019. – № 4. 
– 25-28 б. –  Жас ұрпақты әдептілікке, кішіпейілдікке тәрбиелеуге арналған 
тәрбие сағаты. 
      Мендыгарина К.С.  Спорт – жан серігі / К.С.Мендыгарина  // Мектептегі 
мерекелер. – 2020. № 4. – 30-32 б. – Спорттық  эстафеталық ойындар.         
      Обайдуллина Г. Астана – бас қала: / Г.Обайдуллина // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар.– 2018. –№ 5. –19-21 б. – Астана  туралы терең 
түсінік беру.   
     Осман А.   Бұл - өз еліңе, өз отбасыңа және туған жеріңе риза болу деген 
сөз. 1 наурыз Алғыс айту күні / А. Осман // Алматы ақшамы. – 2019. – 28 
ақпан.   
    Өмірзақ А.   Ақ тілекпен төгілген нұр. 1 наурыз - Алғыс айту күні                
/ А. Өмірзақ  // Түркістан. – 2019. – 28 ақпан.   
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      Сабирова Ш.  Қамқор әке – бақытты жанұя / Ш.Сабирова // Мектептегі 
мерекелер. – 2020. – № 4. – 22-24 б. – Отбасындағы әке тәрбиесі туралы. 
       Салықбаев Ғ.Ә.   Оқушыларда толеранттылық дағдысын қалыптастыру          
/ Ғ. Ә. Салықбаев  // Педагог. – 2018. – № 4. – 26-27 б. 
       Сәрсенғалиева Г.  Отбасы құндылығы / Г.Сәрсенғалиева // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 1. – 4-6 б. – Отбасы құндылықтарын 
дәріптеу, отбасы тәрбиесінің маңызын ашып көрсетуге бағытталған пікір 
алмасу, сұрақ жауап сабағы. 
     Тоқтағанова А. Дағдыны дамыту және бақылау жолдары                              
/ А. Тоқтағанова // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 19 қаңтар. –     
14 б.  –  Оқушының өзін-өзі реттеу дағдысын қалыптастыруы. 
      Тусупова А. Кім алғыр? /А.Тусупова // Мектептегі сыныптан тыс 
жұмыстар. – 2020. – № 3. – 25-26 б.  –  Оқушылардың сабақта алған 
білімдерін қорытындылау, топтағы оқушылар арасынан алғыр, білімді 
оқушыны анықтау. 
       Тіленбаева Қ. Тәуелсіздік  - тірегіміз, тыныштық – тілегіміз! 
/Қ.Тіленбаева // Мектептегі мерекелер. – 2018. – № 6. – 3-5 б. –  Тәрбие 
сағаты. 
     Утарбаева Г.  Кітап оқуға қызығушылығын арттыру  / Г. Утарбаева 
//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2021. – № 2. – 28-30 б.  -  Мектеп 
кітапханаларын қайта жаңғырту мен оқушыларды кітап оқуға баулу 
мақсатындағы республикалық «Оқуға құштар мектеп» жобасымен жұмыс 
жүргізе бастағаны жайлы. 
 

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. 
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    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.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
      Бегманов Қ. Халқы мықтының – салты мықты. Жағда Бабалықұлымен 
сыр-сұхбат  / Қ.Бегманов. – Алматы: Өлке, 2010. – 480 б. 
      Кенжеахметұлы С.  Жеті қазына /С.Кенжеахметұлы . – Алматы: Ана 
тілі, 2002. – 136 б. 
      Қазақтың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері: өткендегісі және 
бүгіні. Мақалалар жинағы. – Алматы: Ғылым, 2001. – 428 б. 
      Қош келдің, Наурыз!  - Алматы: Өлке, 1993. – 80 б. 
      Нұрмаханбетова Р. Қазақстанның төл мерекелері / Р.Нұрмағанбетова. – 
Алматы: Аруна, 2003. – 11 б. 
      Нуртазина Р.   Наурыз: мектеп жасындағы балаларға арналған                  
/ Р. Нуртазина, В. Пак. – Алматы: Аруна, 2001. – 11 б. 

*     *    * 
       Әбенайұлы Т.   Наурыз - парсыша емес, көне түркі сөзі / Т. Әбенайұлы 
//Алматы ақшамы. – 2018. – 27 наурыз. – Наурыз тарихы туралы. 
     Әбжанов Х.   Бірлік пен бірегейлік салтанаты. 21 наурыз Халықаралық 
наурыз күні ретінде танылды / Х. Әбжанов // Алматы ақшамы. – 2018. – 21 
наурыз. 
       Әз-Наурыз: (наурызға байланысты ұғымдар) /дайындаған А.Әмірбекова 
// Ана тілі. – 2019. – 20-27 наурыз. – 4 б. 
      Берекенің мерекесі - әз Наурыз  // Қазақ әдебиеті. – 2021. – 19 наурыз. –   
8-9 б. –  Елімізді мекен еткен өзге ұлт диаспораларының пікірлер топтамасы 
/әзірл. А. Төлендіқызы. 
      Ділмағанбетова Ж. Наурыз мерекесі / Ж.Ділмағанбетова  // Мектептегі 
мерекелер. – 2020. –№ 4. –11-18 б. – Наурыз мерекесін тойлау сценарийі. 
     Ерғали С.   Наурыз - ұлттық мереке, этнография емес! Наурыз мейрамын 
жаңаша өткізу тұжырымдамасы / С. Ерғали // Қазақстан дәуірі. – 2020. – 27 
ақпан. – 1, 4 б. – Мәдениеттанушы, этнографпен сұхбат/әңг. З.Тілегенқызы 
     Еркеш Қ.   Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесі / Қ. Еркеш 
// Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ . – 2019. – № 3. – 22-23 б. 
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      Жас мемлекеттің жаңарған Наурызы:  // Түркістан. – 2021. – 18 
наурыз. – 3 б.  –  1988 жылы Наурыз мерекесінің тойлана бастауы, 14-23 
наурыз күндерінің аталуы: Көрісу күні, Жайлау күні, Шежіре күні, Тарихи 
тағлым күні, Игі істер күні, Шымырлық пен шеберлік күні, Зияткерлік күні, 
Ұлттық тағамдар күні, Ұлыстың ұлы күні, Жоралғы күні жайлы/әзірл. А. 
Жұмағалиұлы 
       Искакова А.С.   Еліме қуат, халқыма шуақ бер, әз Наурыз                           
/ А. С. Искакова  // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2019. – № 5. – 122-133 б. – 
Сыныптан тыс жұмыс. 
      Қазақбаева А. Ұлыстың Ұлы күні Наурыз - көктемнің жаңару мерекесі! / 
А. Қазақбаева  // Қазақстан дәуірі. – 2021. – 18 наурыз. – 12 б. 
     Қайратұлы Б.  Береке басы - Наурыз, қазына құты – Тайқазан /Б. 
Қайратұлы//Егемен Қазақстан. – 2021. – 16 наурыз. – 1,3 б.  – Наурыз 
мейрамы туралы 1991 жылы шыққан жарлық жайында, қасиетті Тайқазан 
туралы қысқаша мәлімет. 
     Қожа М.   Наурыз - қазақтың ежелгі мейрамы / М. Қожа, А. Нұржанов 
// Ана тілі. – 2019. – 14-19 наурыз. – 12 б. – Наурыз тарихы туралы. 
      Қожанов С.   Наурыз туралы / С. Қожанов // Eгемен Қазақстан. – 2019. – 
21 наурыз. – 10 б. 
     Қыдырәлі Д.   Әз-Наурыз жаңару мен жаңғырудың бастауы / Д. Қыдырәлі 
// Егемен Қазақстан. – 2018. – 21 наурыз. – Наурыз мейрамын тойлау туралы. 
      Медеубаева Ж. Наурыз келді еліме! / Ж.Медеубаева //Мектептегі 
мерекелер. – 2020. – № 4. – 7-10 б. – Наурыз мейрамы туралы түсінік беру 
арқылы қазақ халқының салт-дәстүрін насихаттау. 
      Мұхтарова Г.  Қазақтың сыбағасына тиген жалғыз мейрамы - Наурыз       
/ Г. Мұхтарова // Қазақ әдебиеті. – 2021. – 19 наурыз. – 7 б.  –  «Есік» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейінің директорымен сұхбат /әңг.        
Д. Нұрмағанбетқызы. 
     Назарбек Н.  Наурызды тұғырына қондырған тұлға / Н. Назарбек //Айқын. 
– 2021. – 20 наурыз. – 8 б.  –  Мемлекет және қоғам қайраткері Өзбекәлі 
Жәнібеков жайында. 
       Наурыз дәстүрлері  // Президент және халық. – 2019. – 21 наурыз. 
      Оралбайұлы Ө.   Нығмет айы – наурыз / Ө. Оралбайұлы // Айқын. – 2019. 
– 15 наурыз. – Наурыз мейрамын қалай өткізу керек. 
      Омарұлы Б.   Ұлы күнді ұлықтау /Б. Омарұлы 
// Eгемен Қазақстан. – 2019. – 21 наурыз. – 10 б. – «Қазақ» газеті (1913 ж.) 
Наурыз мейрамын қалай дәріптегені хақында. 
        Сариева С.   Наурыз мерекесінде / С. Сариева // Балабақша: тәрбиелеу 
және оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. – 2019. – № 2. – 51-52 б. – 
Балабақшадағы наурыз мерекесі қалай тойланатыны туралы. 
       Смыкова Н.Б.  Армысың, Әз Наурыз! / Н.Б.Смыкова  // Мектептегі 
мерекелер. – 2020. – № 4. – 14-18 б. – Наурыз мерекесін  тойлау сценарийі. 
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Наурыз 
23 жұлдыз 

Әдебиет зерттеуші ғалым, жазушы, профессор, Қазақстан 
Ұлттық Ғылым Академиясының академигі Серік 
Смайылұлы Қирабаевтың туғанына 95 жыл (23.03.1927). 

       Қирабаев Серiк Смайылұлы 1927 жылы 23 наурызда Қарағанды 
облысы Жаңаарқа ауданы, Атасу селосында туған. 
     1951 жылы Абай атындағы мемлекеттiк педагогика институтының қазiргi 
Абай атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық университеті филология 
факультетiн бiтiрiп, 1951 жылы «Жазушы» баспасында аға редактор, 
«Әдебиет және искусство»  қазiргi «Жұлдыз» журналының бөлiм  
меңгерушiсi, 1952-1955 жылдары «Пионер» журналының редакторы, 1955-
1958 жылдары «Социалистiк Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») 
газетiнiң бөлiм меңгерушiсi болып iстедi. 1958 жылдан берi Қазақтың Абай 
атындағы мемлекеттiк педагогикалық институтында (қазіргі Абай атындағы 
Ұлттық педагогикалық университет) доцент, профессор, кафедра 
меңгерушісі, оқу iсi жөнiндегi проректор қызметтерін атқарды. 
    1988-1995 жж. Қазақ КСР Ғылым академиясының М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институтының директоры болып істеді. 1995 жылдан 
соңғы жылдарға дейін сол институттың бөлім меңгерушісі болып істеді. 
    Филология ғылымының докторы (1964), КСРО педагогика ғылымдары 
академиясының корреспондент-мүшесі (1968), Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Ғылым академиясының академигі (1994), Қазақстан және 
Қырғызстан республикалары ғылымының еңбек сіңірген қайраткері (1977, 
1995), Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының иегері (1996). 
     Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелеріне арналған сын мақалалары мен 
рецензиялары 1948 жылдан бастап жарық көре бастады. Ғылыми зерттеу 
еңбектерi әдебиеттану проблемалары мен қазақ әдебиетiнiң тарихы және 
оның көрнектi өкiлдерiнiң творчествосына арналған. Жоғары оқу орындары 
мен орта мектептер үшiн қазақ әдебиетi жөнiндегi бiрқатар оқулықтардың, 
оқу құралдарының авторы. 1952 жылдан бері қазақ әдебиетінен орта 
мектепке арналған (ІХ-Х сыныптар) оқулықтар жазумен шұғылданып келеді. 
«Қазақ әдебиеті және мектеп», «Қазақ әдебиеті» оқулығына методикалық 
нұсқау» оқулықтары жарық көрді. 
       Еңбегi жоғары бағаланып, «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгісі», 
«Халықтар достығы» орденiмен және медальдармен, Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет Грамотасымен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
    Қирабаев С.С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Қысқаша очерк: оқу 
құралы / С.С.Қирабаев. – Алматы: Білім, 2003. – 224 б. 
     Қирабаев С.С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті:  оқу құралы                        
/ С.С.Қирабаев. – Алматы: Білім, 2003. – 198 б. 
     Қирабаев С.С. Тәуелсіздік рухымен. Зерттеулер, мақалалар, естеліктер        
/ С.С.Қирабаев . – Астана: Фолиант, 2002. 
     Қирабаев С.С. Ұлт тәуелсіздігі және әдебиет / С.С.Қирабаев. – Алматы: 
Ғылым, 2001.  - 448 б. 
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    Қирабаев С.С. Қазақ әдебиетi ХIХ ғасырдың екiншi жартысы – ХХ 
ғасырдың басы 10 сыныпқа арналған оқулық / С.С.Қирабаев, 
Қ.Мырзағалиев. – Алматы Рауан, 1997. – 271 б. 
     Қирабаев С.С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері / С.С.Қирабаев. – Алматы: 
Білім,1995. – 288 б. 
     Қирабаев С.С. Жүсiпбек Аймауытов өмiрi мен шығармашылығы                
/ С.С.Қирабаев. – Алматы Ана тiлi, 1993. – 224 б. 
      Қирабаев С.С. Екi томдық шығармалар жинағы. Т.2. Сын мақалалар мен 
зерттеулер / С.С.Қирабаев. – Алматы Жазушы, 1992. – 544 б. 
     Қирабаев С.С. Екi томдық шығармалар жинағы. Т.1. Сәкен Сейфуллин 
Монография /С.С.Қирабаев. – Алматы Жазушы, 1991. – 448 б. 
      Қирабаев С.С.. Жүсiпбек Аймауытов / С.С.Қирабаев. – Алматы ҚазССР 
Бiлiм қоғамы, 1990. – 35 б. 
      Қирабаев С.С. Талантқа құрмет: мақалалар, зерттеулер, портреттер 
/С.С.Қирабаев. – Алматы: Жазушы, 1988. – 248 б. 

*     *     * 
      Қирабаев С. Ауылды көтермей қоғам жетілмейді / С.Қирабаев // Ұлт 
тағылымы. – 2003. – № 1. – 27-28 б. 
      Қирабаев С. Жаны нұрға бөленген / С.Қирабаев // Парасат. – 2002. – № 5. 
– 4-8 б. – Мұхтар Әуезов туралы эссе 
      Қирабаев С. Серік Қирабаев: Ұлттық академияны түсінде көрмеген 
академиктер пайда болды / әңгімелескен Е.Шайхыұлы // Айқын. – 2004. – 22 
шілде. – Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының академигімен 
сұхбат 
       Қирабаев С. Естемес би: тарих толқынында / С.Қирабаев // Егемен 
Қазақстан.  - 2009.  -  9 қаңтар  
       Қирабаев С. Әбділда ақын: Әбділда Тәжібаев 100 / С. Қирабаев // Қазақ 
әдебиеті. –  2009.  - 9 қазан.   
       Қирабаев С. Менің Ақселеуім / С.Қирабаев  // Егемен Қазақстан. – 2009.  
-12 желтоқсан.  – Жазушы Ақселеу Сейдімбек туралы.              
       Қирабаев С. Біртуар: елімен етене Елбасы / С.Қирабаев // Солтүстік 
Қазақстан. –  2010.  - 14 қантар.   
       Қирабаев С. «Күнімен бірге тіршілікті оятып...» / С.Қирабаев  // Қазақ 
әдебиеті. – 2010. – 12 ақпан.  – Ақын Шөмішбай Сариев шығармашылығы. 
      Қирабаев С. «Сирек кездесетін қалам еңбекшісі»: Сәбит Мұқанов 110 
жыл / С.Қирабаев  // Қазақ әдебиеті. – 2010. – 16 сәуір 
       Қирабаев С. Шыншыл қиял жоқшысы: (Абдулхамид Мархабаевтың 
шығармашылығы туралы) / С.Қирабаев  // Қазақ әдебиеті. – 2010. – 29 қазан.   
      Қирабаев С. «Баяғы Қасым бір Қасым» / С.Қирабаев  // Қазақ әдебиеті. – 
2011. – 19 мамыр.  – Ақын Қасым Аманжолов туралы. 
       Қирабаев С. Поэзия падишасы / С.Қирабаев  // Дала мен қала.-  2011. – 13 
маусым. –  Ақын Фариза Оңғарсынова шығармашылығы .          
      Қирабаев С. Замана жыршысы / С.Қирабаев  // Қазақ әдебиеті. – 2011.  -24 
маусым.  –  Ақын, прозашы, драматург Софы Сматаев туралы. 
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     Қирабаев С. Алашорда және қазақ әдебиеті  / С. Қирабаев  // Абай. – 2011. 
– №2.- 611 б.  
      Қирабаев С. Манаш Қозыбаев  / С.Қирабаев  // Қазақ. – 2011. – 25 тамыз.       
     Қирабаев С. Тұлға: Ілияс Омаров / С.Қирабаев  // Мәдени мұра.-  2011.  
№6.- 3135 б.  
     Қирабаев С.   Замана жыршысы / С. Қирабаев  // Қазақ әдебиеті. – 2011. – 
24 маусым. – Драматург Софы Қалдыбекұлы  Сматаев жайлы 
     Қирабаев С.   Алты айшылық жолды алты-ақ аттап... / С. Қирабаев             
// Егемен Қазақстан. – 2011. – 30 қараша. 
      Қирабаев С. Асанәлі / С.Қирабаев // Егемен Қазақстан.  - 2012.  - 28 
маусым. – Актер Асанәлі Әшімов туралы.  
      Қирабаев С. Рух тәуелсіздігінің ақыны / С.Қирабаев  // Егемен Қазақстан. 
– 2012. – 19 қыркүйек С. Қирабаев  // Қазақ әдебиеті. – 2012. – 21 қыркүйек.  
– Ақын Нұрлан Оразалин .                     
      Қирабаев С. Біздің Зекең / С.Қирабаев // Егемен Қазақстан. – 2012. – 6 
желтоқсан.–  Ғалым Зейнолла Қабдолов.   
      Қирабаев С. Ғали туралы сөз / С.Қирабаев // Егемен Қазақстан.  2013.  17 
тамыз. – Ақын Ғали Орманов. 
       Қирабаев С.   Сын дәрі сияқты: ішкенде ащы, бірақ пайдалы / С. 
Қирабаев // Айқын. – 2019. – 22 қаңтар. – Академик Серік Қирабаевпен 
әңгіме /сұхбаттасқан Гүлнар Жұмабайқызы 
      Қирабаев С.   Тылдағы «соғыс» / С. Қирабаев // Ана тілі. – 2019. – 28 
ақпан - 6 наурыз.  – «Өмір тағылымдары» айдарымен  академик Серік 
Қирабаевтың жастық шағы туралы әңгімелері. 
     Қирабаев С.   Мәртебелі, мәуелі ұстаздарым  С. Қирабаев // Ана тілі. – 
2019. – 28 наурыз - 3 сәуір. – Академик Серік Қирабаев студенттік шағы 
туралы әңгімелейді. 
     Ахмет Б.   Әбіш Кекілбайұлы көшесі ашылып, тұрған үйіне ескерткіш-
тақта қойылды / Б. Ахмет // Алматы ақшамы. – 2019. – 21 қыркүйек. – 5 б. – 
Халық жазушысы Ә.Кекілбайұлы туралы Ә.Нұрпейісов, С.Қирабаев, 
Т.Медетбек, М.Күлкенов, Е.Раушановтардың лебіздері. 
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Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2003. – 687-688 б. 
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*      *      * 
     Абдрахманов С.   Қазақ әдебиеттануының патриархы / С. Абдрахманов 
// Егемен Қазақстан. – 2017. – 27 наурыз. – Ғалым, педагог, әдебиеттанушы, 
академик Серік Қирабаев туралы. 
       Ақышев Н. Әдебиеттану ғылымының ардагері: (қазақ ұлттық ғылым  
академиясының академигі,  Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
сыйлығының иегері, филология ғылымдарының докторы Серік Қирабаев 70 
жаста)  / Н.Ақышев  // Қазақстан мұғалімі.- 2002. 13 наурыз. 
      Ақыш Н.   Мағыналы өмір. Академик Серік Қирабаев 85 жаста / Н. Ақыш 
// Айқын. – 2012. – 14 наурыз. 
     Әбдіманапов С.   Жақсы адам - асыл қазына / С. Әбдіманапов // Егемен 
Қазақстан. – 2017. – 24 наурыз. – Қос академик Серік Қирабаев пен Әлия 
Бейсенова туралы. 
    Әбілмәжінқызы С.   Қос академик немесе ұлағатты ұстаздарымыздың 
өмірлік ұстанымдары жайлы бір үзік сыр... / С. Әбілмәжінқызы 
// Ақиқат. – 2018. – № 6. – 95-101 б. – Cерік Қирабаев пен Әлия Бейсенова 
туралы. 
       Ғазизов Ғ.   Серік Қирабаев еңбектеріндегі «Әдебиетті қайта оқу» 
мәселелері / Ғ. Ғазизов // Қазақ және әлем әдебиеті. – 2017. – № 3. – 9-12 б. 
       Дәдебаев Ж.   Серік Қирабаев / Ж. Дәдебаев // Қазақ және әлем әдебиеті= 
Казахская и мировая литература. – 2017. – № 1-2. – 11-13 б.  Әдебиеттанушы, 
сыншы, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор 
Серік Смайылұлы Қирабаевтың туғанына 90 жыл. 
      Жапарқұлова Қ.   Серік Қирабаев - ақтаңдақтар әдебиетін зерттеуші           
/ Қ. Жапарқұлова  // Ұлағат. – 2018. – № 3. – 40-44 б. 
      Қамзабекұлы Д.   Сан қырлы Қирабаев / Д. Қамзабекұлы // Егемен 
Қазақстан. – 2012. – 21 наурыз. –  Ғалым, ұстаз, әдебиетші, академик Серік 
Қирабаев туралы. 
      Омарұлы Б.   Тұғырлы тоқсан (Эссе) / Б. Омарұлы // Ана тілі. – 2017. – 
17-29 наурыз. –  Академик Серік Қирабаев 90 жаста.     
      Орда Г. Қамқор ағалар  / Г.Орда   // Алтын қазық. – 2002. – № 2. – 22-24 б. 
– М.Қаратаев, С.Қирабаев, М.Базарбаев жайлы. 
       Пірәлиев С.   Қыран ғұмырдың қос қанатындай академиктер Серік 
Қирабаев пен Әлия Бейсенованың өнегелі өмір өрнектері / С. Пірәлиев           
// Алматы ақшамы. – 2012. – 5 сәуір. 
     Сыдықов Т.   Азаматтық жол / Т. Сыдықов // Жетісу. – 2012. – 17 наурыз. 
– Әдебиет зерттеуші, академик Серік Қирабаев туралы. 
     Тарақов Ә.   Бақыт биігіндегі қос бәйтерек / Ә. Тарақов // Түркістан. – 
2017. – 16 наурыз. – Көрнекті сыншы, педагог ғалым, филология 
ғылымдарының докторы, академик Серік Қирабаев пен оның жұбайы, қоғам 
қайраткері, ұстаз, академик Әлия Бейсенова туралы. 
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     Тарақов Ә.   Қос заңғар / Ә. Тарақов // Алматы ақшамы. – 2007. – 20 
наурыз. – Академик педагог ғалым С.Қирабаев және ғалым-ұстаз Әлия 
Бейсенова жайлы 
      Шәріп А.   Орындалған арман  / А. Шәріп // Астана ақшамы. – 2011. – 31 
наурыз. –  Ғалым Серік Смайылұлы Қирабаев туралы   
     Ысмағұлов Ж.   Әдебиет ғылымының ақсақалы / Ж. Ысмағұлов // Егемен 
Қазақстан. – 2007. – 22 наурыз. – Академик Серік Смайылұлы Қирабаев 
жайлы 
     Ізтілеу Д.   Шын ғашықтық бұлағы сарқылмайды / Д. Ізтілеу   // Ана тілі. 
– 2012. – 19-25 қаңтар. – Қос ғалымдар Серік Қирабаев пен Әлия 
Бейсенованың жастық шақтары, отбасы туралы. 
 
 
 

Наурыз 
25 жұлдыз 

География ғылымдарының докторы,  профессор, Қазақстан 
Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек 
сіңірген жоғары мектеп қызметкері  Бейсенова Әлия 
Сәрсенқызының туғанына 85 жыл (25.3.1932) 

    Бейсенова Әлия Сәрсенқызы  1932 жылы Қарағанды облысы Жаңаарқа  
ауданы, Атасу кентінде дүниеге келген. 
    1954 жылы Қазақ педагогикалық институтын (қазіргі Абай атындағы Қазақ 
Ұлттық педагогикалық университеті)  және 1963 жылы оның аспирантурасын 
бітірген. 
    1954-1959 жылдары Қазақ біріккен мемлекеттік баспасының редакторы, 
1959-1960 жылдары қазақ календары редакциясының аға редакторы болып 
қызмет істеді. 
    1963-1965 жылдары Қазақ педагогикалық институтының (қазіргі Абай 
атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті)  физикалық география 
кафедрасының ассистенті, 1965-1968 жылдары осы институтта аға оқытушы, 
1968-1981 жылдары доцент, 1981-1991 жылдары кафедра меңгерушісі, 1991-
2004 жылдары доцент  қызметтерін атқарды,  университет жанындағы 
ғылыми-әдістемелік орталықтың жетекшісі болды. 
    1984 жылы «Қазақстан табиғатын зерттеу және физика-географиялық 
идеялардың дамуы (көне заманнан 1917 жылға дейін)» деген тақырыпта 
докторлық диссертация қорғады. 
     Ғылыми жұмыстарының негізгі бағыты – Қазақстанның физикалық 
географиясы, экологиясы мәселелері. 
     Ә.Бейсенова жоғары және орта мектептерге арнап оқулықтар, әдістемелік 
құралдар жазды. Оның ұйымдастыруымен ұлттық экологиялық білім беру 
тұжырымдамасы жасалды, Алматы мемлекеттік университетінде (қазіргі 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті) экология 
кафедрасы құрылып, Қазақстандағы тұңғыш  эколог-географ мамандар 
даярланды. 
     Ә.Бейсенова 350-ден астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 20 монография, 
географиялық  атлас  пен  оқулықтардың авторы. 
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     Ш.Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты,  Ы.Алтынсарин 
медалімен, «Құрмет», «Парасат» ордендерімен марапатталған. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
     Бейсенова Ә. Қазақстанның физикалық географиясы: жалпы білім беретін 
мектептің 8 сыныбына арналған оқулық. 2 бас. өңд / Ә.Бейсенова. – Алматы: 
Атамұра, 2008. – 272 б. 
     Бейсенова Ә. Өмір өткелдері / Ә.Бейсенова. – Алматы: Білім, 2007. –     
240 б. 
     Бейсенова Ә. География. Материктер мен мұхиттар: 7 сыныпқа арналған 
оқулық / Ә.Бейсенова, С.Әбілмәжінова, К.Каймулдинова. – Алматы: 
Атамұра, 2007. – 256 б. 
     Бейсенова Ә. Экология: жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбына арн. 
Оқулық /Ә.Бейсенова, Ж.Шілдебаев. – Алматы: Мектеп, 2005. – 176 б. 
     Бейсенова Ә. Экология: Хрестоматия: жалпы білім беретін мектептің 9 
сыныбына арн. оқу құралы / Ә.Бейсенова, Ж.Шілдебаев. – Алматы: Мектеп, 
2005. – 192 б. 
     Бейсенова Ә. Бағдарламалар; Экология: жалпы  білім беретін мектептің 5-
11 сыныбына арналған / Ә.Бейсенова, Ж.Шілдебаев. – Алматы: Мектеп, 2005. 
– 64 б. 
      Бейсенова Ә.  Атлас: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 
географиясы (кескін карталар жиынтығымен): жалпы білім беретін мектептің 
9 сыныбына арналған оқу құралы / Ә.Бейсенова, К.Каймульдинова, 
Б.Асубаев. – Алматы: Мектеп, 2005. – 32 б. 
     Бейсенова Ә. Қазақстанның физикалық географиясы. 8 сынып: оқулық        
/ Ә.Бейсенова, Қ.Қарпеков. – Алматы: Атамұра, 2004. – 256 б. 
     Бейсенова Ә. География. Материктер мен мұхиттар: 7 сыныпқа арналған 
оқулық / Ә.Бейсенова, С.Әбілмәжінова, К.Каймулдинова. – Алматы: 
Атамұра, 2003. – 256 б. 
     Бейсенова Ә. Сөзжасамды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: 
көмекші құрал / Ә.Бейсенова. – Алматы: РБК, 1998. – 220 б. 
     Бейсенова Ә. Қазақстан табиғатын зерттеу және физикалық география 
идеяларының дамуы: Ежелгі дәуірлерден бастап 20 ғ. басына дейін                  
/ Ә.Бейсенова. – Алматы: Рауан, 1990. – 248 б. 
     Бейсенова Ә. Білімнің байырғы ордасы / Ә.Бейсенова // Егемен Қазақстан. 
– 2003. –   19 қыркүйек. – Алматы мемлекеттік   университетіне – 75 жыл 
      Бейсенова Ә.   Экологиялық кодекстің қоршаған ортаны қорғаудағы 
маңызы / Ә. Бейсенова // Атамекен. – 2007. – 12 қараша.  
     Бейсенова Ә. Қасиетімізді қастерлейік, халайық! / Ә.Бейсенова // Ұлттық 
тәрбие. – 2011. – № 3. – 14-19 б. – Жастар тәрбиесі туралы. 
       Бейсенова Ә.   Қазына / Ә. Бейсенова // Егемен Қазақстан. – 2012. – 28 
наурыз. – Ғалым, академик Әлия Бейсеновамен әңгіме /әңгімелескен 
Қ.Аманжол. 
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      Бейсенова Ә.   Күнімізді шуақты ету - елімізді қуатты ету / Ә. Бейсенова 
// Егемен Қазақстан. – 2014. – 11 қаңтар. – Географ ғалым, академик Әлия 
Бейсенова туралы. 
       Бейсенова Ә.   Тәлімді маман: жоғары оқу орындарының жағдайы қалай? 
/ Ә. Бейсенова // Егемен Қазақстан. – 2016. – 25 наурыз. 

Ол туралы: 
     Бейсенова Әлия Сәрсенқызы //Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.2. – 
Алматы, 1999. – 249 б. 
     Бейсенова Әлия Сәрсенқызы // Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. – 
Алматы, 2009. – 231-232 б. 
       Алдабергенқызы Т. «Әйелдің ұлы миссиясы – ұрпақ әкелу», - дейді 
география ғылымдарының докторы, профессор Әлия Бейсенова 
/Т.Алдабергенқызы  // Түркістан. –  2011. – 17 наурыз. 
         Аманжол Қ.   Кең ақыл, кемел қарым. Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, академик Әлия Бейсенова туралы бір үзік сыр / Қ. Аманжол 
// Егемен Қазақстан.  - 2013.  - 13 желтоқсан. 
        Әбілмәжінқызы С.   Қос академик немесе ұлағатты ұстаздарымыздың 
өмірлік ұстанымдары жайлы бір үзік сыр... / С. Әбілмәжінқызы 
// Ақиқат. – 2018. – № 6. – 95-101 б. – Cерік Қирабаев пен Әлия Бейсенова 
туралы. 
         Каймулдинова К.   Ғұмыры ғибратқа толы ғалым / К. Каймулдинова      
// Айқын. – 2012. – 15 наурыз.  – Ғалым Әлия Сәрсенқызы Бейсенова туралы. 
      Каймулдинова К.   Әлия апайдың әлемі (Ардагер-ұстаз, әдіскер-ғалым, 
академик Ә.С.Бейсенова туралы толғаныс) / К. Каймулдинова, А. 
Сағындықов, Т. Увалиев // Алматы ақшамы. – 2017. – 2 наурыз 
        Көмеков Б.   Ұстаз, ғалым, қайраткер. Әлия Бейсенова туралы сөз            
/ Б. Көмеков, С.Өтениязов // Ана тілі. – 2014. – 16-22 қаңтар. 
         Өтениязов С.   Шоқантану және Бейсенова / С. Өтениязов // Таң-
Шолпан. – 2012. – № 3. – 75-81 б. – Ғалым, шоқантанушы Әлия Сәрсенқызы 
Бейсенова туралы. 
         Пірәлиев С.   Қыран ғұмырдың қос қанатындай академиктер Серік 
Қирабаев пен Әлия Бейсенованың өнегелі өмір өрнектері / С. Пірәлиев 
// Алматы ақшамы. – 2012. – 5 сәуір. 
        Ізтілеу Д.   Шын ғашықтық бұлағы сарқылмайды / Д. Ізтілеу   // Ана 
тілі. – 2012. – 19-25 қаңтар. – Қос ғалымдар Серік Қирабаев пен Әлия 
Бейсенованың жастық шақтары, отбасы туралы. 
 
 

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 
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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 кітаптарын таныстырып өтеді. 
Басқа балалар сұрақтар қояды. Конференция соңында жаңадан шыққан бір 
кітаптың тұсаукесерімен аяқтауға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
Абылкасымова К. Ар-намысқа, ерлікке жетелейтін шығармалар / К. 

Абылкасымова //  Ұлағат. – 2021. – № 2. – 24–31 б. – Балаларға арналған Б. 
Соқпақбаевтың «Менің атым – Қожа», «Балалық шаққа саяхат», «Бозтөбеде 
бір қыз бар», «Өлгендер қайтып келмейді» шығармалары жайында. 
       Айдарқызы А. Балаларға арналған үздік 10 кітап / А. Айдарқызы                
// Айқын.- 2021. – 9 ақпан. –  Балалар әдебиетін қолдауда «Фолиант» баспасы 
2020-2021 жылдары балалар әдебиетінің үздік шығармаларын жарыққа 
шығаруы. 
      Аққайыр Ж.   Бізден Илон Масктар қашан шығады? / Ж. Аққайыр              
// Айқын. – 2021. – 17 ақпан. – 1,6 б.  –  Балаларға арналған фэнтези, 
детектив, ғылыми фантастика тақырыбында жазылған кітаптар жайында, осы 
бағытта қазақ  жазушылары  шығармаларының  жоқтың қасы екендігі 
туралы. 
       Арыққарақызы Е.  Қазақы болмысты Хәрри Поттер / Е. Арыққарақызы       
// Егемен Қазақстан. – 2021. – 2 наурыз. – 18 б.  –  Ж.К. Роулингтің «Хәрри 
Поттер» балаларға арналған кітабы жайында. 

 Байшымыров Д. Кітап оқу адамды тығырықтан шығарады / Д. 
Байшымыров //  Қала & мен дала. – 2021. – 16 сәуір. – 15 б. – Кітап оқудың 
балаға пайдасы жайлы. 
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       Бектас Г.   Соқпақбаевты ешкім алмастыра алмайды / Г. Бектас,              
А. Қоныс // Aйқын. – 2019. – 28 мамыр. – 6 б. – Қазіргі кездегі 
кітапханалардағы оқырмандар, кітап оқуы, кітапқа қызығушылығы, 
Б.Соқпақбаевтың балаларға арналған «Менің атым Қожа» кітабы, фильмі 
жайында. 
      Бектас Г.  Балалар әдебиетіне бетбұрыс басталды / Г. Бектас //Айқын. – 
2021. – 6 ақпан. – 6 б.  – Балалар әдебиетін дамыту. 
      Бықай Ф.   Онлайн кітапхана - оқырман талабы / Ф.Бықай // Егемен 
Қазақстан. – 2020. – 24 қаңтар. – 9 б. – С.Торайғыров атындағы облыстық 
кітапханасының бірнеше жобалармен жұмыс жүргізуі жайында . 

Ғұбайдуллин Б. Балалар әдебиетінің кредосы – шынайылық / Б. 
Ғұбайдуллин ; әңг. М. Әбіш //  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 27 мамыр. – 13 б. 
– Балалар жазушысымен сұхбат. 
      Дағжан Ә.  Карантин кітап оқытты / Ә. Дағжан  // Aлматы ақшамы. – 
2021. – 2 наурыз. – 10 б. – Карантин кезіндегі кітап сатылымы, балаларға 
арналған аударма кітаптар жайында. 
    Есдәулет Т.  Қазақ балалар әдебиетінің таңы атып келеді / Т. Есдәулет        
// Қазақстан дәуірі. – 2021. – 25 ақпан. – 3 б.  – Ұлттық академиялық 
кітапханада ақын, аудармашы, «Серпер» сыйлығының лауреаты Саят 
Қамшыгердің «Арайлап атар әр таңым», «Тастамашы ана», «Ертегісіз өткен 
балалық», «Көше балалары» атты аударма жинағының тұсаукесері өткендігі] 
      Жұмақан С.Ж.   Отбасында кітап оқу дағдысы / С. Ж. Жұмақан // Оқыту 
- тәрбиелеу технологиясы . – 2019. – № 5. – 37-39 б. 
         Жұманазарова  Н. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе                            
/ Н.Жұманазарова // Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының 
сценарийлері. – 2020. – № 5. – 3-6 б. – Абайдың өмірімен оқушыларды жете 
таныстыра отырып, ақынның өлеңдерін, қара сөздерін мәнерлеп оқуға 
жаттықтыру. 
        Кусаинова А. Әлемді жақсарту үшін кітап оқы  / А.Кусаинова, 
Г.Бибекова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 4. – 23-25 б. –  
Оқушылардың кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру, тілін дамыту, Абай 
шығармаларын оқуға тарту. 
      Қадыр Б.   Балалар әдебиеті: есейген қаламгер ме, балалар ма? / Б. Қадыр 
// Түркістан. – 2021. – 4 наурыз. – 7 б. 
       Қамшыгер С.   Баланы жазасыз тәрбиеле! / С. Қамшыгер 
// Қазақстан дәуірі. – 2020. – 20 ақпан. – 11 б. – Е.Ертайұлының «Баланы 
жазасыз тәрбиеле»  атты  отбасыларына арналған кітабы жайында.             
       Кабирова М.  Кітап – сарқылмас қазына: / М.Кабирова // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. –№ 1. – 9-10 б. – Білімнің кітап арқылы 
берілетінін, кітаптың адам өміріндегі пайдасын түсіндіретін пікір алысу.       
       Мұңалбаева Ү.   «Балалар жазушыларының кеңесін құруды ұсынамын»     
/ Ү. Мұңалбаева // Қазақ әдебиеті. – 2021. – 12 наурыз. – 21 б.  – 
Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылына 
арналған мақалада балаларды кітап оқуға баулу, балалар әдебиетін дамыту. 
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      Нұрлан М.   Әдебиет оқымайтын оқушы көп / М. Нұрлан // Айқын. – 
2020. – 12 ақпан. – 6 б. – Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетов 
мектептер тарапынан көркем әдебиетке деген сұраныстың жоқтығын, 
балалардың кітапқа, әдеби кітаптар оқуға қызығушылығының  жоқтығын 
айтты. 
      Сағызбаева М.   Кіші жастағы оқушылардың көркем әдебиетке 
қызығушылығын дамыту жолдары / М. Сағызбаева // Қазақстан мектебі. – 
2019. – № 5. – 60-63б. 

Сыныптан тыс оқу //  Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. – 2021. – № 2. 
– 32–38 б. – Оқушыларға сыныптан тыс оқуға әңгімелер беру. 
      Тасмагамбетова А. Кітап – адамзаттың асыл қазынасы (Кітапханалық  
сабақ)  /А.Тасмагамбетова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. –   
№ 1.  –7-8 б. – Кітаптың адам өміріндегі маңызы мен пайдасы туралы айту. 

Тоқтамұрат Қ. Қазақ кітабының күні қажет / Қ. Тоқтамұрат //  Егемен 
Қазақстан. – 2021. – 22 сәуір. – 7 б. – Еуропа елдерінде кітап мерекелері, 
кітап сыйлау үрдісі жақсы қолға алынған, «Буккроссинг» – кітаптың 
айналыста жүруі, қолдан–қолға өтуі, Қазақстанда кітап оқу челлендж, мектеп 
оқушылары арасында кітап оқудан сайыс ұйымдастыруды қолға алғаны 
жайында. 

Тұрсынқожа Г. Кітап оқуға деген махабатты анамыз сыйлады                  
/ Г. Тұрсынқожа //  Қазақстан дәуірі. – 2021. – 1 сәуір. – 11 б. – 2021 жыл 
Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы» деп 
жариялануына орай баланы кітап оқуға баулу. 
    Фризен О.А.   Балаларды кітап оқуға тарту және оқу сауаттылығын 
қалыптастыру / О. А. Фризен // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 
организации образования. – 2018. – № 12. – 24-30 б.  – Балабақшадағы 
«Кітаптар әлемінде»  білім беру жобасын іске асыру, оқу мәдениетін 
арттыру, функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. 

 
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 
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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. 
         Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы: Қазақстан 
Республикасының Заңы. 2006 ж. 7 шілде № 170-ІІІ ҚРЗ /Қазақстан 
Республикасы. Заң //Қазақстан Парламентінің жаршысы. –2006.-№ 14. – 91-қ. 
            
            Қазақстан Республикасы. Кодекс. 
           Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы: Кодекс. 
2009 ж. 18 қыркүйек № 193-ІҮ ҚРЗ /Қазақстан Республикасы. Кодекс 
//Егемен Қазақстан. – 2009. – 29 қыркүйек. 
           Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев)  
           Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 
2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің      
2010 ж. 29 қараша № 1113 Жарлығы / Қазақстан Республикасы. Президент 
(1991-; Н.Назарбаев) Жарлық //Қазақстан Республикасының Президенті мен 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. – 2011. – № 3-4. – 39-қ. 
       Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев)  
       Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-
2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын бекіту 
және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына 
толықтыру енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 ж. 15 
қаңтар № 176 жарлығы / Қазақстан Республикасы Президенті (1991-; 
Н.Назарбаев) Жарлық // Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. – 2016. – № 5-6. – 19-қ. 
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          Қазақстан Республикасы. Үкімет.  
          Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы     
№1260 «2008-2016 жылдарға арналған «Салауатты өмір салты 
бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысына (ҚР ПҮАЖ-ы, 2007 ж. № 47, 577-қ) өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2009 ж. 18 ақпан № 186 
қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы //Қазақстан Республикасы 
Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. – 2009. 
– № 12. – 77-қ.          
          Қазақстан Республикасы. Үкімет.  
         2008-2016 жылдарға  арналған «Салауатты өмір салты» бағдарламасын 
бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсан 
№ 1260 Қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы //Қазақстан 
Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
актілер жинағы. – 2007. – № 47. – 576-қ. 

*      *       *     
Андасова Ж.М. Оқушылардың салауатты өмір салтын имандылық 

негізінде қалыптастыру / Ж.М. Андасова //  Валеология. Салауатты өмір 
салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 2021. – № 1. – 10–12 б. 
        Әбішева Т.   Салауатты өмір салты - денсаулық кепілі / Т. Әбішева 
// Биология және салауаттылық негізі. – 2018. – № 4. – 14-22 б.   

Байғанаева А.С. Оқушыларды салауатты өмір салтына тәрбиелеу / А.С. 
Байғанаева //  Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый 
образ жизни. – 2021. – № 1. – 14–16 б. 
         Бектемирова Г.Ж.   Салауатты өмір салты деген не? / Г. Ж. Бектемирова 
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни . – 
2019. – № 4. – 16-17 б. 
        Далелхан Б.Д.   Азаматтардың денсаулығы - қоғам байлығы / Б. Д. 
Далелхан // Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ 
жизни. – 2019. – № 3. – 4-6 б. – Салауатты өмір дағдысын ұстану, дұрыс 
тамақтану, зиянды заттардан аулақ болу. 
       Жамашева Ә.Т.   Сыныптан тыс іс-шаралар негізінде оқушылардың 
спорттық үйірмелерге қызығушылығын арттырып, салауатты өмір салтын 
қалыптастырудағы дене тәрбиесінің рөлі / Ә. Т. Жамашева 
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 
2019. – № 3. – 11-12 б. 
      Жармухамбетова А.   Дұрыс тамақтану - денсаулық кепілі                             
/ А. Жармухамбетова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2019. – № 8. – 
5-7 б. – Салауатты өмір салтын қалыптастыруға тәрбиелеу. 

Жұмабаева С. Оқушылардың денсаулық сақтау сауаттылығын 
қалыптастыру мәселелері / С. Жұмабаева //  Қазақстан мектебі. – 2021. – № 5. – 
44–45 б. 
      Имамбаева Д.   Халық денсаулығын қорғау жүйесі / Д. Имамбаева                
// Ақиқат. – 2018. – № 11. – 52-58 б. – Медициналық сақтандыру туралы. 
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    Исалда З.   Оқушылардың денсаулық психологиясын қалыптастырудағы 
музыка терапиясы / З. Исалда // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2019. 
– № 11. –43-46 б. 
      Искакова И.   Дені саудың жаны да таза: / И. Искакова, А. Мұқанова 
// Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – 23 сәуір. – 18 б. – Білім беру 
ұйымдарында саламатты өмір салтын насихаттау. 
      Каримова В.М.   Салауатты өмір салтын қалыптастыру - денсаулық кепілі 
/ В. М. Каримова // Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. 
Здоровый образ жизни. – 2019. – № 2. – 8-10 б. 
      Қазбаева М.   Салауатты өмір салтының қажеттілігі / М. Қазбаева 
// Мектептегі дене шынықтыру. – 2019. – № 3-4. – 4-5 б. 
     Килибаева А.С.   Денсаулық - зор байлық / А. С. Килибаева 
// Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные технологии. – 
2019. – № 1. – 26-28 б. – Тәрбие сағатында оқушыларға салауатты өмір 
салтын насихаттап, өз денсаулығын күте білуге, зиянды әдеттен аулақ болуға 
тәрбиелеу. 

Сабиров Х. Салауатты ұрпақ тәрбиесі – басты міндет / Х. Сабиров 
 //  Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = открытый урок. Факультативные 
работы. – 2021. – № 4. – 15 б.  
       Садақбаева Г.Т.   Салауатты өмір салты / Г. Т. Садақбаева // Оқыту-
тәрбиелеу  технологиясы. – 2018. – № 4. –31-32 б. – Тәрбие сағаты                              
      Сейсенбеков Е.К.   Білім алушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге 
асырудағы педагогикалық әдістер / Е. К. Сейсенбеков, А. Ж. Тастанов,                 
Е. Б. Телахынов  // Педагогика және психология. – 2019. – № 1. – 205-213 б. – 
Оқушылардың дене тәрбиесі, оқу үрдісі, салауатты өмір салты жайлы. 
        Сұлтанова Б.Қ.  Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі / Б.Қ.Сұлтанова        
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – № 5. – 
32-34 б. – Дұрыс тамақтану мәдениетімен, әдебімен таныстыру. 
      Сулейменова Ш.   Денсаулық-зор байлық / Ш. Сулейменова // Қазақ тілі 
мен әдебиеті орта мектепте. – 2018. – № 2. – 45-46 б. – Тәрбие сағатынан 
      Утарбаева Г. Ұлт болашағы – дені сау ұрпақтың қолында / Г.Утарбаева      
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 3. – 2-3 б. – Денсаулық, 
гигиена туралы түсінік. 
      Шинкарецкая Л.А.   «Саламатты өмір салты дағдысын тәрбиелеу» 
педагогикалық сағаты / Л. А. Шинкарецкая // Білім беру ұйымының әдіскері = 
Методист организации образования. – 2018. – № 8. – 24-31 б. 
 

       Сәуір 
10 жұлдыз 

Қазақ КСР-iне еңбек сiңiрген мұғалiм, қазақ, ұйғыр 
мектептерiне арналған орыс тiлi  оқулықтарының авторы, 
халыққа білім беру саласының көрнекті  қайраткері Роза 
Дүйсебайқызы Есенжолованың туғанына 95 жыл 
(10.04.1927-10.03.2011) 

             Есенжолова Роза Дүйсебайқызы 1927 жылы   Семей қаласында 
туған.  
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        Еңбек жолын 1943 жылы «Екпінді газетінде» әдеби қызметкер болып 
бастаған. 1946-1948 жылдары Семейде екі жылдық мұғалімдер институтын 
оқып бітіріп, 1953 жылға дейін Семей қаласында мектепте мұғалім болып 
істеген. 1953-1958 жылдары Тарбағатай орта мектебінде оқу ісінің 
меңгерушісі, Семей қаласындағы мектеп-интернаттың директоры болып еңбек 
еткен. 1956 жылы  Өскемен педагогика институтының орыс тiлi мен әдебиетi 
факультетiн бiтiрген. 
      1959-1974 жылдар аралығында Қазақ КСР Халыққа бiлiм беру министрiнiң 
орынбасары, 1974 жылы педагогика ғылымдары кандидаты диссертациясын 
қорғап,  1974-1984 жылдар арасында Ы.Алтынсарин атындағы педагогикалық 
ғылыми-зерттеу институтының директоры болып қызмет атқарған. 
      1984-1994 жж. Орталық мұғалімдер білімін жетілдіру институтының 
Ұлттық мектептерде орыс тілі мен әдебиетін оқыту бөлімінің меңгерушісі 
болды. 
      Р.Д. Есенжолова Бүкiлодақтық педагогикалық оқу және ғылыми теориялық 
конференцияларында баяндама жасап, бiрнеше рет І Дәрежелi дипломдармен  
марапатталды. 
     Р.Д.Есенжолова қазақ мектептеріне арнап орыс «Букварын» шығарған, 
бастауыш сыныптарға орыс тілін оқытудың негізгі әдістемесін жасауға 
басшылық еткен әдіскер. 
      Қоғамдағы жұмыстарға белсене араласу барысында дүниежүзiлiк  әйелдер 
конгресiн ұйымдастыру  комитетiнiң бюро мүшесi болды.  Осы  орайда КСРО 
халыққа бiлiм беру комитетi тарапынан делегация құрамын басқарып, 20-дан 
астам шет елдерде болды. 
     Роза Дүйсебайқызының көп жылға еңбектері жоғары бағаланып, 
«Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі», КСРО және Қазақ КСР «Халыққа 
білім беру ісінің үздігі» атағы берілді. Екі мәрте «Құрмет белгісі» орденімін, 
«Н.К.Крупская атындағы»,  «Еңбектегі ерлігі үшін», «Қазақстан Республикасы 
тәуелсіздігіне 10 жыл» мерекелік медалі және т.б. 9 медальмен, төрт мәрте 
Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің грамотасымен және КСРО әйелдер комитетiнiң 
мақтау грамоталарымен марапатталды. 
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142 б. ; IҮ тоқсан. – Алматы Рауан, 1994. – 127 б. 
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Ол туралы:  

      Роза Есенжолова  // Мұқышова Г. Алғашқы қарлығаштар / құраст. 
Д.Дәуренбекова. – Алматы, 1993. – 147-157 б.                              
       Роза Есенжолова (оқу министрінің орынбасары болған, Қазақ КСР еңбек 
сіңірген мұғалімі, педагогика ғылымдарының кандидаты) // Егемен Қазақстан. 
2011. – 11 наурыз. – Қазанама. 
      Роза Дүйсебайқызы Есенжолова (Қазақстан Республикасына еңбек 
сіңірген мұғалім, оқу-ағарту ісінің үздігі, ұлағатты ұстаз (10.04.1927-
10.03.2011)   // Алматы ақшамы. – 2011. – 10 наурыз. – Қазанама. 
      Ихсанова Г.   Өнегеге толы өмір / Г. Ихсанова // Қазақстан мұғалімі. – 
2012. – 29 ақпан. – Ұстаз, педагогика ғылымдарының кандидаты Роза 
Дүйсебайқызы Есенжолова туралы. 
      Сарманұлы Ж. Баянды баспалдақтар иесі / Ж.Сарманұлы // Қазақстан 
мектебі. – 2002. – № 4. – 11 б. – Педагогика ғылымдарының кандидаты, еңбек 
сіңірген мұғалім  Есенжолова Роза Дүйсебайқызы жайлы. 
 
 

       12 сәуір - Дүниежүзілік 
ғарышкерлік 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 
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одағының батыры, Қазақстан Республикасының Халық қаһарманы. 1946 жылы 
Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында өмірге келген. Ресейдегі 
Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін, Авиация институтын бітірген. 
Әскери-әуе күштерінде ұшқыш, звено командирі, эскадрилья командирінің 
орынбасары, Мәскеудегі Тәжірибелік конструкторлық бюроның ұшқыш-
сынақшысы міндеттерін атқарды. Ол реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін 
сынақтан өткізді. 1990 жылы ғарышкерлер құрамына алынды. 1991 жылы 2 
қазанда Байқоңырдан «Союз ТМ-13» кемесімен ғарышқа ұшты. Өзге 
ғарышкерлермен бірге биотехнология, металлургия, медицина салалары және 
Арал аймағы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. Ғарыштан 
оралған соң Қазақстандағы ғарыштық зерттеулердің негізін қалауға, отандық 
Қарулы Күштердің әскери даярлығын жетілдіруге, әскери-патриоттық тәрбие 
жұмыстарын жолға қоюға белсене араласты.  
       Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев – ғарышкер, техника ғылымдарының 
докторы, авиация генерал-лейтенанты, ҚР Ұлттық ғарыш агенттігінің 
төрағасы. 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданының 
Қарғалы ауылында туған. 1974 жылы Рига азаматтық авиация инженерлері 
институтын бітірген. Азаматтық авиацияда ұшқыш, ұшақ командирі 
қызметтерін атқарған. 1991 жылдан бастап ғарышқа ұшуға даярланды. 2007 
жылдың 11 сәуірі ҚР Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы болып 
тағайындалды. 1994 жылы «Союз ТМ-19» кемесінде бірінші рет ғарышқа 
ұшып, онда 126 күн өткізді. Араға 4 жыл салып екінші рет ұшқанда (Союз ТМ-
27) ғарышта 208 күн болған.  
         Айдын Ақанұлы Айымбетов – еліміздің ұшқыш-ғарышкері, ҚР Халық 
қаһарманы, «Отан» орденінің иегері. 1972 жылы 27 шілде күні Алматы 
облысы Талдықорған қаласының Өтенай ауылында дүниеге келген. 1993 жылы 
Армавир жоғары әскери авиациялық училищесін бітірді. Л-39, Миг-23, Миг-27 
және Су-27 ұшақтарында ұшуды меңгерген. 2003-2009 жылдары 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, 
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өмір жолдары, ғарыш саласындағы жеткен жетістіктері туралы мәліметтерді 
слайдттармен көрсетуге болады.  Сонымен қатар  «Байқоныр - Ғарыш айлағы» 
атты  деректі фильмді көрсету, оқушылардың ғарыш туралы білімдерін 
дамытып, аспан әлемі туралы қызықты мәліметтерге сусындатады. Батырлық, 
ерлік, туған жер туралы мақал-мәтелдер айтылады. «Кім болсам екен?» атты 
сахналық көрініс оқушыларды  ғарышкер  болуға  баулиды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
       Айымбетов А.   Айдын Айымбетов: Айға ұшу – арманым / А. Айымбетов 
// Айқын. – 2018. – 11 сәуір. – Халық Қаһарманы, ұшқыш-ғарышкер Айдын 
Айымбетовпен сұхбат /жазып алған Айбек Тасқали. 
       Әнуарбек Ә.   Ғарыштың мініп кемесін... Қазақтың үшінші азаматы 
ғарышқа аттанды. 2015 ж. 2 қыркүйекте «Байқоңыр» ғарыш айлағынан «Союз 
ТМА-18М» ғарыш кемесі ұшты. Кеме бортында Қазақстан Республикасының 
ғарышкер-сынақшысы Айдын Айымбетов, ресейлік ғарышкер Сергей Волков 
және Данияның алғашқы астронавты Андреас Могенсен бар / Ә. Әнуарбек         
// Түркістан. – 2015. – 3 қыркүйек. 
      Әубәкіров Т.   Қазақша сөйлеуге, жазуға міндетті / Т. Әубәкіров //Айқын. – 
2017. – 11 қараша. – Тұңғыш ғарышкер, Кеңес Одағының Батыры, «Халық 
қаһарманы» Тоқтар Әубәкіровпен әңгіме    / сұхбаттасқан М.Жанысбай. 
      Бәкір Қ.   Дербестік ғарышты игеруге жол ашты. Қазақстанның ғарыш 
саласы: кеше, бүгін және ертең / Қ. Бәкір // Қазақ. – 2020.  - 25 ақпан. 
         Есиркина С.Ғ.   15 жыл күткен сәтті сапар...Танымдық кеш (Халық 
қаһарманы, тәуелсіз Қазақстанның төл ғарышкері Айдын Айымбетов жайлы 
танымдық кеш) / С. Ғ. Есиркина // Физика Қазақстан мектебінде=Физика в 
казахстанской школе. – 2016. – № 4. – 35-38 б. 
      Ескендір Р.   «Алтын ұяға» Айдын келді / Р. Ескендір // Алматы ақшамы. – 
2017. – 14 қаңтар. – Алматы қаласындағы № 12 мектепке Халық Қаһарманы, 
ғарышкер Айдын Айымбетов кездесуге келді.                    
        Жанаділов М.   Айдын ғарышқа аттанды / М. Жанаділов 
// Президент  және халық. – 2015. – 4 қыркүйек. – Қазақстан Республикасының 
ғарышкер-сынақшысы Айдын Айымбетов, Ресей ғарышкері Сергей Волков, 
Даниялық астронавт Андреас Могенсен «Союз-ТМА-18М» ғарыш кемесімен 
2015 ж. 2 қыркүйекте ғарышқа аттанды. 
         Жаңа ғасыр жастары ғарышты қалай зерттеп жүр? // Ұлан. – 2018. – 
10 сәуір. – 1,3 б. – Астанадағы жас ғарышкерлер мектебінде «Ғарыш және 
балалар» шығармашылық конкурсын ұйымдастыру жайында. 
      Жұртбай Т.   Намыс тақырыбының оқулықтарда қамтылмаған үлгісін 
бейнелейтін фрагменттер / Т. Жұртбай // Егемен Қазақстан. – 2017. – 29 мамыр 
(соңы. басы алдыңғы номерлерде). – Ғарышкер Тоқтар Әубәкіров туралы. 
      Искакова А.Ж.   Шоқтығы биік Қазақ ғарышкерлері / А. Ж. Искакова 
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2019. – № 5. – 
11-15 б. –  Ғарышкерлік күніне арналған тәрбие жұмысының сценарийі. 
       Исләмбек А.   Ғарыштағы кездесу / А. Исләмбек //Айқын. – 2018. – 24 
сәуір. – Алматыдағы Ш.Уәлиханов атындағы № 12 мамандандырылған 
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гимназияда тұңғыш ғарышкер, Кеңес Одағының Батыры, Қазақстанның халық 
қаһарманы, «Отан», «Құрмет», «Алтын жұлдыз» ордендерінің иегері, 
ғарышкер-ұшқыш Тоқтар Әубәкіровпен кездесу өтті. 
       Кенжебаев Д.   Қазақстандық ғарыштың даму тарихы және оны меңгеру 
мен зерттеу дереккөздері / Д. Кенжебаев // Қазақ тарихы. – 2018. – № 2. –          
29-30 б. 
       Лебаева Б. Ғарышкерлер күніне арналған кеш / Б.Лебаева // Математика 
және физика. – 2014. – № 1. – 57-59 б. 
      Серікбаев Б.   Бетпе-бет / Б. Серікбаев // Егемен Қазақстан. – 2017. – 20 
қаңтар. –  Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубакіров туралы әңгіме. 
      Сүйінбай Т.   Үш ғарышкер/ Т. Сүйінбай // Егемен Қазақстан. – 2016. – 12 
сәуір. – Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын 
Айымбетов туралы. 
         Шәріп А.   Президент ғарышкерге «Халық қаһарманы» атағын берді          
/ А. Шәріп // Айқын. – 2015. – 15 қазан. – Еліміздің үшінші ғарышкері Айдын 
Айымбетов туралы. 
 
  
        Мамыр 
1 жұлдыз 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 
Республикасы Жоғары мектеп Ғылым академиясының 
академигі  Мая Мұхамед-Әлиқызы (Михайловна) 
Бағызбаеваның туғанына 90 жыл (1.5.1932-9.12.2000) 

     Бағызбаева Мая Мұхамед-Әлиқызы (Михайловна) 1932 жылы 
Шымкент қаласында дүниеге келген. 1954 жылы Мәскеу мемлекеттік 
университетін үздік бітіргеннен кейін, 1959 жылға дейін еңбек жолын 
Шымкент педагогикалық институтында орыс тілі мен әдебиеті 
кафедрасының оқытушысы болып бастады. 
     1961-1963 жж. Мәскеу мемлекеттік университетінің орыс фольклоры 
кафедрасы бойынша аспирантурасында оқып, 1963 жылы филология 
ғылымының кандидаты  болды. 
      1963 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ мемлекеттік университетінде 
(қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) аға оқытушы, 
доцент, профессор, кафедра меңгерушісі болып еңбек етті.  
    М.Бағызбаева орыс халқының сөз өнерін зерттеуге зор үлес қосты. 
Қазақстандағы орыс фольклорын жинау, жүйелеу және зерттеу тұрғысында 
100-ден астам ғылыми еңбектер жазып, Қазақстандағы орыс ауыз әдебиеті 
үлгілерін бірнеше том етіп дайындап, баспадан шығарды, оқулықтар мен оқу 
құралдарын жазды.  
      1985 жылы «Қазақстандағы орыс фольклорын зерттеу мәселелері» деген 
тақырыпта докторлық диссертация қорғады, 1990 жылы оның тікелей 
басқаруымен филология факультетінде фольклортану мәселесі бойынша 
ғылыми-зерттеу лабораториясы құрылды. Осы лабораториямен қоса орыс 
және шетел әдебиеті кафедрасын басқара жүріп, ол білікті мамандар 
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тәрбиеледі, 20-ға жуық ғылым кандидаттары мен  докторларын дайындады. 
Сөйтіп, Қазақстан ғылымында өзгеше ғылыми бағыттың негізін салды. 
Қазақстандағы орыс фольклорын жинау, жүйелеу және зерттеу тұрғысында 
100-ден астам ғылыми еңбектің авторы  
    М.Бағызбаева Қазақстандағы орыс ауыз әдебиеті үлгілерін бірнеше том 
етіп дайындап, баспадан шығарды («Фольклор семиреченских 
казаков», 1977, 1979; «Русский фольклор Восточного Казахстана», 1991; т.б.), 
орыс халқының сөз өнерін зерттеуге үлкен үлес қосты. [ 
      М.Бағызбаева Қазақстан мәдениет қоры төралқасының мүшесі, Жоғары 
аттестациялық комиссияның Диссертациялық кеңесінің төрайымы секілді 
түрлі қоғамдық қызметтер атқарды. Қазақстанға еңбек сіңірген ғылым және 
техника қайраткері. Халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының 
академігі. 
    Еңбектері орыс тілінде жазылған. Ол туралы 2022 жылғы орыс тіліндегі 
атаулы даталар күнтізбегінен қараңыз. 

Ол туралы: 
      Бағызбаева Мая Мұхамед-Әлиқызы (1.5.1932-9.12.2000) // Оңтүстік 
Қазақстан: Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас 
редакциясы, 2005. – 124 б. 
     Бағызбаева Мая Михайловна (1.5.1932-9.12.2000) // Қазақстан ғылымы: 
Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2009. – 190 б. 
     Бағызбаева Майя Михайловна // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – 
Алматы: Білік, 1999. – 142 б. 
     Бағызбаева Майя Михайловна // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық 
анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 106 б. 
      Пірәлиева Г.   Өмірбек Жолдасбековтің өмірлік жары / Г. Пірәлиева         
// Жас Алаш. – 2012. – 6 наурыз. – Филология ғылымдарының докторы, 
профессор Мая   Бағызбаева туралы. 
 
 

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. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81_%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/1991
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-source1-1
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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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
     Ахмет К.   Ассамблеяның ел білмейтін міндеті көп  / К. Ахмет // Айқын. – 
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     Әбдібек С.   Бірлік пен келісім айшықталған күн / С. Әбдібек  // Егемен 
Қазақстан. – 2018. – 3 мамыр.  –  1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні. 
      Әбілқайырова Н.Н.   Ынтымағы жарасқан Қазақстан / Н. 
Н.Әбілқайырова, С. С. Түсіпқалиева // Мектептегі мерекелер: тәрбие 
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халқының бірлігі күніне арналған ертеңгілік. 
       Бабаш Б.   Корейлер қазақтарға ескерткіш қойды / Б. Бабаш // Егемен 
Қазақстан. – 2017. – 6 қараша. – «Қазақ халқына мың алғыс!» деген сөз 
жазылған ескерткіш Атырау облысы Махамбет ауданы Бейбарыс ауылында 
бой көтерді. 
         Жұмаділдаева Н.   Ел бірлігі - мемлекеттілік негізі / Н. Жұмаділдаева 
//Егемен Қазақстан. – 2018. – 26 сәуір.  – 1 мамыр - Қазақстан халқының 
бірлігі күні. 
        Калимова С.Е. Татулық – достықтың киелі бесігі / С.Е.Калимова             
// Мектептегі мерекелер. – 2017. – № 3. – 7-8 б. – 1 мамыр – ынтымақ күніне 
арналған мерекелік  іс-шара. 
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       Қазақстан - татулық пен бірліктің ордасы // Мектептегі сыныптан 
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2016. – № 3. – 25-б. – 1 мамыр - Қазақстан халқы бірлігі күніне арналған 
тәрбие сағаты. 
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       Мухамбеткалиева Т.С. Ынтымақ, бірлік, келісім - ең басты байлық ел 
үшін / Т. С. Мухамбеткалиева, Ж. Т. Мамбетова // Мектептегі мерекелер: 
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құрылымы 
       Нургалиева Г. Достық пен бірлік - бұл толеранттық / Г. Нургалиева 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 5. – 17-20 б. 
      Нұрымбетова Н.Ә. Бірлік – береке бастауы / Н.Ә.Нұрымбетова 
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//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2016. – № 7. – 21-23 б. – 1-мамыр 
Қазақстан халқы бірлігі күні. 
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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 
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: 
      Аймұханов Б.Қ.   Бүгінгі оқушы - ертеңгі ел тірегі / Б. Қ. Аймұханов        
// Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = Начальная военная и 
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       Есенғалиев Ж. Отаншылдыққа баулу балалар ұйымы арқылы жүргізілді 
/  Ж. Есенғалиев  // Егемен Қазақстан. – 2017. – 18 қаңтар. 
       Жакупакынов Б.Б.   XX ғасырдың соңына қарай қалыптасқан әскери-
патриоттық тәрбиенің теориялық-әдіснамалық негіздерін жандандыру 
мәселесі / Б. Б. Жакупакынов, К. А. Кулатаев // Педагогика мәселелері 
=Вопросы педагогики. – 2017. – № 1. – 33-39 б. 

Жунисбекова К.Б. Патриоттық тәрбие беру / К. Б. Жунисбекова //  Қазақ 
тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской 
школе. – 2021. – № 1. – 68–71 б. 
       Изамаденова Қ.А.   Патриоттық тәрбие - өзекті мәселе / Қ. А. 
Изамаденова // Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = Начальная 
военная и технологическая подготовка . – 2019. – № 3. – 3-4 б. – Жастарға 
әскери-патриоттық тәрбие беру, әскери қызметті насихаттау, мектепте, 
жоғары білімде әскери дайындықтың өтуі. 
        Кунапина К.К.  Егемен елдің жастарын отаншылдық рухта тәрбиелеу            
/ К. К. Кунапина, А. Б. Отарбаева // Алматы ұстазы=Учитель Алматы. – 2017. 
– № 1. – 8-12 б. 
      Курманов Б.А.   «Ерлікке тағзым ету – ұрпақтың парызы» атты ерлік 
сабағы / Б. А. Курманов // Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 
Начальная военная и технологическая подготовка. – 2019. – № 4-5. – 3 б. – 
Әскери дайындық және азаматтық қорғаныс пәнінде. 
            Қуатова А. Айбын мен намыс.  Қазақстан Президенті – Қазақстан 
Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қарағанды облысы «Спасск» оқу-жаттығу орталығында өткен V «Айбын» 
республикалық әскери-патриоттық жастар жиынының ашылуына қатысты     
/ А.Қуатова  //Ана тілі. – 2019. – 20-26 маусым. 
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       Лепесова А.   Алашқа ант бергендер. Қазақстан Қарулы Күштеріне - 25 
жыл (7 мамыр - Отан қорғаушылар күні) / А. Лепесова  // Түркістан. – 2017. – 
4 мамыр. 
     Лепесова А. Ерлердің ісі бітер ме... // Түркістан. – 2020. – 7 мамыр. –           
7 мамыр – Отан қорғаушылар күні. 
      Масалимов А.М.   Әскери-патриоттық тәрбие - өзекті мәселе                     / 
А. М. Масалимов // Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 
Начальная военная и технологическая подготовка. – 2019. – № 3. – 2 б.  – 10-
11 сыныптарда өткізілетін алғашқы әскери дайындық сабағында патриоттық 
тәрбие беру. 
      Махметов С.С.   «Жас сарбаз» арнайы сыныбын ашу: дайын бағдарлама  
/ С. С. Махметов // Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 
Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2020. – № 2. –31-
35 б. – Әскери іс негіздері, курсын оқыту, әскери-патриоттық және азаматтық 
тәрбие беру. 
       Рахметов А.Қ.   Жас жеткіншектерге патриоттық тәрбие беру                   
/ А. Қ. Рахметов // Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 
Начальная военная и технологическая подготовка . – 2019. – № 2. – 2-3 б. – 
Әскери-патриоттық тәрбие Отанды қорғау үшін қажетті жоғары моральдық-
саяси сапалардың оқушылардың бойында қалыптастыру. 
      Сугирбеков Т. Отанымызды қорғау ісі - Қазақстан Республикасының 
бүкіл халқының ардақты парызы. / Т. Сугирбеков // Мектептегі дене 
шынықтыру. – 2017. – № 2. – 32-34 б. 
     Сүлейменов А.   Әскери-патриоттық тәрбие отаншылдыққа бастайды             
/ А. Сүлейменов  // Ақиқат. – 2019. – № 3. – 93 б. 
      Таласов М.   Отан қорғаушыларды тәрбиелеудің озық үлгісі / М. Таласов 
// Егемен Қазақстан. – 2018. – 23 қаңтар. – 4 б.  – Қарулы Күштердің 
тәрбиешілері институтына 25 жыл толуына орай. 
       Шиланов Ж. «Жігіттің сұлтаны» сайысы / Ж. Шиланов //Сынып 
жетекшісі=Классный руководитель. – 2017. – № 1. – 24-26 б. 
      Шұғай Қ.Ш.   Болашақ Отан қорғаушылардың патриоттық және әскери-
адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру жолдары / Қ. Ш. Шұғай 
// Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. – 2020. – № 1. – 36-38 б.; 
Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = Начальная военная и 
технологическая подготовка. – 2020. – № 1. – 8-9 б. 
 

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. 
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      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.    

ӘДЕБИЕТТЕР: 
      Бұлқышев Б. Адамзатқа хат.Шығармалар жинағы. Ұлы Отан соғысы 
жеңісіне 60 жыл / Б.Бұлқышев. – Алматы: Санат, 2005. –208 б. 
      Жұмағалиев Б. Қазақтар Ленинград майданында / Б.Жұмағалиев. – 
Астана: Елорда, 2005. – 184 б. 
      Көлбаев Т. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін! / Т.Көлбаев. –  
Алматы:  Асыл сөз, 2015. – 384 б. 
      Қазақ жауынгері Ұлы Отан соғысы майданында (тарихи–құжаттық 
зерттеу). – Алматы: Өнер, 2010. – 640 б. 
      Қайсенов Қ.  Жау тылында  / Қ.Қайсенов. – Алматы: Санат, 2005. – 288 б. 
      Момышұлы Б. Соғыс қателікті кешірмейді / Б.Момышұлы. –  Алматы: 
Өнер, 2009. – 304 б. 
     Момышұлы Б. Алыстан сәлем жолдаймын / Б.Момышұлы. – Алматы: 
Өнер, 2010. – 200 б. 
      Сейітов С.  Майдангер көзімен / С.Сейітов. – Алматы: Санат, 2005. –    
208 б. 

*     *     * 
        Айбекова А.  Шығыстың қос жұлдызы - Мәншүк пен Әлия / А. Айбекова 
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2016. – № 2. 
–20-22 б. –  Салтанатты кештің сценарийі. 
       Абдрасилова Б.А.  Қаһарман батыр ұстаздар (Ұлы жеңіске - 70 жыл)                               
/ Б. А. Абдрасилова // Білім берудегі менеджмент=Менеджмент в 
образовании. – 2015. – № 1. – 116-119 б.               
       Ахметова Ғ. Отан үшін от кешкен – ару қыздар / Ғ.Ахметова                    
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2014. – № 5. 
– 4-7 б. – Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен батыр қыздар Мәншүк 
Мәметова, Әлия Молдағұлова,  Хиуаз Доспанова, Рахила Ералина, Әкима 
Ақжолаева туралы сахналық көрініс.         
        Әбдірайымова А.   Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әйелдердің ерлігі                 
/А. Әбдірайымова, А.Өтешова (Утешова) // Қазақ тарихы. – 2019. – № 9. – 35-
38 б. 
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         Баймұханбетова Ж.К. «Ұлы жеңіс жаңғырығы»: патриоттық әндер 
байқауы / Ж. К. Баймұханбетова // Жанұя мен мектептегі тәрбие=Воспитание 
в семье и школе. – 2016. – № 4. – 34-36 б. – Бастауыш сыныптар арасында 
өткізілген  байқау.              
     Байтұрсынұлы Д.   Ерлік ескірмейді немесе қараша - Панфилов 
дивизиясының адамзатқа даңқы шыққан ай / Д. Байтұрсынұлы 
// Ана тілі. – 2019. – 28 қараша-4 желтоқсан. 
       Бегелдинова О.   Аспан әміршісі / О. Бегелдинова // Айқын. – 2018. – 4 
мамыр. – Ұшқыш Талғат Бегелдинов туралы.         
       Жағыпарұлы Ж.   Қазақ қыранының қайталанбас қаһармандығы / Ж. 
Жағыпарұлы, М.Кәрім // Егемен Қазақстан. – 2018. – 20 ақпан. – Ұлы Отан 
соғысында жаудың танк колоннасына қарсы «отты таран» жасап, ерлікпен 
қаза тапқанына 75 жыл толған қазақтың қаһарман ұлы, ұшқыш Нұркен 
Әбдіровтың ерлігі туралы. 
       Жаналиева А. Халықтың қаһарман перзенті – Бауыржан Момышұлы           
/А.Жаналиева, М.Маделимова // Мектептегі мерекелер: тәрбие 
жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – № 5. – 15-19 б. 
        Жеңіс күні: // Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник 
классного руководителя. – 2017. – № 3. – 33-38 б. – Ұлы Отан Соғысы туралы 
өкізілген  іс-шара. 
        Жұмағалиева Ж.   Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында                        
/ Ж. Жұмағалиева // Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. – 2016. – № 1. – 
40-44 б.  
       Жұмағұл С.   Елім деп өткен ер Баукең (Халық қаһарманы Бауыржан 
Момышұлының туғанына 110 жыл) / С. Жұмағұл // Қазақ әдебиеті. – 2020. – 
8 мамыр. 
        Кусаинова Г.Б. Ұлы дала қаһарманы, халық ұстазы Құмаш Нұрғалиұлы 
атамыздың 90-жылдығына арналған әдеби шара / Г. Б. Кусаинова,                    
А. Т. Нургазинова // Психологическая наука и образование. – 2016. – № 6. – 
16-18 б. 
         Қыдырәлі Д.   Батыр Бауыржан және Алаш аңсары / Д. Қыдырәлі             
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 22 мамыр. – Бауыржан Момышұлы туралы 
          Мұқышева А. Жеңіс күні / А. Мұқышева  // Мектептегі сыныптан тыс 
жұмыстар. – 2016. – № 5. – 20-22 б. – Жеңіс күніне арналған қойылым.                         
        Мұхамеди Н.Қ.  Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы Жеңіс / Н. Қ. Мұхамеди 
//Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2016. – № 4. 
– 14-15 б. –  «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» атты тәрбие сағаты. 
         Оразалин Н.   Дәуір бітімді тұлға / Н. Оразалин // Қазақ әдебиеті. – 
2018. – 4-17 мамыр. – Партизан-жазушы, Халық Қаһарманы Қасым 
Қайсеновтың туғанына 100 жыл толуына орай. 
      Сұлтанғалиева Г.Т. Отты жылдар шежіресі / Г.Т.Сұлтанғалиева                  
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – 10-
14 б. – Ұлы Отан соғысы туралы. 
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      Тантакова А.И.   Ұрпақтарға ұран болған - Ұлы Жеңіс! / А. И. Тантакова 
// Мектеп кітапханашысы жұмыс әдістемелігі = Школьный библиотекарь: 
методика работы. – 2019. – № 5-6. – 18-20 б. – Ұлы Отан соғысына арналған 
кеш. 
         Төрежан Қ.   Рейхстаг қалай құлады? / Қ. Төрежан 
// Айқын. – 2015. – 9 мамыр. – Рейхстагқа бірінші болып ту тіккен батыр 
Рақымжан Қошқарбаев және басқа да ту тіккен жауынгерлер М.Егоров, 
М.Кантария, Г.Булатов, А.Берест т.б. туралы. 
        Тұрғанбайқызы Г.   Генерал Жексенбаевты қалай ұлықтасақ та 
жарасады /Г. Тұрғанбайқызы // Айқын. – 2015. – 23 сәуір. – Кеңес Одағы 
кезінде қазақтан екі генерал шыққан, біріншісі Сабыр Рақымов, екіншісі 
Шәкір Жексенбаев. 
       Хасан С.   Қазақтың батыр қызы / С. Хасан  // Айқын. – 2015. – 18 
наурыз. – Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен қаһарман қазақ қыздарының 
бірі - бөлім командирі, сержант, радист Зоя Досбергенова  туралы. 
        
 
 
Мамыр 
15 жұлдыз 

Әдебиет зерттеуші, ғалым, мемлекет, қоғам қайраткер, 
филология ғылымының докторы, профессор Мүсілім 
Базарбаевтың туғанына 95 жыл (15.05.1927 – 9.11.1995) 

      Базарбаев Мүсiлiм 1927 ж. Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Кекiрелi селосында дүниеге келген. 
      1948 жылы Қазақ мемлекеттiк университетiнiң (қазіргі әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университеті) тарих-филология факультетiн бiтiрген. 
1948-1951 жылдары «Лениншiл жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетiнде, Қазақ 
КСР Ғылым Академиясының тiл және әдебиет институтында жұмыс iстедi.  
      1952-1956 жылдары Қазақстан Коммунистiк партиясының Орталық 
Комитетiнде нұсқаушы, 1956-1970 жылдары Қазақ КСР Ғылым 
Академиясының әдебиет және өнер институты директорының орынбасары, 
директоры, 1970-1981 жылдары Қазақ КСР мәдениет министрi, сыртқы iстер 
министрi болды. 1981-1988 жылдары М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер институтының директоры, жетекшi ғылыми қызметкерi, 1988 жылдан 
1995 жылға дейін осы институттың бөлiм меңгерушiсi болды. 
       Ғылыми-зерттеу еңбектерi әдебиеттану проблемаларына, қазақ 
әдебиетiндегi дәстүр мен жаңашылдық мәселелерiне арналған. 1971 жылы 
«Қазақ поэзиясындағы ұлттық дәстүр мен жаңашылдық» деген тақырыпта 
докторлық диссертация қорғады. 
      М.Базарбаев  орта мектептің 10 сыныбына арналған  «Қазақ совет 
әдебиетi», 11 сыныбына арналған «Қазақ әдебиеті» оқулығы авторларының 
бiрi. 
     Мүсiлiм Базарбаев республиканың қоғамдық өмiрiне белсене араласты. 
Жоғары кеңестiң депутаты болып сайланды. Ғылыми кеңестердiң жетекшiсi 
және мүшесi болды. 
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      Көрнектi ғалым, белгiлi қоғам қайраткерi, бiлiктi ұстаз М.Базарбаев Отан 
алдында сiңiрген еңбегi үшiн екi мәрте «Еңбек Қызыл Ту» орденiмен, 
көптеген медальдармен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет таңдамалы ғылыми зерттеулерi 
/ Қазақстан Республикасы ғылым министрлiгi - Ғылым академиясы 
М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты /М.Базарбаев. – Алматы 
Ғылым, 1997. – 503 б. 
     Базарбаев М.  Көрікті ойдан – көркем сөз. – Алматы, 1994. 
     Базарбаев М.  Қаһарлы жылдар жыры. – Алматы, 1968. 
     Базарбаев М. Көрiктi ойдан – көркем сөз зерттеулер мен мақалалар 
/М.Базарбаев. – Алматы Рауан, 1994. – 387 б.   
     Қазақ әдебиетi 11-сыныпқа арналған оқулық / Х.Әдiбаев, М.Базарбаев, 
З.Қабдолов, Р.Нұрғалиев. – 2 бас. – Алматы Рауан, 1996. – 335 б. 

Ол туралы 
     Базарбаев Мүсілім // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: Білік, 
1999. – 142-143 б. 
     Базарбаев Мүсілім // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр: Анықтамалық. – 
Алматы: Ана тілі, 2004. – 65 б. 
      Базарбаев Мүсілім // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.2. –  Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 1999. – 45 б. 
      Базарбаев Мүсілім  (1927-1995) // Біздің элита = Наша элита. – Алматы: 
Қазақ университеті, 2009.  – 111-112 б.  
     Базарбаев Мүсілім // Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. – Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 2009.  – 192-193 б. 
     Базарбаев Мүсілім   // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық. – 
Алматы: Аруна, 2005. – 106-107 б. 
     Қозыбаев М. Жаны сұлу Мүсілім! (Базарбаев Мүсілім) // Қозыбаев М. 
Тұлғалар тұғыры  / құраст. І.Қозыбаев. – Алматы:  ҚазАқпарат, 2009 –  
379-381 б. 
      Мүсiлiм Базарбаев туралы естелiктер. – Алматы АБА «Айқос», 2001. 
– 264 б. 
         Әмина Н.   Мүсілім қалдырған мұра / Н. Әмина // Айқын. – 2007. – 2 
қараша. – Мүсілім Базарбаевтың 80 жылдығына байланысты Қызылорда қ. 
«М.Базарбаев – дарынды ғалым, абзал азамат» тақырыбындағы ғылыми 
танымдық конференция өткені жайлы. 
     Байтоғаева Г. Есте жүрген естелiк  / Г.Байтоғаева // Егемен Қазақстан. – 
1996. – 19 маусым.  – Мұхтар Әуезовтың  шәкiртi М.Базарбаев туралы. 
      Нарымбетов Ә. Көрнектi ғалым, қоғам және мемлекет қайраткерi              
/ Ә.Нарымбетов // Қазақстан Республикасы Ғылым министрлiгi - Ғылым 
Академиясы хабарлары. Тiл, әдебиет сер. – 1997. – № 2. – 72-76 б. – 
Әдебиетшi, сыншы М.Базарбаев – 70 жаста. 
      Орда Г.   Көрікті ойдан көркемсөз терген / Г. Орда // Ақиқат. – 2007. –      
№ 6. – 54-57 б.  –  Ғалым,қоғам қайраткері Мүсілім Базарбаев жайлы. 
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     Орда Г.   «Қазақтың маңдайына біткен ғалым, Барыңды елге беріп, түк те 
алмадың...» / Г. Орда // Айқын. – 2012. – 11 шілде. – Қоғам қайраткері, ғалым 
Мүсілім Базарбаев жайлы. 
 
 

15 мамыр - Халықаралық 
отбасы күні 

      Бұл  атаулы күн   1993 жылы  Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 
Ассамблеясының қарарымен бекітілген еді. Бұл күн әртүрлі мемлекеттердің 
қауымдастығының назарын отбасының көптеген проблемаларына аударту 
үшін  белгіленген болатын. Адам өмірі отбасынан басталады, адам отбасынан 
азамат болып қалыптасады. Отбасы - махаббат, құрмет, береке мен 
сүйіспеншіліктің көзі, соның негізінде кез келген өркениетті қоғам 
құрылады, онсыз адам өмір сүре алмайды. Отбасының дәулеттілігі - 
мемлекет дамуы мен прогресінің өлшемі. 
      Отбасы күнінде мұғалімдер оқушылардың отбасы жарастығы, 
татулығы мен отбасы мүшелеріне сүйіспеншілік сезімін арттыру мақсатында 
«Отбасы жарастығы» атты тақырыпта тәрбие сағатын өткізуге болады. 
Мұғалім оқушылардың отбасы жарастығы мен татулығы және ол арқылы 
адамдар қандай табыстарға жете алатындығы туралы түсініктерін дамыта 
түсу үшін «Ойланайық, пікірлесейік» айдарымен берілген сұрақтар бойынша 
әңгімелесу әдісін жүргізеді. Мұғалім әңгімелесу барысында оқушылардың 
түйген ойларын «Отбасы татулығы» атты аңыз әңгімемен жалғастырады. 
Жаңа ақпарат отбасы туралы оқушы білімдерін нығайта түседі. Содан соң 
«Сахналау» айдарымен берілген тапсырмаларды рөлдермен орындату 
арқылы отбасындағы үлкен мен кішінің бір-біріне ізет-құрметін, қарым-
қатынасын айқындай түседі. Сабақта әртүрлі ойындар да ойнатуға болады. 
Мыс: «Айналайын, толғанайын!» ойынында мұғалім оқушылардың ортаға 
кезекпен шығып, үлкен адамдардың өздерін еркелетіп, жақсы көріп айтатын 
сөздерін солардың дауыс ырғағына салып айтуды ұйымдастырады.        
«Назар аударыңыз» айдарымен берілген қорытындылау оқушылардың 
отбасы жарастығы мен сыйластығы туралы білімдерін бекітіп, сабақтан алған 
білімдерін бір ойға тоғыстырады. Оқушылар осы сабақтан алған әсерлерін 
«Әкем-әнім» әнін айтумен жалғастырып, мұғалім сабақты аяқтайды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
        Абакова С.  Ата-ананың бала тәрбиесіндегі рөлі (Уатсап желісі арқылы 
онлайн сұхбат) / С. Абакова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2021. – 
№ 2. – 30-31 б. 
        Абдрахманова К.   Отбасындағы бала тәрбиесі / К. Абдрахманова 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 2. – 24-25 б. 
      Азимова А.  Мектеп жасындағы бала тәрбиесіне отбасының әсері /А. 
Азимова//Мектептегі психология = Психология в школе.- 2021.- № 2.-36-40 б. 
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        Ахонова А.К.   Отбасындағы бала тәрбиесінің маңыздылығы                     
/ А. К. Ахонова // Мектепалды даярлық: мектепте және балабақшада = 
Предшкольная подготовка в школе и детском саду. – 2019. – № 3-4. – 2-3 б. 
       Әлқожаев Қ.   Отбасы - мемлекет болашағының кепілі / Қ. Әлқожаев 
// Заң. – 2020. – № 1. – 25-27 б. 
       Әуезханов Ә.Ә.   Отбасы - тәрбие бастауы / Ә. Ә. Әуезханов 
// Қызықты психология. – 2020. – № 1. – 3-4 б. 
        Байболова Ж.  Ата-ананың тәрбиесі - бала мінезінің іргетасы /Ж. 
Байболова// Республика ұстаздары. – 2021. – № 3-4. – 2-3 б. 
      Даутбекқызы Ы.  Қазіргі отбасында баланы жауапкершілікке тәрбиелеу 
/Ы. Даутбекқызы, Г. Т. Абилбакиева//Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі 
тану = Социальная педагогика и самопознание. – 2020. – № 6. – 16-17 б. 
        Дәүітова Н.   Балам бақытты болсын десеңіз / Н. Дәүітова // Республика 
ұстаздары. – 2020. – № 1-2. – 1,6 б.  –  Отбасындағы бала тәрбиесі. 
       Дыбысбаева Т.Ж.   «Менің бақытты отбасым» ата-аналар арасында 
дөңгелек үстелі  / Т. Ж. Дыбысбаева // Қызықты психология. – 2018. – № 4. – 
10-12 б.  –  Отбасы тәрбиесіндегі ата-аналардың балаға тәрбиелік ықпалы. 
       Есқазиева Д.Е.   «Отбасым - алтын ұям» ашық тәрбие сағаты                       
/ Д. Е. Есқазиева // Мектеп - 45 минут. – 2018. – № 4. – 34-35 б. 
        Жайманова Ш.Е.   Отбасында балаларға қатал қарауды ерте анықтау        
/ Ш. Е. Жайманова  // Колледж: кәсіби білім беру = Колледж: 
профессиональное обучение. – 2019. – № 12. – 11-13 б.  – Оқушыларға 
зорлық-зомбылық туралы мағлұмат беру, тұрмыстық зомбылыққа қарсы 
әрекет ету туралы заң жобасымен таныстыру, отбасындағы қатыгездік 
жайында, құқықтық тәрбие беру. 
        Жасөспірімнің жан дүниесін тану. Өтпелі жастан қалай өту керек, 
отбасылық ережелердің тиімділігі неде?// Қазақстан әйелдері. – 2020. –     
№ 2. – 14-15 б. 
        Жұмақан С.Ж.   Отбасында кітап оқу дағдысы / С. Ж. Жұмақан 
// Оқыту - тәрбиелеу технологиясы . – 2019. – № 5. – 37-39 б. 
       Қаймоллаева Е.   Менің отбасым  / Е. Қаймоллаева // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 6. – 28-30 б.  – Оқушыларды 
сүйіспеншілікке, сыйластыққа, қамқорлыққа тәрбиелеу. 
      Қосназарова С.Д.   Қазақ отбасындағы патриоттық тәрбиенің ролі және 
оның бүгінгі қоғамдағы мәні / С. Д. Қосназарова // Педагогика және өнер = 
Педагогика и искусство. – 2018. – № 3. – 24-28 б. 
      Кошмагамбетова К.К.   Отбасында баланы психологиялық дамуға баулу 
/ К. К. Кошмагамбетова // Қызықты психология. – 2018. – № 7-8. – 21-22 б. 
       Мұратханова Р.   Жалпыадамзаттық құндылықтар - бақытты отбасы 
құрудың кепілі / Р. Мұратханова // Қазақстан мектебі. – 2018. – № 6. – 15-18 
б.  –  Баку қаласында «Отбасы - адамзат мәдениетінің ошағы» тақырыбында 
XVII халықаралық педагогикалық оқуларының өтуі.                  
      Назарова М.  Отбасы  мен  мектеп  / М.Назарова  // Бала тәрбиесі. – 2019. 
– № 2. – 31-33 б.  – Бала тәрбиесіндегі отбасы мен мектептің ролі туралы. 
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      Наурыз А.  Адамның бақыты – балада А. Наурыз // Мектептегі сыныптан 
тыс жұмыстар. – 2021. – № 2. – 37-38 б. –  Жанұядағы бала тәрбиесі  
      Нұрылла Ә.Ш.   Отбасындағы рухани-адамгершілік тәрбие / Ә. Ш. 
Нұрылла // Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 
Факультативные работы. – 2019. – № 11-12. – 11-13 б. 
       Өмірзақова Ж.Ә.   Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі / Ж. Ә. Өмірзақова 
// Қызықты психология. – 2020. – № 2. – 29-30 б. 
       Сарсенгалиева Г.   Отбасы құндылығы / Г. Сарсенгалиева // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 1. – 4-6 б.  –  Отбасы тәрбиесінің мән-
маңызы, отбасы құндылықтарын дәріптеу. 
      Смағұл Б.   Әкенің қас-қабағы - баланың бас сабағы  / Б. Смағұл // Егемен 
Қазақстан. – 2019. – 27 қараша. – 8 б. –Отбасындағы әке тәрбиесінің рөлі. 
      Смайлова Қ.Қ.   Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас                    
/ Қ. Қ. Смайлова // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 
педагогика и самопознание. – 2018. – № 3. – 10-11 б. 
       Тургумбекова Г.Е.   «Менің отбасым - менің байлығым»                              
/ Г. Е. Тургумбекова // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = 
Социальная педагогика и самопознание. – 2018. – № 2. – 20-21 б. 
     Түкиев А.   Жасөспірімдер қылмысына айыпты ма? / А. Түкиев 
// Заң газеті. – 2020. – 7 қаңтар. – 1,8 б. –  Кәмелетке толмаған 
жасөспірімдер қылмысына әлеуметтік теңсіздік пен отбасындағы түрлі 
жағдайлардың әсер  етуі, негізгі тәрбие ата-анасының міндеті  және 
мектепте мұғалімнің тәрбие жұмысын жүргізуі туралы. 
     Утегенова Д.М.  Жеке тұлға қасиеттерін қалыптастырудағы отбасы мен 
қоғамның маңызы /Д. М. Утегенова//Қазақстан орта мектебі = Средняя 
школа Казахстана. – 2020. – № 9-10. – 9-12 б. 

 

       Шағырбаева А.   Тәрбиенің тамаша мектебі - отбасы / А. Шағырбаева 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 6. – 26-28 б. 
 

25 мамыр - Соңғы қоңырау 
       Соңғы қоңырау – оқуды тәмамдайтын оқушылардың дәстүрлі мерекесі. 
Мектептерде соңғы қоңыраулар мамырдың соңында өткізіледі. Бұл кезде оқу 
аяқталады, ал бітіру емтихандары әлі басталмайды.  Соңғы қоңырау мектеп 
оқушылары үшін  оқу жылының аяқталуын білдірсе, мектеп бітірушілер үшін 
соңғы қоңырау бүкіл сабақтарымен, үзілістерімен және бақылау 
сабақтарымен, үй тапсырмаларымен бірге көпжылдық оқу  процесінің 
аяқталуын  білдіреді. 
        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. 
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        Салтанатты мерекеге  қыздар мектеп киімін, кей жағдайда – ақ блузка 
мен қара, көк түсті белдемше  киеді. Жеткіншектер бұл күні  дәстүрлі костюм 
киеді.  
         Соңғы қоңырауға дәстүр бойынша  мектеп бітіруші жасөспірімдер мен 
қыздар киімнің үстіне көгілдір түсті «Жас түлек» деген жазуы бар таспа 
тағады, ал киімдеріне кейде кішкентай қоңыраушалар, немесе қоңыраушалар 
түріндегі белгілер бекітіп алады. Мектепті үздік бітіріп, «Алтын белгіге»    
үміткер түлектер «Алтын белгі» деген жазуы бар таспа тағады. 
         Мерекелеу кезінде символдық тұрғыда сабақтың басталғанын не 
аяқталғанын білдіретін мектеп қоңырауын бейнелейтін қоңыраушаны 
сыңғырлатады. Бұл ретте әдетте қоңыраушаны түлектің иығына мінген  
бірінші сынып оқушысы ұл немесе қыз бала сыңғырлатады. Көбіне түлектер 
аспанға әуе шарларын жібереді, алғашқы мектеп вальсін  билейді. Мереке 
әдетте  концерттік бағдарламамен аяқталады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
        Акашаева Л.  Алтын ұя – мектебім / Л.Акашаева // Мектептегі 
мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – № 6. – 17-18 б.  – 
Соңғы қоңырау салатанатын өткізу  сценарийі. 
        Әбіш Т.   Нұрлан Ноғаев: Мектеппен қоштасу қалтаға салмақ салмауға 
тиіс / Т. Әбіш  //Президент және халық. – 2018. – 27 көкек. – 3 б.  – Атырау 
облысы мектептерінде соңғы қоңырау салтанатты шараны қарапайым өткізу 
жайында. 
         Баильдинова Қ.Т. Ұшырса ұямыз, қалайша қиямыз! / Қ.Т.Баильдинова   
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – № 4. 
– 27-30 б.  – Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты 
түлектерінің  соңғы қоңырауы.  
        Бүркітбаева М.Ж.  Сыңғырла, күміс қоңырау  /М.Ж.Бүркітбаева  // Бала 
тәрбиесі. – 2020. – № 5. – 16-22 б.  –  Соңғы қоңырау өткізу сценарийі. 
        Ескендір Р. Ақжол, жас түлек! / Р.Ескендір // Алматы ақшамы. – 2020. – 
4 маусым.  – Алматы қ. № 59 мектепте «Күміс қоңырау»  атты  мектеп 
бітіруші  түлектерге  арналған  соңғы  қоңырау мерекесі  өткені туралы. 
       Ескендір Р.  Көңілде көп арман / Р.Ескендір // Алматы ақшамы. – 2020. – 
6 маусым.  – Төтенше жағдай кезінде де соңғы қоңырау өткізіп, түлектерін 
шығарып салған Алматы қаласының мектептері туралы. 

Жанасыл А. Соңғы қоңырау таяды: ұстазға сыйлық беру міндет пе? / А. 
Жанасыл //  Aiqyn. – 2021. – 15 мамыр. – 6 б. – Соңғы қоңырау мен 
мұғалімдер мерекесі кезіндегі берілетін сыйлықтар жайлы. 
       Жүсіп Н.   Мектеп бітірушілер және мейірім / Н. Жүсіп 
// Aйқын. – 2019. – 18 мамыр. – 1 б. – Мектепті бітірушілердің соңғы 
қоңырауды өткізу шаралары жайында. 
       Искакова М. Соғыл, соңғы қоңырау! / М.Искакова  // Мектептегі 
мерекелер. – 2018. – № 6. – 10-13 б. 
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      Казиева А.А. Сыңғырла, соңғы қоңырау  / А.А.Казиева  // Мектептегі 
мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – № 4. – 25-27 б. –  
Соңғы  қоңырау  мерекесін өткізу сценарийі. 
         Мерей М. Сағың сынбасын, жас түлек! / М.Мерей // Жас Алаш. –2018. 
24 мамыр.  –  25 мамыр – Соңғы қоңырау салтанаты алдында  түлектерге  
сәттілік тілеу.                                                                                                                                                                                         
       Сүлеймен Г.   Сыңғырла, соңғы қоңырау / Г. Сүлеймен //Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 5. – 55-60 б. 
     «Соңғы қоңырау» сыңғыры // Алматы ақшамы. – 2019. – 25 мамыр. –         
16 б.  – Балаларының  соңғы  қоңырауы  жайында  ата-аналардың   лебіздері  
/әзірлеген  Р.Ескендір. 

Соңғы қоңырау, бесінші тоқсан және ҰБТ / дайынд. Д. Маратова            
//  Ұлан. – 2021. – 18 мамыр. – 1,3 б. – Соңғы қоңырау ашық алаңда өткізу 
жайында. 
      Сыңғырла, соңғы қоңырау  / С. Жарболина   т.б. // Оқыту-тәрбиелеу 
технологиясы. – 2018. – № 2.   - 55-57 б.  – Соңғы қоңырау мерекесін 
өткізудің сценарийі.                
     Үкібаева  Ж.Х. Қош сүйікті мектеп, сазды әуен  / Ж.Х.Үкібаева                    
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – № 6. 
– 15-16 б.  –   Соңғы қоңырау салтанаты. 
      Шотбайқызы А. Соңғы қоңырау: Пандемиядан қандай сабақ алдық   / А. 
Шотбайқызы //  Егемен Қазақстан. – 2021. – 25 мамыр. – 8 б. – Қашықтан 
оқыту кезіндегі білім, соңғы қоңырау, жазғы мектептердің ашылуы жайында. 
      Шотбайқызы А. Сыңғырла, соңғы қоңырау! / А. Шотбайқызы                  
//  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 26 мамыр. – 8 б. – 2020–2021 оқу жылындағы 
мектеп оқушыларының соңғы қоңырауы. 
 
 
Мамыр 
26 жұлдыз 

Әдебиет зерттеуші-ғалым, филология ғылымдарының 
докторы Алма Мүтәліпқызы Қыраубаеваның туғанына 
75 жыл (26.5.1947– 5.2.2001) 

     Қыраубаева Алма Мүтәліпқызы 1947 ж. Қызылорда облысы Сырдария 
ауданы, Бірқазан  бекетінде дүниеге келген. 
     1970 жылы  Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университеті)  филология факультетін бітірген. 
     1970-1973 жылдары университеттің аспирантурасында оқыды. 1974 жылы 
«Қисас-и Рабғузи», «Махаббат наманың» идеялық-көркемдік ерекшеліктері» 
деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғаған. 
     1974 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық 
университетінің (қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) 
филология факультетінде ассистент, 1978 жылы аға оқытушы, 1981 жылдан 
доцент  болып қызмет істеді. 
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     1998-2000 жж. осы университетте  әдебиет кафедрасының профессоры 
болды.      2000-2001 жж. Еуразия ұлттық университетінде профессор, Қазақ 
ұлттық музыка академиясында кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарған. 
       А.Қыраубаева қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі мен қазақ әдебиетіндегі 
шығыс поэзиясының ықпалы жөніндегі мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізді. 
      Ж.Жабаевтың ұмытылған ән-термелерін жинақтап, өз орындауында Қазақ 
радиосының алтын  қорына  жаздырып, «Жамбыл әуендері» жинағын 
құрастырған.     А.Қыраубаева Жамбыл атындағы халықаралық  сыйлықтың 
иегері. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
     Қыраубаева А.  Ғасырлар мұрасы: (ХІІ-ХІҮ ғасырлардағы түркі тілді 
әдебиет). – Алматы: Мектеп, 1988. – 163 б. 
     Қыраубаева А. Ежелгі дәуір әдебиеті: қазақ әдебиетін тереңдетіп 
оқытатын мектептерге арналған оқу құралы. 3 бас. – Алматы: Мектеп, 2003. – 
88 б. 
    Қыраубайқызы А. Ежелгі әдебиет: мектеп, лицей, гимназияға  арналған 
оқулық. – Алматы: Әл-Фараби, 1996. – 132 б. 
    Қыраубаева А. Бес томдық шығармалар жинағы. Т.1. Ғасырлар мұрасы. – 
Алматы: Өнер, 2008. – 303 б. 
    Қыраубайқызы А.  Бес томдық шығармалар жинағы. Т.2. Ежелгі әдебиет. – 
Алматы: Өнер, 2008. – 213 б. 
    Қыраубаева А.  Қисса  жанрының  өзіндік  ерекшеліктері. – Алматы, 1985. 
    Қыраубаева А.  Абайдың  поэмалары.  – Алматы, 1985 
    Қыраубаева А.  Шығыстық   қисса-дастандар. – Алматы, 1997. 
    Қыраубаева А.  Шығыстық қисса-дастандар. 5 томдық шығармалар 
жинағы. 3-том. Томды баспаға әзірлеген С.Дәрібайұлы. — Алматы: Өнер, 
2010. — 344 бет.     
    Қыраубаева А. Бес томдық шығармалар жинағы. Т.1. Ғасырлар мұрасы       
/ А. Қыраубаева; ред. Ж. Мәзбаева. – Алматы: Өнер, 2008. – 304 б.  
     Қыраубаева А.   Бес томдық шығармалар жинағы. Т.2. Ежелгі әдебиет         
/ А. Қыраубаева ; ред. Ж. Мәзбаева. – Алматы: Өнер, 2008. – 216 б.  
      Қыраубаева А.      Бес томдық шығармалар жинағы. Т.3. Шығыстық 
қисса-дастандар / А. Қыраубаева; ред. Г. Мұзафарова. – Алматы: Өнер, 2010. 
–    344 б 
     Қыраубаева А.      Бес томдық шығармалар жинағы. Т.4. Жаным садаға: 
деректі әңгімелер және мақалалар / А.Қыраубаева; ред. Г. Мұзафарова. –
 Алматы:  Өнер, 2011. – 344 б 
    Қыраубаева А.      Бес томдық шығармалар жинағы. Т.5. Мыңжылдық 
жолаушы: көркем әңгімелер, ғылыми мақалалар, естеліктер /А. Қыраубаева. 
– Алматы:  Өнер, 2012. – 528 б. 
      Қыраубаева А.     Имандылық әңгімелері /А. Қыраубаева. – Алматы : 
Таймас, 2012. – 16 б. сур.  
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      Бір қыз бен он алты ақын: айтыс / ред. Г. Әдуова; құраст. 
А. Қыраубаева. – Алматы: Жалын, 1985. – 256 б. – (Алтын сандық). 
     Қыраубайқызы А. Мың жылдық жолаушы /А.Қыраубайқызы // Заман 
Қазақстан. – 1997. – 13 маусым. –  М.Жолдасбеков 60 жаста. 

Ол туралы: 
     Қыраубаева Алма Мүтәліпқызы  // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық 
анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 346 б. 
     Қыраубаева Алма Мүтәліпқызы //Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – 
Алматы: Білік, 1999. – 440 б. 
     Қыраубаева Алма Мүтәліпқызы (26.5.1947 – 5.2.2001 ) // Қазақстан: 
Ұлттық энциклопедия. Т.6. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас 
редакциясы, 2004. – 195 б. 
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     Әбдір К. А. Қыраубаева «Рабғузи қиссасындағы» «Қисса Жүсіп» туралы     
/ К.Әбдір  // Ұлт тағылымы. – 2009. – № 2. – 283-288 б. 
     Әбдірова К. Хорезмидің «Махаббатнама» дастаны А.Қыраубаева 
зерттеуінде / К.Әбдірова // Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің хабаршысы. Қоғамдық ғылымдар сер. – 2008. – № 2. – 118-
124 б. 
      Ергөбек  Қ. Қайран қазақ қыздары! (триптих) /Қ.Ергөбек  //Егемен 
Қазақстан. – 2011. – 11 наурыз.  – Әдебиетші ғалым Алма Қыраубайқызы 
туралы. 
       Жаныбаева Қ.   Күн шапағы бәріне бірдей  / Қ. Жаныбаева // Айқын. – 
2017. – 23 мамыр. – Ұлағатты ұстаз, ғибратты ғалым Алма Қыраубаева 
туралы. 
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Қыраубайқызы жайлы. 
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2013. – 20 маусым.  –  Ұстаз Алма Қыраубаева туралы. 
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мамыр. –  Ғалым, ұстаз Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева туралы. 
       Сарбасов Б.   Ұлтын ұлықтаған ұлағатты ұстаз (Алма Қыраубаеваның 
туғанына 70 жыл) / Б. Сарбасов // Алматы ақшамы. – 2017. – 23 қыркүйек. 
       Тілепов Ж. Еңбегі ерлікке тең күрескер Алма /Ж.Тілепов //Ақиқат. – 
2010. – № 12. – 50-53 б.  – Ғалым, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева туралы 
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      Ұмытылмайтын Алма / дайындаған Жанар Әбсадық // Қазақ әдебиеті. – 
2017. – 26 мамыр. –  Ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор 
Алма  Қыраубаева туралы.  
     Ысқақұлы Д.   Ғалымның асыл арманы / Д. Ысқақұлы // Егемен 
Қазақстан. – 2017. – 10 қазан. – Дарынды ғалым, ұстаз Алма Қыраубаева 
туралы. 
 
 
Мамыр 
27 жұлдыз 

Әдебиет зерттеушісі, мемлекет және қоғам қайраткері, 
филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР 
Білім министрі (1987-1988), ҚР Президенттік мәдениет 
орталығының директоры Мырзатай Жолдасбековтың 
туғанына 85 жыл (27.05.1937). 

      Жолдасбеков Мырзатай Жамбыл облысы Талас ауданы Қызылтау 
селосында 1937 жылы 27 мамырда дүниеге келдi. 
      1954 жылы бұрынғы Шолақтау қазiргi Қаратау қаласындағы 10 жылдық 
мектептi үздiк бiтiргеннен кейiн Талас ауданындағы Ақкөл ауылдық 
кеңесiнде хатшы болды. 1955 жылы Қазақ мемлекеттiк университетiнiң 
(қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) қазақ тiлi мен 
әдебиетi факультетiне оқуға түсiп, 1960 жылы бiтiрген соң, университетте 
оқытушылыққа қалдырылды. Осы университеттiң қазақ әдебиетi 
кафедрасында ассистент және аға оқытушы, доцент, филология 
факультетiнiң деканы болды. 
      1977-1987 жылдар аралығында Талдықорған педагогика институтында 
ректор, 1987 жылдан 1988 жылға дейiн, Қазақ КСР Оқу  министрi, ҚР 
Халыққа білім беру министрінің бірінші орынбасары   болды. 
      1988-1990 жылдары Қазақстан Коммунистiк партиясы Орталық 
Комитетiнiң Идеологиялық бөлiмiнiң меңгерушiсi, 1990-1991 жылдары 
Президенттiк Кеңестiң мүшесi болды. 1991-1993 жылдары Премьер 
министрдiң орынбасары, Қазақстан Республикасы Президентiнiң кеңесшiсi 
болды. 
      1993 жылдың тамыз айынан 1996 жылдың аяғына дейiн Қазақстан 
Республикасының Иран Ислам Республикасындағы тұңғыш Төтенше және 
Өкiлеттi елшiсi болды. 1997 жылы ашылған Қазақ мемлекеттік 
Дипломатиялық  академиясының тұңғыш ректоры болды. 
      Түркiстан, Талдықорған және Қазақ мемлекеттiк ұлттық 
университеттерiнiң құрметтi профессоры, ғылым докторы. «Асыл арналар», 
«Тоқсан толғау», «Жүз жыл жырлаған жүрек», «Асыл сөздің атасы» атты  
ғылыми монографиялар мен зерттеулердің,  «Ел тағдыры – ер тағдыры» атты 
елшілік қызметтің қыр-сыры туралы  кiтаптың және «Жас Жамбыл», «Ақиқат 
пен Аңыз» киносценарийлерiнiң авторы. 2000-2004 жылдары Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия  мемлекеттiк университетiнiң ректоры. 2004-2006 
жылдары «Еуразия» гуманитарлық ғылыми-зерттеу орталығының басшысы, 
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2005 жылы «Еуразия ғалымдарының одағы» қоғамдық қорының Президенті 
болып сайланды. 
        2006 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Президенттік Мәдениет 
орталығының директоры болды. 2012 жылдан бастап  Қазақтың ұлттық өнер 
университеті жанындағы  Қорқыт ата атындағы ғылыми-зерттеу  
орталығының директоры. 
        Атқарған еңбектерi үшiн «Халықтар достығы»,    «Құрмет» және 
«Парасат»  ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталды. 
«Астана қаласының құрметті азаматы». 
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13-22 б.  –  Ақын М.Мақатаев туралы 
      Жолдасбеков М. Бақыт бағалағанның ғана басында тұрады                          
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Білік, 1999. – 268-269 б. 
     Жолдасбеков Мырзатай // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық 
анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 221 б. 
     Жолдасбеков Мырзатай // Біздің элита = Наша элита. – Алматы: Қазақ 
университеті, 2009. – 286-287 б. 
     Жолдасбеков Мырзатай (27.5.1937) // Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. 
– Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 436-437 б. 
     Жолдасбеков Мырзатай // Қазақстан Республикасының Білім 
министрлері: биобиблиографиялық көрсеткіш.  – Алматы, 2001. – 66-69 б. 
         Алкая Э. (Түркия).   Қазақ тілінде жаңашаланған «Қорқыт ата кітабы»       
/ Алкая Э. (Түркия) // Eгемен Қазақстан. – 2020. – 5 ақпан. – 9 б. –  Қазақ 
тілінде жаңашалаған авторлар: М.Жолдасбеков, Г.Шадиева 

     Бодаубай Б.   «Бөбек». Телемарафон. Сын сағатта / Б. Бодаубай // Егемен 
Қазақстан. – 2014. – 24 қыркүйек. – Жазушы, ғалым. қоғам қайраткері 
Мырзатай Жолдасбековпен «Бөбек» қорының алғаш құрылуы және 1992 
жылғы қазақ-шешен оқиғасы туралы сұхбат                     
      Бодаубай Б.   Алдымызда ағалар бар ай маңдай / Б. Бодаубай // Егемен 
Қазақстан. – 2011. – 28 желтоқсан. – Ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері 
Мырзатай Жолдасбеков туралы. 
       Бодаубай Б.   Күлтегін - біздің бабамыз  / Б. Бодаубай // Егемен 
Қазақстан. – 2012. – 25 мамыр. –  Ғалым Мырзатай Жолдасбековпен сұхбат 
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     Бодаубай Б.   Ұлы даланың Ұлы жырауы  / Б. Бодаубай 
// Түркістан. – 2018. – 19 сәуір. – 9 б. – М.Жолдасбековтің «Асылдарым» 
кітабынан ақын Ж.Жабаев туралы 
      Дәуренбеков Н.   Атанғаным Мырзатай - ел арқасы / Н. Дәуренбеков 
// Айқын. – 2017. – 26 желтоқсан.– Сыр елінде көрнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері, ғалым-жазушы, дипломат, филология ғылымдарының докторы, 
профессор, белгілі түрколог, академик Мырзатай Жолдасбековтің 80 
жылдығына арналған «Атанғаным Мырзатай - ел арқасы» атты  кеш өтті. 
     Дәдебаев Ж. Тереңнен терген маржан / Ж.Дәдебаев  // Қазақ әдебиетi. – 
1997. – 3 маусым. – М.Жолдасбековтың 60 жасқа толуына орай. 
       Қаупынбайұлы Т. Баба жырдың Баяны / Т.Қаупынбайұлы  // Жетiсу. – 
1997. – 17 қыркүйек. – Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi 
Дипломатиялық академиясының ректоры М.Жолдасбеков туралы 
      Қыраубайқызы А. Мың жылдық жолаушы / А.Қыраубайқызы // Заман 
Қазақстан. – 1997. – 13 маусым. – М.Жолдасбеков 60 жаста. 
      Молдағалиев Т. Төрi бар азамат /Т.Молдағалиев // Егемен Қазақстан. – 
1997. – 23 мамыр. – Әдебиетшi М.Жолдасбеков туралы. 
     Нұрғожаев Ж.   Алтын сөзді абызым  / Ж. Нұрғожаев 
// Жетісу. – 2013. – 28 желтоқсан.  – Мемлекет және қоғам қайраткері 
Мырзатай Жолдасбеков жайлы. 
       Оңғарсынова Ф.   Аға / Ф. Оңғарсынова // Астана ақшамы. – 2012. – 26 
мамыр. – Ғалым Мырзатай Жолдасбеков туралы.        
      Рахымбек С.   Данамен дидарласу / С. Рахымбек // Астана ақшамы. – 
2012. – 26 мамыр. –  Ғалым  Мырзатай  Жолдасбеков туралы. 
      Садықов Ә. Өнермен өрнектелген өмiрбаян / Ә.Садықов, Р.С.Тұрысбек     
// Түркiстан. – 1997. – 11-17 маусым. – М.Жолдасбеков 60 жаста. 
       Тұрысбек Р. Ар iсiнiң ардақтысы /Р.Тұрысбек  // Қазақ тiлi мен әдебиетi. 
– 1997. – № 11-12. – 111-115 б. – Әдебиетшi-ғалым  М.Жолдасбеков туралы.                   
      Шүкірбеков Б.   Қазақтың қайыспас қара нары / Б. Шүкірбеков                  
// Қазақстан-Заман. – 2012. – 24 мамыр. – Ғалым, қоғам қайраткері Мырзатай 
Жолдабеков туралы. 
 

31 мамыр - Саяси  қуғын-сүргін    
құрбандарын еске алу күні 

           Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 5 сәуірдегі № 
3443 Жарлығына сәйкес 31 мамыр - саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 
күні ұлттық тарихты зерделеу, ұрпақтар сабақтастығы, жалпыұлттық келісім, 
халықтық бірлікті нығайтуға бағытталған. 

Бұл күні ең алдымен, 1937 жылы жазықсыздан-жазықсыз атылып 
кеткен алаш ардақтыларын еске аламыз. Зерттеушілердің деректері бойынша, 
1921 жылдан 1954 жылға дейін бұрынғы Кеңес Одағында сотталғандардың 
жалпы саны  3 миллион 777 мың болса, олардың ішінде 642 мың адамға ең 
жоғары жаза қолдану үкімі шығарылған. Қазақстанда саяси себептер 
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бойынша 100 мың адам сотталған, 25 мыңнан астам адам ату жазасына 
кесілген.  
      Халықтың ұлттық, азаматтық және мемлекеттік сана-сезімдерінің 
қалыптасуындағы алғашқы қазақ демократтарының тарихи рөлін көрсетуге 
талпыну мақсатында «31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 
күніне» орай «Алаш арыстары» тәрбие сағатын өткізуге болады. Тәрбие 
сағатының жоспарына  Алаш қозғалысының әлеуметтік салдары, Алашорда 
бағдарламасы мен мақсаттары және алаш азаматтары жайлы оқушылардың 
баяндамаларын кіргізуге болады. Оқушылардың «Алаш» партиясының 
көрнекті қайраткерлерінің өмір жолы, еңбектері туралы жинаған 
материалдарынан көрмелер ұйымдастыруға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
       Алдажұманов Қ.   Ұлтқа жасалған қылмыс / Қ. Алдажұманов // Ана тілі. 
– 2019. – 30 мамыр - 5 маусым. – Ашаршылық туралы. 
       Аллаберген Д.   Алғашқы редактор да атылып кеткен еді                             
/ Д. Аллаберген  // Айқын. – 2020. – 30 мамыр. – Семейде шыққан 
«Жұмысшы» газетінің алғашқы редакторы Мақсұт Тайшыбаев туралы және 
басқа да репрессияға ұшыраған азаматтар туралы.  
         Ахмет А.   Архив деректеріндегі ашаршылық жайы / А. Ахмет 
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 27 мамыр. 
        Аштық: «Ұлттық қасірет күн» жариялануы керек  
// Қазақ әдебиеті. – 2019. – 31 мамыр-6 маусым. – Саяси қуғын-сүргін және 
ашаршылық құрбандарын еске алу күніне байланысты өткен басқосуға 
белгілі тарихшылар Т.Омарбеков, М.Қойгелді, Қ.Алдажұманов, С.Шілдебай 
қатысып, редакция журналистерінің сұрақтарына жауап берді. 

Әбжанов Х. Қазақстандағы қуғын – сүргін және ұлт менталитеті / Х. 
Әбжанов //  Aqiqat. – 2021. – № 5. – 17–26 б. 
         Әкебаев Б.   Қолдан жасалған қасірет / Б. Әкебаев  //Ана тілі. – 2017. – 
10-15 наурыз. – 1930-31 жылдардағы ашаршылық туралы. 
      Әнесұлы Ж.   Алаш туын көтергендер / Ж. Әнесұлы //Президент және 
халық. – 2017. – 20 қаңтар. – Алаш қозғалысына 100 жыл.           
       Әнуарбек Ә.   Алаштың туы астында арыстарымыз жанкешті 
күрескерліктің үлгісін көрсетті / Ә. Әнуарбек  // Түркістан. – 2017. – 19 қазан. 
– Алашорда 100 жыл 
        Бек К.    Нәубет / К. Бек // Жас Алаш. – 2020. – 29 мамыр. – 31 мамыр - 
Саяси қуған-сүргін құрбандарын еске алу күні. 
       Бектас Г.   Алаш - қазақтың темірқазығы  / Г. Бектас //Айқын. – 2017. – 
21 қаңтар. – 2017 жылы - Алаш қозғалысының 100 жылдығы. 
       Жұртбай Т.   Соңғы маусым  / Т. Жұртбай // Қазақ әдебиеті. – 2017. – 15 
желтоқсан. – Қазақстандағы ашаршылық кезіндегі Алаш зиялыларының 
қайраткерлігі. 
       Жүз жыл бұрын және бүгін  // Қазақ әдебиеті. – 2017. – 19 мамыр. – 
Кеңестік кезеңдегі қазақ даласындағы ашаршылық туралы ой бөліскен 
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ғалымдар М.Қойгелдиев, Т.Жұртбай, Д.Қатранұлы / дайындаған Гүлім 
Нұрланқызы. 
        Замана зұлматы. Ашаршылық кезеңдері бөлек қаралуы тиіс                
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 1 маусым.  – 31 мамыр - Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күніне орай ғалымдар, жазушылар, журналистер, 
қоғам қайраткерлері қатысқан онлайн дөңгелек үстел өтті. 
        Киндлер Р.   Ашаршылықтан қазақтар өте көп зардап шеккен                    
/ Р. Киндлер // Егемен Қазақстан. – 2020. – 1 маусым. – Неміс тарихшысы 
Роберт Киндлермен әңгіме  / әңгімелескен Абай Асанкелдіұлы. 
       Қабышұлы Ғ.   Ашаршылықтың «астары» мен «тысы» / Ғ. Қабышұлы 
// Қазақ әдебиеті. – 2019. – 24-30 мамыр. 
        Қойшыбаев Б.   Алашордашылар және саяси қуғын-сүргін. Алаш 
қозғалысына 100 жыл / Б. Қойшыбаев // Президент және халық. – 2017. – 20 
қазан. 
      Қойшыбаев Б.  Ашаршылық құрбандарына мәңгі борыштымыз                  
/ Б.Қойшыбаев // Жас Алаш. – 2018. – 31 мамыр. – 1930 жылдардағы 
ашаршылық туралы. 
     Қойшыбаев Б.   30-жылдардағы ашаршылық: себептері, салдары                 
/  Б. Қойшыбаев  // Алматы ақшамы. – 2018. – 31 мамыр. 
     Қойшыбаев Б.   Халық жады мәңгілік. Ашаршылық құрбандарын еске алу 
күні / Б. Қойшыбаев  // Алматы ақшамы. – 2019. – 30 мамыр. 
      Қозыбақова Ф.   Тұрар Рысқұлов және аштықпен күрес / Ф. Қозыбақова, 
Б.Тілеп (Тілепі)  // Қазақ тарихы. – 2019. – № 1. – 29-30 б. 
     Қойшыбаев Б.   Ашаршылықтың ащы шындығын әлем білсін                      
/ Б. Қойшыбаев  // Айқын. – 2020. – 29 мамыр. 
      Құрманбаева А.   Тау тұлғалары биіктей түскен Алаш арыстарын ұлықтау 
- ұлттығымыздың кепілі / А. Құрманбаева  // Түркістан. – 2017. – 30 қараша. – 
«Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің 100 жылдығына орай. 
      Мәмет С.   Алапат аштық, сұм соғыс өмірін қиды қаншаның... / С. Мәмет 
// Егемен  Қазақстан. – 2020. – 20 мамыр. 
     Мұхатова О.Х.   Қазақстандағы ашаршылықтың себептері мен 
зардаптары / О. Х. Мұхатова // Тарих Қазақстан мектебінде=История в 
казахстанской школе. – 2017. – № 4-5. – 10-19 б. 

Мұхатова О.Х. Қазақстандағы 1920–1930 жылдардағы халық ағарту 
комиссариатының қызметі туралы архив деректері / О.Х. Мұхатова 
 //  Отан тарихы. – 2021. – № 1. – 15–28 б. 
      Сәрсенбай Қ.   Қасіретті түсіне алмағаннан қасиет те күтуге болмайды. 
Бұл күнді «Ұлттық аза тұту күні» деп жарияласа болмас па? / Қ. Сәрсенбай 
// Алматы ақшамы. – 2020. – 30 мамыр. – 31 мамыр - Саяси қуған сүргін 
құрбандарын еске алу күні. 
        Сүндетұлы Қ.   Қуғын-сүргін құрбандары  / Қ. Сүндетұлы  // Ана тілі. – 
2018. – 8-14 ақпан. – 30 жылдардың қуғын-сүргін құрбандары, Батыс 
Қазақстан облысында қызмет еткен Халел Досмұхамедұлы, Төлепкерей 
Өтеулиев, Серікқали Жақыпов, Шияп Қожахметов туралы. 
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      Омарбеков Т.   Ашаршылық апаты анықталды ма? / Т. Омарбеков 
// Жас Алаш. – 2020. – 29 мамыр. – 31 мамыр - Саяси қуған-сүргін 
құрбандарын еске алу күні. 

Омарбеков Т. Саяси қуғын–сүргіндердің тарихы қайта қарауды қажет 
етедін / Т. Омарбеков //  Жас Алаш. – 2021. – 3 маусым. – 6 б. 
        Тұрсын Х.   Қасіреттен қасиет іздеген  / Х. Тұрсын, К.Беркімбаев             
// Алматы ақшамы. – 2018. – 31 мамыр. – Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу күні. 
        Хасан С.   СЛОН сорлатқан қазақтар / С. Хасан  // Айқын. – 2017. –8 
сәуір. –  Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) деп аталған 
Ресейдің Архангельск облысындағы Соловки аралдарындағы лагерде болған 
қазақтар. 
       Хамидуллина Д.   Шахзада Шонанова (Қаратаева) - саяси қуғын-сүргін 
құрбаны болған қазақ қызы / Д. Хамидуллина, Ы.Қатарова 
// Қазақ тарихы. – 2018. – № 8. – 43-46 б. 
      Хасан С.   Қазақ байлары қалай қуғындалды? / С. Хасан // Айқын. – 2020. 
– 30 мамыр.  – 1928 жылғы кәмпеске туралы 

            Шәріп А.   Депортация - Ұлы дала қасіреті / А. Шәріп // Айқын. – 2020. – 
30 мамыр. – 31 мамыр - қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. 
 
 

1 маусым - Халықаралық 
балаларды қорғау күні 

          Бүкіл әлемде 1-ші маусым Балаларды қорғау күні ретінде аталып өтіп, 
ескі халықаралық мейрамдардың бірінен саналады. Оны өткізу жөнінде 
шешім 1949 жылдың қараша айында Халықаралық демократиялық әйелдер 
федерациясының арнайы сессиясында қабылданды. Алғашқы халықаралық 
балаларды қорғау күні 1950 жылы өткізілді БҰҰ аталған бастаманы дер 
кезінде қолдап, балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғауды өз 
қызметінің басты бағыттарының біріне айналдырды.  
      Балаларды қорғау күні мереке ғана емес, сонымен қатар, болашаққа 
бағдар жасайтын маңызды шараның бірі. Адамзаттың алдында тұрған зор 
міндет - болашақ ұрпақтың бақытты өмірін қалыптастыру. Айтулы мерекеде 
елімізде  балаларға арналған концерттік бағдарламалар, түрлі сахналық 
қойылымдар ұйымдастырылады.      Көрсетілетін барлық шаралар тек 
балалар үшін. Барлығы жарасымды.  Саябақтар да  мереке күні балаларды 
ерекше ілтипатпен құшақ жая қарсы алады.  Саябақтың дәл ортасында 
орналасқан су бұрқақ, балалар ойнайтын алаңқай, су шашылып, тазаланған 
жасыл аллеялар мен сырланған орындықтар  халықтың тынысын ашқандай 
әсер қалдырады. Осындай таза аудан бейнесімен сәбидің таза күлкісімен 
үндескен саябақтағы мерекеде балаларға қайырымдылық қорының 
ұйымдастырған «тәтті үстелден» тегін тәттілер және сыйлықтар жиынтығы 
таратылады. Осы мерекеде өнерлі балалардың өнерін тамашалап, спорт 
жарыстарын өткізіп, асфальтқа «Менің бақытты балалық шағым» деген 
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тақырыпта сурет салудан жарыстар өткізіледі. Дегенмен бұл атаулы күн 
балалардың көңілін көтеретін мереке ғана емес, қоғамда балалардың 
құқықтарының сақталуы мен оларға тиісті жағдай жасау қажеттігін еске 
түсіретіндігімен де маңызды. Бүгінде елімізде 18 жасқа дейінгі 
жасөспірімдердің саны 3 миллионнан асады. Мемлекет халықтың осы бір 
бөлігіне баса назар аудару үшін, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1994- жылы 
балалар құқығы туралы конвенцияға қол қойды. 
        Осы мерекеде балаларға Конвенцияда қарастырылған құқықтары 
жөнінде түсіндіру мақсатында мектепте түрлі көпшілік жұмыстар өткізуге 
болады: бастауыш сынып оқушыларына «Жақсыдан үйрен, жаманнан 
жирен» атты Ы.Алтынсаринның әңгімелері бойынша ертеңгілік, орта буын 
оқушыларына «Сен және сенің құқықтарың» атты сұрақ-жауап кеші,  жоғары 
сынып оқушыларына «Адам және заң» атты ішкі істер органы, заң 
қызметкерлерімен әңгіме, сұрақ-жауап, видеосюжеттер арқылы кездесу 
кешін өткізуге болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
       Қазақстан Республикасы. Заң. Балаларды қорғау және баланы 
шетелдік асырап алуға қатысты ынтымақтастық туралы конвенцияны 
ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 
12 наурыз №253-IV Қазақстан Республикасының Заңы / Қазақстан 
Республикасы. Заң // Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. – 
2010. – №5. – 18 -қ. 
       Қазақстан Республикасы. Заң. 
       Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың 
құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы : Қазақстан Республикасының Заңы. 2016 ж. 9 сәуір № 501- Ү ҚРЗ / 
Қазақстан Республикасы. Заң // Қазақстан Республикасы парламентінің 
жаршысы. – 2016. – № 8-ІІ. – 67-қ. 
               Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев)  
      Қазақстан Республикасында Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын 
құру турал : Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 ж. 10 ақпан №192 
жарлығы / Қазақстан Республикасы. Президент (1991-; Н.Назарбаев) Жарлық 
// Егемен Қазақстан. – 2016. – 12 ақпан. 
       Қазақстан Республикасы. Үкімет.  
     Мемлекеттік қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі функцияларын 
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 ж. 30 наурыз № 382 қаулысы / Қазақстан Республикасы. 
Үкімет. Қаулы // Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. – 2012. – № 40. – 523-қ. 
        Қазақстан Республикасы. Үкімет.  
       Қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жетім баланы (жетім балаларды) 
және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға 
жәрдемақы  тағайындау  қағидаларын  және  оны  төлеу мөлшерін   бекіту 
туралы:  Қазақстан  Республикасы Үкіметінің  2012 ж. 30 наурыз № 383 



91 
 

қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы // Қазақстан 
Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
актілер жинағы. – 2012. – №40. – 524-қ. 
     Қазақстан Республикасы. Үкімет. 
   Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу қағидаларын 
бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 ж. 30 наурыз № 386 
қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы // Қазақстан 
Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
актілер жинағы. – 2012. – № 40. – 527-қ. 
        Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.  
     Баланың құқықтарын қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау 
өлшемдерін және тексеру парақтарының нысандарын бекіту туралы : 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 17 
қазандағы № 421 бұйрығы / Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым 
министрлігі. Бұйрық  // Егемен Қазақстан. – 2013. – 11 желтоқсан. 
         Жарылғасымова Г.Н. Сен азаматсың. Ты гражданин / қаз. ауд. 
Ә.Файзуллаұлы / Г.Н.Жарылғасымова, Е.П.Кузьмина. – Алматы: Жеті жарғы, 
1996. – 40 б. 

*     *     * 
       Айтпаева С.   Балаларды  қолдау  мен  қорғауды жетілдіру / С. Айтпаева 
// Eгемен Қазақстан. – 2018. – 26 наурыз. – 6 б. 
      Анаш Д. Балаға қамқорлық – ел ертеңіне қамқорлық  / Д.Анаш // Егемен 
Қазақстан. – 2018. –  1 маусым.  – 1 маусым – халықаралық балаларды қорғау 
күні. 
     Анесова Г.Ж. Сен – бақытты ұлансың! / Г.Ж.Анесова // Мектептегі 
мерекелер. – 2020. – № 6. – 28-31 б. – Халықаралық балаларды қорғау күніне 
арналған ертеңгілік 
     Ахмедалиева Д.У.   Баланың  құқықтық мәдениетін қалыптастырудағы 
ата-ананың рөлі / Д. У. Ахмедалиева // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 
тану = Социальная педагогика и самопознание. – 2018. – № 6. – 4-5 б. 

Аюпова А.Н. Бала құқықтары мен міндеттері / А.Н. Аюпова                     
//  Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану = Социальная педагогика. – 
2021. – № 2. – 17–18 б. – Тәрбие сағаты.  
       Байболов М.   Балалар құқығы - басты назарда / М. Байболов 
// Aйқын. – 2018. – 24 сәуір. – 5 б. 
        Бітік Д.   Балалар құқығын қорғау – маңызды  / Д. Бітік // Eгемен 
Қазақстан. – 2018. – 4 қыркүйек. – 3 б. – Қазақстанның бала құқықтары 
жөніндегі уәкілінің мәлімдемесі. 

Ғабитова А. Зорлық–зомбылыққа жол бермеу міндет / А. Ғабитова         
//  Заң. – 2021. – № 4. – 8–10 б. – Мектеп оқушыларының бір-біріне немесе 
мұғалімнің оқушыға, ата-ананың балаға зорлық–зомбылық көрсетуі жайлы. 

Ғалымжанқызы С. Әлемде бала құқығы қалай қорғалады? / С. 
Ғалымжанқызы //  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 1 маусым. – 4 б. – 1-маусым –
Халықаралық балаларды қорғау күні жайында. 



92 
 

Дембаев Б. Балаларға жанашырлық – бәрімізге ортақ міндет / Б. Дембаев 
//  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 16 сәуір. – 9 б. – «Бала құқықтары туралы», 
Тұрмыстық зорлық–зомбылық профилактикасы туралы», «Кәмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы туралы 
және балаларды қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» 
және басқа заңдардың қабылдануы, балаларды қорғау үшін қажетті құқық 
базасының құрылуы. 

Ескендір Р. Бала құқығы қорғалады / Р. Ескендір //  Aлматы ақшамы . – 
2021. – 25 мамыр. – 1–2 б. – Алматы қаласының Білім беру сапасын 
қамтамасыз ету департаментінде кәмелетке толмағандардың құқығы мен 
мүддесін қорғау шаралары жиында қаралды. 

Жанасыл А. Бала құқығы неге бұзылады / А. Жанасыл //  Aйқын. – 2021. 
– 1 маусым. – 1,6 б. – Балалар құқығын қорғау мәселелері жайлы. 
         Жанысбай М.   Бала тағдырына бәрі жауапты / М. Жанысбай  //Aйқын. 
– 2018. – 4 сәуір. – 4 б. –  «Отбасы - бала амандығының басты факторы» атты 
республикалық конференциясында балалардың құқығын қорғау, отбасыларға 
көмек көрсету мәселелерінің қаралуы. 
          Закиева Д.   Балаға бей-жай қарамасақ екен... / Д. Закиева 
// Айқын. – 2019. – 27 сәуір. – 4 б. – Балалар құқығын қорғау кеңесі 
төрағасының орынбасарымен балалардың құқығы мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселесін шешу жолдары жайында сұхбаты. 
       Ибраева Н.   Балалар құқығы  / Н. Ибраева // Мектептегі сыныптан тыс 
жұмыстар. – 2019. – № 8. –17-19 б. – Оқушылардың құқықтық білімін 
қалыптастыра отырып, құқықтық тәрбие беру.          
         Қоңыр Е.   Бала құқығы - басты назарда / Е. Қоңыр // Айқын. – 2019. –      
8 ақпан. – «Нұр Отан» партиясының жанынан Балалар құқығын қорғау 
жөніндегі республикалық кеңестің құрылуы. 
          Құрбанәлиева Б.  Зорлық-зомбылықсыз балалық шақ / Б.Құрбанәлиева 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 4. – 18-20 б. –  Балаларға 
қамқорлық жасау. 

Маратова Д. Балалардың құқығы қалай қорғалады? / Д. Маратова           
//  Ұлан. – 2021. – 1 маусым. – 1, 6–7 б. 
         Мәмет С.   Ұрпақ мәселесі ұрымтал / С. Мәмет // Егемен Қазақстан. – 
2018. – 3 мамыр. – 9 б. – Балалардың құқығы, ұрпақ тәрбиесі, денсаулығы 
жайында. 
           Мухамбеткалиева Т.С.   Әр бала үшін қорғалған балалық шақ  / Т. С. 
Мухамбеткалиева // Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының 
сценарийлері. – 2019. – № 12. – 17-20 б. – Қазақстан Республикасының Бала 
құқықтары туралы Конвенцияны қабылдауының 30 жылдығы мен 
ратификациялауының 25 жылдығына орай. 
      Мыңжасарқызы Д.   Бала - бақыт, бала – байлық / Д. Мыңжасарқызы       
// Түркістан. – 2018. – 31 мамыр. – 2 б. – Халықаралық балаларды қорғау 
күніне орай балалардың құқығы, өмірі, денсаулығы, тәрбиесі жайында. 



93 
 

        Оршубеков Н.   Бала құқығы - басты құндылықтардың бірі                         
/  Н. Оршубеков // Eгемен Қазақстан. – 2018. – 1 маусым. – 5 б. 
      Өміртай А. Ашық аспан астындағы кітапхана / А. Өміртай //  Егемен 
Қазақстан. – 2021. – 2 маусым. – 13 б. – Балаларды қорғау күніне орай Нұр-
Сұлтан қаласында «Ашық аспан астындағы кітапхана» атты игі істің 
ұйымдастырылуы. 
       Смаханұлы Ш.   Бала құқығы - ең қымбат қазына / Ш. Смаханұлы 
// Алматы ақшамы. – 2019. – 16 қараша. – 8 б. 
       Сүйін Н.   Бала құқығы - асыл қазына / Н. Сүйін // Aлматы ақшамы. – 
2020. – 11 қаңтар. – 9 б. – Алматы қаласының Алатау ауданындағы мерекелік 
іс-шара «Балаларды қорғау конвенциясының» 30 жылдығына арналды. 
      Төлеуханқызы А. Балаларымыз қауіп-қатерден қорғалған ба? 1 маусым 
балаларды қорғау күні  / А.Төлеуханқызы // Егемен Қазақстан. – 2019. – 31 
мамыр 
      Тілегенұлы Н.   Ең басты талап - оқушылардың қауіпсіздігі                         
/ Н. Тілегенұлы // Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – 26 қараша. – 2 
б. – ҚР Үкіметі жанындағы кәмелетке толмағандардың ісі және олардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның XXV 
отырысында Білім және ғылым министрінің төрағалығымен жүргізілген 
жиында  балалардың  қауіпсіздігіне  аса  көңіл бөлуі. 

Шотбайқызы А. Баланы қорғау – болашақты қорғау / А. Шотбайқызы   
//  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 1 маусым. – 1, 3 б. – Балалар мен 
жасөспірімдер құқығына орай 45-тен аса нормативтік – құқықтық акттің 
қабылданғаны, қашықтан оқыту кезіндегі компьютерден келетін қауіптердің 
орныққаны жайында. 
 
 

4 маусым - Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздер күні 

          2007 жылдың 4 маусым күні Қазақстан Республикасының Президенті 
Жарлығымен тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік рәміздер күні деп 
белгіленген. Жыл сайын еліміз осы мерекені ауқымды атап өтуде, біз 
еліміздің Мемлекеттік рәміздеріне - Ту, Елтаңба және Әнұранға ерекше 
құрмет көрсетеміз. 
        Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба және Мемлекеттік Әнұран 
мемлекеттің негізгі рәміздері саналады. 
            Көгілдір түсті туымыз бен ортасында шаңырақ бейнесіндегі алтын 
сәулелі күн орныққан елтаңбамыз бүкіл әлемге Қазақстан Республикасы 
аталатын жаңа тәуелсіз Мемлекет бейнесін паш етті. 1992 жылы суретші 
Шәкен Ниязбеков салған Мемлекеттік ту бекітілді.  
         Егемен Қазақстанның бүгінгі Елтаңбасы екі танымал сәулетші 
Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлихановтың қыруар еңбегінің жемісі 
болып табылады.  
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        1992 жылы республикамыз әнұранның әні мен мәтініне конкурс 
жарияланды. Тұңғыш Қазақстан әнұран әнінің авторлары - Мұқан Төлебаев, 
Евгений Брусиловский мен Латиф Хамиди. 
        2006 жылғы қаңтардың 6-да Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» 
әні Қазақстан Республикасының жаңа әнұраны болып бекітілді.   
       Мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заңда «ҚР азаматтары, 
сондай-ақ республика аумағындағы тұлғалар Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге тиіс» деп белгіленген. 
      Әрбір егеменді елдің өзіне тән мемлекеттік рәміздері, Туы, Елтаңбасы, 
Әнұраны болады. Қазақстан Республикасының әнұраны бірлікке, ынтымаққа, 
жастарды қайсарлыққа, төзімділікке, еліміздің тәуелсіздігін қорғауға 
шақырады.Осы мерекеге байланысты оқушылардың арасында «Рәміздерім- 
елдігімнің белгісі» атты сайыс сабағын, «Мемлекеттік рәміздер» кітап 
көрмесін, «Өз Мемлекетінің рәміздерін білесің бе?» атты сайыс   
ұйымдастыруға  болады.  

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» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 қазандағы № 873 
қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы: Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 ж. 30 қараша № 1528 қаулысы /Қазақстан 
Республикасы. Үкімет. Қаулы // Егемен Қазақстан. – 2013. – 23 қаңтар. 
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        Қазақстан Республикасы. Үкімет. 
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнін мерекелеу 
қағидаларын бекіту туралы: ҚР Үкіметінің 2015 ж. 31 желтоқсан № 1186 
қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы 
// Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің актілер жинағы. – 2015. – № 85-86. – 625-қ. 
     Қазақстан Республикасы.  Үкімет 
    «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік 
Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік Гимнінің мәтінін пайдалану (орнату, орналастыру) қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 қазандағы 
№ 873 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы:  Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 маусымдағы № 454 қаулысы             
/ Қазақстан Республикасы. Үкімет // Егемен Қазақстан. – 2019. – 4 шілде. –     
14 б. 
       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. 

*      *      * 
       Айтымбетова Н.   Рәміздер - мемлекеттің ұлттық белгісі                             
/  Н. Айтымбетова  // Бала тәрбиесі. – 2019. – № 6. – 6-7 б. 
         Ақаева Ғ.   Рәміздер - ел беделі / Ғ. Ақаева  // Алматы ақшамы. – 2020. – 
4 маусым.  –  4 маусым - рәміздер күні. 

Ақаева Ғ. Ұлық мереке / Ғ. Ақаева //  Aлматы ақшамы. – 2021. – 3 
маусым. – 4 б. – Мемлекеттік рәміздер және авторлары жайлы. 
 
      Ақжігітова Б.   Мемлекеттік рәміздерді қастерлеу - әр азаматтың 
борышы  / Б. Ақжігітова // Тәрбие құралы. – 2019. – № 4. – 19-23 б. 
    Габдешева Г.Т.  Ел рәміздері - ел рухы /Г. Т. Габдешева //Мектептегі 
мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2021. – № 3. – 5-9 б. –
Мемлекеттік рәміздер: Ту, Елтаңба, Әнұранге арналған тәрбие сағаты 
сценарийі. 
      Домбай Н.   Қасиетті құндылық / Н. Домбай // Ана тілі. – 2019. – 6-12 
маусым. – 1 б. – Мемлекеттік рәміздер: Көк байрақ, Елтаңба, Әнұран 
тәуелсіздік  нышандық  белгілері туралы. 
     Дюсупова Ұ.   «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерімен 
таныстыру» / Ұ. Дюсупова // Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = Детский 
сад: воспитание и обучение. – 2019. – № 12. – 43-44 б. – Ашық сабақ. 
     Есеева М.   Рухты асқақтатар рәміздер  / М.Есеева // Бала тәрбиесі. – 2020. 
– № 6. – 24-25 б.  – 4 маусым – ҚР Мемлекеттік рәміздері күні. 

Ескендір Р. Тәуелсіздігіміздің тұмары. Мемлекеттік рәміздер күні 
Алматыда ерекше салтанатпен аталып өтті / Р. Ескендір //  Aлматы ақшамы. – 
2021. – 5 маусым. – 9 б. 
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        Жұмабаева А.Ж.   4 маусым - Мемлекеттік рәміздер күні / А. Ж. 
Жұмабаева  // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2019. – № 7. – 133-135 б. 
         Жұмаш А.   Мемлекеттік рәміздер ерекше маңызға ие  / А. Жұмаш         
// Айқын. – 2019. – 6 қараша. – 4 б.  – Білім ордаларында мемлекеттік 
рәміздердің орналасуы мен қолдану ретінің сақталуы жайлы. 

Қайратұлы Б. Тәуелсіздік бойтұмары /Б. Қайратұлы //  Eгемен 
Қазақстан. – 2021. – 4 маусым. – 5 б. – Мемлекеттік рәміздер мен рәміз 
авторлары туралы. 
         «Күн таңбалы Ұлы дала еліміз» / әңгімелескен Рауан Қабидолла 
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 4 маусым.  –  Елтаңба авторы Жандарбек 
Мәлібековпен әңгіме. 
        Қабидолла Р.   Азаттықтың айшықты нышандары / Р. Қабидолла 
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 4 маусым.  – 4 маусым - Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. 
       Құтжанова М.   Отаншылдық сезімді оятады / М. Құтжанова                    
// Алматы ақшамы. – 2019. – 1 маусым. – 5 б.  – Жас ұрпаққа патриоттық 
тәрбие беру. 
        Мәлібекұлы Ж. Елтаңбада Елбасының қолтаңбасы бар / Ж. Мәлібекұлы  
/әңг. А. Шотбайқызы //  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 4 маусым. – 6 б. – 
Елтаңбаның авторы, архитектормен сұхбат. 
    Өтемұрат О.   Нышанға нұқсан келсе, елдікке сын  / О. Өтемұрат               
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 4 маусым.  – 4 маусым - мемлекеттік рәміздер 
күні. 
        Салқынбек Д.   Көк байрағы елімнің / Д. Салқынбек // Алматы ақшамы. 
– 2020. – 4 маусым.  –  4 маусым - рәміздер күні. 
       
 

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», 
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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: 
      Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. – Қ.-Ж.Тоқаев).    
     Қазақстан Республикасының кодексі Қазақстан Республикасының 
экологиялық кодексі 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ 
қосымшасымен / Қазақстан Республикасы. Президент.                                 
(2019 . – Қ. – Т.Тоқаев) // Егемен Қазақстан. – 2021. – 5 қаңтар. – 1, 39-72 б. 
       Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. – Қ.-Ж.Тоқаев).   
   Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экология 
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Маусым 
6 жұлдыз 

Қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақ КСР Оқу ағарту 
халық комиссары (1937), Сейтқали Меңдешевтің туғанына 
140 жыл (6.06.1882-1937). 

      Меңдешев Сейiтқали Орал облысының Новая Казанка селосында 
дүниеге келген қазiргi Батыс Қазақстан обл. Жаңақала ауд. 
      1903 жылы Қазан мұғалiмдер семинариясын бiтiргеннен кейiн Бөкей 
даласындағы ауылдарда мұғалiм болып қызмет жасады. 1913 жылы 
Петербургте өткен халық ағарту жөнiндегi Бүкiлресейлiк съезге қатысып, 
баяндама жасады. 
      1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысқа қатысқаны үшiн ол тұтқынға алынып  
Астрахань түрмесiне қамалды. 1917 жылы ақпан революциясына белсене 
қатысты. 1918 жылы Бөкей съезiнде губерниялық атқару комитетiнiң мүшесi 
болып сайланады, ал 1919 жылы оның төрағасы болды. 
      С.Меңдешев үшiн оның өмiрiнде 1919 жыл айрықша айтарлықтай болды. 
Ол алғашқы Қазақ атты әскери полкiн құруға және облыста бiрiншi комсомол 
ұйымын құруға қатысады, «Мұғалiм» журналының жұмысын дұрыстайды, 
Кеңес Конституциясын қазақ тiлiне аударуды ұйымдастырады. 
      1919 жылғы шiлдеден ол – РСФСР Кеңхалкомы жанындағы ВРК-нiң 
Қырғыз қазақ өлкесiн басқару iсiнiң мүшесi мен оның төрағасының 
орынбасары. 1920 жылы 25 тамызда РКПб Орталық Комитетi Меңдешевтi 
РКПб Қырғыз облбюросының құрамына енгiздi. 1920-1925 жылдары 
Меңдешев Орталық Атқару Комитетiнiң бiрiншi  төрағасы болады. 1925-1937 
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жылдары Қазақстан Тұтынушылар одағының төрағасы, 1937 жылы ҚазКСР 
Оқу ағарту халкомы, ҚазКСР Халкомсовы жанындағы  комитетiнiң төрағасы. 
      С.Меңдешев елеулi әдеби-мұра  қалдырды. Оның жарық көрген 
мақалалары мен баяндамаларының тiзiмi 40-тан асады. 
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жақсы қойылады  / С.Меңдешев  // Социалистiк Қазақстан. – 1934. – 4 апрель. 

 
Ол туралы 
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2004. – 469 б. 
     Меңдешев Сейітқали Меңдешұлы  // Қазақстан тарихы: 
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Қазақ КСР Оқу ағарту халық комиссары, саяси қуғын-сүргін құрбаны 
С.Меңдешевтің туғанына 130 толуына арналған кеш туралы 
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Маусым 
18 жұлдыз 

 
Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор  
Зейнолла Жаңабайұлы Жаңабаевтың туғанына 80 жыл 
(18.06.1942) 

    Жаңабаев Зейнолла Жаңабайұлы 1942 жылы 18 маусымда Жамбыл 
облысы Талас ауданы Ойық ауылында дүниеге келген. 
      1968 жылы  С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университетінің 
физика факультетін тамамдап, аспирантураға түседі. 
       1981 жылдан бастап әл-Фараби атындағы ҚазМУ-де жұмыс жасады.  
1986 жылға дейін жалпы физика кафедрасының доценті болып жұмыс істеді. 
1986-1992 жылдар аралығында физиканы оқыту әдістемесі кафедрасының 
меңгерушісі, ал 1992 жылдан бастап жылу физикасы және молекулалық 
физика кафедрасының доценті, кейін профессоры, 2000 жылдан 2009 жылға 
дейін  өзі негізін қалаған бейсызық физика және электроника  кафедрасының 
меңгерушісі болды. 1996 жылдан бастап математика ғылымдарының 
докторы, 1997 жылы оған физика профессоры атағы берілді. 
      Оның ғылыми зерттеулері турбуленттілік физикасы, бейсызық физикасы, 
ақпарат теориясы мәселелерімен, радиоэлектронды жүйелерге динамикалық 
хаос теория қосымшаларымен байланысты. 
         Ғалым турбуленттіліктің құрылымдық теориясын жасады. Күрделі 
сигналдар дербес аффиндік фракталдардың теориясын  жасады. Теориялық 
нәтижелер турбуленттілік физикасы тәжірибелерімен, электрогидравликалық 
жарылыстың, радиотолқындардың стохастикалық генераторларымен 
бекітілді және олардың негізінде екі патент алынды. 
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        1996 жылы ашық жүйелер ұйымдастырудың өзіндік дәрежелерінің 
талаптарын бекітті. Бұл нәтиженің мәні 8 ғасыр бойы табиғат ғылымында 
қолданған «алтын қиынды» – Фибоначчи 0,618 санын ішкі құрылымды 
күрделі жүйелер жағдайын кеңейтетін 0,567; 0,806 әмбебап  сандар (қатысты 
біріктерде) бар  екендігіне саяды. 
      2000 жылы З.Жаңабаевтың бастамасымен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да 
негізгі ғылыми бағыты радиоэлектроникадағы бейсызық физикасының 
мәселелері болып табылатын электроника және бейсызық толқындық 
үдерістер кафедрасы ашылды.  Ол әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
эксперименталды және теориялық физика  ҒЗИ электроника және бейсызық 
физика  бөлімінің меңгерушісі болды. 
       Оның ғылыми жетекшілігімен физика-математикадан және техникалық 
ғылымдар бойынша 2 докторлық және 3 кандидаттық диссертация қорғалды. 
100-ден астам ғылыми еңбегі жарық көрді. 
      З.Жаңабаевтың «ҚазКСР халыққа білім беру ісінің үздігі», «КСРО 
жоғары білім беру ісінің үздігі»  атақтары  бар.  
       Еңбектері орыс тілінде жазылған, ол туралы 2022 жылғы орыс 
тіліндегі күнтізбектен қараңыз. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
      Жаңабаев З.Ж. Физиканы оқыту әдістемесінің жаттығуларына нұсқаулар 
/ З.Ж.Жаңабаев. – Алматы: Қазақ университеті, 1993. – 1 бөлім.  - 28 б. 
      Жаңабаев З.Ж. Бейсызық физика бастамалары: оку құралы /З.Ж. 
Жаңабаев, / О.Д. Биғожаев, О.Н. Жанғұнов. – Алматы ТОО “Гермес”, 2000.- 
55 б.  
     Жаңабаев З.Ж. Физиканы оқыту әдістемесі / З.ЖЖаңабаев, 
Ш.Б.Тынтаева,Х.Б. Жолдасова.  - Алматы: Казақ университеті, 2002. – 110 б.  
     Жаңабаев З.Ж. Бақ қондырғысы / З.Ж.Жаңабаев, М.Өтелбаев  // Білім 
жөне еңбек. – 1982. – №12. –12-13 б.  –  Күн сәулесінің энергиясын 
пайдалану.     

Ол туралы: 
    Жаңабаев Зейнолла Жаңабайүлы: Биобиблиографиялык көрсеткіш             
/ құраст.: Н.Е. Алмасбеков, Х.Б. Жолдасова, А.Б.Қоразова. – Алматы: Қазақ 
университеті, 2002.  – 35 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. 
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Мектеп бітіру кешінің құрметті қонақтары педагогикалық еңбектің 
ардагерлері, қаланың құрметті тұрғындары, үкіметтік емес ұйымдардың, 
соның ішінде жастар ұйымдарының өкілдері, шефтік кәсіпорындардың 
өкілдері бола алады. 

Мерекені ұйымдастырудағы жетекші негіз түлектердің, оқушылар мен 
ересектердің бірлескен шығармашылық қызметі болуы тиіс, мұнда ойлар, 
жоспарлар туындайды, мұнда үлкен мерекеге ұжыммен дайындалып, өткізу 
дәстүрге айналған. 

Бітіру  балын өткізудің дәстүрлі нысаны бар: 1 бөлім – аттестат 
тапсыру рәсімімен бірге салтанатты жиын. 2 бөлім – мерекелік концерт, бал-
маскарад, сазды театрландырылған бағдарлама, мерекелік дастархан 
ұйымдастырылған  би  бағдарламасы. 

Мектеп бітіру кеші бағдарламасының сценарийіне «Жас ұлан», «Жас 
қыран» республикалық қозғалыстарының көшбасшыларының, жастар  
қоғамдық бірлестіктерінің көшбасшыларының, «Нұр Отан» ХДП жастар 
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 / Т.Алдабергенқызы     
// Түркістан. – 2019. – 30 мамыр.  –  Соңғы қоңырау мен мектеп бітіру кеші 
қалай өтуі керек деген мәселеге  пікір. 
        Анаш Д.   Мектеп бітірушілер кешінің мәнінен сәні көп / Д. Анаш 
// Eгемен Қазақстан. – 2018. – 16 мамыр. – 1,8 б. 
       Бекболатұлы Ж.   Бүгіннен басталған «Болашақ» / Ж. Бекболатұлы 
// Қазақстан дәуірі. – 2021. – 1 шілде. – 2 б. –  «Болашақ» халықаралық 
бағдарламасы жайында. 
     Бүркітбай М.   Мамандық таңдауға көмектеседі / М. Бүркітбай 
// Eгемен Қазақстан. – 2021. – 15 қыркүйек. – 11 б. – Болашақ, 
бағдарламасының 150-ден астам түлегі 100 мың оқушыға мамандық таңдауда 
бағыт-бағдар беріп көмектесуді жоспарлап отығандығы жайлы. 

Габдуллина Г.Г. Жастардың кәсіп таңдауы / Г.Г. Габдуллина //  Ашық 
сабақ. Факультативті сабақтар = открытый урок. Факультативные работы. – 
2021. – № 5–6. – 15–16 б. 

Жетпісбаев Н.  Болашақтың кілті - білімді жастардың қолында                
/ Н. Жетпісбаев // Aйқын. – 2021. – 22 қыркүйек. – 3 б. – «Болашақ» 
бағдарламасымен 14 пен 35 жас аралығындағы жастардың білім алуы. 
      Жұмабаев С. Жас түлек, мамандық таңдадың ба? Мамандарды 
дайындауда  қоғам сұранысын ескеріп, жоспарлы маман даярлау керек            
/С.Жұмабаев // Алматы ақшамы. – 2020. – 6 маусым.  – Биыл мектеп бітірген 
жас түлектер болашақ мамандықтарын дұрыс таңдап отыр ма? 
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Жұмағалиұлы А. «Болашақ» – білімді мен біліктінің тірегі / А. 
Жұмағалиұлы //  Түркістан. – 2021. – 8 сәуір. – 3 б. – «Болашақ» халықаралық 
стипендиялық бағдарламасы жйында. 
        Жүсіп Н.   Мектеп бітірушілер және мейірім / Н. Жүсіп 
// Айқын. – 2019. – 18 мамыр. – 1 б. –  Мектепті бітірушілердің соңғы 
қоңырауды өткізу шаралары жайында. 
      Жүсіп Н.   Көрші елге жұрт неге кетеді? / Н. Жүсіп // Айқын . – 2018. – 11 
сәуір. – 1 б. – Ресей жоғары оқу орындарына түсіп жатқан жас түлектер 
жайында. 
       Ерсұлтан А.   Түлектерге тілеріміз – сәттілік  / А. Ерсұлтан 
// Айқын. – 2019. – 28 мамыр. – 1 б. – Соңғы қоңырау, мектеп бітіруші 
түлектер жайында. 
        Қуатова А.   Қандай мамандық таңдайсың, жас түлек?  / А. Қуатова         
// Aна тілі. – 2018. – 31 мамыр-6 маусым. – 8 б.  – Мектеп түлектерінің 
мамандық таңдауы. 
        Мектеп бітіру кешін неге тойға айналдырып жібереміз? // Алматы 
ақшамы. – 2019. – 18 мамыр. – 9 б.  –  Сауалнама жүргізген  Р.Ескендір 
       Мектеп бітірушілер кеші керек пе? 
// Алматы ақшамы. – 2018. – 17 мамыр. – 7 б. 
      Мерей М.   Сағың сынбасын, жас түлек! / М. Мерей // Жас Алаш. – 2018. 
–  24 мамыр.  

Рахметова Н. Мамандық таңдау – маңызды қадам / Н. Рахметова            
//  Қазақ. – 2021. – 13 сәуір. – 6 б. 
       «Ұшырса ұямыз, қалайша қиямыз?» Мектеп бітіру кешіне шамадан тыс 
шығындалудың қажеті бар ма? // Алматы ақшамы. – 2018. – 26 мамыр. –  
Сауалнаманы жүргізген Құралай Иманбекқызы. 
      Шотбайқызы А.   Қоштасуда ата-ана да жылайды / А. Шотбайқызы 
//Eгемен Қазақстан. – 2019. – 24 мамыр. – 10 б.  – Білім және ғылым министрі 
К.Шәмшидинова мектеп бітіру кешін мектеп қабырғасында өтуі керектігін 
айтты. 
      Шотбайқызы А. Білім гранттарындағы квота кімге бұйырады? / А. 
Шотбайқызы //  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 4 маусым. – 7 б. – Талапкерлерге 
мемлекеттік білім беру гранттарын бөлу. 

  
 

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 
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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 
        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. – 
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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» 
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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. 
         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 
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(«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 
9 жұлдыз 

Ақын, аудармашы, педагог Тұрмағамбет Ізтілеуұлының 
туғанына 140 жыл (9.07.1882-15.05.1939) 

      Тұрмағамбет Iзтiлеуұлы қазiргi Қызылорда облысы, Қармақшы 
ауданында туған. 
      Алғашында ауыл мектебiнде, 1896-1899 жылдары Бұхара қаласына 
барып, «Мир араб» медресесiнде оқып, содан кейiн «Көкелташ» медресесiн 
бiтiрiп шығады. Бұхарадағы медреседе  оқып жүрген кезiнде ол Орта 
Азияның болашақ iрi жазушысы Садриддин Айнимен танысады. Айнимен 
достасуы Тұрмағамбет дүниетанымының қалыптасуына әсер еттi. Әдебиет 
үйiрмесiнiң  мүшесi болды. Медреседе араб, парсы түрiк тiлдерiн жете 
меңгердi. Медресенi бiтiргеннен кейiн 1905 жылы туған жерiне келiп, өз 
ауылында жаңа ашылған мектепте сабақ берiп, жиырма жылдай мұғалiм 
болады. Осы жылдары көптеген өлеңдер шығарады. Ұстаздығымен, 
ақындығымен өскен ортасына екi  дәуiрде де адал еңбек еткен Тұрмағамбеттi 
1935 жылы республика  үкiметi Алматыға шақырып алады. Содан бастап 
өмiрiнiң  ақырына дейiн Қазақ КСР  халық ағарту комиссариатында ғылыми 
қызметкер болып iстедi. Ол 1939 жылы 15 мамырда қайтыс болды. 
     Тұрмағамбет творчествосы сан алуан. Ол поэзияның барлық жанрында 
қалам тартқан ақын. Ерте кезден-ақ Абай  шығармаларымен жақсы таныс 
болған. 1910 жылы «Абайды оқығанда» деген өлеңiн, 14 жасында тұңғыш 
өлең мысалы «Қара қоңызды», ал 18 жасында алғашқы дастанын жазды. 
Дастандарының өзi оннан асады, олардың iшiнде «Данышпан қарт», «Тұтқын 
қыз», «Раубану» т.б. бар. Дастандарының оқиғасы қызық, тәрбиелiк мәнi зор.        
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1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысын қолдаған ақын осы тақырыпты «Жер 
жүзiн жетi қабат зұлмат басты» атты толғауында жырға қосты. 
     Қазан төңкерiсi, коммунистер партиясы жайында өлеңдер жазды. Жаңа 
заманның сан алуан тақырыбын қамтып, шабыттана жырлады. 
     1934 жылы Халық таланттарының республикалық слетiне қатысты. 1936 
жылы шығыстың ұлы классигi Фирдаусидiң «Шахнамасын» қазақ тiлiне 
еркiн аударма жасады. Бұл күрделi еңбектiң бiр бөлiмi  - «Рүстем-Дастан»  
1961 жылы өз алдына жеке кiтап болып шықты. 
      1982 жылы Т.Iзтiлеуовтың жүз жылдық торқалы тойы республиканың 
мәдени өмiрiнде елеулi оқиға ретiнде аталып өттi. Туған жерiнде күмбез 
мұнара тұрғызылды, қаладан ескерткiш мүсiн орнатылды, мәңгi еске сақтау 
үшiн мәдени орындарға оның есiмi берiлдi. 
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Шілде 
15 жұлдыз 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Телғожа 
Сейдінұлы Жанұзақовтың туғанына 95 жыл 
(15.07.1927) 

       Жанұзақов Телғожа Сейдінұлы 1927 жылы Алматы облысы Нарынқол 
ауданында қазiргi Райымбек ауданы дүниеге келдi. 
      Ол еңбек жолын 1944 жылы аудандық дайындау мекемесінде бухгалтер 
болып бастайды. 1947-1951 ж. Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институтында оқиды.1951 ж. осы институттың аспирантурасына 
қалдырылды. 1952 жылдан 1980 жылға дейін Қазақ КСР Ғылым 
академиясының Тіл және әдебиет институтында (қазір А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты) кіші, аға ғылыми қызметкер, 1981-1994 
жылдары ономастика бөлімінің меңгерушісі, 1995-2003 жылдары ғылыми-
зерттеу тақырыптарының жетекшісі, 1995 жылдан бас ғылыми қызметкер  
болып жұмыс істеді. Т.Жанұзақтың тікелей белсенділігі арқасында 
ономастика бөлімі 1981 жылы қайта ашылды. 
       1961 жылы «Қазақ тіліндегі кісі аттары» деген тақырыпта кандидаттық, 
1976 жылы «Қазақ тілі ономастикасының негізгі проблемалары» деген 
тақырыпта докторлық диссертация  қорғады. Қазақ тіл білімінің лексика, 
лексикография, терминология, фольклор, көркем аударма салалары бойынша 
зерттеулер жүргізуде. 
     1989 ж. Жоғарғы Үкімет орындарына хат жолдап, Мемлекеттік 
ономастикалық комиссия құру жайлы мәселе қойды. Нәтижесінде Қазақстан 
Үкіметі жанынан Мемлекеттік ономастикалық комиссия құрылып, ол 1990-
1998 жылдары оның ғалым-хатшысы, 1999-2003 жылдары мүшесі болып, 
қоғамдық негізде ұлттық мүддеге қызмет етті. Еліміздің ономастикалық 
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атауларын реттеуге қатысты, мемлекеттік деңгейдегі іс-шараларға белсене 
аралсып, ономастикалық комиссия Ережесін жазды.  
      Т.Жанұзақтың академик Ә.Қайдармен бірлесе отырып жазған 
«Республикадағы мемлекеттік және әкімшілік-аумақтық бірлестіктердің 
атауларын реттеудің, елді мекендердің аттарын өзгерту және тарихи 
географиялық атауларын қалпына келтіру Тұжырымдамасы» мен «Қазақстан 
Республикасындағы ұлты қазақ азаматтарының есімдері мен әке аттары және 
фамилияларын реттеу туралы Тұжырымдамасы» қоғамдық, мемлекеттік 
органдарға күнделікті жұмысына қажет құрал.  
    1974-1986 жылдар аралығында жарық көрген 10-томдық «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігі» іргелі лексикоргафиялық еңбектің басты авторларының 
бірі және редакциялық алқа мүшесі ретінде Мемлекеттік сыйлықтың иегері 
атағына ие болды. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Тіл 
білімі институтының арқауында болған 15-томдық сөздіктің белсенді 
авторларының бірі. 1999 жылы «Қазақ тілі сөздігінің» бас редакция алқа 
мүшесі болды. Ғалым 70 кітап, 12 ғылыми-көпшілік сипаттағы кітаптар мен 
кітапшалар, 390-ға жуық ғылыми, ғылыми-көпшілік мақала, түрлі 
сөздіктердің авторы. 
       Ғалымның жетекшілігімен 6 докторлық және 16 кандидаттық 
диссертация қорғалды. ҚР Үкіметінің «Көрнекті ғалымдарға арналған 
Мемлекеттік стипендиясының» иегері, 2007 жылы «ҚР ның ғылымын 
дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісінің иегері, ҚР Президентінің «Ерен 
Еңбегі үшін» марапатының иегері, «Нұр Отан» Халықтық демократиялык 
партиясының мүшесі. 
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/ Т.Жанұзақов.  – Алматы, 1998. –14 б. 
      Жанұзақов Т.С., т.б. Қазақстан географиялық атаулары (Ақмола облысы) 
/ Т.Жанұзақов. – Алматы: Рауан, 1998. – 324 б. 
      Жанұзақов Т.С. Қазақтың этномәдени мұраларын (фольклор, этнография, 
ономастика) жинаудың біріңғай әдістемесі / Т.Жанұзақов. –  Алматы: Білім, 
1998. 
      Жанұзақов Т.С. Қазақстан Республикасының топонимдері. Топономия 
Республики Казахстан (наименования населенных пунктов и крупных физико 
– географических объектов) / Т.Жанұзақов.  - Алматы, 2001.  – 425 б. 
     Жанұзақов Т.С.,т.б. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық 
сөздік. 27. Әдебиет және лингвистика / Т.Жанұзақов.  - Алматы, 2001.  –     
282 б.  
          Жанұзақов Т.     Қазақ ономастикасы: Атаулар сыры  / Т. Жанұзақов. – 
Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 524 б. 
     Жанұзақов Т.С.,т.б. Жеріңнің аты – еліңнің аты. Энциклопедиялық 
анықтамалық  / Т.Жанұзақов. – Алматы: Аруна, 2006. – 804 б. 
       Жанұзақов Т. Профессор Б.Қалиевтің қазақ лексикографиясын 
дамытудағы орны мен қызметі / Т.Жанұзақов // Сөз семантикасы: 
Лексикография,семасиология.  - Алматы, 2009. – 45-50 б. 
      Жанұзақов Т.С. Жер-су атаулары / Т.Жанұзақов. – Алматы: Өнер, 2011. – 
496 б. 
      Қайдаров Ә., Жанұзақов Т. Тарихи атаулар – халық мұрасы 
/Ә.Қайдаров,Т.С.Жанұзақов  // Мұрагер. – 1992. –№ 3-4. – 27-36 б. 
      Жанұзақов Т. Түркi дүниесiнiң тiл тамыршысы / Т.Жанұзақов 
Т.Сайрамбаев  // Жас алаш. – 1994. – 21 желтоқсан. 
      Жанұзақ Т. Аты-жөн жазудың қазіргі ахуалы / Т.Жанұзақов // Егемен 
Қазақстан. – 2004. – 12 маусым. 
       Жанұзақов Т. Тіл мәдениеті – өркениет үрдісі / Т.Жанұзақов // Егемен 
Қазақстан. – 2004. –12 маусым 
     Жанұзақов Т. Қимасым да сырласым / Т.Жанұзақов  // Сара сөздің 
сардары. Көрнекті жазушы-журналист, әдебиет зерттеуші ғалым, қоғам және 
мемлекет қайраткері Сапар Байжанов туралы естеліктер, мақалалар және 
хаттар. – Астана, 2010.- 24-30 б. 
      Жанұзақов Т. «Қазақ» этнонимдік атауының шығуы, пайда болуы мен 
мән-мағынасы / Т.Жанұзақов  // Дарабоз. Ерлерге арналған республикалық 
журнал.  – 2010. – №1. – 8-13 б. 
      Жанұзақов Т. Азамат ажары (проф. О.Нақысбековтың туғанына 80 
жылдығына)  / Т.Жанұзақов  // Президент және Халық. – 2008. – 5 желтоқсан. 
      Жанұзақов Т. Туған тілдің жаңашыры (ғалым Байынқол Қалиев 70 жаста) 
// Президент және Халық . – 2009. – 16 қаңтар. 
    Жанұзақов Т. Ғалым, ұстаз, қайраткер (ҰҒА-ның академигі, ф.ғ.д., 
профессор Ө. Айтбаевтың 75 жылдық мерейтойына) / Т.Жанұзақов                  
// Парасат.  – 2011. – № 9.  

http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKZ&P21DBN=BOOKZ&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D0%BD%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D2%93%D0%BE%D0%B6%D0%B0
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Ол туралы 

      Жанұзақов Телғожа Сейдінұлы // Қазақ тілі: Энциклопедия.- Алматы, 
1998. – 139 б. 
     Жанұзақов Телғожа // Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. Т.3. – Алматы, 
1988. – 230 б. 
     Жанұзақов Телғожа Сейдінұлы // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.3. – 
Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2001. – 554-555 б. 
     Телғожа Жанұзақ: Қазақстан ғалымд. биобиблиогр. материалдар / ҚР-сы 
білім және ғылым м-гі; /құраст.: Қ. Рысбергенова, Ғ. Әнес,                               
С. Иманбердиева. – Алматы: Арыс, 2002.- 82 б. 
      Айтбайұлы Ө.   Ономастиканың атасы / Ө. Айтбайұлы 
// Қазақ әдебиеті. – 2017. – 22-28 қыркүйек.  –  Филология ғылымының 
докторы, профессор Телғожа Жанұзақов жайлы. 
     Әбдiрахманов А. Талант тағылымы Жанұзақов Т.Ж. / А.Әбдірахманов     
// Қазақстан мұғалiмi. – 1987. – 15 қазан. 
         Әмірбекова А.   Жастар жанашыры  / А. Әмірбекова 
// Ана тілі. – 2017. – 30 қараша-6 желтоқсан.  –  Гуманитарлық ғылымдар 
академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор 
Телғожа Жанұзақтың 90 жасқа толуына және ғылыми-ұстаздық қызметінің 
65 жылдық мерейтойына арналған Тіл білімі институты мен Ұлттық 
кітапхана бірлесіп өткізген шара туралы. 
       Мамырбекова Г.   Қазақ ономастикасының атасы  / Г. Мамырбекова         
// Айқын. – 2017. – 9 желтоқсан.  –  Қазақ ономастика мектебінің негізін 
салушы, филология ғылымдарының докторы, профессор Телғожа Жанұзақов 
90 жасқа толып, ғылыми еңбегіне 65 жыл болды. 
     Тоқашбаев М. Алға тартқан арман /М.Тоқашбаев // Жетiсу. – 1992. – 30 
қараша.  – Ономаст ғалым, филология ғылымдарының докторы Т.Жанұзақов 
туралы сыр. 
 
 
Шілде 
24 жұлдыз 

Ғалым, математик, экономика ғылымдарының кандидаты, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі (2003-
2004), Жақсыбек Абдрахметұлы Құлекеевтің туғанына 65 
жыл (24.07.1957) 

      Құлекеев Жақсыбек Абдрахметұлы 1957 жылы Жамбыл облысы, Талас 
ауданы Бостандық аулында туған. 1979 жылы  Қазақ мемлекеттік 
университетінің (қазіргі Әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) 
механика және қолданбалы математика факультетін бітірген.  
       Еңбек жолын Алматы халық шаруашылығы институтында ( қазіргі  
Т.Рысқұлов атындағы  Қазақ экономикалық университеті)  «Қолданбалы 
математика» кафедрасының оқытушысы қызметінен бастаған. 1979-1992 жж. 
осы кафедраның оқытушысы, аға оқытушысы болды. 1992 -1997 жж. Қазақ 
мемлекеттік басқару академиясы  (қазіргі Т.Рысқұлов атындағы Қазақ 
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экономикалық университеті) «Микроэкономика» кафедрасының  меңгерушісі 
болды.  
       1995-1997 жж. Ұлттық есеп агенттігі төрағасының орынбасары. 1997-
2001 жж. Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлігінің 
Ұлттық есеп агенттігі төрағасы. 1999-2000 жылдары ҚР Экономика министрі, 
2000-2002 жылдары Экономика және сауда министрі, 2002 ж. ақпанынан 
2003 ж. маусымына дейін Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің төрағасы болды.   
      2003 ж.  маусымынан 2004 ж. желтоқсанына дейін Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрі болды.  2005-2006 жылдары  ҚР 
Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ректоры, 2006-
2007 жылдары «ҚазМұнайГаз» Акционерлік Қоғамының  бірінші вице-
президенті, 2007 жылдың мамырында   «Қазақстан темір жолы» Ұлттық 
компаниясының» президенті болды.  
     2008 жылдың 1 сәуірінде  Қаржы полициясы қызметкерлерінің айыптауы 
бойынша 3 жылға  бас бостандығынан  айырылып, 2009  жылы айыптау 
негізсіз деп босап шықты. 2010 жылдан  «ҚазМұнайГаз» Акционерлік 
Қоғамының  Қазақ мұнай және газ институтының басқарушы директоры 
және  Бас директордың кеңесшісі.  
        2020 жылдан Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 
Әлеуметтік-экономикалық реформаларға  мониторингтік сараптама 
орталығының мүшесі, 2021 жылдан «ҚазМұнайГаз» Акционерлік Қоғамы 
басқармасы төрағасының кеңесшісі. 
      «Сызықтық программалау негіздері», «Микроэкономика» т.б. 
кітаптардың, 10-нан астам кітапшалардың авторы.  
      Ж.Құлекеев    Ресейдің   В.И. Вернандский атындағы күміс медалімен 
марапатталған. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
     Күлекеев Ж. Қазақ мектептерінде білім сапасы төмен емес  /әңгімелескен 
Е.Кәпқызы // Түркістан. 2004. – 27 мамыр. – Білім және ғылым министрі 
Ж.Күлекеевпен  сұхбат. 
      Қазақтың бас ақыны  / Ж.Күлекеев, С.Қасқабасов, М.Қойгелдиев ж.б. 
 (Абай туралы ғылыми-практикалық конференция) // Қазақ әдебиеті. 2004. – 
11 маусым.      
     Құлекеев Ж. Білімді ұрпақ бірнеше тілді білсін / Ж.Кұлекеев  //  Егемен   
Қазақстан. – 2004. – 7 шілде.  –  Астана қ. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университетінде мемлекеттік, орыс және шетел тілдерін оқыту 
проблемаларына байланысты кеңес өткізілді. 
     Құлекеев Ж. Білім реформасы – елдіктің  ісі  /Ж.Құлекеев // Қазақ 
әдебиеті. 2004. – 2 сәуір.  – Саясаттанушы-ғалым Ә.Ғалидың газеттің № 10 
санында жарияланған ұсыныс-хатына Білім және ғылым министрі 
Ж.Құлекеевтің  жауап хаты. 
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     Құлекеев Ж. Білім берудің бүгіні мен болашағы / әзірлеген С.Ақтаев          
// Ақиқат. – 2004. – №7. – 3-10 б.  – «Ақиқат» журналының сұрақтарына Білім 
және ғылым министрі Ж.Құлекеев жауап береді. 
     Құлекеев Ж. Тілдік қарым-қатынас – мәдениет айнасы  /Ж.Құлекеев 
//Қазақстан мектебі. – 2004. – № 4. 3-7 б.  –  Астана қ. Жалпы білім беретін 
орта мектепте мемлекеттік қазақ тілін орыс, шетел тілдерін оқытудың 
сапасын жақсарту мәселелеріне арналған республикалық кеңесте жасаған 
баяндама. 
     Құлекеев Ж. Жақсыбек Құлекеев, Білім және ғылым  министрі: 
«Ізденбегенге ілгері басу жоқ» /сұхбаттасқан С.Мәмет  // Егемен қазақстан. – 
2004. – 1 қыркүйек. –  Білім және ғылым министрімен сұхбат. 
    Құлекеев Ж. Жақсыбек Құлекеев: «Ұлт болашағы – жеті түрлі білім, жеті 
жұрттың тілін білген ұрпақта!» / сұхбаттасқан Қ.Ахметов // Қазақ әдебиеті. – 
2004. – 9 шілде.  –  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрімен 
сұхбат. 
    Құлекеев Ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі 
Жаксыбек Құлекеев: мектептердің материалдық техникалық базасын 
нығайту керек / жазып алған Б.Алтай, С.Мағзұмов // Айқын. – 2004. –             
1 қыркүйек. 
    Құлекеев Ж. Құлекеев «Жас Алаштың» жазғанын растады / Ж.Құлекеев      
// Жас Алаш. – 2004. – 16 қыркүйек. –   2004 ж. 7 қыркүйектегі жарияланған 
мақалаға орай берілген министрдің жауабы. 
    Құлекеев Ж. Ортақ тіл ортақ рухты орнықтырады / Ж.Құлекеев                    
// Қазақстан мектебі. – 2003. – № 11; Егемен Қазақстан. – 2003. – 1 қазан.  – 
Астана қаласында. Мемлекеттік тілді дамытудағы мәселелерге арналған 
республикалық кеңесте сөйлеген сөзі. 
    Педагог мамандар көбейеді //Жас Алаш. – 2004. – 1 мамыр. –  Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрі Ж.Құлекеев хабарламасы. 
     Құлекеев Ж.   Қазір мемлекет мүддесі үшін күресетіндер азайып кетті: / 
Ж. Құлекеев // Жас Алаш. – 2017. – 14 қыркүйек. –  Білім және ғылым 
министрі болып тұрған кезде енгізген ҰБТ жүйесі туралы экс-министр 
әңгімелейді. 

Ол туралы: 
     Қазақстан Республикасы. Президент (1991-;) Н.Назарбаев 
     Құлекеев Жақсыбек Абдрахметұлының Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы етіп тағайындалуы 
туралы: Жарлық. 2002 ж. 30 қаңтар. № 788 // Егемен қазақстан. – 2002. –          
1 ақпан. 
      Тағайындаулар: Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Назарбаевтың жарлықтарымен: 
      Жақсыбек Әбдірахметұлы Құлекеев – Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрі болып тағайындалды // Егемен Қазақстан. – 2003. – 17 
маусым. 
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      Кәпқызы Е. Күлекеев мемлекеттік тілге немкетті  / Е.Кәпқызы 
//Түркістан. 2004. – 15 сәуір.  – Парламентте «Білім туралы» Заңға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын қарағаны жөнінде. 
     Сәрсенбай Қ.  Құлекеев қыра ма, қайтеді? / Қ.Сәрсенбай // Жас Алаш. – 
2004. – 21 тамыз.  – Білім саласындағы өзгерістерге сын мақала. 
 
 
Шілде 
27 жұлдыз 

Ағартушы-педагог, этнограф,  журналист-аудармашы Нәзипа 
Сегізбайқызы (Сағызбайқызы) Құлжанованың туғанына 
135 жыл (27.07.1887-21.08.1934). 

       Құлжанова Нәзипа Сегiзбайқызы 1887 жылы қазiргi Қостанай облысы 
Жангелдин ауданының көшпелi қазақ отбасында дүниеге келген. 
      Ол 1902 жылы Қостанай қаласындағы орыс-қырғыз қазақ әйелдер 
гимназиясын бiтiрген. 1903-1904 жылы Торғай қаласындағы әйелдер 
училищесiнде, 1905 жылы Семей  қаласына арнайы жолдамамен келiп, 1920 
жылға дейiн мұғалiмдер семинариясында оқытушы болды. 
      1914 жылы Семейде Абайдың дүниеден қайтуының 10 жылдығына орай 
әдеби-музыкалық кеш ұйымдастырып, онда Абайдың өмiрi мен өлеңдерi 
туралы орыс және қазақ тiлдерiнде баяндама жасады. 1920-1922 жылдары 
Ақмолада әуелi мұғалiм, кейiннен уездiк комитетте жауапты қызмет атқарды, 
одан соң Орынборға шақырылып, 1923-1925 жылдары «Қызыл Қазақстан» 
журналының хатшысы, ал 1925-1929 жылдары республикалық «Еңбекшi 
қазақ» газетiнде редколлегия мүшелерiнiң бiрi, «Әйел теңдiгi» журналының 
бөлiм меңгерушiсi, кейiннен жауапты хатшысы қызметтерiн атқарды. 
      Н.Құлжанованың белсене араласуымен сонау 20 жылдардың   өзiнде-ақ 
мектепке дейiнгi қазақ педагогика ғылымының iргетасы қалана бастады. 1924 
жылы Орынборда «Мектепке дейiнгi балаларды тәрбиелеу» атты 
педагогикалық жинақ, нұсқау кiтабы жарық көрдi. 
      1923 жылы Орынбордан шыққан «Мектептен бұрынғы тәрбие» атты 
еңбегiнiң алғы сөзiн лингвист-ғалым, ақын, iрi қоғам қайраткерi 
А.Байтұрсынов жазған болатын. Бұл еңбек қазақ  педагогикасында сәбилер  
тәрбиесiне арналған алғашқы әдiстемелiк құрал. Мұнда мектепке дейiнгi 
балаларға арналған мекемелердiң тарихы, олардың отандық және шетелдiк 
үлгiлерi де сөз болады. 
     Н.Құлжанованың бұл еңбектерi бұдан 70 жылдан астам бұрын жарық 
көрсе де қазiргi кездегi қазақ әулетiнiң жүрегiне жылы тиiп, қолдан түспесi 
хақ. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
       Құлжанова Н.  Шығармалары: (мақалалар, очерктер, педагогикалық ой-
пайымдар, аудармалар) /Н.Құлжанова. – Алматы: Ана тілі, 2014. – 384 б. 
      Құлжанова Н. Мектептен бұрынғы тәрбие үзiндi /Н.Құлжанова 
//Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы. Т.2. – Алматы, 1998. – 107-112 б. 
      Құлжанова Н.   Мектептен бұрынғы тәрбие (үзінді) / Н. Құлжанова 
// Мектептегі психология=Психология в школе. – 2017. – № 4. – 42-43 б. 
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Ол туралы 
      Құлжанова Нәзипа Сегізбайқызы (Сағызбайқызы) // Қазақстан: Ұлттық 
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1988. – 331 б. 
      Құлжанова Нәзипа // Қазақстандағы білім мен педагогиканың даму 
тарихы (VI-ХХ ғ.ғ.) ІІ бөлім: библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші 
/Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана. – Алматы: Зият Пресс, 
2004. – 70-71 б. 
       Нәзипа Құлжанова 1887-1934 // Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр 
антологиясы. Т.2. / құраст. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – Алматы, 1998. – 106 б. 
      Нәзипа Құлжанова 1887-1934 // Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлiм-
тәрбиесi. – Алматы, 1995. – 261-264 б. 
      Нәзипа Құлжанованың 1887-1934 педагогикалық еңбектерi                 
// Қалиев С. Қазақ этнопедагогикасының тарихы кеңестiк дәуiр 1920-1999 -
Алматы, 1999. – 52-54 б. 
      Нәзипа Құлжанова (1887-1934) туғанына 130 жыл 
// Мектептегі психология=Психология в школе. – 2017. – № 4. – 42-43 б. 
      Анаш Д.   Абайға арналған алғашқы кеш осыдан 100 жыл бұрын өткен еді 
/ Д. Анаш // Егемен Қазақстан. – 2015. – 15 қаңтар. –  Нәзипа Құлжанова 
Абайдың дүниеден қайтқанына он жыл толуына байланысты «Сүйсіндірген 
Алашты... »  атты  тұңғыш  әдеби-музыкалық  кеш  өткізген еді. 
     Әнесұлы Ж.   Алаштың қайраткер қызы / Ж. Әнесұлы 
// Ана тілі. – 2017. – 29 маусым–5 шілде.  – Педагог, қоғам қайраткері, 
журналист  Нәзипа  Құлжанова туралы  
       Әнесұлы Ж.   Қазақтың тұңғыш журналист қызы / Ж. Әнесұлы 
// Президент және халық. – 2017. – 23 маусым. –  Мемлекет және қоғам 
қайраткері, көрнекті қайраткері қаламгер Н.Құлжанова туралы. 
      Байтұрсынұлы А. Н.Қ.ханымға Нәзипа Құлжановаға арналған                
/ А.Байтұрсынұлы //  Бастауыш мектеп. – 1998. – № 10-11. – 22 б. 
      Елкеева Ә. Нұрғали және Нәзипа Құлжановтардың әлеуметтік-
педагогикалық көзқарастары / Ә.Елкеева // Қазақстан мектебі. – 2004. – №9. – 
42-44 б. 
     Ергараева М.Ш.  Нәзипа Құлжанованың мектепке дейінгі ұйымдардағы 
балаларды тәрбиелеу идеялары / М. Ш. Ергараева// Білім кілті = Ключ 
знаний. – 2021. – № 6. – 8-10 б. 
      Ерсәлімов Б.    «Ардақты бар Нәзипа деген ханым...» // Ана тілі. – 2012. 
– 15-21 қараша.  – Алаш қозғалысы кезінде қайраткерлігімен көзге түскен, 
қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш ұстаз, этнограф, аудармашы, журналист 
Нәзипа Құлжанова туралы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрметті 
журналист Балтабек Ерсәлімовпен сұхбат / сұхбаттасқан  Орал Шәріпбаев.      
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      Жұмабек Қ.   Аударма саласындағы Нәзипа Құлжанованың рөлі                 
/  Қ. Жұмабек  // Ақиқат. – 2020. –№ 3.  
     Иманбекова К.Ж.   Білімнің шырағы, сұлулықтың шынары (қазақ 
қыздары арасынан шыққан алғашқы ағартушы-педагогтар) / К. Ж. 
Иманбекова // Кітап & Кітапхана. – 2018. – № 4. – 47-57 б. –  Н.С.Құлжанова, 
А.Д.Оразбаева, Н.Ы.Арықова, С.С.Есова, Ш.Иманбаева, Ш.А.Шонанова, 
Л.М.Серғазиналар туралы. 
     Кәрібжанова Г. Н.Құлжанова және Ресей географиялық қоғамы                  
/ Г.Кәрібжанова  // Қазақ тарихы. – 2003. – № 3. – 21-23 б. 
    Кәрібжанова Г.   Қазақтың қайраткер қызы  / Г. Кәрібжанова 
// Егемен Қазақстан. – 2012. – 26 желтоқсан. –  Ағартушы, ұстаз, әлеумет 
қайраткері, журналист, жазушы, аудармашы Нәзипа Сегізбайқызы 
Құлжанова туралы 
      Кәрібжанова Г.   Қазақтың қайраткер қызы / Г. Кәрібжанова // Егемен 
Қазақстан. – 2012. – 26 желтоқсан.  –  Ағартушы, ұстаз, әлеумет қайраткері, 
журналист, жазушы, аудармашы Нәзипа Сегізбайқызы Құлжанова туралы. 
      Қалиев С. Нәзипа Құлжанова және Ахмет Байтұрсынов / С.Қалиев, 
Р.Орынбаева // Қазақстан мектебi. – 1997. – № 7. – 73-76 б.  –.Құлжанованың 
туғанына 110 жыл.   
      Қалиев С.   Н.Құлжанова - мектепке дейінгі педагогиканың негізін 
салушы (1887-1934) / С. Қалиев // Қазақстан педагогикалық ғылымдар 
Академиясының хабаршысы=Вестник Академии педагогических наук 
Казахстана. – 2009. – № 1. – 67-69 б. 
      Қалиұлы С.   Нәзипа Құлжанова - мектепке дейінгі педагогиканың негізін 
салушы ғалым, көрнекті ағартушы, қоғам қайраткері / С. Қалиұлы 
// Ақиқат. – 2017. – № 7. – 77-79 б. 
       Мұқаметқалиқызы А.   Абайды қалай еске алды? / А. Мұқаметқалиқызы  
// Астана ақшамы. – 2014. – 28 қаңтар. –  Қазақтан шыққан тұңғыш ағартушы 
журналист қыз Нәзипа Құлжанованың ұйымдастыруымен 1914 ж. 26 
қаңтарда Абайдың дүниеден өткеніне 10 жыл толуына орай Семей қаласында 
әдеби-көркем кеш өтті, ал биыл, 2014 жылы сол кешке 100 жыл толды. 
      Мұқышева С.   Осы жұрт Нәзипа ханымды біле ме екен? (Нәзипа 
Құлжанова - 125) / С. Мұқышева, З. Алқанова // Қазақ әдебиеті. – 2012. – 14 
желтоқсан. 
      Негимов С.   Ізгіліктің шырағы, сұлулықтың шынары  / С. Негимов 
// Ақиқат. – 2017. –№ 8. – 61-65 б. – Көрнекті педагог-оқымысты, журналист-
көсемсөзші, жазушы әрі аудармашы Нәзипа Сегізбайқызы Құлжанова туралы 
(1887-1934). 
     Негимов С.   Қазақтың қайраткер қызы / С. Негимов 
// Айқын. – 2017. – 22 сәуір. –  Педагог-оқымысты, журналист-көсемсөзші, 
жазушы, аудармашы Нәзипа Құлжанова туралы. 
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       Омарова Г.   Алаш асылын ардақтады / Г. Омарова 
// Ана тілі. – 2017. –20-26 сәуір. –  Көрнекті ағартушы-педагог, қазақ 
қыздарынан шыққан тұңғыш журналист, аудармашы Нәзипа Сегізбайқызы 
Құлжанованың туғанына 130 жыл. 
      Орынбаева Р. Нәзипа Құлжанова және «Қазақ» газетi / Р.Орынбаева         
// Қазақ тарихы. – 1998. – № 4-5. – 11-13 б. 
      Сағыбаева З. «Ардақты, бар Нәзипа деген ханым…»  /З.Сағыбаева            
// Қазақ тiлi мен әдебиетi. – 1997. – № 3-4. – 119-124 б. –  Педагог, мәдениет 
қайраткерi Н.С.Құлжанова туралы. 
      Сағыбаева З. Қазақтың қаламгер қыздары / З.Сағыбаева // Ақиқат. – 1997. 
– № 12. – 90-91 б.  –  Н.Құлжанова, Н.Арықова, С.Есова. 
      Сағыбаева З. Қайраткер қыз  / З.Сағыбаева // Қазақстан мектебi. – 1997. – 
№ 3. – 64-66 б.  –  Педагог, журналист Нәзипа Құлжанова туралы сөз. 
      Тоқтарбай Е.   Алаштың асыл арулары / Е. Тоқтарбай  // Қазақ әдебиеті. 
– 2019. – 8-14 наурыз. – 2-3 б.  – Ш.Иманбаева, Ф. Ғабитқызы, С.Есова, 
Н.Құлжанова, А.Досжанова, Г.Асфендияровалар туралы 
       Хасан С.   Алашшыл Абайтанушы / С. Хасан // Ақиқат. – 2011. – № 11. – 
25-32 б. –  Қайраткер қаламгер, ел зиялысы Нәзипа Құлжанова туралы. 
 

 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: 

- Қырандар самғайды, 
- Біз біргеміз, 
- Дос болайық бәріміз, 
- Көңілді тапқырлар, 

Бәріміз біріміз үшін; 
- 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» КТА (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; 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
       Балалар күндіз болатын лагерьдің нормативтік-құқықтық қамтымы 
//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 
руководителя  образовательного  учреждения. – 2019. – № 5. – 11-14 б. 
       Борисова Н.И.   Жазғы сауықтыру кезеңін әдістемелік сүйемелдеу / Н. И. 
Борисова //Білім беру ұйымының әдіскері=Методист организации 
образования. – 2016. – № 7. – 8-19 б. 
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       Жазғы сауықтыру лагерінде балалар мен жасөспірімдердің өмірі мен 
денсаулығын қорғау бойынша нұсқаулықтар 
// Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 
руководителя образовательного учреждения. – 2019. – № 5. – 15-17 б. 
      Мектеп жанындағы және мектептен тыс (күндіз болатын) жазғы 
сауықтыру лагерін ұйымдастыру қағидалары 
// Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 
руководителя образовательного учреждения. – 2019. – № 5. – 18-20 б. 

*      *     * 
        Айжігітова Н.   Жазғы тынығу лагері - балалар қуанышы                          
/ Н. Айжігітова // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану=Социальная 
педагогика и самопознание. – 2017. – № 3. – 6-8 б. 
        Абдракова А.К.   Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру                    
/ А. К. Абдракова // Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 
Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2018. – № 4. – 12-
18 б. 
      Алақай, демалыс! / әзірл. А. Тұрлықазы //  Aлматы ақшамы. – 2021. – 12 
маусым. – 7 б. – Оқушылар мен студенттердің жазғы демалысқа шығуы. 
        Асаинова М.   Жазғы лагерь - балалар қуанышы / М. Асаинова 
// Білімді ел=Образованная страна. – 2017. – 27 маусым. 
        Алгуатова Ж.К.   Баланың бүгінгі демалысы - олардың ертеңгі өміріне 
көзқарасы / Ж. К. Алгуатова // Мектеп директорының орынбасары: оқу-
тәрбие жұмысы. – 2015. – № 2. – 2-3 б. 
         Әбдібек С.   Бала өмірі қырағылықты қажет етеді / С. Әбдібек //Егемен 
Қазақстан. – 2019. – 6 маусым. – 1,6 б. –  Жаз айларында балалардың жол 
апатына ұшыруы, суға кету, терезеден құлау, улану, батуттардан болатын 
оқыс жағдайлар, мектеп оқушыларының жазғы демалыс лагерьлеріндегі 
қауіпсіздігі жайында. 
       Әнуарбек Ә.   Қызықты жаз, қымбат жолдама балалар арасындағы 
әлеуметтік теңсіздікті анықтайтын құрал іспетті / Ә. Әнуарбек   // Түркістан. 
– 2017. – 22 маусым. –  Балалардың жазғы лагерлері жайлы. 
       Байәділ Б. Демалыс лагерлерінің өрісі кеңісе... / Б.Байәділ //Егемен 
Қазақстан. – 2019. – 31 мамыр.  –  Балалардың жазғы демалысы туралы. 
      Байәділ Б.  Балалар лагерінің бағы жанбай тұр / Б.Байәділ // Егемен 
Қазақстан. – 2020. – 17 маусым.  – Көкшетау облысындағы  балалар 
лагерлерінің  жағдайына көңіл толмайтындығы туралы. 
         Доронина Е.В.   Мектеп жанындағы жазғы лагерь жұмысы                        
/ Е. В. Доронина  // Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник 
классного руководителя. – 2016. – № 7. – 32-37 б. 
        Евстегнеева Л.А.   Мектеп жанындағы сауықтыру лагері                           
Л. А. Евстегнеева // Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник 
классного руководителя. – 2018. – № 7. – 8-10 б. 
        Елубай О.   Оқушылар орманда демалады  / О. Елубай  //Eгемен 
Қазақстан. – 2018. – 29 маусым. – 10 б. –  Шығыс Қазақстан облысында 
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«Үржарайым» демалыс базасында балалар жазғы демалысын өткізетіндігі 
жайында. 
     Жанысбай М.   «Туған жер» жастарға жол көрсетті / М. Жанысбай 
// Aйқын. – 2018. – 18 тамыз. – 4 б.  – «Туған жер» жазғы лагерінде дарынды 
жастардың демалыс уақытын тиімді өткізуі. 
       Жеткізген Ж.   Мектеп жанындағы лагерьлерде балалардың жазғы 
демалысын қалай ұйымдастыруға болады? / Ж. Жеткізген // Тәрбие құралы. – 
2017.- № 4. – 58-60 б. 
       Кыдырбекова Ж.  «Балдәуренде» жаз көңілді  / Ж.Кыдырбекова  
//Алматы ақшамы. – 2017. –10 маусым. –  Алматы қ. № 139 мектеп-
гимназиясында  бастауыш сынып оқушыларына арналған «Балдәурен» лагері 
жұмыс істейді.  
      Қайдар Р. Қауіпсіз әрі көңілді каникул / Р. Қайдар //  Eгемен Қазақстан. – 
2021. – 1 маусым. – 3 б. – «Балдәурен», республикалық оқу–сауықтыру 
орталығында жазғы демалысты ұйымдастыру. 
       Қайырбекова З.С.   Жазғы сауықтыру жұмысының жоспары                         
/З. С. Қайырбекова, Н. Б. Тіленбаева //Білім беру ұйымының 
әдіскері=Методист организации образования. – 2016. – № 5. – 8-11 б. 

Құттымұратұлы Қ. Оқушылар жазғы лагерьге барады                            
/ Қ. Құттымұратұлы //  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 27 мамыр. – 10 б. – Жазғы 
сауықтыру лагерьлеріне зертханалық зерттеу мен вакцинаның толық курсын 
өткен қызметкерлер мен оқушылар қабылданатыны жайында. 
      Мәмет С.   «Балдәурен» - бал әуен. Балаларды бауырластыратын балалар 
лагері көбейсе игі / С. Мәмет // Егемен Қазақстан. – 2018. – 12 шілде. – 1,4 б. 
      Нөкербекова Г.   Оқушылардың жазғы лагерьде бейімделуіне 
психологиялық қолдау жасау / Г. Нөкербекова //Мектептегі психология = 
Психология в школе. – 2019. – № 7. – 30-31 б. 
      Пердебайқызы Ж.   Лагерді қалай таңдаған жөн? / Ж. Пердебайқызы         
// Айқын. – 2016. – 15 шілде.  –  Автор бұл мақалада балалардың демалыс 
орнын қалай таңдағаны дұрыс және лагерде балаңыз толыққанды, жақсы 
демалып қайтуы жайлы қысқаша тоқталады.                    
     Рахман Г.   Қала баласы қайда демалады? / Г. Рахман  //Aйқын. – 2019. – 4 
маусым. – 6 б.  –  Қала балаларының жазғы демалысын ұйымдастыру. 
        Сәлімбаева Б.   Қызықты да, көңілді  «Жаз-2018 жыл!» /Б. Сәлімбаева 
//Білімді ел = Образованная страна. – 2018. – 17 шілде. – 14 б. –  Алматы 
облысы, Талғар қаласының «Күншуақ» жазғы лагерінің балаларға жазғы 
демалысты ұйымдастыруы. 
      Сейтасқаров М.   Балалардың жазғы демалысын ұтымды ұйымдастыру 
жайлы / М. Сейтасқаров //Мектеп директоры=Директор школы. – 2016. –      
№ 4. – 16-20 б. 
     Шамахова А. Балалық шақтың арман аралы. «Балдәурен-Қапшағай» 
республикалық оқу-сауықтыру орталығы балғындардың балдай күлкісіне 
бөленді / А.Шамахова  // Алматы ақшамы. – 2018. – 15 қараша 
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        Шекенова А.Б.   Жазғы демалыс және балаларды сауықтыру                        
/ А. Б. Шекенова // Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник 
классного руководителя. – 2018. – № 5. – 44-48 б. 
      Шынтемірқызы Г. Балалардың  демалысы. Жазғы лагерьлерді жаңаша 
ұйымдастыру қажет / Г.Шынтемірқызы  // Егемен Қазақстан. – 2019. – 28 
мамыр 
 
 

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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
    Абаған Б. Балалар мектепке дайын / Б. Абаған    // Айқын. –  2017. –26 

тамыз.  – Алматы облысы Ақсу ауданында ұйымдастырылған «баланы 
мектепке даярлайық» акциясы өтті. 
          Анаш Д.   «Мектепке жол» акциясы: Оқушыларға әлеуметтік көмек 
көрсетілді / Д. Анаш  // Егемен Қазақстан. – 2015. – 22 тамыз. –  Өскемен қ. 
«Жастар» саябағында «Мектепке жол» акциясы өтті.     
         Әділғазы Ә. «Мектепке жол» жалғасын тапты / Ә.Әділғазы // Ана тілі. – 
2017. – 24-29 маусым.  – Алматы қ. Наурызбай ауданы мектептеріндегі 
өткізілген акция. 
           Байсақал Н. «Менің басты таңдауым – балаларға қамқорлық жасау»     
/ Н.Байсақал // Алматы ақшамы. – 2017. – 5 тамыз.  – Республикалық 
«Мектепке жол» қайырымдылық акциясы 2017 жылы  осы ұранмен оныншы 
рет  өтеді. 
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        Дүрмән Д.   «Мектепке жол» акциясы: 10 оқушы сыйлық алды? / Д. 
Дүрмән  // Түркістан. – 2016. – 18 тамыз. – Алматы қ. мәслихат депутаты 
Динар Нөкетаева республикалық «Мектепке жол» акциясы аясында 
қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. 
        Дүрмән Д. «Мектепке жол» - дәстүрге айналған шара / Д.Дүрмән                
// Түркістан. – 2017. – 31 тамыз 
        Есаман Х.  Мешіттегі «Мектепке жол» акциясы  / Х.Есаман //Егемен 
Қазақстан. – 2018. – 24 тамыз. –  Тараз қаласындағы  «Кеңесхан қажы» 
мешіті осы акцияны өткізді. 
        Есімханова А.   Павлодар облысында 4477 оқушы материалдық көмекке 
мұқтаж / А. Есімханова // Республика ұстаздары. – 2015. – № 13-14 тамыз. –
Павлодар облысында дәстүрлі «Мектепке жол» акциясы «Балаларға бірге 
көмек берейік» ұранымен өтті. 
       Иманбекқызы Қ.   Балаңыз сабаққа дайын ба?   / Қ. Иманбекқызы            
// Алматы ақшамы. – 2018. – 9 тамыз. – 28 б. –  Мектепке дайындық .        
       Маратова Д.   Мектеп пен форманы өзіміз таңдаймыз  / Д. Маратова      
// Ұлан. – 2018. – 28 тамыз. – 1,2 б.  –  Мектепке дайындық. 
        «Мектепке жол» акциясы: оқулықтармен қамтамасыз етіледі  // Егемен 
Қазақстан. – 2015. – 26 тамыз. –  Алматы қаласында 2015-2016 оқу жылына 
жаңа оқулықтар таратылды. 
       «Мектепке жол» шарасын «болашақтар» ұйымдастырды 
(Англиядағы қазақстандық студент зағип балалар оқитын Павлодардардағы 
мектеп-интернатқа 200 мың теңге жинап берді) // Алматы ақшамы. – 2015. – 
3 қыркүйек. 
       Молдабекова М.  Балаларға қамқорлық – баршаның ісі. «Мектепке жол» 
республикалық қайырымдылық акциясын Алматы қаласы Түрксіб 
ауданындағы  № 11 мектеп ұжымы өткізді / М.Молдабекова //Айқын. – 2016. 
– 2 қыркүйек 
        Сейіт А.   Оқу қиын, сөмке ауыр. / А. Сейіт //Түркістан. – 2018. – 16 
тамыз. – 12 б. –  Жаңа оқу жылына дайындық.                
       Сұлтан М. Балаңыз мектепке дайын ба? / М.Сұлтан // Егемен Қазақстан. 
– 2018. – 24 тамыз. –  Елімізде жыл сайын өткізіліп жатқан «Мектепке жол» 
акциясы туралы. 
       Сүйін Н.  Алатаудағы «Мектепке жол» акциясы / Н.Сүйін // Алматы 
ақшамы. – 2017. – 24 тамыз.  –  Алматы қаласы Алатау ауданында өткізілген 
шаралар туралы. 
        Ізгілік А.   «Мектепке жол» акциясы басталды /А. Ізгілік 
// Айқын. – 2016. – 17 тамыз. 
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Тамыз 
15 жұлдыз 

Әдебиет зерттеуші, филология ғылымының докторы, 
профессор Тұрсынбек Кәкішевтің туғанына 95 жыл 
(15.08.1927-7.09.2015). 

      Кәкiшев Тұрсынбек 1927 жылы Ақмола облысы Макин ауданында 
туған. 1950 жылы  Әл-Фараби атындағы Қазақтың мемлекеттiк 
университетiнiң (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық 
университеті) журналистика факультетiн бiтiрдi. 1951-1953 жж. 
Республикалық партия комитетi жанындағы марксизм-ленинизм 
шығармаларын аударатын аудармашылар дайындайтын екi жылдық курста 
оқыды. 
      1952-1958 жылдары Партия тарихы институтында кіші ғылыми 
қызметкерi, 1960-1968 жылдары Қазақ КСР Ғылым Академиясының әдебиет 
және өнер институтында аспирант, кiшi және аға ғылыми қызметкер, ал 1968 
жылы Қазақ мемлекеттiк университетiнiң қазақ әдебиетi кафедрасының 
оқытушысы болды, 1978-1986 жылдары сырттан оқытатын филология 
факультетiнiң деканы, ал 1987 жылдан берi кафедра профессоры.  
     Ғылыми-зерттеу еңбектерi негiзiнен қазақ әдебиетiнiң туу, қалыптасу 
кезеңдерiн, әдеби-сын тарихы мен даму  жолын зерттеуге арналған. «Қазақ 
әдебиетінің тарихы», «Қазақ совет әдебиеті тарихы», «Сан сапары» «Оңаша 
отау», «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» сияқты  монографиялар мен 
зерттеулердің авторы. Көркем проза саласында да бiрқатар шығармалары 
бар. Оның «Сәкен Сейфуллин», «Қызыл сұңқар», «Сәкен және ГүлбаҺрам», 
«Сәкеннің соты», «Мағжан-Сәкен» атты  Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен 
шығармашылығы жайындағы кітаптары және  «Ұштасқан үш өзенмен», 
«Жол үстінде 80 күн», «Садақ», Жасампаз өлке» т.б. ғылыми-көпшілік 
кітаптары және көптеген ғылыми-публицистикалық мақалалары бар. 
      Еңбегi жоғары бағаланып, Қазақстан Жазушылар одағының С.Сейфуллин 
атындағы сыйлығының лауреаты. Халықаралық жоғары мектеп ғылым 
академиясының құрметті академигі, Халықаралық Айтматов академиясының 
академигі. «Парасат» орденімен және бiрнеше медальдармен марапатталған. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Кәкішев Т. Дәуір дидары / Т.Кәкішев. – Алматы: Жазушы, 1985. – 3003 
бет. 
      Кәкішев Т. Ахаң туралы ақиқат / Т.Кәкішев. – Алматы Қазақстан, 
Шапағат. – 1992. – 110 б. – Қуғынға ұшыраған қазақ зиялысы жазушы 
А.Байтұрсыновтың туыстары, тегi, өскен ортасы жайында. 
      Кәкішев Т. Сәкен Сейфуллин ғұмырнамалық хикая /Т.Кәкішев. –
Алматы Рауан, 1997. – 383 б. 
      Кәкішев Т. «Тар жол, тайғақ кешудiң» тағдыры жоғары класс 
оқушылары мен студенттерiне арналған көмекшi оқу құралы / Т.Кәкішев, 
К.Садыққызы.  - Алматы Санат, 1997. – 227 б. 
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- Алматы  Атамұра, 1997. – 319 б. 
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       Кәкішев Т. Мерей: әдебиеттанушы, сыншы, жазушы, филология 
ғылымының докторы, профессор Т.Кәкішевтің ғылыми-биографиялық 
жинағы: Екі томдық /құраст. К.Ахмет ж.б. 
     Т.1.- Алматы: Б.о.ж., 2002. – 633 б. 
     Т.2. – Алматы: Б.о.ж., 2002. – 508 б. 
     Кәкішев Т. Ақиық ақын өмірінің белгісіз беттері  / Т.Кәкішев //Азия 
Транзит. – 2003. – № 6. – 10-13 б.  –  М.Жұмабаевтың туғанына 110 жыл. 
     Кәкішұлы Т. Қоржынды қаққанда / Т.Кәкішұлы // Қазақ тілі мен әдебиеті. 
– 2003. – №6. – 12-13 б. –  М.Өтемісұлының жырлары жайында. 
     Кәкішұлы Т. Қуанышты қауышу  / Т.Кәкішұлы // Түркістан. – 2004. – 15 
шілде. –  Қазақ қайраткерлерінің бірі, публицист, қаламгер, К.Төгісов 
туралы. 
     Бельгер Г., Кәкішев Т., Сығай Ә. Қадірлі Қамекең еді... / Г.Бельгер, 
Т.Кәкішев, Ә.Сығай  //Айқын. – 2004. – 26 маусым. – К.Смайыловты еске 
алу. 
     Кәкішұлы Т. Дала дауылпазы / Т.Кәкішұлы // Егемен Қазақстан. – 2004. – 
2 маусым.  –  Ақын С.Сейфуллин туралы. 
     Кәкішев Т. Нәзір Төреқұловтың қайраткерлігі: беймәлім тағдыр және 
тарихи әділдік / Т.Кәкішев // Солтүстік Қазақстан. – 2004. – 11 маусым.; 
Қазақ әдебиеті. – 2004. – 21 мамыр. 
     Кәкішев Т. «Академия атаулының көпшілігі тек өздерін ойлайтын 
«клубный» академияға айналып кетті» // Айқын. – 2005. – 25 ақпан. –  
Филология ғылымдарының докторы, профессор Т.Кәкішевпен сұхбат 
/сұхбаттасқан Ж.Молдахметұлы. 
     Кәкішев Т. Ұлтын сүйген ұлықтап... / Т.Кәкішев // Қазақ әдебиеті. – 2005. 
– 28 қаңтар, 3 ақпан. –  Әдебиетші Ш.Қ.Сәтбаева  жайлы естелік. 
     Кәкішев Т.   Исаны тани алдық па? / Т. Кәкішев 
// Егемен Қазақстан. – 2007. – 9 қаңтар.  –  Иса Байзақов жайлы. 
     Кәкішев Т. Сын әдебиетке абыройлы дүние келгенде өркендейді // Астана 
ақшамы. – 2010. – 6 қараша. – Профессор, әдебиет сыншысы Тұрсынбек 
Кәкішевпен сұхбат  /әңгімелескен Р.Төленқызы. 
     Кәкішев Т. Мені Сәкен рухына жетелеген Гүлбаһрам / Т.Кәкішев                
// Жалын. – 2008. – № 8. – 26-29 б. –  С.Сейфулиннің әйелі Гүлбаһрам 
Сейфуллина туралы. 
     Кәкішев Т. Сәкен мен Троцкий / Т.Кәкішев // Егемен Қазақстан. – 2010. – 
29 желтоқсан. –  Қоғам қайраткері, ақын Сәкен Сейфулиннің Троцкийге 
арнап жазған бір өлеңі туралы. 
     Кәкішев Т.   Мұхаң мен Сәбең / Т. Кәкішев   // Егемен Қазақстан. – 2010. – 
28 шілде. – Қазақтың ұлы жазушылары Мұхтар Әуезов пен Сәбит 
Мұқановтың  арасындағы  қарым-қатынас  жайлы. 
     Кәкішев Т.   Ғұлама ғибраты / Т. Кәкішев // Егемен Қазақстан. – 2010. – 18 
мамыр. –  Манаш Қозыбаевтың «Тұлғалар тұғыры»  атты  кітабы жайлы. 
    Кәкішев Т. Өмірбек өнегесі /Т.Кәкішев // Егемен Қазақстан. – 2011. – 26 
ақпан. – Ғалым Өмірбек Жолдасбеков туралы. 
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    Кәкішев Т.   Сәкен Сейфуллин қазақты мәдениетті, өркениетті елдер 
қатарына қосуды армандаған тұлға / Т. Кәкішев // Ана тілі. – 2011. – 9-15 
маусым. 
    Кәкішұлы Т.   Ғалым Есмағамбет көрген қиямет-қайым / Т. Кәкішұлы         
// Егемен Қазақстан. – 2011. – 28 желтоқсан. – Ғалым Есмағамбет Ысмайылов 
туралы. 
        Кәкішев Т.   Шамырқанған шындық / Т. Кәкішев // Қазақ әдебиеті. – 
2012. – 24 ақпан.  –  Жазушы Сәбит Мұқанов туралы.     
    Кәкішев Т.   Көркемсөз зергері / Т. Кәкішев  // Егемен Қазақстан. – 2012. – 
28 тамыз. – Ғабит Мүсірепов пен С.Мұқанов жайлы. 
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Қазақ энциклопедиясы, 2002. – 449 б. 
     Кәкішев Тұрсынбек Кәкішұлы // Батырбеков М. Высшая школа 
Казахстана в лицах.Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – 320-321 б. 
     Кәкішев Тұрсынбек // Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. – Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 488-489 б. 
      Кәкішев Тұрсынбек Кәкішұлы: биобиблиографиялық көрсеткіш / ред.     
Ж. Д. Дадебаев. – Алматы: Қазақ университетi, 2007. – 850 т. 
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     Дәрібайұлы С.   Кеңсайдың жолы (Ұлағатты ұстаз Т.Кәкішұлының рухына 
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// Ана тілі. – 2016. – 11-17 ақпан. –  Ұстаз, әдебиеттанушы ғалым, филология 
ғылымдарының докторы, профессор,Тұрсынбек Кәкішев туралы. 
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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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
Ажғожина Г.   Инклюзивті білім беру - заман талабы / Г. Ажғожина 

// Тәрбие құралы . – 2019. – № 5. – 8-9 б. 
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Ажгожина Г.   Нашар көретін балаларға инклюзивті білім беру                  
/ Г. Ажгожина, Ж. Кунафин // Дефектология. – 2019. – № 8. – 9-11 б. 
      Әбенова И.   Жалпы білім беру жүйесінде инклюзивті білім беруді 
жүзеге  асыру / И. Әбенова // Дефектология. – 2018. – № 6. – 8-9 б. 
      Бүркітбаева Ж.   Ойын - баланың түрлі белсенділігін арттыратын құрал  
/ Ж. Бүркітбаева, Т. Жүсіпова // Дефектология. – 2018. – № 6. – 35-36 б. –
Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс. 

 Ескендір Р.   Алматыда тұңғыш рет ерекще білім шаңырағы ашылды / Р. 
Ескендір  // Алматы ақшамы. – 2018. – 4 қыркүйек.  – Алматы қ. Наурызбай 
ауданында инклюзивті білім беретін айырықша мектептің ашылуы туралы.   

Жақсыбайқызы Э.   Ерекше балаларға бақыт сыйлайық!                                
/ Э. Жақсыбайқызы // Aйқын. – 2019. – 5 сәуір. – 3 б.   – Инклюзивті орта 
қалыптастыру және ерекше күтімді қажет ететін балаларға білім беру 
мақсатында  еліміздің  әр жерлерінде  іс-шаралардың өтуі. 

   Жұмағазиева Ә.   Мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті 
білім беруде дефектологтың рөлі / Ә. Жұмағазиева 
// Дефектология. – 2018. – № 5. – 2-3 б. 

  Жұмабекқызы Т.   Атырауда инклюзивті орталық ашылды                         
/ Т. Жұмабекқызы // Айқын. – 2019. – 5 сәуір. – 4 б.  – «Венера» инклюзивті 
шеберханасы» орталығының ашылу мақсаты 5-15 жас аралағындағы 
балалардың шығармашылық қабілеттерін, инклюзивті білім беру мен 
моторикасын дамытуға бағытталмақ. 
     Ибраимова Ж.   Арнайы білім беру салалары: [сурдопедагогика, 
тифлопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика, коррекциялық 
педагогика жайында] /Ж. Ибраимова// Дефектология. – 2020. – № 11. – 2-10 
б. 

 Издибаева Д.   Инклюзивті білім беруде оқыту әдістерінің 
педагогикалық-психологиялық негіздері / Д. Издибаева // Мектептегі 
психология=Психология в школе. – 2017. – № 3. – 20-22 б. 

Инклюзивті білім берудегі дефектолог маманның қызметі / А. 
Тасыбеков  // Дефектология. – 2019. – № 3. – 7-12 б. 
     Кадырова Ж.Ш.   Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып, тәрбиелеудегі 
отбасы қызметі мен міндеттері / Ж. Ш. Кадырова  // Әлеуметтік педагогика 
және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и самопознание. – 2018. – № 1. – 
18 б. 

Кемешова А.М.   Инклюзивті білім беру - өмір қажеттілігі                             
/ А. М. Кемешова, Б. Н. Жұмабаева // Открытая школа. – 2018. – № 2.                
- 26-29 б. 

Кенган Г.   Инклюзивті білім беру принциптерін жүзеге асыру жайлы 
бірер сөз / Г. Кенган // Мектептегі психология =Психология в школе. – 2019. 
– № 4. – 10-12 б. 

Қайырова Б.Ә.   Инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын жалпы білім 
беру ұйымдарында оқытудың ерекшеліктері / Б. Ә. Қайырова 
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// Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и 
самопознание. – 2018. – № 1. – 19-20 б. 

Қасым А.   Инклюзивті білім ауылдық жерлер үшін де өзекті  / А. Қасым 
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 23 қаңтар. – 8 б. –  Шығыс Қазақстан 
облысының қала, ауыл мектептерінде инклюзивті білімнің енгізілуі жайында. 

Мерекина И.Д.   Инклюзивті білім - кез келген баланың түрлі 
қажеттілігіне бейімделген жалпы білім беруді дамыту процесі / И. Д. 
Мерекина // Өзін - өзі тану KZ = Самопознание KZ. – 2019. – № 8. – 30-32 б. 

Оспанова А.   Инклюзивті оқыту - заман талабы / А. Оспанова 
// Қазақстан мектебі. – 2019. – № 4. – 57-58 б. 

Раимова Д.Ш.  БСЕ бар баланы тексеруді қалай ұйымдастырамыз / Д. Ш. 
Раимова//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 
руководителя образовательного учреждения. – 2021. – № 2. – 40-45 б. – 
Білімге сұранысы ерекше балаларды тексеру жұмыстары жайлы. 
    Рыспаева А.К. Ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларды 
қашықтықтан оқытуды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу /А. К. 
Рыспаева//Республика ұстаздары. – 2021. – № 1-2. – 5 б. 
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образование в школе, колледже и ВУЗ-е. – 2018. – № 2. – 9-13 б.  –  
Мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім беру. 
     Тойшыбекова Л.М.   Инклюзивті білім беру: қазіргі жағдайы мен 
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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 1996-2021 жылдар аралығында өткен Тамыз 
мәслихаттарының талқыланған тақырыптары  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. 
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әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты Қазақстан Халқына 
жолдауы аясында ХХІ ғасыр деңгейінде білім беру мен кәсіптік даярлау». 

2007 жыл 
     Тақырыбы: «Мұғалім – мектептің жүрегі». 

2008 жыл 
     Тақырыбы: «Балаларды оқыту мен тәрбиелеудің тұжырымдамалық 
бағыттары». 

2009 жыл 
     Тақырыбы: «Білім берудің сапасы – Қазақстан Республикасының 
тұрақты даму ұстанымдарын және бәсекеге қабілеттілігін қамтамсыз ету 
кепілі». 

2010 жыл 
      Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің қазіргі 
заманғы дамыту стратегиясы: жаңа талаптар, жаңа мүмкіндіктер». 

2011 жыл 
      Тақырыбы: «Отбасы, мектеп, қоғам – игілікті болашақ үшін бірге». 

2012 жыл 
         Тақырыбы: «Білім беру жүйесін жаңғырту – адами капиталдың сапалы 
өсуінің басты бағыты». 

2013 жыл 
        Тақырыбы: «Сапалы білім  мен тәрбие беру – Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының басымдығы» 

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» 
2019 жыл 

         Тақырыбы:  «Білім және ғылым» 
2020 жыл 

         Тақырыбы:  «Білім және ғылым: жаңа оқу жылының ерекшеліктері» 
2021 жыл 

    Тақырыбы:  «Білім және ғылым – елдің тұрақты дамуының кепілі» 
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ӘДЕБИЕТТЕР: 
         Анаш Д. Жаңа оқу жылында сапаға назар аударылады / Д.Анаш               
// Егемен Қазақстан. – 2017. – 23 тамыз. –  2017 жылғы тамыз кеңесі 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі» тақырыбында өтті. 
        Асан М.  Тамыз кеңесі: білім саласында қандай бетбұрыс бар? / М.Асан 
// Егемен Қазақстан. – 2018. – 20 тамыз.  –  2018 ж. тамыз кеңесі «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал» атты тақырыппен 
өтті. 
       Бектас Г. Тамыз кеңесі: жоспар орындалды, жоба бекітілді / Г.Бектас      
// Айқын.  - 2016. – 25 тамыз.  –  Алматыда Абай атындағы опера және балет 
театрында тамыз кеңесі өтті. 
     Есали А.   Жаңа оқу жылына дайындық. Республикалық білім беру 
ұйымдарының тамыз кеңесі өтті  / А. Есали // Егемен Қазақстан. – 2014. – 16 
тамыз.  –  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. 
         Ескендір Р. Жаңа пәндерді енгізуге дайынбыз ба? Мұғалімдердің 
дәстүрлі Тамыз мәслихаты өтті / Р.Ескендір // Алматы ақшамы. – 2009. –27 
тамыз.  –  Алматыда «Білім берудің сапасы - Қазақстан Республикасының 
тұрақты даму ұстанымдарын және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 
кепілі» атты тақырыпта тамыз мәслихаты өтті. 
         Ескендір Р.  Есімов А.: «Мектеп директорларының мәртебесін көтерген 
жөн» / Р.Ескендір // Алматы ақшамы. – 2013. – 22 тамыз.  –  Ө.Жолдасбеков 
атындағы Студенттер сарайында Алматы қаласындағы білім  
қызметкерлерінің «Сапалы білім мен тәрбие беру – Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының басымдығы» деп аталатын Тамыз кеңесі болып өтті. 
         Ескендір Р.   Ахметжан Есімов: Қалада әлі де 8 мектеп салуымыз қажет 
/ Р. Ескендір // Алматы ақшамы. – 2014. – 21 тамыз.  –  «Алатау» мәдениет 
орталығында Алматы қ. білім саласы қызметкерлерінің дәстүрлі Тамыз 
кеңесі болып өтті. 
        Ескендір Қ.   Мектеп - кеме, білім – теңіз  / Қ. Ескендір // Егемен 
Қазақстан. – 2015. – 22 тамыз.  –  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. 
        Ескендір Р. Білім – әлемдік, тәрбие – ұлттық болуы керек /Р.Ескендір 
//Алматы ақшамы. – 2016. – 25 тамыз.  –  Алматы қ. білім беру 
қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңесі биыл «Білімді ел – мәңгілік 
ел» деген атпен Абай атындағы опера және балет театрында өтті. 
      Ержанова А.С.   Колледждерде базалық білім беру ұйымдарының 
қызметін ұйымдастыру / А. С. Ержанова // Өзін - өзі тану KZ = Самопознание 
KZ. – 2019. – № 8. – 20-24 б.  –  2019 жылдың 15-16 тамызында өткен 
Республикалық тамыз конференциясында оқыған баяндама. 
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        Жағыпарұлы Ж.  Елордалық білім сапасы ел назарында                             
/ Ж. Жағыпарұлы // Егемен Қазақстан. – 2014. –            23 тамыз. –  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. 
    Жаңалық Алматыдан басталады. Білімге бөлінген биылғы қаржы 
былтырғыдан 16 пайызға жоғары // Алматы ақшамы. – 2010. – 26 тамыз.           
–  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. 
        Жұмағұлов Б.   Ұстаз болу - ұлағатты іс  / Б. Жұмағұлов  // Aйқын. – 
2019. – 28 тамыз. – 6 б.  –  Елордада өткен Тамыз конференциясына ҚР 
Президентінің қатысуы 
         Жұматай Е. Инновациялық зертханалар есігін ашпақ / Е.Жұматай        
// Түркістан. – 2016. – 25 тамыз.  –  Елорда мектептерінде оқышыларға 
арналған инновациялық зертханалар құрылды. Бұл туралы елорда білім 
қызметкерлерінің тамыз кеңесінде Астана қ. әкімі Әсет  Исекешев мәлімдеді. 
         
       Имамбаева Д. Тамыз кеңесі: бағдар мен бастама / Д.Имамбаева //Ана 
тілі. – 2017. – 17-23 тамыз. – Жаңартылған білім бағдарламасы: «0+11»,  яғни  
мектепалды немесе «нөлдік» сыныптар туралы және аптасына 5 күндік оқу 
туралы. 
     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  // Қазақстан 
мұғалімі. – 2012. – №18-19. – 30 тамыз; // Мектеп директоры=Директор 
школы. – 2012. – № 5. –3-8 б. 
       Қайратқызы А. «Қазақ тілін оқыту әдістемесін әзірлеу керек»                   
/ А. Қайратқызы // Ана тілі. – 2014. – 28 тамыз- 3 қыркүйек.  – Астана қ. 
«Сапалы білім мен тәрбие беру - Қазақстанның мемлекеттік саясатының 
басымдығы» деген тақырыппен педагог қызметкерлердің тамыз жиналысы 
өтті. 
       Құмар Н.  Ұстаз еңбегі - құрметке лайық  / Н. Құмар // Ана тілі. – 2014. – 
28 тамыз - 3 қыркүйек. – Алматы қ. «Алатау» мәдениет орталығында білім 
саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз кеңесі болып өтті. 
        Мәмет С. Мұғалімдер форумы /С. Мәмет, Ж.Байділда  //Егемен 
Қазақстан. – 2011. – 26 тамыз.  –  Білім және ғылым министрлігінің ұйытқы 
болуымен Астанадағы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
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университетінің ғимаратында «Отбасы, мектеп, қоғам - игілікті болашақ 
үшін бірге!» деген тақырыпта отандық педагогтардың форумы өтті.                            
       Оразбекұлы Қ.   Ұстаздардың арына дақ түспеуі керек / Қ. Оразбекұлы    
// Айқын. – 2012. – №156. – 22 тамыз. – Тамыз мәслихаты. 
       Отбасы. Мектеп. Қоғам: Білім саласы қызметкерлерінің биылғы Тамыз 
кеңесі осы үш бірлік төңірегінде өрбіді // Астана ақшамы. – 2011. – 25 тамыз.  
– Конгресс-холда білім беру қызметкерлерінің «Отбасы, мектеп және 
қоғамның игілікті болашақ жолындағы өзара ынтымақтастығы» тақырыбы  
бойынша Тамыз кеңесі өтті. 
        Сапарбаев Б.   Министрлік пен жергілікті билік арасындағы байланыс 
жақсартылуы қажет / Б. Сапарбаев // Президент және халық. – 2015. – 28 
тамыз.   – 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  
білім беру саласының барша қызметкерлерін  жаңа оқу жылымен құттықтап, 
педагогтар алдында тұрған маңызды міндеттерге тоқталды. 
           Сейілова А. Әр оқушыға сапалы білім мен тәрбие  /А.Сейілова 
//Егемен Қазақстан. – 2013. – 24 тамыз. – Л.Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университетінде «Сапалы білім мен тәрбие – Қазақстан мемлекеттік 
саясатының басымдығы» деген тақырыпта республикалық тамыз кеңесі өтті. 
        Сейілова А.   Жүйені жаңғырту - ілгерілеу кепілі / А. Сейілова // Егемен 
Қазақстан. – 2012. – 25 тамыз.  – Республикалық педагогикалық тамыз 
мәслихаты туралы. 
       Сенбай Е.  Тестілеуден құтылсақ, мәселе шешіле ме? / Е. Сенбай 
//Айқын. – 2014. – 22 тамыз.  –  Астанада өткен білім саласы 
қызметкерлерінің «Тамыз кеңесінде» Ұлттық бірыңғай тестілеуден құтылуы 
керек жайында сөз болды. 
         Тоқаев Қ.   Тәрбие - сапалы білімнің негізгі арқауы, діңгегі                       
/ Қ.Тоқаев // Бала тәрбиесі. – 2019. – № 9. – 5-11 б.  – ҚР Президенті                       
Қ.Тоқаевтың «Білім және ғылым»  атты Тамыз конференциясының 
пленарлық отырысында сөйлеген сөзі. 
         Тұрапбайұлы А.   Ұстаз - ұлт ойының діңгегі / А. Тұрапбайұлы              
// Егемен Қазақстан. – 2015. – 26 тамыз. –  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. 
        Тілеубек Д.   Еңбегі - ауыр, жалақысы - аз тәрбиеші деген маман бар        
/ Д. Тілеубек  // Aйқын. – 2019. – 20 тамыз. – 8 б.  –  Тамыз 
конференциясында Президент Қ.Тоқаев келер жылы балабақша мен науқас 
балалар мектеп-интернатының тәрбиешілері жалақысы қаралатынын айтты.      
       Үйренішбекқызы А.  Сапалы білім санмен өлшенбейді                                
/ А. Үйренішбекқызы  // Егемен Қазақстан. – 2011. – 24 тамыз.  –  Елордада 
білім саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз мәслихаты болып өтті.                         
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          Шотбайқызы А.   Жаңартылған білім мазмұны сапаға ықпал ете ала 
ма? / А. Шотбайқызы // Eгемен Қазақстан. – 2019. – 2 қыркүйек. – 4 б.  –  ҚР 
Президенті Қ. Тоқаевтың Тамыз кеңесіне қатысуы, 2021 жылы мектептерде 
жаңартылған білім беру мазмұнына көшіруді аяқтауы, білім беру сапалығы 
қозғалды. 
          
 

Тамыз айының үшінші жексенбісі – 
Спорт    күні 

Қазақстанда Спорт және туризм күні Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ӘДЕБИЕТТЕР: 
         Қазақстан Республикасы. Заң. 
        Дене шынықтыру және спорт туралы: Қазақстан Республикасының 
Заңы. 2014 ж. 3 шілде № 228-Ү ҚРЗ // Егемен Қазақстан. – 2014. – 10 шілде 
         Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.  
     «Студенттер және оқушылар лигаларын қалыптастыру, студенттер мен 
оқушылар лигалары арасында спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және 
өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 549 бұйрығына 
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өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2016 жылғы 25 қаңтардағы № 78 бұйрығы / Қазақстан 
Республикасы. Білім және ғылым министрлігі. Бұйрық 
//  Егемен Қазақстан. – 2016. – 11 тамыз. 
        Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.  
     «Студенттер және оқушылар лигаларын қалыптастыру, студенттер мен 
оқушылар лигалары арасында спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және 
өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 549 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2016 жылғы 25 қаңтардағы № 78 бұйрығы / Қазақстан 
Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. Бұйрық 
// Егемен Қазақстан. – 2016. – 11 тамыз. 
        Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.  
      «Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық 
олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми 
жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік 
конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 
желтоқсандағы № 514 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы: Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 31 наурыздағы   
№ 139 бұйрығы / Қазақстан Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. 
Бұйрық // Егемен Қазақстан. – 2017. – 26 қыркүйек 
       Әбілдинов Қ. Ел намысы бір кеудеге сыйған ба? – Астана: Жарыс, 2011. 
– 152 б. 
       Жолымбетов Ө.  Спорт әлемі. Балаларға арналған спорт анықтамалығы. 
– Алматы: Сөздік-Словарь, 2010. – 472 б. 
      Икіманова Г.   Саулық пен сымбат=Красота и здоровье / Г. Икіманова. – 
Алматы: Қайнар, 1991. – 336 б. 
       Қазақ олимпиадашылары: тарихи деректі басылым / құраст.Қ.Рысбек. –
Т.1  – Астана: Ер Дәулет, 2009. – 560 б. 
      Қазақ олимпиадашылары: тарихи деректі басылым.Т.2. / құраст. 
Қ.Рысбек . – Астана: Ер Дәулет, 2009. – 400 б. 
       Қазақ спортының саңлақтары (Октябрь Жарылғапов, Әбдісалан 
Нұрмаханов, Бекзат Саттарханов туралы естеліктер) / құраст. 
Ж.Нұсқабайұлы. –  Алматы: Білім, 2007. – 272 б. сур. 
      Қасымхан Ж.   Жігіт болғың келсе, рух, дем, қозғалысыңды ретте: [текст] 
/  Ж. Қасымхан. – Алматы:  РБК, 1997. – 102 б. 
      Тәнекеев М. Қажымұқан.  – Алматы: Білім, 2001. – 192 б. сур. 

*      *      * 
     Абилдаева У.А.  Шынықсаң - шымыр боласың / У. А. Абилдаева 
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 
2021. – № 2. – 9-10 б. – Салауатты өмір салтын ұстануға баулу, спортқа 
қызығушылығын арттыру. 
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      Абусейтов Е.   Дене шынықтыру сабағын жаңа технология бойынша 
өткізу әдістері / Е. Абусейтов // Мектеп - 45 минут. – 2019. – № 11. – 21-22 б. 
       Алимбетова А.   Қысқа мерзімді жоспар / А. Алимбетова // 12 жылдық 
білім беру=12-летнее образование. – 2018. – № 1. – 58-62 б. –  Дене 
шынықтыруды оқытудағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың 
маңызы және деңгейлеп оқыту мәселелері қарастырылған. 
     Арстанова С.А.  Оқу тәртібінде және сыныптан тыс уақыттардағы денені 
шынықтыру, сауықтыру іс-шараларының тиімділігі / С. А. Арстанова 
// Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. – 2021. – № 4. – 44-47 б. 
       Атаева А.   Спорт - денсаулық кепілі  / А. Атаева // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2019. – 2 сәуір. – 17 б. – Дене тәрбиесінің адам 
өміріндегі алатын орны жайлы. 
         Бақытжанқызы Б.   Біз спортты қолдаймыз! / Б. Бақытжанқызы            
// Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в 
русской школе. – 2018. – № 2. – 142-143 б. –  С.Жиенбаев атындағы 
облыстық жасөспірімдер кітапханасы қызметкерлері № 4 мектеппен бірлесе 
отырып «Біз спортты қолдаймыз!» атты қысқы спорттық ойындардан жарыс 
ұйымдастыруы. 
         Жамашева Ә.Т.   Сыныптан тыс іс-шаралар негізінде оқушылардың 
спорттық үйірмелерге қызығушылығын арттырып, салауатты өмір салтын 
қалыптастырудағы дене тәрбиесінің рөлі / Ә. Т. Жамашева 
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 
2019. – № 3. – 11-12 б. 
        Жомеева Р.О.   Ұлттық ойын - асыл қазынам / Р. О. Жомеева,                      
В. Е. Каренеева // Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. – 2020. –      
№ 1. – 29 б. 

Жұмабаева С. Оқушылардың денсаулық сақтау сауаттылығын 
қалыптастыру мәселелері / С. Жұмабаева //  Қазақстан мектебі. – 2021. – № 5. 
– 44–45 б. 
       Жумадилова Б.Т.   Жаңартылған мазмұнда дене шынықтыру сабағын 
ұйымдастырудың маңыздылығы / Б. Т. Жумадилова  // Колледж және 
кәсіптік бағдар. – 2018. – № 2. – 25-26 б. 
        Иденова С.С.    Оқушылардың оқыту дербестілігі мен белсенділігін 
арттыру  / С. С. Иденова  // Мектеп - 45 минут. – 2019. – № 7. – 13-15 б.  – 
Дене шынықтыру сабағында жаңа бағдарламаларды меңгерту, оқушылардың 
спорттық  жаттығуларды  дұрыс  орындауын  қадағалау. 
      Исабекова К.   Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесін 
ұйымдастыру ерекшеліктері / К. Исабекова // Балабақша: тәрбиелеу және 
оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. – 2018. – № 6. – 16-17 б. 
       Қыдырмолдин Б.   Дене шынықтыру мәдениетіне үйрету негіздері                
/ Б. Қыдырмолдин  // Тәрбие құралы. – 2018. – № 1. – 44-46 б. 
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     Молдаханов И.О. «Дене шынықтыру» ұғымының құрылымы мен 
мазмұны / И. О. Молдаханов //  Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 5. – 
21–22 б. 
     Мұсажанова М.   Салауатты өмір салтын дәріптеу / М. Мұсажанова 
// Бала тәрбиесі. – 2018. – № 4. – 40 б. 
          Нұртөлеуов Ғ.М.   Ұлттық ойын - тәрбиенің түп қазығы                                
/ Ғ. М. Нұртөлеуов // 12 жылдық білім беру = 12 летнее образование. – 2019. 
– № 1. – 44-47 б.  –  Дене шынықтыру сабағында оқушылардың ұлттық таным 
дағдысын қалыптастыру. 
      Оразбекова Г.О.   Қазақтың ұлттық ойындары / Г. О. Оразбекова // Оқу-
инновациялық технологиялар = Учебно- инновационные технологии. – 2019. 
– № 4. – 4-9 б. – Ұлттық спорттық ойындар, дене тәрбиесі мен дене 
шынықтырудың  тәрбиедегі  маңыздылығы. 
     Сейсенбеков Е.К.   Білім алушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге 
асырудағы педагогикалық әдістер / Е. К. Сейсенбеков, А. Ж. Тастанов,         
Е. Б. Телахынов // Педагогика және психология. – 2019. – № 1. – 205-213 б.  –            
Оқушылардың дене тәрбиесі, оқу үрдісі, салауатты өмір салты жайлы. 
         Спорт мектептері колледжге айналады // Егемен Қазақстан. – 2018. – 
26 ақпан. – 6 б.  –  Олимпиада чемпионы С.Сапиевтің көтерген мәселесіне 
Премьер-Министр Б.Сағынтаевтың 2018 ж. қаңтарда спортқа дарынды 
балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернат-
колледжін құруы жайлы. 
       Тайшина Б.К.   Дене шынықтырудағы қимыл-қозғалыс ойындарының 
маңызы / Б. К. Тайшина // Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. – 2020. – № 1. – 
48-49 б. –  Дене тәрбиесінде қозғалыс ойындары. 
        Таубаева Б.М.   Дене шынықтыру сабақтарындағы жаңа инновациялық 
технологиялардың тиімділігі / Б. М. Таубаева // Оқу-инновациялық 
технологиялар = Учебно-инновационные технологии. – 2018. – № 3. – 8-9 б. 
      Тоқаш Г.   Шынықсаң шымыр боларсың / Г. Тоқаш 
// Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. – 2019. – № 5. – 29-30 б.  –    
Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы мен білімін арттыру. 
      Тоқтарбек С.К.   Дене тәрбиесі мен спорт денсаулық кепілі                        
/ С. К. Тоқтарбек  // Колледж және кәсіптік бағдар. – 2018. – № 2. – 51-52 б. 
        
 

29 тамыз – Ядролық сынақтарға қарсы  
іс-қимылдың  халықаралық күні 

       2009 жылдың желтоқсан айында Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 
ассамлеясы Ядролық сынақтарға  қарсы іс-қимылдың алықаралық 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 
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мен денсаулығына қауіп төндіретін жойқын алапат 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 мойндаудың нақты дәлелі болса 
керек. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстан басқа мемлекеттермен бірлесе 
отырып, ядролық қарусыздандыру және ядролық қару-жарақты таратпау 
тәртібін күшеуту 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. – Алматы : 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. 
        Асанкелдіұлы А. Адамзат тарихындағы айтулы күн  /А.Асанкелдіұлы    
// Егемен Қазақстан. – 2017. – 29 тамыз. – 29 тамыз Ядролық сынақтарға 
қарсы іс-қимылдың халықаралық күні ретінде БҰҰ  аясында аталып өтіледі, 
себебі осы күні БҰҰ Бас Ассамблеясы маңызды қарарға қол қойған 
       Асанкелдіұлы А.   «Бейбітшілік қабырғасы» - бейбіт өмір символы            
/ А. Асанкелдіұлы //Егемен Қазақстан. – 2018. – 30 тамыз. –  Астана 
қаласының 20 жылдығына орай тұрғызылған  «Бейбітшілік қабырғасы» 
монументі 29 тамыз - ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні 
салтанатты түрде  ашылды. 
         Бәкір Ә.   Қайсар хатшы немесе Семей полигоны туралы ең алғаш 
дабыл қаққан кім? / Ә. Бәкір // Ана тілі. – 2019. – 20-26 маусым.  –  Семей 
облыстық партия комитетінің І хатшысы болған Мұхамедғали Әленұлы 
Сужиков туралы. 
        Тобыкбаева Г. Семей полигоны - Қазақстанның ядролық қасіреті: 
[«Семей полигоны - Қазақстанның ядролық қасіреті» атты әдеби 
экологиялық кеш] / Г. Тобыкбаева // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 
2017. – № 11. – 31-34 б. 
        Жұмабаев С.   Күйіковтің күйігі / С. Жұмабаев // Алматы ақшамы. – 
2016. – 27 тамыз. – Семей полигонының зардабын тартқан, екі қолынан 
айрылған суретші Кәріпбек Күйіков туралы.                     
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        Картоев С. Бейбіт атомға көшу – бүкіл адамзат қалауы. 29 тамыз-
Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күні //Егемен 
Қазақстан. – 2017. – 29 тамыз. –  «Семей-Невада» халықаралық антиядролық 
қозғалысының вице-президенті Сұлтан Картоевпен әңгіме /әңгімелескен 
Раушан Нұғманбек 
          Күйіков К.   Ядролық тажалды жеңген елімді мақтан тұтамын!                
/ К. Күйіков // Айқын. – 2016. – 26 тамыз. –   Антиядролық қозғалыс 
белсендісі, танымал суретші Кәріпбек Күйіковпен әңгіме/әңгімелескен 
Е.Сенбай 
       Құланбай Ә. Адамзат қалауы – ядросыз әлем. Қазақстан – жаһандық 
антиядролық қозғалыстардың көшбасшысы (29 тамыз – ядролық сынақтарға 
қарсы іс-қимылдың халықаралық күні) / Ә.Құланбай // Егемен Қазақстан. – 
2017. – 29 тамыз 
         Оспанбай А.   Ядролық арсеналдан бас тартқан Қазақстан әлем 
халықтарының құрметіне ие болды / А. Оспанбай // Түркістан. – 2016. – 25 
тамыз. 
     Рахымжанов Ә.   Әлемге бейбітшілік нұрын шашқан. 29 тамыз - ядролық 
сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні / Ә. Рахымжанов 
// Егемен Қазақстан. – 2019. – 28 тамыз. 
        Cалықжанова А. Ядролық сынақсыз өткен 27 жыл Қазақстанның 
әлемдік беделін асқақтатты / А.Салықжанова // Түркістан. – 2018. – 30 тамыз. 
–  29 тамыз – ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күні  
       Сәрсеке М.   Семей полигоны - қасірет ошағы  / М. Сәрсеке //Қазақ 
әдебиеті. – 2017. – 13-19 қаңтар. –  Жазушы Медеу Сәрсекемен сұхбат 
/әңгімелескен Қ.Сімәділ. 
      Сәрсенбай А.   Полигон ызғары немесе ядролық «геноцид» әлі де 
жалғасуда  / А. Сәрсенбай // Қазақстан дәуірі. – 2020. – 6 ақпан. 
      Сенбай Е.   Семей полигонына тың көзқарас / Е. Сенбай 
// Айқын. – 2019. – 3 желтоқсан. 
 

30 тамыз -  Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күні 

       Қазақстанда тұңғыш рет Конституция 1924 жылы одан кейін, 1937, 
1978, 1993, 1995 жылдары жазбаша түрде қабылданды. Ал қазіргі 
қолданылып жүрген Конституция 1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық 
референдум арқылы қабылданған. Оған дейін, яғни, Қазақстан тәуелсіздік 
алғаннан кейін 1993 жылы 28 қаңтарда өзінің алғашқы Ата Заңын 
қабылдаған болатын. Бірақ   1993 жылғы Конституция ескі әкімшілік, 
әміршілдік ережелеріне көбінесе кеңестік демократия қағидаларына 
негізделгендіктен, жаңа қоғам өмірінің талабына жауап бере алмады. Онда 
адам құқықтары мен бостандықтары, оларды жүзеге асыру қағидалары, 
мемлекеттік өкімет билігін жүзеге асыру нысандары, басқару саласындағы 
демократиялық институттардың қызметі жете көрсетілмеген еді. Осыған 
орай 1995 жылы Конституция қабылданды. Жаңа   Конституцияның 
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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.    
  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. 
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        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. 
        Қазақстан Республикасы. Конституциялық Кеңес. 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің «Қазақстан 
Республикасындағы конституциялық заңдылықтың жай–күйі туралы» 
жолдауы (2021 жылғы 21 маусымда Қазақстан Республикасы Парламенті 
Палаталарының бірлескен отырысында жария етілді) //  Егемен Қазақстан. – 
2021. – 23 маусым. – 9–10 б. 
        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  / С.Абдолла // Егемен Қазақстан. – 
2018. – 30 тамыз.  –  30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы 
күні. 
      Абдрахманова А.Б.   Еліміздің Ата Заңы – Конституция / А. Б. 
Абдрахманова, А. А. Бигурманов  // Оқыту - тәрбиелеу технологиясы . – 
2019. – № 5. – 12-13 б.  – Тәрбие сағаты.       
      Абильмажинова Н.С.   Дөңгелек үстел / Н. С. Абильмажинова, Г. К. 
Абылова // Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. – 2017.- № 6. – 9-10 б.  –  
Оқушылардың құқықтық білімдерін толықтыру мақсатында «Балам бол, 
басқа бол, бәріңе заң біреу-ақ» атты тәрбие сағаты.    
       Арын Е.  Конституционализм: қазақстандық даму жолы /Е.Арын 
//Егемен Қазақстан. – 2018. –  24 тамыз 
      Аюбекова К. Құқық және жастар / К.Аюбекова // Мектептегі сыныптан 
тыс жұмыстар. – 2017. – № 7. – 36-37 б. – Колледж студенттерінің құқықтық 
сауаттылығын арттыру. 
      Әленов Т.  Конституция – тұрақтылық тұғыры / Т.Әленов //Егемен 
Қазақстан. –  2018. – 23 тамыз.  –  30 тамыз Конституция күні. 
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      Ешенгазиева Б.С.  Ата заңым - айбыным! / Б. С. Ешенгазиева 
//Педагогика және оқушы психологиясы. – 2017. – № 1. – 37-38 б.  –  
Конституция күніне арналған тәрбие сағаты. 
       Жақсылықов Р. Конституция – тәуелсіздік кепілі /Р.Жақсылықов                 
// Түркістан. –  2018. – 30 тамыз 
        Жұмағалиұлы А.   Ата Заң - азаттығымыздың айшықты айғағы / А. 
Жұмағалиұлы // Түркістан. – 2021. – 26 тамыз. – 1,3 б. 
        Имамбаева Д. Оқушыны еңбекке баулу оның құқығын бұзу болып 
табыла ма? / Д. Имамбаева // Ана тілі. – 2017. – 16-22 ақпан. 
         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. 
      Қуанышев Ж.  Конституциялық процесс: саяси ерік-жігер мен 
табандылық  /  Ж. Қуанышев // Eгемен Қазақстан. – 2021. – 30 тамыз. – 5 б. 
       Мәми Қ. Ата Заңның арайы / Қ.Мәми  // Егемен Қазақстан. – 2018. – 30 
тамыз. –  30 тамыз – Конституция күні туралы Конституциялық Кеңес 
төрағасы Қайрат Мәмимен әңгіме / әңгімелескен А.Тасболат. 
      Мәми Қ.  Тәуелсіздік тұғыры / Қ. Мәми // Eгемен Қазақстан. – 2021. – 27 
тамыз. – 3 б.  –  Ата Заңды насихаттау және дәріптеу. 
      Мәми Қ.  Конституция - егемендігіміздің тірегі / Қ. Мәми // Aйқын. – 
2021. – 28 тамыз. – 4 б. – Қазақстан Конституциялық Кеңесінің төрағасымен 
сұхбат /әңг. А. Сұлтан. 
      Мәми Қ.   Конституция - ел жаңғыруының негізі. Қазақстан 
Республикасы Конституциялық Кеңесінің төрағасы Қайрат Мәмимен әңгіме       
/ Қ. Мәми // Егемен Қазақстан. – 2019. – 28 тамыз. 
        Рогов И. Конституция – Қазақстанның қарышты дамуының негізі                
/ И.Рогов  // Егемен Қазақстан. – 2017. – 30 тамыз 
       Сәрпеков Р.   Конституция - ел дамуының арқауы / Р. Сәрпеков // Егемен 
Қазақстан. – 2018. – 28 тамыз.  – 30 тамыз - Конституция күні. 
       Сұлтан А.  Конституция - тәуелсіздікті нығайтқан құжат /А. Сұлтан 
// Aйқын. – 2021. – 6 наурыз.  
        Табылды Ә. Ата заң - ар айнасы / Ә. Табылды // Мектептегі мерекелер: 
тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2017. – № 8. – 3-4 б. –  Ата заң күніне 
арналған мереке.                    
       Түймебаев Ж.   Ата Заңңың әлеуеті  / Ж. Түймебаев // Eгемен  Қазақстан.  
- 2019. –  30 тамыз. – 4 б. – Қазақстан Республикасының Конституциясы 
күніне орай. 
       Федотова З.  Құқықтық жүйенің негізі - Конституция / З. Федотова          
// Eгемен Қазақстан. – 2021. – 30 тамыз. – 4 б. – Мемлекет және қоғам 
қайраткерімен Ата Заңымыз жайында сұхбат / әңг. Б. Әділжан. 
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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.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
          Қазақстан Республикасы. Заң 
         Білім туралы: Заң. 2007 ж. 27 шілде № 319-ІІІ ҚРЗ / Қазақстан 
Республикасы. Заң // Егемен Қазақстан. – 2007. – 15 тамыз; Қазақстан 
Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2007. – № 20. – 151-қ. 
           Қазақстан Республикасы. Заң 
         «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы: 2011 жылғы 24 қазандағы № 487- IV Қазақстан 
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Республикасының Заңы / Қазақстан Республикасы. Заң // Мұғалім және Заң = 
Учитель и Закон. – 2011. – №6. – 3-16 б.; Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жаршысы. – 2011. – № 18. – 142-қ;  Егемен Қазақстан. – 2011. 
– 29 қазан;  Республика ұстаздары. – 2011. – №23-24. – желтоқсан. 
         Қазақстан Республикасы. Заң. 
      Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы: Қазақстан 
Республикасының Заңы. 2015 ж. 13 қарашадағы № 398-Ү ҚРЗ / Қазақстан 
Республикасы. Заң  // Егемен Қазақстан. – 2015. – 18 қараша. 

Қазақстан Республикасы. Заң. 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан 
Республикасының Президентінің 2021 жылғы 8 қаңтардағы № 410–VI ҚРЗ     
/ Қазақстан Республикасы. Заң //  Қазақстан Республикасы Парламентінің 
жаршысы. – 2021. – № 2–II. – 252–280 б. – Мемлекеттік білім беру 
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білім беру ұйымдары, білім алушыларды тамақтандыру, халық денсаулығы, 
еңбек кодесі, әскери қызмет, әскери қызметшілердің мәртебесі, жол жүрісі 
туралы. 
       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 
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        Қазақстан Республикасы. Үкімет. 
       Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделін бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 15 наурыздағы № 137 
қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет // Қазақстан Республикасының 
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Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 
Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан. – 2021. – № 12-13. – 44-65 б.  
        Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.      
       Орта білім беру ұйымдары үшін мектеп формасына қойылатын 
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Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. Бұйрық // Егемен Қазақстан. – 
2016. – 18 маусым. 
         Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрлігі.  
         Мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балалар орта білім 
алғанға дейін оларды есепке алуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы: 
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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 
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Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 16 қарашадағы 
№ 660 бұйрығы  /Қазақстан Республикасы.Білім және ғылым министрлігі. 
Бұйрық  // Егемен Қазақстан. – 2017. – 24 қараша. 

*      *      * 
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      Айталы А.  Білім сапасын көтеру назарда болуы / А. Айталы 
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        Асан М.   Білім саласына бірегей бетбұрыс жасалмақ / М. Асан // Егемен 
Қазақстан. – 2018. – 8 қазан. – 1,6 б.  –  Бірыңғай стандартқа негізделу, 
мектепте, балабақшаларда бейнебақылау орнату, ЖОО-дарында білім 
сапасын күшейту жайында. 
      Әбділда Ш.  Білімге құштар ел - озар! / Ш. Әбділда // Қазақ әдебиеті. – 
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дамуы. 
       Әліпбай С.  Білім беру ісін жетілдірудің қадамдары қандай?                         
/ С. Әліпбай // Eгемен Қазақстан. – 2021. – 12 наурыз. – 3 б. –  Премьер-
Министрдің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында Білім беру саласын 
жетілдірудің жүйелі мәселелері қаралды. 
      Даулетов Н.   Білім сапасын жетілдіру-рухани жаңғырудың басты талабы 
/ Н. Даулетов  // Мектеп директоры = Директор школы. – 2018. – № 3. – 6-9 б. 
      Ерқоңыр Е.  Өңірлердегі білім сапасы талқыланды / Е. Ерқоңыр 
// Aйқын. – 2021. – 13 тамыз. – 3 б. – 2021-2025 жылдарға арналған Bilimdi 
ult, ұлттық жобаның 4 бағыты, 5 міндеті, 15 нәтижелі көрсеткіші жайында.  
        Қабылбек Н.  Білім және ғылым  министрі Асхат Аймағамбетов: 
Қазақстандағы оқушылар мемлекеттік тілде білім алуы керек! / Н. Қабылбек 
// Қазақстан дәуірі. – 2021. – 11 наурыз. – 3 б. 
        Қайдар Р. Оқу жылына дайындық ойдағыдай / Р.Қайдар //Егемен 
Қазақстан. – 2018. – 30 тамыз.  – 1 қыркүйек – Білім күні. 
         Мектеп – кеме, білім – теңіз // Жас Алаш. – 2017. – 29 тамыз. –  
Бірінші сыныпқа енді баратын баланы  мектепке  қызықтыру  туралы  
кеңестер. 
       Мұрат Д.  Бас мұғалім қауіпсіздікке назар аудартты / Д. Мұрат 
// Aлматы ақшамы. – 2021. – 28 қыркүйек. – 3 б. – Білім және ғылым 
министрі А. Аймағамбетовтің Алматының ЖОО-ы, колледждер, мектептер 
басшыларымен кездесуі. 
         Прзадаева С.  Білім сапасын біліктілік арттырады / С. Прзадаева               
// Қазақстан мектебі. – 2021. – № 1. – 52-55 б.  –  Мектептегі білім сапасын 
арттыру. 
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// Eгемен Қазақстан. – 2021. – 18 маусым. – 1, 9 б. – ЖОО-ы мен 
мектептердегі педагогика мамандарының біліктілігін арттыру, мұғалім 
мамандығын таңдаған студенттерге мемлекеттік гранттың бөлінуі, педагог 
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арашалау, жаңартылған бағдарламамен білім беру жайында. 
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      Шотбайқызы А.   Өзгерістер өзгеріс әкеле ме? /А. Шотбайқызы               
// Егемен Қазақстан. – 2021. – 20 қаңтар. – 8 б. –  Білім және ғылым министрі 
А. Аймағамбетов Мемлекет басшысының тиісті заңға қол қойғаны, соның 
негізінде білім беру мәселелері бойынша заңнамаға енгізілген өзгерістер: 
балабақшалар, мектептер, колледждер мемлекеттік аттестаттаудан, 2021 
жылдан ЖОО білім алған азаматтарға жеке үлгісі бойынша диплом 
берілетіні, ЖОО қарамағындағы колледждер мемлекеттік тапсырыс алып, 
грантпен оқыта алатындығы, мектепке қатынай алмайтын балаларға 
қашықтықтан білім беру жайында. 

Шотбайқызы А. Мұғалімдер жұмысқа конкурс арқылы қабылданады     
/ А. Шотбайқызы //  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 31 мамыр. – 4 б. – Білім және 
ғылым министрі А. Аймағамбетовтің халық алдында есеп беруі. 

 Шотбайқызы А. Колледждерге түсу тәртібі өзгертілді / А. 
Шотбайқызы //  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 14 маусым. – 3 б. – Білім және 
ғылым министрі А. Аймағамбетов Орталық коммуникациялар қызметі 
алдында өткен халыққа есеп беру кездесуінде көтерген мәселелер. 

 
 

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. 
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«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.  
      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 2012-2020 
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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. 
        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 : 
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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. 
        Айталы А. Тіл беделі - ұлт мәртебесі  / А. Айталы // Eгемен Қазақстан. – 
2021. – 10 ақпан. – 8-9 б.  –  Мемлекеттік тіл, этнолингвистика жайында. 
       Ауғанбаева А.М.   Көптілді білім беру жүйесінде мемлекеттік тілді 
оқытудың өзекті мәселелері / А. М. Ауғанбаева// Қазақ тілі және әдебиеті: 
әдістеме. – 2021. – № 4. – 16-22 б. 
         Аюбаева А.   Тілдер күніне арналған фестиваль / А. Аюбаева                   
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2019. – № 10. – 17-19 б.  –  
Оқушылардың мемлекеттік тілге қызығушылығын арттырып, патриоттық 
сезімін қалыптастыру. 
       Әзизұлы М.  Мемлекеттік тіл және Қазақстандағы тіл саясаты                   
/ М. Әзизұлы  //  Қазақ. – 2021. – 23-30 наурыз. – 4 б. 
           Бәкір Қ.   Жүзден астам ұлтқа құт мекен болған Қазақстандағы тіл 
саясаты / Қ. Бәкір // Қазақ. – 2020. – 4 ақпан. – 6 б. –  Тілдерді қолдану мен 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 
оның жалғасы ретінде ҚР-сындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаты қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретінде дамуы мен өрісінің ұлғаюын қамтамасыз етуі. 
      Биимбетова Г.Н.   «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл»              
/ Г. Н. Биимбетова // Қазақ тілі Қазақстан мектебінде=Казахский язык в 
казахстанской школе. – 2017. – № 1. – 45-47 б.  –  Тілдер мерекесіне арналған 
сценарий. 
            Ғалымжанқызы С.   Мемлекеттік тілді дамыту жайы сөз болды                  
/ С. Ғалымжанқызы  // Eгемен Қазақстан. – 2019. – 28 қазан. – 3 б.  –  «Нұр 
Oтан» партиясы жанындағы «Мирас» республикалық қоғамдық кеңесінің 
«Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолдаудың 2011-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» орындалуын талқылауы. 
        Жебегенова  Ә.М.  Тіл – ұлттың жаны / Ә.М.Жебегенова // Мектептегі 
мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2018. – № 5. – 14-17 б.  –  
Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, топ алдында еркін сөйлеуге баулу, ана тілін 
құрметтеуге тәрбиелеу.                 
      Жұпболова Ұ.   Ана тілім - бәрін сөйлер шежірем  / Ұ. Жұпболова,            
Г. Достанғалиева // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский 
язык и литература в русской школе. – 2017. –  № 11. – 129-137 б.  –  Тіл 
мерекесіне арналған кеш. 
       Иса Қ.  Мемлекеттік тілді міндеттемесе, ешкім үйренбейді  / Қ. Иса          
// Қазақстан дәуірі. – 2021. – 18 наурыз. – 6-7 б.  – ҚР Парламенті мәжілісінің 
депутатымен сұхбат/әңг. Н. Қабылбек] 
        Искакова А. Ана сүтіндей құдіретті ана тілі / А.Искакова     // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 7.  – 12-16 б.  –  Қазақ тілін басқа ұлт 
өкілдерінің үйренуі.    
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        Нұрмолдина А. Үштілділік – заман талабы / А.Нұрмолдина                      
// Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в школе. – 2017. – № 3. – 22-23 б.  
– Кітапханада үш тілде басылған кітаптар көрмесін ұйымдастыру. 
       Нұрмұхан Ү.   Инновациялық бағыт-балабақшада үш тұғырлы тіл білудің 
алғашқы негізін қалыптастыру / Ү. Нұрмұхан // Балабақша: тәрбиелеу және 
оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. – 2019. – № 4. – 13-14 б. 
      Оспанқұлова Ә.С.   Мемлекеттік тіл - менің тілім / Ә. С. Оспанқұлова 
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2017. – № 
11. – 5-7 б. 
       Побирская О.В.   «Тілдер үштұғырлылығы» жобасын қалай іске 
асырамыз: дайын жоспар / О. В. Побирская 
// Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 
руководителя образовательного учреждения. – 2020. – № 1. – 21-30 б. 
      Сакаева Г.Н.  Мемлекеттік тіл - менің тілім / Г. Н. Сакаева // Қазақ тілі 
мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской 
школе. – 2021. – № 6-7. – 129-131 б. 
       Сақтаған А.Б.   Үштілді білім беру арқылы құзыретті тұлғаны 
қалыптастыру / А. Б. Сақтаған // Ағылшын тілі бастауышта = Английский 
язык в начальной школе. – 2019. – № 5-6. – 2-3 б. 
      Талканова А.   Көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыруда көптілділіктің 
маңызы / А. Талканова // Открытая школа. – 2019. – № 4. – 25-26 б. 
        Умарова Ж.   Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде / Ж. Умарова          
// Бала тәрбиесі. – 2017. – № 11.- 3-5 б. – Тілдер мерекесіне арналған кештің 
сценарийі. 
       Умарова К. Тіл – достықтың тірегі  / К.Умарова // Мектептегі сыныптан 
тыс жұмыстар. – 2018. – № 2. – 21-24 б. – Тіл мәртебесі, әр ұлттың өзіндік тіл 
ерекшеліктері туралы. 

Шакимова Ж.С. Үш тұғырлы тіл – жарқын болашақтың кепілі / Ж.С. 
Шакимова //  Педагог. – 2021. – № 2. – 6–8 б. 
 
 

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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
        Абакова С.  Ата-ананың бала тәрбиесіндегі рөлі (Уатсап желісі арқылы 
онлайн сұхбат) / С. Абакова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2021. – 
№ 2. – 30-31 б. 
         Абдрахманова К.   Отбасындағы бала тәрбиесі / К. Абдрахманова 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 2. – 24-25 б. 
        Азимова А.  Мектеп жасындағы бала тәрбиесіне отбасының әсері             
/ А. Азимова // Мектептегі психология = Психология в школе.- 2021.- № 2.-
36-40 б. 
      Айтжанова Ж.   Бала тәрбиесіне отбасы мүшелерінің әсері                        
/ Ж. Айтжанова  // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 8. –        
27-28 б. 
       Аққайыр Ж.  Тәрбие құралы таяқ па? / Ж. Аққайыр // Aйқын. – 2021. – 13 
ақпан. – 5 б. – Бала тәрбиесіндегі ата-аналармен психолог пікірі. 
       Ақкөзова Қ.   Қазақ отбасындағы тәрбие психологиясы жайлы бірер сөз    
/ Қ. Ақкөзова // Мектептегі психология = Психология в школе. – 2018. – № 
11. – 23-26 б. 

Асилова А.А. Жалпыадамзаттық құндылықтар – отбасылық тәрбиенің 
негізі / А.А. Асилова //  Өзін-өзі тану. KZ = Самопознание. KZ. – 2021. – № 1. 
– 10–12 б. 

Ахмедалиева Д.У. Ата-ана қарым-қатынасының бала тәрбиесіне әсері     
/ Д.У. Ахмедалиева // Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану = 
Социальная педагогика. – 2021. – № 2. – 5–8 б. 

Ахметова А.С. Отбасы – бала тәрбиесінің қалыптастырушы ең алғашқы 
бесік / А.С. Ахметова //  Мектепалды даярлық : мектепте және балабақшада = 
Предшкольная подготовка в школе и детском саду. – 2021. – № 1–2. –          
18–20 б. 



156 
 

       Әжіғалиева М.   Мектеп және отбасы / М. Әжіғалиева 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 5. – 59-60 б. –  Мектептің 
ата-аналармен бала тәрбиесі жайында өткізетін жұмыстары жайында. 
     Байболова Ж.  Ата-ананың тәрбиесі - бала мінезінің іргетасы                       
/ Ж. Байболова  // Республика ұстаздары. – 2021. – № 3-4. – 2-3 б. 
    Байдаулетова Л.   Адамгершілік тәрбиесі - отбасынан / Л. Байдаулетова, 
Ж. Сламгалиева // Қазақстан мектебі. – 2021. – № 7. – 39-41 б. – Отбасындағы 
бала тәрбиесі. 
     Бекенова Г.  Өнегелі отбасы - рухани жаңғырудың өзегі /Г. Бекенова 
//Мектеп кітапханасы = Школьный библиотекарь. – 2020. – № 5-6. – 13-14 б. 
     Даутбекқызы Ы.  Қазіргі отбасында баланы жауапкершілікке тәрбиелеу 
/Ы. Даутбекқызы, Г. Т. Абилбакиева // Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі 
тану = Социальная педагогика и самопознание. – 2020. – № 6. – 16-17 б. 
       Есбусинова Р.   Бала тәрбиесіндегі әлеуметтік мәселелерді шешуде 
отбасының ролі / Р. Есбусинова // Бала тәрбиесі. – 2018. – № 12. – 16-19 б. 
       Есқазиева Д.Е.   «Отбасым - алтын ұям» ашық тәрбие сағаты                     
/ Д. Е. Есқазиева  // Мектеп - 45 минут. – 2018. – № 4. – 34-35 б. 
      Жаналина Л.Е.   Отбасы баланың жеке тұлғалық дамуының факторы 
ретінде / Л. Е. Жаналина // Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник 
классного руководителя. – 2018. – № 10. – 5-8 б. 
      Жасөспірімнің жан дүниесін тану. Өтпелі жастан қалай өту керек, 
отбасылық ережелердің тиімділігі неде? // Қазақстан әйелдері. – 2020. –     
№ 2. – 14-15 б. 
        Жүрсін Н.Қ.  Бала өз отбасымен және ата-анасымен бақытты                    
/ Н. Қ. Жүрсін // Әлеуметтік педагогика және өзін -өзі тану = Социальная 
педагогика и самопознание. – 2020. – № 6. – 24-25 б. 
      Жунусова Л.Б.   Отбасы - рухани адамгершілік тәрбиесінің бастауы           
/ Л. Б. Жунусова // Тәрбие құралы . – 2021. – № 3. – 18-21 б. 
       Ибадуллаева Қ.   Отбасы тәрбиесінің бала психологиясына әсері               
/ Қ. Ибадуллаева // Мектептегі психология = Психология в школе. – 2018. –  
№ 5. – 29-30 б. 
        Қаймоллаева Е.   Менің отбасым  / Е. Қаймоллаева //Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 6. – 28-30 б.  – Оқушыларды 
сүйіспеншілікке, сыйластыққа, қамқорлыққа тәрбиелеу. 
        Қосназарова С.Д.   Қазақ отбасындағы патриоттық тәрбиенің ролі және 
оның бүгінгі қоғамдағы мәні / С. Д. Қосназарова // Педагогика және өнер = 
Педагогика и искусство. – 2018. – № 3. – 24-28 б. 
       Мамутова Г.У.  Отбасы - алтын діңгек / Г. У. Мамутова //Қазақстан орта 
мектебі = Средняя школа Казахстана. – 2021. – № 1-2. – 8-9 б.  –  Мектептің 
ата-аналармен жүргізетін жұмысының ерекшелігі, байланысы. 

Мұратханова Р. Отбасы тәрбиесінің философиясы... / Р. Мұратханова, 
Т.Т. Нуртазаев //  Өзін-өзі тану. KZ = Самопознание. KZ. – 2021. – № 1. –      
4–6 б. – Отбасында ұрпақ тәрбиелеп, оқытудың түрлі тиімді әдіс-тәсілдері, 
ұлттық дәстүрмен ұштастыра отырып отбасылық өмірге тәрбиелеу жайында. 
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      Наурыз А.  Адамның бақыты – балада  / А. Наурыз // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2021. – № 2. – 37-38 б. – Жанұядағы бала 
тәрбиесі. 
      Оракова А.Ш. Отбасының ерекшеліктері және олардың тәлім-тәрбиелік 
рөлі / А. Ш. Оракова //  12 жылдық білім беру = 12-летнее образование. – 
2020. – № 3. – 27–31 б. 
       Өмірзақова Ж.Ә.   Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі / Ж. Ә. Өмірзақова 
// Қызықты психология. – 2020. – № 2. – 29-30 б. 
     Рахман Н.А.   Отбасындағы тәрбиенің ерекшеліктері / Н. А. Рахман 
// Психологическая наука и образование. – 2020. – № 2. – 10-12 б. 
      Руминов Р.   Ата-ана мен бала арасындағы қарым - қатынас / Р. Руминов 
// Оқу - инновациялық технологиялар = Учебно - инновационные технологии. 
– 2021. – № 3. – 10-12 б. 
            Сабирова Ш.К.   Форум тақырыбы: «Әке - отбасының тірегі» / Ш. К. 
Сабирова // Қазақстан тарихы. – 2020. – № 6. – 70-77 б.  –  Батыс Қазақстан 
облысы, Бөкей ордасы ауданында өткен аудандық форумда бала 
тәрбиесіндегі әкенің рөлі, қоғамда белсенді , ізгілікті-рухани құндылықтар 
негізінде қоғамда азаматтарды тәрбиелеу мақсатында өткізуі. 
       Сарсекова Г.К.  Қазақ отбасындағы бала тәрбиесі / Г. К. Сарсекова              
// Тәрбие құралы. – 2021. – № 3. – 21-23 б. 
       Тлеубаева М. Отбасындағы тәрбиенің ерекшеліктері / М. Тлеубаева 
 //  Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2021. – № 3. – 34–36 б 
       Утегенова Д.М.  Жеке тұлға қасиеттерін қалыптастырудағы отбасы мен 
қоғамның маңызы / Д. М. Утегенова // Қазақстан орта мектебі = Средняя 
школа Казахстана. – 2020. – № 9-10. – 9-12 б. 

 
       
Қыркүйек 
13 жұлдыз 

Қазақстан Республикасы халыққа білім беру саласының 
еңбек сіңірген қайраткері, профессор, Қазақстан 
Республикасы Білім министрі (1993-1995), ҚР ҰҒА 
академигі, Қазақстан-Америка еркін университетінің 
президенті, химия ғылымдарының докторы Ережеп 
Әлқайырұлы Мәмбетқазиевтің туғанына 85 жыл 
(13.09.1937) 

     Мәмбетқазиев Ережеп Әлқайырұлы 1937 жылы  Ресейдiң Астрахань 
облысы Красноярск ауданының Калинино селосында туған. 
      Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтын қазiргi Абай 
атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық университетi бiтiрген, химия 
мұғалiмi, химия ғылымының докторы, профессор, Ұлттық Ғылым 
Академиясының корреспондент-мүшесi. 
      Еңбек жолын 1963 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы институты 
кафедрасының ассистентi болып бастады.  
      1965 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттiк университетiнiң 
химия факультетiнiң аспирантурасына түсiп, оны 1968 жылы бiтiрiп,  
«Молибдатты, вольфраматты және ванадатты күмiс нитраттарымен 
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амперометрлiк титрлеу» тақырыбы бойынша химия ғылымдары кандидаты 
дәрежесiне диссертация қорғады. 
      1968 жылы жалпы химия кафедрасында ассистенттiк қызметтен  бастап 
кафедра меңгерушiсi, одан кейiн химия факультетi деканының орынбасары 
болды.  
       1981 жылы М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттiк 
университетiнiң жанындағы Арнайы кеңесiнде докторлық диссертацияны 
қорғады. 1983 жылы профессор атағы берiлдi. 
      1984 жылдан Шығыс Қазақстан мемлекеттiк педагогикалық 
институтының ректоры,  1991 жылдан Шығыс Қазақстан мемлекеттiк 
университетiнiң ректоры және Ұлттық ғылым академиясының Шығыс 
бөлiмшесiнiң төрағасы.  
      1993 жылы қазан айынан  1995 жылдың наурызына дейiн Қазақстан 
Республикасы Бiлiм министрi болды. 1995 жылдан Шығыс Қазақстан 
университетiнiң ректоры. Соңғы жұмыс орны – Қазақстан-Американдық 
Еркін университетінің президенті. 
     Негiзгi ғылыми жұмыстары координациялық қосылыстар 
электрохимиясына арналған, сонымен қатар айналадағы табиғатты қорғау 
және табиғи ресурстарды тиiмдi пайдалану мәселелерiмен шұғылданады. 
     Е.Мәмбетқазиев 200-ден астам ғылыми еңбектердiң, монография, 
көптеген оқулықтардың авторы. 
     Өзiнiң қызмет iстеген жылдар iшiнде ол Халықаралық жоғары мектеп 
академиясының 1994, Халықаралық акмеология ғылымдар академиясының 
1993, Халықаралық шығармашылық академиясының 1992, Халықаралық 
минералдық ресурстар академиясының академигi 1996, Қазақстан 
Республикасы халыққа бiлiм беру саласының еңбек сiңiрген қайраткерi 
1992, Кентукки университетiнiң АҚШ құрметтi профессоры 1995, 
Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының-Ғылым министрлiгi 
Шығыс бөлiмiнiң хатшы академигi, Қазақстан Республикасы Ғылым 
академиясының корреспондент-мүшесi 1989, Американдық Дүниежүзiлiк 
Географиялық қоғамның мүшесi тәрiздi ғылыми атақтар мен мансаптарға ие 
болды.  
      Е. Ә. Мәмбетқазиев  «Парасат» орденімен марапатталған.                                 
ҚР Тәуелсіздігінің 20-жылдығына орай мерекелік медалі, «ҚР Білімі мен 
ғылымын дамытуға қосқан ерен еңбегі үшін» төсбелгісімен  марапатталған. 
2014 жылы Астрахань облысындағы Калинино ауылындағы мектепке қазақ 
ғалымы, академик Ережеп Мәмбетқазиевтің аты берілді.  
     Е.Ә.Мәмбетқазиевтың еңбектері және ол туралы  орыс тілінде көбірек 
жазылған. Ол туралы орыс тілінде шыққан 2022 жылға арналған 
күнтізбектен қараңыз. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Мәмбетқазиев Е.  ж.б. Химия кестеде болса, есте де болады                      
/ Е.Мәмбетқазиев, К.Сакарьянова, М.Усманова. – Алматы: Мектеп-Болашақ, 
2003. – 128 б.  –  Оқушыларына, мұғалімдерге және талапкерлерге арналған. 
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      Мәмбетқазиев  Е.Ә. ХХI ғасыр университеттерi инновациялар мен 
реформалар / Е.Ә.Мәмбетқазиев. – Өскемен ШҚМУ баспасы, 2000. – 292 б. 
  Мәмбетқазиев Е.    XXI ғасыр университтерi: инновациялар 
мен реформалар  / Е. Мәмбетқазиев. – Өскемен: ШҚМУ, 2000. – 296 б.  
     Мәмбетқазиев Е.А. Білім: алаңдау мен үміт  / Е.А.Мәмбетқазиев - 
Өскемен: ШҚМУ баспасы, 1997. – 260 б. 
     Мәмбетқазиев  Е.Ә. Табиғат қорғау / Е.Ә.Мәмбетқазиев, 
К.А.Сибанбеков. – Алматы Қайнар, 1990. – 412 б. 
           Мәмбетқазиев Е. Табиғат қорғау / Е.Мәмбетқазиев, Қ.Сыбанбеков          
// Дүние. – 2004. – № 5. – 28-31 б. 
       Мәмбетқазиев Е. Табиғат қорғау / Е.Мәмбетқазиев, Қ.Сыбанбеков         
// Дүние. – 2004. – № 2. – 12-14 б. 
       Мәмбетқазиев Е. «Екі диплом беретін еркін университет» // Жас 
Алаш.- 2004. – 27 шілде.  –  Өскемендегі Қазақ-американ еркін 
университетінің ректоры Е.Мәмбетқазиевпен сұхбат / сұхбаттасқан 
М.Берікбол. 
     Мәмбетқазиев  Е.Ә. Уақыт талабы туғызған өзгерiстер                                 
/ Е.Ә.Мәмбетқазиев // Қазақстан жоғары мектебi. – 1995. – № 1. – 7-10 б. –  
Бiлiм беру жүйесiн жетiлдiру. 

Ол туралы 
     Мәмбетқазиев Ережеп Әлхайырұлы  // Қазақстан: Ұлттық 
энциклопедия. Т.6. – Алматы:   «Қазақ энциклопедиясының» Бас 
редакциясы,  2004.  – 420-421 б. 
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Қыркүйек 
15 жұлдыз 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы 
бас мүфти (200-2013), шығыстанушы, филология 
ғылымдарының докторы, профессор Әбсаттар қажы 
Дербісәлінің туғанына 75 жыл (15.09.1947). 

     Дербісәлі Әбсаттар қажы  1947 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Түлкібас ауданында туған. 1969 ж. Шымкент педагогикалық институтының 
филология факультетін бітірген. 1970-1975 жж. КСРО Ғылым академиясы 
Мәскеу шығыстану институтында біліккер, аспирант. 1975-1976 жж. Тунис 
университетінде араб тілі мен әдебиеті бойынша біліктілік арттырудан 
өткен.  
      1976-1977 жж. ҚР ҒА-ның М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
институтының ғылыми қызметкері, 1977 жылдан Қазақ мемлекеттік 
университетінде ассистент, аға оқытушы, доцент, филология факультеті 
деканының орынбасары, Шығыс филология кафедрасының меңгерушісі, 
1986-1988 жж. КСРО ҒА Мәскеу Шығыстану институтының докторанты, 
1989 жылы Шығыстану факультетінің деканы, 1991-1997 жж. Тілдер және 
халықаралық байланыс жөніндегі проректор, 1997-2000 жж. Сауд Арабиясы 
Корольдігіндегі ҚР елшілігінің кеңесшісі қызметін атқарды.  
       1-сыныпты кеңесші дипломатиялық лауазым иесі. 2000 жылдан 2013 
жылға дейін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, бас 
мүфти  болды. Қазір Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының 
директоры. 
    1977 ж. «Араб тілді Марокко әдебиетінің даму дәуірлері» деген 
тақырыпта кандидаттық, 1988 жылы – «ҮІІІ-ХХ ғасырлардағы араб тілді 
Марокко сөз өнерінің эволюциясы» атты тақырыпта докторлық диссертация 
қорғаған. 1989 жылдан профессор, 1995 жылдан Қазақстан Республикасы 
Жоғары мектеп Ғылым Академиясының академигі. 
    Ә. Дербісәлінің қаламынан араб тілі мен әдебиеті, тарихы мен әдебиеті 
және қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірінің проблемаларына қатысты 300-ге 
жуық теориялық және практикалық мәні бар ғылыми және ғылыми көпшілік 
еңбектер туған. Араб тілді Марокко әдебиетінің тұтас тарихын жазып 
шықты. Қожа Ахмет Иассауи  кесенесі мен ондағы құлпытастардағы 
жазуларды ана тілімізге аударып, зерттеді. Х-ХІІІ ғасырда өмір сүрген 50-ге 
жуық  ғалымдар мен ойшылдардың еңбектерін ғылыми айналымға енгізді. 
      Бірқатар араб елдері жазушыларының әңгіме, новеллаларын араб тілінен 
қазақ тіліне аударды. Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмірі мен 
шығармашылығын зерттеп, Үндістан мен Пәкістанға арнайы барып, 
Кашмир өлкесінен ғалымның зиратын тауып, ондағы   құлпытасының 
құпиясын шешті. Ғұламаның  қолжазбасы бойынша  «ЖиҺаннаме» атты 
поэмасын шағатай тілінен тәржімалап, баспаға дайындады. 
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     Бас мүфти ретінде Құран Кәрімді мәнерлеп оқудан тұңғыш рет 
республикалық жарыс ұйымдастырды. 
    Ә.Дербісәлі «Парасат» орденімен, «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақ тілі» қоғамының «Ана тілі» медальдарымен 
марапатталған. 
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     Сыдықов Е.   Әбсаттар Дербісәлі феномені / Е. Сыдықов 
// Айқын. – 2017. – 26 тамыз. 
       Экс-мүфти Шығыстану институтының директоры болды 
// Алматы ақшамы. – 2013. – 26 ақпан. – Бас мүфти Әбсаттар Дербісәлі 
туралы.  
 
 
Қыркүйек 
17 жұлдыз 

Педагог, ғалым, педагогика ғылымдарының  докторы, 
профессор, Қазақ КСР оқу ісінің үздігі Шәркүл Таубайқызы 
Таубаеваның туғанына 75 жыл (17.09.1947). 

        Таубаева Шәркүл Таубайқызы Қызылорда облысының Аққүм 
станциясында теміржолшының отбасында 1947 жылдын 17 қыркүйегінде 
дүниеге келген. 
      1958-1961 жылдары  Қызылорда облысының Жаңакорған ауданының 
Талап совхозының 3-бөлімшесінде 7 жылдық мектепті үздік бағамен 
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тәмамдаған. 1961-1965 жж. – М. Мәметова атындағы Қызылорда кыздар 
педагогикалық училищесінде оқыған.  
      1965 жылы окуды мектеп бөлімі бойынша үздік дипломмен бітірген. 
1965-1969 жылдары  Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының 
тарих факультетінде оқыған. 1969 жылы окуды тарих мамандығы бойынша 
үздік дипломмен тәмамдаған.  
     1969-1971 жылдары  Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының           
№3 орта мектеп-интернатында бастауыш сыныптар және тарих пәнінің 
мұғалімі. 1971-1974 жылдары  Абай атындагы Қазақ педагогикалық 
институтының аспиранты. 1977-1986 жылдары Орталық мұгалімдер білімін 
жетілдіру институты гуманитарлық пәндер кабинетінің әдіскері. Озық 
тәжірибені ендіру кабинетінің меңгерушісі болды. 
     1985-1988 жылдары КСРО Педагогика ғылымдары академиясының жалпы 
педагогика институтының озат тәжірибені зерделеу зертханасында сырттай 
аспирантурада оқыды. 1986-1991 жылдары Ы. Алтынсарин атындағы 
педагогика ғылымдарының ғылыми-зерттеу институгында ақпарат бөлімінің 
кіші ғылыми қызметкері, дидактика секторының аға ғылыми қызметкері, 
үйлестіру бөлімінің ғылыми хатшысы.      
        1991-1993 жылдары  Орталық мұғалімдер білімін жетілдіру 
институтының педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы. 
1992 жылы  «Система деятельности институтов усовершенствования 
учителей по изучению, обобщению и использованию передового 
педагогического опыта» тақырыбында педагогика ғылымдары кандидаты 
дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.  
      1993-1998 жылдары Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім проблемалары 
институтының ғалым хатшысы, директордың ғылым жөніндегі орынбасары. 
1996 жылы  Доцент ғылыми атағын иеленді. 1998 жылдан 2001 жылға дейін 
Абай атындағы Алматы педагогикалық университетінің педагогика 
кафедрасының докторанты. 2001 жылы «Научные основы формирования 
исследовательской культуры учителя общеобразовательной школы» 
тақырыбында педагогика ғылымдары докторы дәрежесін алу үшін диссер-
тация қорғады. 2002 жылы Педагогика ғылымдары докторы ғылыми 
дәрежесін иеленді.  
       2001-2006 жылдары әл-Фараби атындагы Қазақ ұлттық университеті 
жалпы және этникалық педагогика кафедрасының доценті, профессоры, 
«Білім беруді стандарттау, сараптама және креативті ақпарат» орталығының 
жетекшісі. 2004 жылдан 2017 жылға дейін Е. Бекетов атындагы Қарағанды 
мемлекеттік университетінде, Абылай хан атындагы Қазақ мемлекеттік әлем 
тілдері мен халықаралық қатынастар университетінде, Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университетінде, Абай атындагы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінде, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметі Академиясында докторлық диссертацияларды 
қорғау кеңестерінің мүшесі болды.  
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    2005 жылы Қазақстан Педагогика ғылымдары академиясының академигі. 
2006 жылы Профессор ғылыми атағын иеленді. 2006-2008 жылдары Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалык институтының педагогика және 
психология факультетінің деканы. 2008-2010 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалык университетінің оқу-әдістемелік бірлестік жөніндегі 
проректоры. 2009 жылы Халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдары 
академиясының академигі. 2010-2011 жылдары Қазақстан Республикасы 
Президентінің халықаралық «Болашақ» бағдарламасы аясында ғылыми 
тағылымдамадан өтті. 
      Таубаева Ш. педагогикалық ғылымтану саласының маманы ретінде озат 
педагогикалық тәжірибені жинактау, педагогика әдіснамасы, педагогикалык 
инноватика, жоғары және орта мектеп дидактикасы туралы 400-ге жуык 
еңбектердің, оның ішінде «Методология и методы педагогического 
исследования» оқулығы, «Педагогика тарихы (Білім беру және 
педагогикалык ойлар тарихы») және «Әлеуметтік педагогика» 
окулыктарында косалкы автор, «Педагогиканың философиясы және 
әдіснамасы» оқулығы, бастауыш сыныпқа арналған «Ана тілі» оқулығы 
хрестоматиялары, жоғары сыныптардағы тарих пәнінен әдістемелік 
құралдардың авторы. Ш. Таубаеваның ғылыми мектебінде 8 докторлык және 
14 кандидаттық диссертация, 3 PhD философия докторы диссертациясы, 15 
магистрлік диссертация қорғалды, 46 диссертацияға оппонент болды. 
     Таубаева Ш. «Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика», «Қазақстан 
мектебі», «Білім әлемінде», «Мектептегі ғылыми жұмыс», «Білім берудегі 
менеджмент», «Қазақ ұлттық университеті хабаршысы. «Педагогикалық 
ғылымдар сериясы», «Қазақстан 23 педагогикалық ғылымдар 
Академиясының хабаршысы» журналдарында  редколлегия алқасы мүшесі. 
«Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика=Этнопедагогика в системе 
образования» журналында «Жас зерттеушіге көмек=В помощь начинающему 
исследователю»  айдарын жүргізеді.  
         2011 жылдан әл-Фараби атындағы Қазак ұлттық университеті 
педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының профессоры. 1982 ж. 
– «Қазақ ССР оқу ісі үздігі» төсбелгісінің, 2007 ж. – «Қазақстан 
Республикасы ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін» төсбелгісінің. 2017 
жылы ««Қазақстан Республикасы құкық қорғау әскеріне 25 жыл» кеуде 
белгісінің иегері. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
      Таубаева Ш. Педагогикалык колледждер мен институттар, универ- 
ситеттер студенттерінің курстык және дипломдык жұмыстарды жазып 
даярлау әдістемесі / Ш.Таубаева, К.Ж.Аганина, З.Ж.Әділбеков. – Алматы, 
2002. – 55 б.  
     Таубаева Ш. Педагогика: оқулық / Ш.Таубаева / ред. Н. Д. Хмель, Г Т. 
Хайруллин,      Б. И. Муканова ; кіріспені қазақшаға аударғандар: К. К. 
Шалгинбаева және т. б; Абай атын ҰПУ. – Алматы, 2005. – 430 б. 
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    Таубаева Ш. Магистрлік диссертацияны орындауға берілетін нұскаулар: 
оқу құралы / Ш.Таубаева, А.К.Құсайынов, М.Бұлақбаева  / Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университеті. – Алматы, 2006. – 98 б.     
       Таубаева Ш. Сыр сандықта сақталган құнды да асыл есімдер:                 
Ш.Таубаевамен сұхбат / сұхбаттаскан С. Қоңырбаева // Ғылыммен 
өрнектелген  ғұмырбаян. – Алматы, 2007. – 427 б.  
     Таубаева Ш.  Ұлттық идея — қазақстандық патриотизмді 
қалыптастырудың негізгі тірегі / Ш.Таубаева // Этносаралык өзара 
қатынастар - «Еуразиялық идеяларды дамытудың кепілі»: халықаралык  
ғылыми  еңбектері. – Шымкент, 2008. – 144-148 б. 
      Таубаева Ш.  Педагогика тарихы: білім беру және педагогикалық ойлар 
тарихы: окулық  / Ш.Таубаева, Ш. К. Беркімбаева, К. Ж. Кожахметова, т.б.      
/ ҚазМемҚызПУ. – Алматы, 2009. – 398 б.  
        Таубаева Ш. Әлеуметтік педагогика: окулық / Ш.Таубаева, Л. В. 
Мардахаев, Ш. К. Беркімбаева, т.б.  - Алматы: «Полиграфия- сервис К», 2012. 
– 340 б.  
       Таубаева Ш. Зерттеу университеттеріндегі оқытушы мен кафедра 
ұжымының инновациялык іс-әрекетке даярлығы: әдістемелік нұсқау                
/ Ш.Таубаева. – Алматы, 2013. – 51 б.  
      Таубаева Ш. Әдебиеттік оқу: хрестоматия: жалпы білім беретін 
мектептің 4-сыныбына арналған / Ш.Таубаева, П. Қ. Жаманқұл,                     
Г. С. Құрманбай. – Алматы: Атамұра, 2015. – 160 б.  
     Таубаева Ш. Достастырған ғылым еді, қоштастырған достық болды...        
// Бекзат болмыс: естеліктер жинағы / Ш. Т. Таубаева, С. С. Қоңырбаева. – 
Алматы, 2016. – 7-11 б.  
      Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы: оқу кұралы / Ш.Таубаева - 2-бас. – 
Алматы: Қарасай, 2016. – 432 б.  
      Таубаева Ш. «Педагогиканың философиясы және әдіснамасы»: окулык      
/ Ш.Таубаева / ҚР Білім және ғылым м-гі, әл-Фараби атын. ҚазҰУ - Алматы: 
Қазақ ун-ті, 2016. – 360 б.  
        Таубаева Ш. Профессор Клара Жантөреқызы Қожахметованың ғылыми 
мектебі: бүгіні мен болашағы // Профессор Клара Жантөрекызы 
Қожахметованың ғылыми мектебі = Научная школа профессора Клары 
Жантуриевны Кожахметовой / кұраст. Ш. Т. Таубаева, М. С. Юнусова, С. С. 
Қоңырбаева. – Алматы, 2016. – 14-23 б.  

*     *     * 
        Таубаева Ш. Әлеуметтік педагогтың этикалық аспектілері / Ш.Таубаева, 
С.Е.Хамитова     // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. 
– 2015. – № 4. – 40-43 б.  
       Таубаева Ш. Бүгінгі студенттер білімді уақытша тұтынушыларға 
айналды / Ш.Таубаева // Айкын. – 2015. – 23 мамыр.  
      Таубаева Ш. Құзырлылықтың педагогикалык категория ретінде дамуын 
зерттеудің әдіснамалық тұғырлары / Ш.Таубаева, К.С.Құдайбергенова            
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// Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. – 2015.- № 1. –   
7-12 б. 
       Таубаева Ш. «Мектеп - әскери жоғары оқу орны» жүйесіндегі жастардың 
кәсіби өзін-өзі анықтауы / Ш.Таубаева, А.А.Булатбаева, А.Б.Мұқашева            
// Білім әлемінде = В мире образования. – 2015. –     № 6. – 6-10 б.    
      Таубаева Ш. Университет студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
орындау дағдылары / Ш.Таубаева, А.М.Әбдиева  // Білім берудегі 
менеджмент = Менеджмент в образовании. – 2015. – № 4. – 43-47 б.         
      Таубаева Ш. Университеттік білім беру жүйесінде болашақ мамандарды 
зерттеушілік әрекетке даярлаудың шетелдік тәжірибесі / Ш.Таубаева, 
А.К.Жексембинова // Педагогика жэне психология. – 2015. – № 4. – 56-66 б.  
       Таубаева Ш. Жоғары оқу орны студенттерінің ауызша және жазбаша 
ғылыми тілде жазу дағдыларын қалыптастырудың мәні мен мазмұны               
/ Ш.Таубаева, У.Н.Калиева // Қазақстанның ғылымы мен өмірі = Наука и 
жизнь Казахстана. – 2016. – № 5 (40). – 211-213 б.   
         Таубаева Ш. Жастарға рухани-адамгершілік тәрбие берудің тарихи 
негіздері   / Ш.Таубаева,  С. Иманбаева, К. Солтанов // Ұлттық тәрбие. – 
2017. – № 1. – 19-25 б.       
      Таубаева Ш. Жастарға рухани-адамгершілік тәрбие берудің тарихи және 
ғылыми негіздері / Ш.Таубаева, С. Иманбаева, К. Солтанов  // Тұғырлы тұлға 
тағылымы. – 2017. – 113-143 б.      
     Таубаева Ш. Педагог-психолог студенттердің болашак кәсіби әрекетіне 
құндылық қатынасын қалыптастыру: педагогикалык эксперимент нәтижелері 
/ Ш.Таубаева, Т. Е. Султангазы, А. Ж. Байқоныс // Білім берудегі менеджмент 
= Менеджмент в образовании. – 2017 - № 1. – 35-38 б.  
    Таубаева Ш. Рухани-адамгершілік құндылықтар - тұлғаның өзіндік 
дамуының факторы / Ш.Таубаева, С. Т. Иманбаева, К. М. Солтанов  
 // ҚазУПУ хабаршысы. «Педагогикалык ғылымдар» сер. – 2017. – № 1. –      
20-25 б.     
     Таубаева Ш. Ұлттық руханияттың тарихи бастаулары / Ш.Таубаева,            
С. Т Иманбаева, К. М. Солтанов // Ұлттық тәрбие. – 2017 - № 2. 
     Таубаева Ш.  Қазақстан Республикасындағы этнопедагогика 
әдіснамасының даму тенденциялары  / Ш. Таубаева // Қазақстан мектебі. – 
2020. – № 12. – 3-12 б.;  2021. – № 1. –3-13 б. 
       Таубаева Ш. Көшбасшы әрі кемел ғалым / Ш. Таубаева 
 // Қазақстан мектебі. – 2021. – № 5. – 46–54 б. – Академик, педагогика 
ғылымдарының докторы Асқарбек Қабыкенұлы Құсайынов туралы. 

Ол туралы: 
      Таубаева Шәркүл: биобиблиографиялык көрсеткіш / кұраст. А. А. 
Булатбаева, Ә. Ж. Скатова; жауапты ред. М. М. Бүркітбаев, А. Р Масалимова; 
ред. Ә. Ж. Скатова. Н. Б. Денгельбаева. – Алматы:  Қазақ университеті, 2017. 
– 120 б. 
     Таубаева Шәркүл // Қазақстан ғылымы: энцикл. / бас ред. Б. Ө. Жақып. – 
Алматы, 2010. – 355 6.  
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     Таубаева Шәркүл // Қазақстан ғалымдары: энциклопедиялық 
анықтамалық:  2 томдық / бас ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2013. Т.2. – 417 б.  
     Шәркүл Таубаева // Қоңырат. Алтай-Қырғыз елі шежіресі: жинақ. – 
Шымкент, 2008. – 66-67 б.  
     Шәркүл Таубаева - 60 жаста // Білім әлемінде = В мире образования. – 
2007 - № 4. – 1 б.  
     Барсай Б. Т. Өмірін ғылымға арнаған ұстаз / Б. Т. Барсай // Ғылыммен 
өрнектелген  ғұмырбаян. – Алматы, 2007. – 28-34 б. – Ш.Таубаева туралы 
    «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 
профессорлары, ғылым докторлары» бөлімі: Таубаева Шәркүл // Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіне - 65 жыл. – Алматы, 2010. 
– 44-45 б.  
      Аманжол H. Мұғалімдікке кездейсоқ келгендер қауіпті / Н. Аманжол         
// Айқын. – 2007 - 19 казан.  –Ш.Т.Таубаева туралы. 
     Белгілі әдіснамашы ғалым мерейтойы // Білім=Образование. – 2017. – 
№2. – 73-74 б. –  Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 
Педагогика ғылымдары академиясының академигі, Халықаралық 
педагогикалық  білім  беру  ғылымдары академиясының академигі Таубаева 
Шәркүл Таубайқызының мерейтойы. 
      Болатбаева А. Жанашыр жанның болғаны жақсы / А. Болатбаева               
// Айқын. – 2017. – 1 наурыз. – Ш.Таубаева туралы. 
      Жәнібек Ғ.  Қазакы ауылда өскен ғалым / Ғ. Жәнібек // Түркістан. – 2017.  
-20 сәуір.  – Ғалым Ш.Таубаева туралы 
     Иманбаева С. Ғылымға арналған  ғұмыр / С. Иманбаева // Қазақстан 
мектебі. – 2007. – № 9. – 28 б. – Ұстаз, ғалым Ш.Т.Таубаева  жайлы. 
      Қазақстан педагогика ғылымдар Академиясының академигі - 60 
жаста // Қазақстан ПҒА хабаршысы = Вестник АПН Казахстана. –2007 -№ 
4.  -78 -79 б. – Академик Ш.Т.Таубаева  туралы. 
      Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ш. Таубаева 60 
жаста  // Ұлт тағылымы. – 2007. – № 4. – 329-330 б.  
     Сатбекова А. А. Ұстаз. Ғалым. Тұлға / А. А. Сатбекова // Жаңақорған 
тынысы. – 2017. – 4 сәуір. – Педагог, ғалым Ш.Таубаева туралы 
     Ұлағатты   ұстаз, ғалым! // Білім = Образование. – 2007. – № 5. – 67 б. – 
Ғалым Ш.Таубаева туралы. 
 

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 
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мен ұлыстары арасында бейбітшілікті нығайтуға және мерекелеуге арналған 
күн белгілеуге шешім қабылданды. 
       2001 жылы  қыркүйектің 7-сінде БҰҰ-ның бас Ассамблеясы 
Халықаралық бейбітшілік күнінің маңызын арттырып, барлық әлемдегі 
жауласып жатқан тараптарды жыл сайын Бүкілдүниежүзілік оқ атуды 
тоқтату күнін атап өтуге шақырды. 
       Осы мереке туралы оқушыларға мағлұмат беру мақсатында 
сыныптарда сынып сағаттарын, әңгімелер өткізуге болады. Халықаралық 
бейбітшілік күнінің маңызы мен мақсаты, қазіргі кездегі Дүниежүзіндегі 
бейбітшілікті нығайтуға қосылып жатқан   шаралар туралы, соғыс 
зардаптары,  атом полигондарының адамзатқа әкелетін зияны туралы толық 
түсіндіріп өту керек. Осы мақсатта «Жер мен ел жарасын қалай 
сауықтырамыз?» атты Семей полигонының зардаптары туралы конференция-
сабақты  алуға болады.  

 Мұғалім «Полигон» бейнетаспа сюжетін көрсету арқылы  қазіргі 
кездегі Семей өңірінің жағдайын баяндайды және де  интерактивті тақтаны 
қолдану арқылы Қазақстанның көптеген экологиялық аймақтарына тоқтала 
келе, Семейдегі радияцияның зардаптары туралы суреттер, слайдттар 
көрсетеді. Оқушылар өздерінің дайындап әкелген «Жер–Ана жыламасын», 
тақырыптағы  баяндамаларын оқиды.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
        Әбдірайымова А.   Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әйелдердің ерлігі        
/ А. Әбдірайымова, А.Өтешова (Утешова) // Қазақ тарихы. – 2019. – № 9. – 
35-38 б. 
         Баймұханбетова Ж.К.  «Ұлы жеңіс жаңғырығы»: патриоттық әндер 
байқауы / Ж. К. Баймұханбетова // Жанұя мен мектептегі тәрбие=Воспитание 
в семье и школе. – 2016. – № 4. – 34-36 б. –  Бастауыш сыныптар арасында 
өткізілген патриоттық әндер байқауы.              
       Баймұратова Г.   Соғыс жылдарындағы Қазақстан тылы / Г. 
Баймұратова, З.Тастанова,З.Ақтамбердиева // Қазақ тарихы. – 2019. – № 10. – 
46-48 б. 
       Байтикова Т.   Кіл жүйрікте, кім жүйрік? / Т. Байтикова // Сынып 
жетекшісі=Классный руководитель. – 2016. – № 4. – 15-16 б.  – 1 қыркүйек 
күні бейбітшілік сабағы. 
       Батырханова А. Аты аңызға айналған арулар / А.Батырханова                 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 4. – 24-29 б.  –  Бейбіт 
өмір үшін жаумен күрескен, ерлік, қайсарлық көрсеткен батыр қыздарымыз 
Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Хиуаз Доспанова туралы. 
      Бәкір Ә.   Қайсар хатшы немесе Семей полигоны туралы ең алғаш дабыл 
қаққан кім? / Ә. Бәкір // Ана тілі. – 2019. – 20-26 маусым. –  Семей облыстық 
партия комитетінің І хатшысы болған Мұхамедғали Әленұлы Сужиков 
туралы. 

Данияров Т. Жасампаздық жолы: отыз жылдың отыз сәті / Т. Данияров 
//  Aлматы ақшамы. – 2021. – 13 мамыр. – 12–13 б.; 20 мамыр, – 12–13 б.; 27 
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мамыр. – 12–13 б.; 3 маусым. – 12–13 б.; 10 маусым. – 12–13 б.; 17 маусым. – 
12–13 б.; 24 маусым. – 12–13 б. – Тәуелсіздік шежіресі. 
          Джумагазиева Б. Ұлы Отан соғысындағы жануарлар                               
/  Б.Джумагазиева // Мектептегі мерекелер. – 2017. – № 6. – 16-18 б.  –  Соғыс 
кезінде солдаттарға көмек көрсеткен жануарлар: иттер, аттар, бұландар, 
бұғылар, мысықтар, көгершіндер туралы қызықты мәліметтер және 
жануарларға қойылған ескерткіштер туралы. 

Кәрібаев Б. Тәуелсіздік және ұлттық тарих / Б. Кәрібаев //  Егемен 
Қазақстан. – 2021. – 2 маусым.– 4 б. – Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл 
толуына орай. 

Қыдырәлі Д.   Батыр Бауыржан және Алаш аңсары / Д. Қыдырәлі             
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 22 мамыр. – Бауыржан Момышұлы туралы. 
        Макенбаева З.  Жеңіс мерекесі / З.Макенбаева  // Мектептегі мерекелер. 
– 2017. – № 6. – 11-13 б.  – Ұлы Отан соғысы туралы, соғыс зардаптары және 
бейбітшілік туралы  әдеби-музыкалық монтаж. 
        Мәмет С.   Алапат аштық, сұм соғыс өмірін қиды қаншаның...                  
/ С. Мәмет // Егемен Қазақстан. – 2020. – 20 мамыр. 
        Мусиева С. Ұлы жеңіске мың тағзым! / С.Мусиева // Мектептегі 
мерекелер. – 2017. – № 6. – 14-15 б. –  Ұлы Отан соғысы туралы тәрбие 
сағаты. 
      Мұхамеди Н.Қ.   Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы Жеңіс  / Н. Қ. Мұхамеди 
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2016. – № 4. 
– 14-15 б. – «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» атты тәрбие сағаты. 
      Нұркеева С.  Сабақтан тыс жұмыстың жалпыадамзаттық құндылықтар 
негізінде тәрбиелеу және оқыту жүйесіндегі орны / С. Нұркеева 
// Өзін - өзі тану. kz = Самопознание. kz. – 2021. – № 3. – 93-97 б. 
      Өзтюрк И.   Шығыстың қос жұлдызы  / И. Өзтюрк // Қазақ тарихы. – 
2019. – № 7. – 31-33 б.  –  Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова туралы. 
      Сайлан Б.   Мыңға жуық қазақстандық құрбан болған соғыс. Кеңес 
әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына - 30 жыл / Б. Сайлан // Президент 
және халық. – 2019. – 14 ақпан. 
       Сайлан Б.   Кеңес әскері Кабулды қалай қайырды? / Б. Сайлан // Жас 
Алаш. – 2019. – 24 желтоқсан. – 1979 жылы басталған Ауған соғысы туралы. 
        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. 

 Сейдуллаұлы Т. Көзсіз ерлік иесі / Т. Сейдуллаұлы //  Жас Алаш. – 
2021. – 6 мамыр. – 3 б. – Кеңес Одағының Батыры Бауыржан Момышұлының 
ерлігі жайында. 

Сенбай Е.   Семей полигонына тың көзқарас / Е. Сенбай 
// Айқын. – 2019. – 3 желтоқсан. 
       Тоқпақбаев С. Тәуелсіздік – халқымыздың ең басты құндылығы                
/   С. Тоқпақбаев //  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 26 мамыр.  
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      Тулегенова Ж.   Бейбітшілік және келісім - адамзат таңдауы                        
/ Ж. Тулегенова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2019. – № 10. –       
27-29 б. –  Оқушыларды имандылыққа тәрбиелеу. 
       

 
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 - экономикалық дамуға, халықаралық 
өзара қарым-қатынасқа, бейбітшілікке, гүлденуге, адам құқыларын жаппай 
құрметтеп, сақтауға үлес қосу үшін туризмді дамытуға жәрдемдесу. 
Басқарушы органы - Бас Ассамблея. Секретариатының тұрған жері — 
Мадрид қаласы (Испания). Дүниежүзілік Туристік Ұйым  - Біріккен Ұлттар 
Ұйымының мекемесі болып табылады.       
       1980 ж. бастап, Дүниежүзілік Туристік Ұйым мүшелері жыл сайын 27 
қыркүйек күні Дүниежүзілік туризм күнін атап өтеді. Мерекені атап өтуге 
қатысты іс-шараларға: сан қилы шерулер, концерттер, туристік жәрмеңкелер, 
семинарлар, мерекелік астар, би кештері және мұражайларға тегін кіру , 
сонымен қатар, туризмнің маңыздылығын атап көрсететін шараларға 
халықты тартатын орындарды көрсету кіреді. 

27 қыркүйек күні  «Халықаралық туризм күніне» орай «Жас турист» 
байқауын өткізуге болады. Аталған байқаудың аясында балалар келесі 
тапсырмалар орындайды: командалардың сап түзеуі, онда сыртқы түрлері, 
біріңғай формалары, таныстыру есепке алынады; палаткаларды құрастыру 
және жинастырудан, уақытқа от жағудан сайыс; «Өткел», «Тұрған 
орындарын бағдарлай білу» спортық сайыстары, туристік әндерді үздік 
орындау конкурсы. Байқаудың мақсаты - өңірде балалар мен жасөспірімдер 
туризмін дамыту, дені сау өскелең ұрпақты тәрбиелеу. Жүлдегерлер 
дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
         Қазақстан Республикасы. Үкімет 
         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. 
        Қазақстан Республикасы. Үкімет.  
    Туристік қызмет көрсетудің үлгі шартын бекіту туралы: Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2008 ж. 16 қазан № 957 қаулысы / Қазақстан 
Республикасы. Үкімет. Қаулы // Қазақстан Республикасы Президенті мен 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. – 2008. – № 40. – 453-қ. 
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// Дефектология. – 2018. – № 10. – 31-32 б. 
        Дағжан Ә.  Мектептегі туризм. Патриоттық тәрбие туған жер табиғатын 
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Қыркүйек 
28 жұлдыз 

Жазушы, драматург, қазақ әдебиетінің классигі, әдебиетші-
ғалым, абайтанушы, филология ғылымының  докторы, 
профессор, академик Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың 
туғанына 125 жыл (28.09.1897-27.06.1961). 

     Әуезов Мұхтар Омарханұлы 1897 жылы Семей облысы Абай ауданында 
дүниеге келдi. 
     Атасы Әуезден оқып, хат таныған. Ол кiсiнiң бiр тәуiрi – шәкiрттерiн тек 
дiни кiтаптар соңына салып қоймай, сонымен қоса  Абай шығармаларын 
жаттатқан. М.Әуезов Самарбай, Қамалиддин хазiреттен де дәрiс алады. 
Самарбай молда арапша, парсыша оқытты. Бұдан әрi Қасымбек ағасы оны 
бес сыныптық  орыс мектебiне бередi. Бұл мектептi бiтiргеннен кейiн 1919 
жылы Семейдегi мұғалiмдер семинариясын бiтiредi. 
     1917 жылдан бастап газет беттерiнде мақалалары жариялана бастады. 
     1928 жылы Ленинград университетiн, 1930 жылы Ташкенттегi Орта Азия 
мемлекеттiк университетiнiң Шығыс факультетi жанындағы аспирантураны 
бiтiредi. Бұдан кейiнгi жылдары Қазақ Педагогикалық институтында, Қазақ 
мемлекеттiк университетiнде сабақ бередi. Ғылымдық, педагогтiк, қоғамдық 
жұмысын жазушылығымен қатар қайыспай алып жүре бiлген ол профессор, 
доктор, Қазақ КСР Ғылым Академиясының академигi атағын алды. 
     М.Әуезов оқулықтар, хрестоматиялар, бiрiншi сынып шәкiрттерiне 
арналған әлiппелер де жазып шығарды. Бұл кiтаптарды өзi жазса, 
бiрсыпырасын басқа авторлармен қосылып жазды. Қазақстанның ғылыми, 
мәдени орындарының әр кезде жарияланған көлемдi-көлемдi еңбектерi,  
қалың-қалың жинақтарының талайы М.Әуезовтың қатысуымен шығып 
отырды. 
     Мәдениет, әдебиет саласында зор еңбек еткен М.О.Әуезовке 1949 жылы 
«Абай» романы үшiн Мемлекеттiк сыйлық, 1959 жылы  «Абай жолы» 
романы үшiн Лениндiк сыйлық берiлдi. 
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     Ол екi рет «Еңбек Қызыл Ту», бiр рет «Ленин» орденiмен және 
медальдармен марапатталды. 
     Қазақстан  Ұлтық Ғылым академиясының Әдебиет және өнер 
институтына, Қазақтың академиялық драма театрына, Алматыдағы және 
Семейдегi көшелер мен мектептерге Мұхтар Омарханұлы Әуезов есiмi 
берiлген. 
     1997 жылы жазушының туғанына 100 жыл толуы ЮНЕСКО бойынша 
бүкiл әлемде тойланып, егемендi елiмiздiң мерейiн көтерудiң жарқын 
көрiнiсiне айналды.  
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/М.Әуезов //Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы. Т.2. / құраст. 
Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – Алматы, 1998. – 202-209 б. 
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     Ахет М. М.Әуезов шығармаларындағы діни-рухани сарындар / М.Ахет      
// Абай. – 2004. – № 4. – 58-62 б. 
     Ахметбекова А.С.   Мектеп оқушыларына М.Әуезовтің өмірі мен 
шығармашылығын насихаттау / А. С. Ахметбекова // Қазақ тілі мен әдебиеті. 
– 2019. – № 5. – 43-48 б. 
    Әбдіқұлова Р. М.Әуезов шешендік сөздер туралы / Р.Әбдіқұлова // Қазақ 
және әлем әдебиеті. – 2004. – № 6. – 24 б. 
     Әлмашұлы Ж.  Әуезов оқулық та жазған / Ж.Әлмашұлы // Жұлдыз. – 
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     Байқадамова Д. Мен білетін Әуезов / Д.Байқадамова // Ана тілі. – 2003. – 
4 желтоқсан, 11 желтоқсан. 
     Бисенғали  З.  М. Әуезов Абай қарасөздері туралы / З.Бисенғали // Қазақ 
тілі мен әдебиеті. – 2003. – № 8. – 28-33 б. 
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      Мұхамедханұлы Қ. Ұлы ұстаз, қамқор аға / Қ.Мұхамедханұлы  // Абай. – 
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2003. – № 1. –  Қазақ әдебиетінің классик жазушысы М.Әуезов жайлы. 
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1 қазан – халықаралық 

музыка күні 
       Халықаралық музыка күні 1975 жылы 1 қазанда ЮНЕСКО шешімімен 
бекітілді. Халықаралық музыка күнін бекіту бастамашыларының бірі 
композитор Дмитрий Шостакович болып табылады. Мереке бүкіл әлемде 
жыл сайын үздік артистер мен көркем ұжымның қатысуымен 
ұйымдастырылған концерттік бағдарламалармен мерекеленеді. Бұл күні әлем 
мәдениетінің құндылығына енген туындылар шырқалады. Адам музыкамен 
ертеден таныс. Африка үңгірлерінде жер бетінен жоғалып кеткен 
тайпалардың жартастардағы суреттері сақталған. Суреттерде музыка 
құралдары бар адамдар бейнеленген. Біз енді ешқашан ол музыканы тыңдай 
алмаймыз, алайда олар бір кездері адамдардың өміріне сән берді, оларды 
қуантты немесе қайғыға салды. Музыканың әсері күшті. Музыканы жаны 
сүймейтіндер әлемде аз. Көптеген композиторлар музыка арқылы адамның 
сезімін беруге тырысты. Олардың аттары ұрпағымыздың жадында мәңгі 
сақталған. Музыка ескірмейді, адамзат жер бетінде өмір сүргенше ол да 
тіршілік етеді. 
     Музыкалық білімді оқушылар музыка сабағында және сыныптан тыс 
шараларды өткізу барысыныда алады.  Музыка арқылы оқушылар әсемдік 
пен әрсіздікті, жақсы мен жаманды, мейірімділік пен зұлымдықты, қуаныш 
пен қайғыны, т.б. түсініп, ажырата біліп, эстетикалық мәдениетті 
қалыптастырады. Эстетикалық мәдениет оқушылардың қатынасын 
анықтаумен қатар, олардың өміріне қуатты рухани күш ретінде көрінеді.  
     Бүгінгі таңда қазақ музыкасының қайнар көзі – Ақан сері мен Біржан 
салдың, Құрманғазы мен Дина және т.б. өнері үлгілері – дәстүрлі ән мен 
күйлерін ұрпаққа жеткізу мұғалімнен көп шеберлікті талап етеді. Осыған 
орай мектептерде музыка күнін өткізу, музыка арқылы тәлім -тәрбие беру – 
ұстаздың міндеті. Осындай мерекеде қазіргі тәрбиеге сай етіп «Музыка 
адамзаттың әмбебап тілі» атты концерттік сабақ, «Музыка әлемі - тәрбие 
айдыны» атты ән байқауы және ұлттық музыканы дамыту мақсатында 
«Домбыра – қазақ халқының киелі аспабы» атты тәрбие сағаттарын өткізуге 
болады.   

ӘДЕБИЕТТЕР: 
Абайдильданова С. Музыкалық білім мен тәрбие берудің 

психологиялық маңызы / С. Абайдильданова //  Мектептегі психология = 
Психология в школе. – 2021. – № 4. – 19–20 б. 
     Әлиев Ж.  Қазақ күйінің бір пірі / Ж. Әлиев // Егемен Қазақстан. – 2021. – 
2 шілде. – 14 б. – Қазақтың қиелі домбырасы жайында. 
     Әминов Т.   Дәулеткерей Шығайұлы (1820-1877) - атақты қазақ күйшісі, 
дарынды композитор / Т. Әминов // Қазақ тарихы. – 2019. – № 8. – 25-27 б. 
     Беркімбаева Ш.  Ұлттық музыкалық аспабымызды дүние жүзіне 
танытсақ... / Ш. Беркімбаева // Eгемен Қазақстан. – 2021. – 2 шілде. – 14 б. 
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     Дербісалин Т.   Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: Қазақтың жаны мен рухы      
/  Т. Дербісалин  // Aлматы ақшамы. – 2021. – 1 шілде. – 1,6 б. – Домбыра 
күні - киелі аспапты ұлықтау.  
       Дуйсенгалиева С.З.   Музыка өнерінің тәрбиелік ерекшеліктерін 
қазақтың ұлттық музыка өнері арқылы оқушыларға тәрбие берудің 
педагогикалық негіздері / С. З. Дуйсенгалиева // Педагогика мәселелері = 
Вопросы педагогики. – 2021. – № 4. – 36-37 б. 
       Жалғасбаева С.   Оқушылардың шығармашылық ойлауының дамуына 
музыка терапиясының әсері / С. Жалғасбаева  // Мектептегі сыныптан тыс 
жұмыстар. – 2018. – № 8. – 29-30 б. 
     Жексенгулова К.   Музыка - мектеп оқушысы өмірінің маңызды бөлігі        
/ К. Жексенгулова // Музыка әлемінде = В мире музыки. – 2020. – № 1. – 6-9 
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     Кібіт Г.   Музыка терапиясының оқушылардың шығармашылық ойлауына 
ықпалы / Г. Кібіт // Мектептегі психология = Психология в школе. – 2019. –   
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сабағында дәстүрлі ән мен күйді үйрету] / С. К. Қаниева 
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школе, колледже и ВУЗ-е. – 2019. – № 3. – 23-24 б. 

Қасымханова Ш.А. Музыка сабағы арқылы оқушыларға патриоттық 
тәрбие беру / Ш.А. Қасымханова //  Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 
открытый урок. Факультативные работы. – 2021. – № 5–6. – 3–4 б. 
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эстетикалық пәндерді оқыту] / К. Муханова // Бала тәрбиесі. – 2019. – № 2. – 
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     Сами Е.Т.   Музыка өнері арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие беру      
/   Е. Т. Сами // Тәрбие құралы. – 2021. – № 3. – 41-43 б. 
        Сарсембаева Б.С.   Музыка сабағы - мектептегі тәрбие көзі                           
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құралы. – 2019. – № 2. – 27-29 б.  – Саз мектебінің оқушыларына күйшілік 
дәстүрдің тарихи өкілдерінің шығармаларымен таныстыру, насихаттау. 
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     Сәдуақасова Ж.   Қобыз аспабын үйрету арқылы оқушының эмоционалды 
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мүмкіндіктері / С.К. Таткенова //  Қазақстан кәсіпкері = Профессионал 
Казахстана. – 2020. – № 4. – 46–51 б. 

Тулегенова А. Дала музыкасының тарихы / А. Тулегенова //  Сыныптағы 
тәрбие. – 2021. – № 1–2. – 20–24 б. – Қазақ халқының музыка өнері ерте 
заманнан бастау алып, қазіргі таңда жастар таңдай қақтырып отырғаны, қазақ 
музыкасының тарихы, туындылары, аспаптары жайында. 
     Турикбенбаева К.   Музыка пәні арқылы оқушылардың эстетикалық 
талғамын қалыптастыру / К. Турикбенбаева // Мектептегі психология = 
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жылдары туралы / А. Шамғонов // Қазақ тарихы. – 2018. – № 3. – 17-18 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 
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орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарының педагогикалық қызметкерлеріне беріледі. 
     Қазақстанда білім беру және ғылым қызметкерлерінің 3 съезі өткізілді. 
     Қазақстан Республикасы білім беру қызметкерлерінің І Съезі  1998 
жылы 3-5 желтоқсан күндері Алматы қаласында өткізілді. Съезд  ұлттық 
және жалпыадамзаттық құндылық және елде өтіп жатқан білім беру 
реформасы жағдайында ғылым мен тәжірибенің жетістіктері негізінде жеке 
тұлғаның қалыптасу, даму және кәсіби шыңдалуының көкейкесті 
мәселелерін талдауға арналды.     
  Қазақстан Республикасы білім беру және ғылым 
қызметкерлерінің ІІ Съезі  2001 жылы 2-3 ақпан күндері Алматы қаласында 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10-жылдығына, сонымен қатар 
еңбек нарқы жағдайында кәсіби бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау 
мақсатында білім сапасын көтеру, жеке тұлғаның қызығушылығына, 
қабілетіне және білім алу қажетіне және мемлекеттік тілді игеруіне сәйкес 
білім беруді дифференциялау мәселелеріне арналып өткізілді.     
 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. 



182 
 

     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. 
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қыркүйек. – 6 б.  –  Мектеп, ұстаздар, оқушылар мәселесі. 
       Талдыбай А.  Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиясы          
/ А. Талдыбай //Қазақстан мектебі. – 2021. – № 1.- 31-34 б. – Педагогтің 
кәсіби құзіреттілігі, шеберлігі, шығармашылығы, беделі, бейімділігі 
жайында. 
        Темурбаева С.   «Ұстаздық еткен жалықпас... »: / С. Темурбаева // Бала 
тәрбиесі. – 2019. – № 10. – 38-41 б.  – Ұстаздық мамандығы жайлы. 
        Түсіпханова С.  Педагог-зерттеушінің және тұлғалық ерекшеліктері               
/ С. Түсіпханова// Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. 
– 2021. – № 4. – 4-5 б.   

Умбетова К.Ж. Мұғалімдердің өзіндік білімдерін көтеру туралы 
мәлімет / К.Ж. Умбетова //  Мектеп директорының орынбасары: оқу-тәрбие 
жұмысы = Заместитель директора школы: методика по учебно-
воспитательной работе. – 2021. – № 1–2. – 22–23 б. 
        Шәмшидинова К.   Мұғалім - рухани әлемді жаңғыртушы                             
/ К. Шәмшидинова  // Білімді ел=Образованная страна. – 2019. – 5 қараша. –     
9 б. –  Мұғалімнің дүниетанымы, зияткерлік құзыреті, мәртебесі жайында.   
      Шотбайқызы А.  «Қазақстан мұғаліміне» - 1 млн. доллар                            
/ А. Шотбайқызы // Eгемен Қазақстан. – 2021. – 3 тамыз. – 7 б. – Педагог 
мәртебесін көтеру мақсатында «Қазақстан мұғалімі» байқауын өткізу туралы. 
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    Қазан 
7 жұлдыз 

Филология ғылымының докторы, профессор Мәулен 
Балақайұлы Балақаевтың туғанына 115 жыл (7.10.1907-
18.10.1995). 

     Мәулен Балақаев  1907 жылы Оңтүстiк Қазақстан облысының Түркiстан 
ауданындағы Шаған дейтiн жерде туған. 1929 жылы Шымкент 
педагогикалық техникумын, 1933 жылы Қазақтың Абай атындағы 
педагогикалық институтын (қазіргі Абай атындағы Қазақтың Ұлттық 
педагогикалық университеті) бiтiрдi. 1934-1937 жылдары Ленинградта 
аспирантурада оқып жүрiп, Шығыс тiлдерi институтының жанындағы 
редакторлар мен аудармашылар даярлайтын бөлiмде қазақ тiлiнен сабақ 
берген. 1937-1941 жылдары Алматыдағы журналистика институтында 
кафедра меңгерушiсi, Шетел тiлдерi институтының директоры болды. 
М.Балақаев 1940 жылы кандидаттық диссертация, 1950 жылы «Жай 
сөйлемнiң синтаксисi»   деген тақырыпта докторлық диссертация қорғайды.  
     Ұлы Отан соғысынан оралғаннан соң, 1945 жылдан бастап Қазақтың 
С.М.Киров атындағы университетінде қазiргi Әл-Фараби атындағы 
Қазақтың мемлекеттік университеті  қазақ тiлi кафедрасының  меңгерушiсi 
болып қызмет атқарды. 
     Көп жылдар бойы жемiстi еңбек ету нәтижесiнде ғалым жүзден аса 
ғылыми еңбектер мен көптеген кiтаптар жазды. 1945 жылы оның 
редакциялық басшылығымен Абайдың таңдамалы шығармалар жинағы 
басылып шықты. М.Балақаевтың «Қазақ әдеби тiлi және оның нормалары» 
атты кiтабы Ш.Уәлиханов атындағы сыйлыққа ие болды. Оның «Қазақ тiлi 
мәдениетiнiң мәселелерi» атты еңбегi тек қазақ тiлi бiлiмiнде ғана емес, 
жалпы түркологиядағы iрi табыс едi. 
     М.Балақаев сонымен бiрге бастауыш, орта және жоғары мектептердiң 
қалыптасуына да көп еңбек сiңiрдi. Ол мектептерге арнап оннан аса, ал 
жоғарғы мектептерге арнап жетi оқулық жазды. 1938 жылы бастауыш 
сыныптарға арнап жазған «Қазақ тiлi» кiтабы тұрақты оқулыққа арналды. 
Бұл оқулықтардың басым көпшiлiгi 20 және одан да көп рет қайта басылды.  
     М.Балақаевтың ғылыми Һәм педагогикалық қызметiнде жоғары бiлiктi 
оқымысты кадрлар айрықша орын алғанын атап айту керек. Одан дәрiс 
үйренген әлденеше ондаған шәкiрттер бүгiнде қазақ тiл бiлiмi саласында 
жемiстi еңбек етiп жүр. 
     Майдандағы, бейбiт өмiрдегi еңбегi үшiн ол «Еңбек Қызыл Ту» және «II 
дәрежелi Отан соғысы» ордендерiмен, бiрнеше медальдармен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
     Балақаев М. Зерде баспалдақтары өмiрбаяндық әңгiмелер. Жоғары 
кл.оқушылары үшiн / М.Балақаев. – Алматы Жалын, 1992. – 207 б. 
     Балақаев М. Қазақ тiлi Грамматика, емле, тiл дамыту 3-сыныпқа 
арналған оқулық. – 5 бас. / М.Балақаев. – Алматы Рауан, 1997. – 159 б. 
      Балақаев М. Қазақ тiлi Грамматика, емле, тiл дамыту. Русский язык 
Г.А.Бадамбаева, С.Масгутов, А.Нармұханов Табиғаттану.Бастауыш 
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мектептiң 3 кл. арналған оқулық / М.Балақаев. – Алматы Рауан, 1992. – I 
тоқсан. – 158 б II тоқсан – 111 б III-тоқсан – 192б IҮ-тоқсан – 126 б. 
      Балақаев М. Қазiргi қазақ тiлi Сөз тiркесi мен жай сөйлем синтаксисi 
жоғары оқу орындары филол.фак. студенттерiне арналған.,өңд. қайта бас.        
/ М.Балақаев. – Алматы Ана  тiлi, 1992. – 247 б. 
      Балақаев М.. Қазақ тiлi Грамматика, емле, тiл дамыту 3 кл. арналған 
оқулқ. – 4 бас. – Алматы Рауан, 1994. – 175 б. 
      Балақаев М. Қазақ тiлi Грамматика, емле, тiл дамыту 3 жылдық 
мектептiң 3 кл. арналған оқулық. – 17 бас. / М.Балақаев, Р.Әміров - Алматы 
Рауан, 1991. – 191 б. 
      Балақаев М. Қазақ әдеби тiлiнiң мәселелерi университеттер мен 
педагогикалық институттардың филология фак. студенттерi үшiн көмекшi 
құрал / М.Балақаев, Е.Жанпеисов, М.Томанов. – Алматы, 1991. 132 б. Қаз 
ССР Жоғары және орта арнаулы бiлiмдi сырттан оқыту ғылыми-методикалық 
кабинетi 
      Балақаев М. Қазiргi қазақ тiлi Сөз тiркесi мен жай сөйлем  синтаксисi. –
Өңд., толықт. 3 бас. / М.Балақаев, Т.Сайрамбаев - Алматы Санат, 1997. –    
239 б. – ЖОО филология фак. студенттерiне арналған оқулық. 
      Балақаев М. «Қазақ тiлi» оқулығына методикалық нұсқау бастауыш 
мектептiң 3 кл. арналған / М.Балақаев,Т.Уәйсова. –АлматыРауан,1990. –82 б. 

Ол туралы 
      Балақаев Мәулен // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.2. – Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 1999. – 97 б. 
      Балақаев Мәулен Балақайұлы // Қазақ тілі: Энциклопедия. – Алматы, 
1998. – 59 б. 
      Балақаев Мәулен Балақайұлы  // Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. 
– Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 207-208 б. 
      Балақаев Мәулен Балақайұлы // Оңтүстік Қазақстан: Энциклопедия. – 
Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2005. – 135-136 б. 
      Мәулен Балақаев // Қазақтар: Көпшілікке арналған тоғыз томдық 
анықтамалық. Т.2.: Тарихи тұлғалар. – Алматы: Қазақстан даму институты, 
1998. – 221-222 б. 
      Сыздық Р.   Әз ағалар – ұстаздар / Р.Сыздық  
// Қазақ әдебиеті. – 2007. – 9 қараша.  – Қазақ тіл мамандары Ісмет Кеңесбаев, 
Мәулен Балақаев, Ғайнетдин Мұсабаев  туралы.  
 
 
Қазан 
7 жұлдыз 

Педагог, жазушы, аудармашы, сыншы Әлібек 
Қоңыратбаевтың туғанына 115 жыл (7.10.1907-2.12.1937). 

    Қоңыратбаев Әлібек   1907 жылы  Қызылорда облысы Шиелі ауданында 
туған. 1915-1918 жж. Ауыл мектебін ескіше оқып, 1918-1920 жж. 
Ташкенттегі 5 балалар үйінде тәрбиеленді. 1921-1922 жж. Ташкент халық  
ағарту институтының екі курсын, 1928-1932 жж. Абай атындағы Алматы 
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мемлекеттік университетінің (қазіргі Абай атындағы Ұлттық педагогикалық 
университет) филология факультетін бітірген. 1923-1928 жж. Мектеп 
мұғалімі, халық ағарту комиссариатының қызметкері. 1931-1935 жж. 
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының хатшысы, президиум мүшесі. 
1934-1937 жж. «Әдебиет майдан» журналында бөлім меңгерушісі, «Қазақ 
әдебиеті» газетінде әдеби қызметкер, Қазақ мемлекеттік баспасында оқу 
құралдары бөлімінің меңгерушісі. Баспасөзде алғаш қысқа әңгімелермен, 
ағартушылық мақалалармен көрінген, кейін әдебиет зерттеумен 
шұғылданған. 
    1934 жылы «ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің 
хрестоматиясы», М.Молдыбаев, М.Қаратаевпен бірге  1934 ж. «Әдебиет 
хрестоматиясы», Ә.Әлібаевпен қосылып  1936 жылы «Хрестоматия» атты 
оқу құралдарын жазған. 
    Аудармамен де айналысып, Мольердің «Сараң» комедиясын, Тургеневтің 
«Әке мен бала» романын қазақ тіліне аударған. Репрессия құрбаны. 1937 ж.  
17 наурызында жұмыс орнында тұтқындалып, сол жылдың  2-желтоқсанында 
тергеу камерасында  атылған. 1956 ж. ақталған. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
    Әуезов М., Жолдыбаев М., Қоңыратбаев Ә. Әдебиет хрестоматиясы            
/ М.Әуезов, М.Жолдыбаев, Ә.Қоңыратбаев. –Алматы, 1934. 
    Жолдыбаев М., Қаратаев М., Қоңыратбаев Ә. ХІХ ғасыр мен ХХ 
ғасырдағы қазақ әдебиетінің оқу кітабы / М.Жолдыбаев, М.Қаратаев, 
Ә.Қоңыратбаев. – Алматы, 1933. 
     Қоңыратбаев Ә. Әдебиет хрестоматиясының оқулығы. 4 класс                   
/ Ә.Қоңыратбаев.- Алматы, 1936. 
     Қоңыратбаев Ә. «Қаскелең» поэмасы туралы / Ә.Қоңыратбаев // Әдебиет 
майданы. –1934. № 1, №2. 
     Қоңыратбаев Ә. Екі Жүсіптің айтысы / Ә.Қоңыратбаев // Әдебиет 
майданы. – 1934.- №6. 
     Қоңыратбаев Ә. Абай творчествосы / Ә.Қоңыратбаев // Әдебиет майданы. 
– 1934. – № 11. 

Ол туралы: 
    Қоңыратбаев Әлібек // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр: Анықтамалық. 
–Алматы: Ана тілі, 2004. – 188 б. 
    Қоңыратбаев Әлібек // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: білік, 
1999. – 419-420 б. 
    Қоңыратбаев Әлібек // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық  анықтамалық. – 
Алматы: Аруна, 2005. – 331 б. 
     Қоңыратбаев Әлібек // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.6. – Алматы: 
«Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2004. – 41-42 б. 
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     Қазан 
10 жұлдыз 

Педагог, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрі (2002-2003) Шәмша Көпбайқызы 
Беркімбаеваның туғанына  80 жыл (10.10.1942). 

         Беркiмбаева Шәмша Көпбайқызы 1942 ж. 10 қазанда Алматы облысы 
Қаскелең ауданындағы Киров кентiнде туған. Қазақ тiлi мен әдебиетi пәнiнiң 
мұғалiмi, Қазақ мемлекеттiк қыздар педагогикалық институтын 1961-1966 
КОКП ОК жанындағы Қоғамдық ғылымдар академиясының сырттай бөлiмiн 
1981-1984 бiтiрген. 1966 ж.  Алматы облысы Қаскелең ауданының Тұрар 
кентiндегi С.М.Киров атындағы сегiзжылдық  мектептiң мұғалiмi. 1968 ж. 
шiлдеден Алматы кооператив техникумы комсомол комитетiнiң қоғамдық 
хатшысы. 1970 ж.  Қазақстан ЛКЖО Алматы облыстық комитетi мектеп 
бөлiмi меңгерушiсiнiң орынбасары. 1971 ж.  Қазақстан ЛКЖО Қаскелең 
аудандық комитетiнiң бiрiншi хатшысы.1973 ж.  Қазақстан ЛКЖО Алматы 
облыстық комитетiнiң бiрiншi хатшысы. 1977 ж.  Қазақстан Компартиясы 
Алматы қаласы Совет аудандық комитетiнiң бiрiншi хатшысы.1982 ж. 
қазаннан Қазақстан Компартиясы Алматы облыстық комитетiнiң 
хатшысы.1987-1989 жж.  Алматы қаласындағы № 12 орта мектебiнiң 
директоры. 1989 ж.  Қазақ КСР Халыққа бiлiм беру министрiнiң орынбасары. 
1992 ж. қаңтардан Қазақстан Республикасы Жастар iсi жөнiндегi 
Мемлекеттiк комитетiнiң алқа мүшесi. 1993ж. желтоқсанынан -1997жылға 
дейін  Қазақстан Республикасы Бiлiм министрiнiң орынбасары, Алматы 
облыстық бiлiм басқармасының бастығы. 1999 ж.  Қазақстан Республикасы 
Парламентi сенатының депутаты. 2002 ж.қаңтарынан 2003 ж. маусымына 
дейін  Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрi. 2003-2011 
жылдары  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының ректоры 
болды.  Қазақстан Балалар қорының мүшесi. Оныншы шақырылған Қазақ 
КСР Жоғарғы кеңесiнiң депутаты 1981-1985. Тәрбие, халық педагогикасын 
өркендету, қазақ мектептерiн дамыту проблемалары туралы мақалалар 
авторы. 
     Ш.Беркімбаева «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгiсi», «Парасат» 
ордендерімен, «Ерен еңбегi үшiн», «Үздiк еңбегi үшiн» медалiмен, Қазақ 
КСР Жоғары Кеңесiнiң Құрмет Грамоталарымен  марапатталған. 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алған. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
        Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекетік 
жалпыға міндетті стандартыГосударственный общеобязательный 
стандарт среднего общего образования Республики Казахстан: негізгі 
ережелер / авт.: Ш.Беркімбаева, А.Құсайынов, М.Жадрина ж.б.; ҚР Білім 
және ғылым министрлігі, Ы.Алтынсарин атын. Қаз.білім акад. – Алматы: 
ЖШС «РОНД», 2002. –  88 б. 
      Беркімбаева Ш. Ізгілікті іздеп келем /Ш.Беркімбаева. – Алматы: 
Атамұра, 2002. 
      Беркімбаева Ш.К. ҚР бiлiм қызметкерлерiнiң I Құрылтайындағы 
баяндамасы // Қазақстан Республикасы бiлiм қызметкерлерiнiң                          
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I Құрылтайының құжаттар жиынтығы Алматы қаласы, 3-5 желтоқсан 1998 
ж.  / Ш.К.Беркімбаева. – Алматы,1999.-108-111 б. 

           Беркімбаева Ш.К. Ана тiлiмiздiң халықаралық дәрежесi                               
/ Ш.К.Беркімбаева //Ана тiлi. – 2001. – 21 маусым.  –  Толғауы тоқсан туған 
тiлiмiз жайында. 
     Беркімбаева Ш.К. Басты назарда - мұғалiм беделi / Ш.К.Беркімбаева         
// Жетiсу. – 2002. – 6 маусым.  
     Беркімбаева Ш.К. Болашақ - мектептен басталады / Ш.К. Беркімбаева        
// Тәрбие құралы. – 2002. – № 1. – 10-13 б. // Қазақстан мектебi. – 2003. – № 2. 
– 3-15 б. 
     Беркімбаева Ш.К. Бiз ауыл мектебiне қарыздармыз Алматыда Бiлiм және 
ғылым министрi Ш.Беркiмбаева педагогика саласындағы ғалымдар мен 
әдiскерлердiң басын қосып, «ХХI ғасыр мұғалiмi университеттiк бiлiм беру 
жағдайында кәсiби мамандарды даярлау және жетiлдiру мәселелерi» деген 
тақырыпта дөңгелек үстел өткiздi /әңгiменi жазып алған Г.Сәдiрқызы             
// Егемен Қазақстан. –2002. – 19 сәуiр. 
      Беркімбаева Ш.К. Бiлiмдi ұрпақ намысты да болу керек                              
/ Ш.К. Беркімбаева  // Қазақ әдебиетi. – 2002. – 11 қазан. –  Қазақстан 
Республикасы Бiлiм және ғылым министрi Шәмша Беркiмбаевамен әңгiме       
/ әңгiмелескен Нәзира Байырбек 
    Беркімбаева Ш. Мұғалiм – мектептiң жаны  / Ш.К.Беркімбаева // Егемен 
Қазақстан. – 2001. – 3 наурыз.  –  Мұғалiмдердi дайындау, оларға қамқорлық 
көрсету мәселелерi. 
     Беркімбаева Ш. Мектеп – елдiң ертеңi, тiлдiң тiрегi // Түркiстан. – 2002. – 
11 көкек.  –  Бiлiм және ғылым министрi Шәмша Беркiмбаевамен әңгiме 
/әңгiмелескен Есенгүл Кәпқызы.     
        Беркімбаева Ш. Ұлттық мектептiң ұлы мұратын ұмытпайық Қазақ 
тiлiнде оқытатын мұғалiмдерге арнау сөз / Ш.К.Беркімбаева // Егемен 
Қазақстан. – 2002. – 11 желтоқсан.  –   «Қазақ мектебiбүгiнгi жайы және 
даму болашағы» деген тақырыпта республикалық ғылыми-практикалық 
конференцияға байланысты мәселелер төңірегiнде. 
    Беркімбаева Ш. Шәмшә Беркiмбаева Бiлiмдi ұрпақ намысты да болуы 
керек / Ш.К.Беркімбаева // Қазақ әдебиетi. –2002. – 11 қазан. –  Бiлiм және 
ғылым министрiмен сұхбат / сұхбаттасқан Н.Байырбек .           
    Беркімбаева Ш. Қазақтың әр баласы сауатсыз қалмауы тиіс                           
/ Ш.К.Беркімбаева // Жас Алаш. – 2002. – 4 мамыр.  – ҚР Білім және ғылым 
министрі Ш.Беркімбаевамен сұхбат /сұхбатты әзірлеген Ж.Дуанабай. 
    Беркімбаева Ш. Ұрпақ алдындағы қарыз бен парыз // Егемен қазақстан. – 
2002. – 8 наурыз. –  Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрi 
Шәмша Беркiмбаевамен сұхбат / сұхбаттасқан С.Мәмет. 
     Беркімбаева Ш. Шешiмiн күткен мәселе көп / Ш.К.Беркімбаева                  
// Қазақстан мектебi. – 2002. – № 5. – 3-6 б. –  Астанада ҚР Бiлiм және ғылым 
министрінiң кеңейтiлген мәжiлiсте жасаған баяндамасы. 



190 
 

      Беркімбаева Ш. Мен оқыған мектеп / Ш.К.Беркімбаева // Егемен 
Қазақстан. – 2003. – 26 тамыз. –  Алматы обл. Қарасай ауд. Тұрар 
ауылындағы Ә.Байсалбаев атындағы қазақ орта мектебіне – 85 жыл. 
     Беркімбаева Ш. Педагог ұлт тәрбиешісі / әңгімелескен І.Сәдірқызы 
//Егемен Қазақстан. – 2003. – 1 тамыз. –  Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық институтының ректоры Ш.Беркімбаевамен сұхбат. 
      Беркімбаева Ш. Білім берудің ұлттық жүйесін ұлықтасақ / әзірлеген 
С.Сыбанбай  / Ш.К.Беркімбаева  // Жас Алаш.- 2003. – 12 маусым. 
      Беркімбаева Ш. Үлкен өмір мамандықты дұрыс таңдаудан басталады        
/ Ш.К.Беркімбаева  // Егемен Қазақстан. – 2003. – 17 маусым. 
      Беркімбаева Ш. Болашақ мектептен басталады / Ш.К.Беркімбаева            
// Қазақстан мұғалімі. – 2003. – 1 қаңтар. 
     Беркімбаева Ш. Шәмшә Беркімбаева: білім берудің ұлттық жүйесін 
ұлықтасақ /Ш.К.Беркімбаева //Жас Алаш. – 2003. – 12 маусым.  – ҚР Білім 
және ғылым министрі Ш.Беркімбаева білім тақырыптарына байланысты 
сұрақтарына жауап береді /әзірлеген С.Сыбанбай. 
     Беркімбаева Ш.К. Бәсекеге сай білім – бақытқа бастар баспалдақ                 
/ Ш.К.Беркімбаева  // Жетісу. – 2004. – 19 маусым. 
     Беркімбаева Ш. Білім берудегі бәсекелестік барлық істегі табыстардың 
бастауы / Ш.К.Беркімбаева  // Егемен Қазақстан. – 2004. – 23 маусым. 
     Беркімбаева Ш.К. Қарлығаш қауымының қара шаңырағы (Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының құрылғанына 60 жыл)         
/ Ш.К.Беркімбаева  // Зерде. 2004. – № 6. – 2-6 б. 
     Беркімбаева Ш.К. Қазақ мектебі – қазақ ұлтының бесігі                                
/ Ш.К.Беркімбаева  // Этнопедагогика. – 2006. – № 2. – 8-17 б. 
    Беркімбаева Ш. Қазақ қыздарының парасат мектебі  / Ш.Беркімбаева         
// Егемен Қазақстан. – 2007. – 19 шілде. –  Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық институты. 
     Беркімбаева Ш. Көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз / Ш.Беркімбаева // Қазақ 
тілі мен әдебиеті. – 2008. – № 5. – 3-8 б. –  Қазақ тіл білімі ғылымының 
көрнекті өкілі, белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор 
Исаев Сейілбек Мұхамеджарұлының туғанына 70 жыл. 
     Беркімбаева Ш.К. Педагогика тарихы (Білім беру және педагогикалық 
ойлардың даму тарихы) пәнінің тұжырымдамасы / Ш.К.Беркімбаева, 
К.Ж.Қожахметова, Ш.М.Майгаранова  // Этнопедагогика. –2008.- №4. –      
11-16 б. 
     Беркімбаева Ш. Білім жүйесіндегі тіл мүшкіл ме? / Ш.Беркімбаева             
// Қазақ елі. – 2009. – 12 қараша. 
     Беркімбаева Ш. Ұлағатты ұстаз, көрнекті ғалым өмірі – жастарға өнеге       
/ Ш.К.Беркімбаева // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика = 
Этнопедагогика в системе образования. – 2009. – № 2. – 13 б. – Ғалым-ұстаз 
Серғазы Қалиұлының туғанына 80 жыл толуына орай.                 
     Беркімбаева Ш. Ғалым, қайраткер, ұстаз…  / Ш.Беркімбаева // Президент 
және халық. – 2011. – 4 наурыз. – Ғалым Күләш Құнантайқызы туралы. 
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     Беркімбаева Ш.   Тәуелсіздік және қазақ қыздары / Ш. Беркімбаева 
// Егемен Қазақстан. – 2012. – 7 наурыз. 
    Беркімбаева Ш.   Сапалы білім саналы тәрбиемен астасқанда ғана ұлт 
тілегі орындалмақ / Ш. Беркімбаева // Қазақстан-Заман. – 2012. – 4 қазан.  –  
Ұстаз, 2002-2003 жылдары Білім және ғылым министрі, Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық институтының ректоры болған Шәмша Көпбайқызы 
Беркімбаевамен сұхбат / сұхбаттасқан Елдос Жұмағалиұлы. 
      Беркімбаева Ш.   Ұлт ұстазы / Ш. Беркімбаева // Егемен Қазақстан. – 
2015. – 3 желтоқсан. –  «Егемен Қазақстан» газеті туралы.       
      Беркімбаева Ш.   Бір адам қазған құдықтан мың адам су ішеді.  «Қадім» 
және  «Жәдид» мектептерінен  «Назарбаев зияткерлік мектептеріне» дейін      
/ Ш. Беркімбаева // Егемен Қазақстан. – 2015. – 16 шілде. – Қазақ мектебінің 
тарихы.   
     Беркімбаева Ш.   Тағылымды дәріс / Ш. Беркімбаева // Алматы ақшамы. – 
2017. – 22 сәуір.  – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ш.Беркімбаева 
Елбасы ұсынып отырған бағдарламалар туралы.       

Ол туралы: 
      Қазақстан Республикасы. Президент (1991.-; Н.Назарбаев)    
     Ш.К.Беркiмбаеваны Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым 
министрi етiп тағайындау туралы: 2002 ж. 30 қаңтар № 792 жарлық                 
// Қазақстан мұғалiмi. – 2002. – 16 ақпан. 

Асубаев Б. Өмірі өнегемен өрілген / Б. Асубаев // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2021. – 13 сәуір. – 5 б. – Білім және ғылым министрі 
болған Шәмшә Көпбайқызы Беркімбаева туралы. 
       Баймолдаев Т. Iзгiлiк жолында  / Т.Баймолдаев // Қазақстан мұғалiмi.–
2002.– 13 наурыз. –  Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрi 
Ш.Беркiмбаеваның «Iзгiлiктi iздеп келем…» атты мақалалар топтамасы 
жайында. 
       Бітібаева Қ. Шәкең қолға алды дегенше... / Қ.Бітібаева // Ұлан. – 2002. – 
15 қазан.  –  Білім және ғылым министрі Ш.Беркімбаеваның 60 жасқа 
толуына орай. 
      Жүнісжанұлы  Ж. Ақбата (Ш.Беркiмбаеваға) / Ж.Жүнісжанұлы //Ана 
тiлi. – 2002. – 10 қазан.  
     Зейіпхан Е. Әпке туралы бiр толғау / Е.Зейіпхан //Қазақ әдебиетi. – 2002. – 
11 қазан. –  Ш.Беркiмбаева жайлы. 
      Иманбаева С.   Ұлттық рухтың шамшырағы / С. Иманбаева // Алматы 
ақшамы. – 2012. – 9 қазан. –  Ұстаз, ғалым, іскер басшы, қоғам қайраткері 
Шәмша Беркімбаева туралы. 
      Көленқызы Г. Беркімбаева қыздармен анасындай сырласты                         
/ Г.Көленқызы  // Жас Алаш. – 2003. – 20 қыркүйек. 
    Көсемова  А. Жанашыр / А.Көсемова // Қазақстан мұғалімі. – 2002. – 29 
қараша.  –  Білім және ғылым министрі Ш.Беркімбаева туралы. 
     Құлжабаев Б.   Күн сипатты ханшайым  / Б. Құлжабаев 
// Президент және халық. – 2012. – 5 қазан. – Қазақ мемлекеттік қыздар 
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педагогикалық институтының ректоры, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Шәмша Беркімбаева жайлы. 
     Құрманбай Г.   Шәмша жолы / Г. Құрманбай 
// Егемен Қазақстан. – 2012. – 9 қазан. –  Ұстаз, қоғам қайраткері Шәмша 
Көпбайқызы Беркімбаева туралы. 
    Құсайынов А.   Әлі де ізгілікті іздеп келем... / А. Құсайынов 
// Айқын. – 2012. – 15 наурыз. –  Қоғам және мемлекет қайраткері, ұстаз 
Шәмша Көпбайқызы Беркімбаеваның «Әлі де ізгілікті іздеп келем...» деген 
кітабы туралы. 
     Мәмет С. Қанша жерден жарқыратып қойғанмен жақсы мұғалім болмаса 
бәрі бекер, - дейді министр Шәмша Беркімбаева / С.Мәмет // Егемен 
Қазақстан. 2003. – 16 мамыр. 
      Миразова А.   Халық қызы / А. Миразова 
// Алматы ақшамы. – 2012. – 6 қазан. – Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық институтының ректоры, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Шәмша Беркімбаева жайлы. 
      Мұса Б. Дара туған Шәмша Беркімбаева туралы үзік ойлар / Б.Мұса            
// Жетісу. – 2002. – 25 қазан. –  Білім және ғылым министрі Ш.Беркімбаева 60 
жаста. 
      Мұстафин Б. Халық қызы / Б.Мұстафин // Ұлан. – 2002. – 15 қазан.  –   
Шәмша Беркімбаева туралы.  
      Найзағараева Е. Ректор қайраткер болуы керек (Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық институтының ректоры Ш.К. Беркімбаева жайлы)                      
/ Е.Найзағараева  // Жас Алаш. – 2004. – 9 қазан. 
      Нөкетаева Д.   Парасат мектебінің ұлағатты ұстазы  / Д. Нөкетаева             
// Жетісу. – 2012. – 9 қазан.  – Ұстаз, министр, депутат, ректор Шәмша 
Беркімбаева туралы. 
     Нөкетаева Д.   Парасатты ғұмыр  / Д. Нөкетаева // Қазақ әдебиеті. – 2012. 
– 12 қазан.  –  Ұстаз, қоғам қайраткері Шәмша Көпбайқызы Беркімбаева 
туралы. 
     Оңғарсынова Ф. Қыз-ғұмыр / Ф.Оңғарсынова //Ана тiлi. – 2002. 10 қазан.  
–  Өлең.Шәмшаға. 
     Пірәлиева Г.   Шәмша апайдың төрт ерлігі / Г. Пірәлиева 
// Түркістан. – 2012. – 8 наурыз. –  Қоғам және мемлекет қайраткері, ұстаз 
Шәмша Көпбайқызы Беркімбаева туралы. 
      Сатбекова А.   Ұрпақ тәрбиесін ұлт тәрбиесіне ұластырған. Шәмша 
Беркімбаева туралы бірер сөз / А. Сатбекова // Түркістан. – 2012. – 4 қазан. 
      Cақ Қ. Бас мұғалiм / Қ.Сақ // Жас алаш - 2002. – 10 қазан. –  Қазақстан 
Республикасының Бiлiм және ғылым министрi Шәмша Көпбайқызы 
Беркiмбаева жайлы. 
      Сұлтанов Қ. Билiк пен парасат / Қ.Сұлтанов // Егемен Қазақстан. – 2002. 
– 10 қазан. – ҚР Бiлiм және ғылым министрi Шәмша Беркiмбаева жайлы. 
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     Тастемірова Л.   Ізгілік шуағы / Л. Тастемірова // Айқын. – 2012. – 10 
қазан. –Ұстаз, ҚР Білім және ғылым министрі болған, Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университетінің ректоры болған, қоғам қайраткері 
Шәмша Көпбайқызы Беркімбаева туралы. 
     Ұстаздық қылған...:  ұстаз, қоғам қайраткері, ғалым Ш.Беркімбаеваның 
75 жасқа толуына байланысты бірнеше мақалалар топтамасы 
// Қазақ әдебиеті. – 2017. – 13-19 қазан. 
      Шаханова Р.   Ізгілік нұрын шашқан / Р.Шаханова 
// Ана тілі. – 2012. – 4-10 қазан. – Мемлекет және қоғам қайраткері, ұстаз 
Шәмша Беркімбаева туралы. 
      Шілдебайұлы З. Парасатты педагог / З.Шілдебайұлы // Алматы ақшамы. 
– 2002. – 12 қазан.  –  Бiлiм және ғылым министрi Ш.Беркiмбаева жайлы. 
       Шілдебайұлы З. Шуағы мол дүние  / З.Шілдебайұлы // Алматы ақшамы. 
– 2002. – 26 ақпан. – Мемлекет және қоғам қайраткерi, ұлағатты ұстаз 
Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрi Шәмша 
Беркiмбаеваның «Iзгiлiктi iздеп келем…» атты кiтабының жарыққа шықаны 
жайлы. 
      Iзбасова Қ.I. Бiздiң мектептен шыққан министр /Қ.І.Ізбасова //Ана тiлi. – 
2002. – 10 қазан.  –   Бiлiм және ғылым министрi Ш.Беркiмбаева жайлы 
Қазақстанның еңбек сiңiрген мұғалiмi Қ.I.Iзбасовамен сұхбат /әңгiмелескен 
С. Өтеғалиева. 
 
 
Қазан 
15 жұлдыз 

Педагог, мемлекет және қоғам қайраткері, Оқу халық 
комиссарының орынбасары (1922-1924),   Оқу халық 
комиссары (1927), Ғабдұлкәрім Тоқтабаевтың туғанына 
130 жыл (15.10.1892-1936)    

     Тоқтабаев Ғабдұлкәрім 1892 жылы Торғай қаласында  туған.   Бастауыш 
бiлiмдi қазақтың ұлы ағартушы-педагогы Ыбырай Алтынсарин ашқан екi 
сыныптық орыс-қазақ училищесiнен алды. 
      1909 жылы Тоқтабаев Орынбор мұғалiмдер семинариясын бiтiрдi. Оны 
тәмәмдаған соң, 1917 жылғы Қазан төңкерiсiне дейiн табан аудармай 
ұстаздық еттi. 1918 жылғы ақпанда депутаттардың I-уездiк кеңесi мүшелiгiне 
сайланды. Ал, 1920 жылы РКПб мүшелiгiне өткен Тоқтабаев Әлiби 
Жангелдиннiң басшылығымен жұмыс жасап, оның жауапты тапсырмаларын 
орындап отырды. 
      Тоқтабаев Торғай уезiнiң екiншi әскери комиссары, содан кейiн 
Орынбордағы Кеңестердiң III Бүкiлқазақтық съезiне делегат болып 
сайланды. 1925-26 жылдары Семей губерниялық атқару комитетiнiң 
төрағасы болып iстедi. 
      Оқу халық комиссарының орынбасары 1922-1924жж., Оқу халық 
комиссары 1927 қызметтерiн атқарған кезiнде Ғ.Тоқтабаев республика 
Мұғалiмдер съезiн әзiрлеу мен шақыруға, оқу халық комиссариаты туралы 
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жаңа заң жүйесiн жасауға, қазақ жастарын оқытуға қыруар күш-жiгерiн 
жұмсады. 
     1927-1931 жылдары егiн шаруашылығының Халық комиссары, ал 1931-
1933 жылдары Қазақ АКСР-i Мәскеудегi тұрақты өкiлдiгiнiң төрағасы болды. 
     1933 жылы Ғ.Тоқтабаев жалған жаламен абақтыға жабылды, 1934 жылғы 
сәуiр-мамыр айларында еңбекпен түзеу колониясында 5 жыл жұмыс iстеуге 
жаза кесiлдi. Содан кейiн бұл үкiм Воронежге жер аударумен ауыстырылып , 
есiл ер сонда беймәлiм жағдайда қаза тапқан. 
      Ғ.Тоқтабаев 1958 жылы ақталды, ал 1992 жылғы 15 қыркүйекте толық 
ақталды.  Оның есiмiнде Алматы қаласында көше бар. 

Ол туралы 
            Ғабдұлкәрiм Тоқтабаев 1892-1936 // Қазақтар.   Көпшiлiкке арналған 

тоғыз томдық анықтамалық. Т.2:Тарихи тұлғалар.  – Алматы: Қазақстан даму 
институты - 1998. – 178 -180 б.  

           Тоқтабаев Ғабдұлкәрім 1892-1936 // Қазақстан Республикасының білім 
министрлері: биобиблиографиялық көрсеткіш / құраст. С.С.Бүркітбаева;  
редактор А.Ә.Насырова / Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана. – 
Алматы, 2001. – 27-28 б. 

            Тоқтабаев Ғабдұлкәрім Досжанұлы // Отанына қайта оралған есімдер. 
Қуғын-сүргінге ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері: 
биобиблиографиялық көрсеткіш / құраст. С.С.Бүркітбаева, К.Ж.Иманбекова; 
ред. А.А.Насырова / Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана. 2007. 
– 67-68 б. 
      Әлiмбетов  Ж. Сүргiн заманның саңлағы / Ж.Әлімбетов // Егемен 
Қазақстан. – 1997. –    8 мамыр.  – 1933 ж. НКВД сүзгiсiне iлiккен қазақ 
зиялысы Ғ.Тоқтабаев туралы. 
 

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 
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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- «Адаспа, абайла!» 
тақырыбында теріс бағыттағы діни ағымдардың іс-әрекеттері мен мақсат-
мүдделеріне тоқталып оқушылар пікірлерін білу. V- «Дін және уақыт» 
қорытынды бөлімінде балалардың «Көкірегіңе түйіп жүр!» атты айдармен 
дін қызметкерлерінің  баяндамасын  тыңдатуға болады.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
      Абдешева С.   Адамгершілікке тәрбиелеуде - еңбектің рөлі                          
/ С. Абдешева, У. Қаражігітова // Вестник образования. – 2019. – № 2. – 8-9 б. 
– Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу 
      Аманжолов С.М.   Рухани адамгершілік тәрбие тұлға негізі                     
/С. М. Аманжолов // Колледж және кәсіптік бағдар. – 2017. – № 2. – 8-9 б. 
       Арын Е.   Қазақстанда діни білім тұрақты және дәйекті дамып келеді        
/ Е. Арын // Жас Алаш. – 2021. – 6 шілде. – 4 б. 
      Арыстанова Ш.   Білім беру сферасын руханилық және ізгілік 
бағытында жаңартудың қажеттілігі  / Ш. Арыстанова // Бастауыш мектеп. – 
2020. – № 1-2. – 10-12 б. –  Рухани-адамгершілік білім берудің 
маңыздылығы. 
     Байкасов Б.Б.   Жаһандану жағдайындағы құндылықтар  / Б. Б. Байкасоов 
// 12 жылдық білім беру = 12 летнее образование. – 2019. – № 4. – 33-37 б. – 
Жас ұрпақты қазіргі заманғы қазақстандық қоғам құндылықтары негізінде 
тәрбиелеудің жолдары. 
      Бейсенова Б.Р.   Педагогикалық оқыту үрдісінде оқушыларды рухани-
адамгершілікке тәрбиелеудің ғылыми-әдіснамалық негіздері                             
/ Б. Р. Бейсенова  // Вестник образования. – 2019. – № 5. – 14-18 б. 
      Даулетбекова З.   Адамгершілік - рухани тәрбиенің негізі                            
/ З. Даулетбекова  // Өзін-өзі тану = Самопознание. – 2020. – № 1. – 4-6 б. 
      Ермаханова А.   Оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие берудегі 
А.Құнанбаев мұрасының маңызы / А. Ермаханова 
// Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 
работы. – 2020. – № 1. – 15-22 б. 
       Есенбаева Б.  Жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін дамыта 
оқытудың негіздері / Б. Есенбаева // Мектеп директоры = Директор школы. – 
2021. – № 3-4. – 14-17 б.       
         Игенова А.  Тұлғаға бағытталған рухани-адамгершілік тәрбиені 
қалыптастырудың психоллогиялық-педагогикалық аспектілері / А. Игенова 
// Қазақстан мектебі. – 2021. – № 7. – 46-49 б. 
     Капизаева К.А.   Рухани жаңғыру жағдайында жастарды қазақстандық 
патриотизм мен толеранттылыққа тәрбиелеу / К. А. Капизаева 
// Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. – 2019. – № 3. – 
125-128 б. 
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      Кәріпжан А.   Діни ағымдардан сақтану үшін мектепте белсенді бол!        
/ А. Кәріпжан // Ұлан . – 2018. – 12 маусым. – 13 б. –  Мектептегі қоғамдық, 
тәрбие жұмыстары жайында. 
       Құлманов Ж.Қ. Шет елде теологиялық білім алудың қауіп-қатері және 
Қазақстандағы теологиялық оқу орындары / Ж.Қ. Құлманов //  Педагогика 
мәселелері = Вопросы педагогики. – 2021. – № 2–3. – 24–26 б. 
       Мукажанова К.А.  Рухани-адамгершілік құндылықтарды білім 
мазмұнына енгізу тәсілдері / К. А. Мукажанова // Қазақ тілі және әдебиеті: 
әдістеме. – 2021. – № 3. – 43-46 б. 
      Муханова Ә.М.   «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру 
бағдарламасын жүзеге асырудағы шаттық және сүйіспеншілік шеңберінің 
маңыздылығы / Ә. М. Муханова // Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. – 
2020. – № 3. – 7-8 б. 
    Мухамедина Қ.М.   Рухани жаңғыру - жеке тұлғаға рухани - 
адамгершілік тәрбие берудің негізі / Қ. М. Мухамедина // Өзін-өзі тану KZ = 
Самопознание KZ. – 2019. – № 11. – 29-30 б. 

       Мыңбаева Ә.Қ.   XX-XXI ғасырлардағы адамгершілік білім беру және 
дамыту теориясы / Ә. Қ. Мыңбаева, П. О. Изтаева, А. А. Карабутова 
// Вестник АПН Казахстана. – 2020. – № 1. – 55-62 б. 
      Нұрылла Ә.Ш.   Отбасындағы рухани-адамгершілік тәрбие / Ә. Ш. 
Нұрылла // Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 
Факультативные работы. – 2019. – № 11-12. – 11-13 б. 
       Рысбекова Б.   Тұлғаны рухани-адамгершілікке тәрбиелеудегі 
мұғалімнің рөлі / Б. Рысбекова // Мектептегі психология = Психология в 
школе. – 2019. – № 12. – 29-31 б. 
      Таджиев Х.  Қиссашыл ақындар һәм діни тәрбиенің қазақ әдебиетіндегі 
көріністері (XIX ғ.- XX ғ. басы) /Х. Таджиев, Г. Қортабаева//Қазақ тілі мен 
әдебиеті. – 2021. – № 2. – 20-27 б. 
     Ысқақ Р.   Қазіргі заман жастары және ислам / Р. Ысқақ 
// Ақиқат. – 2019. – № 12. – 27-29 б. 
 
 

23 қазан – Халықаралық мектеп  
кітапханалары күні 

           Халықаралық мектеп кітапханаларының күні (International School 
Library Day) қазан айының төртінші дүйсенбісінде аталып жүр. Мектеп 
кітапханаларының халықаралық күні 1999 жылдан бастап ЮНЕСКО-ның 
бастамасымен атап өтіледі. Мерекені алғаш рет Мектеп кітапханалары 
халықаралық қауымдастығының президенті Бланш Вуллз жария етті.  
        2005 жылы 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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- халықаралық айлыққа айналатындығын жария етті. Осы жылдың қазан 
айында «Сіздің мектеп кітапханаңыздағы - сауаттылық және білім алу» 
ұранымен Мектеп кітапханаларының алғашқы айлығы өтті. 
         Акция қатысушылары мектеп кітапханаларына арналған іс-шараларды 
өткізу үшін кез келген күнді таңдай алады. Кейбіреулер бір күнмен не 
аптамен шектелмей, бір ай бойы кітап жинау сынды ұзақ мерзімді іс-
шаралар жариялап отырады. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
         Айсина Г.  Мектеп кітапханасы болашақтың бастауы / Г. Айсина 
// Кітап патшалығы. kz. – 2020. – № 3. – 58-61 б. –  Нұр-Сұлтан қаласының   
№ 66 мектеп - лицейінің кітапхана жұмысы жайлы. 
           Алекпаева Л.К.  Кітапханалық сабақ. Кітап құрылымы. Кітапханадағы 
кітап түрлері / Л. К. Алекпаева // Мұғалімдерге және оқушыларға әдістеме 
және теория (1-4 сыныптар)=Учителям и школьникам методика и теория (1-4 
классы). – 2017. – № 1. – 7-8 б. 

Аманова А.С. Қазақстанның және шетелдің мектеп кітапханалары          
/ А.С. Аманова //  Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. – 2020. –   
№ 5–6. – 13–19 б. 
       Амренова М.   Заманауи мектеп кітапханасы қандай болуы қажет?            
/ М. Амренова, Л. Боранбай // Білімді Ел=Образованная страна. – 2017. – 28 
наурыз. 
        Бадакова И.М.   Мектеп кітапханашысына қойылатын біліктілік 
талаптары / И. М. Бадакова, А. А. Нұрланбаева // Білім беру мекемесі 
басшыларының анықтамалығы=Справочник руководителя образовательного 
учреждения. – 2014. – № 8. – 43-45 б. 
       Бардан А.  Мобильді кітапхана / А. Бардан 
// Қазақстан мұғалімі. – 2020. – 20 қараша. – 3 б. –  Алматы қаласының № 102 
жалпы білім беретін мектепте мобильді кітапхана орнатылғаны туралы. 
     Бадакова И.М.   Білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы мектеп 
кітапханасындағы инновациялық іс-тәжірибелер / И. М. Бадакова 
// Педагог. – 2017. – № 4. – 7-10 б. 
      Бимағамбетова М.   Мектеп кітапханасы - оқырманға білім мен тәрбие 
беру орны  / М. Бимағамбетова  // Қазақстан мектебі. – 2019. – № 9. – 50-52 б. 
        Габдолова З. Кітап – ақылшы досың // Мектептегі сыныптан тыс 
жұмыстар. – 2017. – № 4. – 33-34 б. б. –  Оқушылардың кітапқа деген 
сүйіспеншілігін арттыру мақсатында өткізілетін тәрбие жұмысы.                    
      Елеусізова Ә.М.   Мектеп кітапханасы - маңызды әлеуметтік мәдени 
институт / Ә. М. Елеусізова // Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в 
школе. – 2018. – № 11-12. – 38-40 б. 
        Емишова А.  Біздің үздік әріптес...  / А. Емишова // Кітап патшалығы. 
kz. – 2020. – № 3. – 89-93 б. –  Республикалық ғылыми-педагогикалық 
кітапханасының Оқырмандарға қызмет көрсету бөлімшесінің білікті 
басшысы Л.А. Бектібаеваның еңбек жолы. 
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     Ескендір Р.  Кітаппен – әлемге! / Р. Ескендір //  Aлматы ақшамы. – 2021. 
– 17 сәуір. – 4 б. – «Оқуға құштар мектеп» жобасы аясында мектеп 
кітапханалар қорын көркем әдебиетпен толықтыру, материалдық-
техникалық базасын нығайту жұмыстарының жүргізілуі. 
     Ескендір Р.  Кітап оқу арта түскен / Р. Ескендір //Aлматы ақшамы. – 2021. 
– 19 қаңтар. – 6 б. –  Алматы қаласының Ш. Уәлиханов атындағы № 12 
мамандандырылған гимназия кітапханашысы «Кітап оқып жарысайық» 
челленджін өткізуі, оқушылар қаламгерлер шығармаларын оқып, онлайн-
пікірталас ұйымдастырғаны, қашықтан кітапқа тапсырыс беруге болатынын 
жайында. 
     Жанарбек К.  «Мобильді кітапхана» - кітап оқуға қолайлы мүмкіндік           
/ К. Жанарбек // Республика ұстаздары. – 2020. – № 15-18. – 5 б.  – Алматы 
қаласының № 102 жалпы білім беретін мектептің кітапханашысының 
жұмысы жайлы. 
       Зосимова М.В.   Кітапхана жұмысын ұйымдастыру  / М. В. Зосимова 
// Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 
руководителя образовательного учреждения. – 2019. – № 8. – 16-24 б. –  
Мектеп кітапханасының мақсаты мен міндеттері. 
       Ибраева Б.   Мектеп кітапханашысы - ақпараттық бапкер / Б. Ибраева 
// Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2017. – № 3. – 4-6 б. 
       Изтлеуова Г.С.   Мектеп кітапханасы - мектептің жүрегі, ажырамас 
бөлігі / Г. С. Изтлеуова, Б. Н. Меделханова, Д. Т. Кайранова 
// Оқу - инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные технологии. 
– 2020. – № 1. – 5-6 б. 
      Кабирова М. Кітап – сарқылмас қазына / М.Кабирова // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 1. – 9-11 б. 
      Ниярова Ж.Ш.   Мектеп кітапханасын автоматтандыру - кітапхана 
жұмысының тиімділігін арттыру / Ж. Ш. Ниярова 
// Мектеп кітапханашысы: жұмыс әдістемелігі = Школьный библиотекарь: 
методика работы. – 2019. – № 5-6. – 8-9 б.; Мектептегі кітапхана = 
Библиотекарь в школе. – 2019. – № 5-6. – 9-11 б.          
           Оқашева Б.  Оқуға құштар мектеппіз / Б. Оқашева // Білімді ел = 
Образованная страна. – 2021. – 2 наурыз. – 20 б. –  Екібастұз қаласындағы      
С. Торайғыров атындағы № 22 мектеп-гимназия кітапханасында «Кітап 
оқуға құштар мектеп» жобасын іске асыруда. 
      Пістебек Ө.  Кітапқа кіріптар еткен қоғам /Ө. Пістебек 
// Жас Алаш. – 2021. – 9 ақпан. – 4 б. –  Кітапханадан үйге кітап алу мәселесі, 
балаларға  арналған  газет-журнал, кітаптар жайында. 
       Рысмағамбетова Р.Ж.   Назарбаев зияткерлік мектебінің заманауи әдіс-
тәсілдері - кітап оқуға насихат жолы / Р. Ж. Рысмағамбетова 
// Мектеп кітапханашысы: жұмыс әдістемелігі = Школьный библиотекарь: 
методика работы. – 2019. – № 5-6. – 12-13 б.; Мектептегі кітапхана = 
Библиотекарь в школе. – 2019. – № 5-6. – 13-14 б. 
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     Тасмагамбетова А. Кітап адамзаттың асыл қазынасы (Кітапханалық 
сабақ) /А.Тасмагамбетова  // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – 
№ 1. – 7-8 б.   
      Утарбаева Г.  Кітап оқуға қызығушылығын арттыру / Г. Утарбаева 
//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2021. – № 2. – 28-30 б. – Мектеп 
кітапханаларын қайта жаңғырту мен оқушыларды кітап оқуға баулу 
мақсатындағы республикалық «Оқуға құштар мектеп» жобасымен жұмыс 
жүргізе бастағаны жайлы. 
    Шыңғысхан Ж.   Мектеп кітапханашысының мәртебесі, кәсіптік-
техникалық білім мәселесі, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің әлеуметтік 
жағдайы... / Ж. Шыңғысхан  // Қазақ. – 2020. – 25 ақпан. – 15 б. 

 
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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
        Аймағамбетов А.  Дебат - сыни ойлау дағдысын қалыптастырады           
/ А. Аймағамбетов // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 23 ақпан. – 
2 б. –  Дебаттық қозғалыстарды жандандыру және мектептегі өзін-өзі 
басқару туралы. 
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      Аймаханова А.Е.  Тәуелсіздік - елімнің ерлік жолы (әдеби-қойылым)        
/ А. Е. Аймаханова // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2021. – № 2. – 136-143 б. –
Сыныптан тыс шара. 
      Ақжарбай М.М.   «Мен - өз елімнің патриотымын» / М. М. Ақжарбай 
//Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. – 2020. – № 11-12. –   
45-46 б. – Тәрбие сағатын өткізу 
     Апахаева М.Х.  Адам әдептілігімен көрікті (тәрбие сағаты) / М. Х. 
Апахаева// Мектеп - 45 минут. – 2021. – № 5. – 12-13 б. 
       Байдаулетова Б.Қ.  «Киелі қара шаңырақ» / Б. Қ. Байдаулетова                 
// Открытая школа. – 2020. – № 10. – 67-69 б. – Ата-аналар, мұғалімдер мен 
балалар арасындағы қарым-қатынасты нығайту, тәрбие сағатының 
сценарийі. 
        Белгібаев Е.Н.   Жастарды әскери-патриоттық рухта тәрбиелеудің 
маңызы / Е. Н. Белгібаев // Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 
Начальная военная и технологическая подготовка. – 2021. – № 4. – 4 б. 
       Бектемирова Г.Ж.   Салауатты өмір салты деген не? / Г. Ж. Бектемирова 
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни . – 
2019. – № 4. – 16-17 б. 
        Дені саудың - жаны сау // Мектептегі мерекелер: тәрбие 
жұмыстарының сценарийлері. – 2019. – № 3. – 30-32 б. –  Жас ұрпаққа 
денсаулықтың негізі қимыл, спорт, дұрыс тамақтану, таза ауада демалу 
екендігін тәрбие сағатында ұғындыру. 
          Ершекенова Н.Б.  «Тәуелсіз елім – Қазақстан» / Н. Б. Ершекенова            
// Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. – 2020. – № 11-12. – 
47-49 б. –  Тәрбие сағатын өткізу. 
         Ескендір Р. Ел ертеңі – «Жас қыран» мен «Жас ұлан» / Р.Ескендір            
// Алматы ақшамы. – 2018. – 27 қараша.  –  6-10  жастағы оқушылар үшін 
«Жас қыран» балалар бірлестігі, 11-16 жастағыларға арналған «Жас ұлан» 
қозғалысы туралы. 
       Жұмақан С.Ж.   Отбасында кітап оқу дағдысы / С. Ж. Жұмақан 
// Оқыту - тәрбиелеу технологиясы . – 2019. – № 5. – 37-39 б. 
      
      Жұматаева З.Ж.  Халық даналығына баулуда мақал-мәтелдердің 
тәрбиелік рөлі / З. Ж. Жұматаева // Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 7. 
– 14-16 б. 
      Исалиев Ә.Т.   Қазақстан Республикасындағы спорттық-бал биінің 
дамуының негізгі кезеңдері мен бағыттары (1968-1988 жж. кезеңі) / Ә. Т. 
Исалиев, А. Б. Абакаева, А. Н. Карымбаева // Педагогика және психология. – 
2020. – № 3. – 263-269 б. 
       Кәрібаева Л.Ә.  Үйірме жұмыстарының қызметін ұйымдастыру                  
/ Л. Ә. Кәрібаева // Көркем еңбек = Художественный труд. – 2021. – № 2. –  
3 б. – Мектептен тыс ұйымдардың қосымша білім беруі және бос уақытты 
ұйымдастыру қызметтері жайлы. 
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        Күзембаева С.Б.   «Жас Ұлан» балалар ұйымының жұмысы                       
/ С. Б. Күзембаева // Мұғалім шеберханасы=Мастерская учителя. – 2017. –     
№ 2. – 11-12 б. 
       Қожағұлова Г.Қ.  Шарықтап шыңға ұмтылған Қазақстан!                           
/ Г.К.Қожағұлова // Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының 
сценарийлері. – 2017. – № 3. – 3-5  б. – Қазақстандық елжандылыққа  баулу 
мақсатындағы өткізілетін тәрбие сағаты. 
      Қоспағарова Ә.Қ.  Мамандық таңдаудың маңызы / Ә. Қ. Қоспағарова        
// Қала мен дала. – 2021. – 26 наурыз. – 15 б. –  Бренд-менеджер, логистика, 
супервайзер, веб-мастер, копирайтер, интервьюер, фрилансер жаңа 
мамандықтарды таңдау жайлы. 
       Қуанышев Ж. Жастардың «Ақиқат» саяси пікірталас клубы. Нұртілеу 
Иманғалиұлы ұйымдастырған тамаша хабар еді / Ж. Қуанышев //  Егемен 
Қазақстан. – 2021. – 14 мамыр. – 9 б. 
         Матаева Н.   Алтын күз / Н. Матаева // Тәрбие құралы. – 2017. – № 5. – 
28-30 б. –  Алтын күз мерекесіне арналған ертеңгілік. 
        Мутатын К.  Оқушыларды эстетикалық тәрбие беру арқылы 
мәдениеттілікке тәрбиелеу / К. Мутатын // Көркем еңбек = Художественный 
труд. – 2020. – № 11-12. – 2-3 б. 
        Нұржаубаева Г.Қ.   Салауатты өмір - денсаулық кепілі / Г. Қ. 
Нұржаубаева  // Қызықты психология. – 2020. – № 5-6. – 8-9 б. 

Рахметова Н. Мамандық таңдау – маңызды қадам / Н. Рахметова            
//  Қазақ. – 2021. – 13 сәуір. – 6 б. 
       Салқынбек Д.  Отанға сүйіспеншілік өзіңнен басталады                              
/ Д. Салқынбек // Қазақстан тарихы. – 2021. – № 2. – 3-10 б. –  
Отаншылдыққа тәрбиелеу. 
      Сәрсенбаева А.С.   Мен өз елімнің патриотымын / А. С. Сәрсенбаева        
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2017. –      
№ 10. – 12-15 б. – Тәрбие сағаты.            

Тағаев Б. Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру жолдары      
/ Б. Тағаев //  Мектептегі психология = Психология в школе. – 2021. – № 5. – 
40–42 б. 
         Тәуелсіздік жастары: не берді? Не беруі керек?: // Ақ желкен. – 2021. 
– № 1. – 9-12 б.  – Тәуелсіздіктің 30 жылдығына. 
       Тилепова Л.К.  «Сүйем сені, Туған ел» / Л. К. Тилепова // Қазақстан 
орта мектебі = Средняя школа Казахстана. – 2020. – № 11-12. – 56-60 б. –  
Отансүйгіштікке тәрбиелеуге арналған тәрбие сағаты. 

Тоқтамұрат Қ. Қазақ кітабының күні қажет / Қ. Тоқтамұрат                 
//  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 22 сәуір. – 7 б. – Еуропа елдерінде кітап 
мерекелері, кітап сыйлау үрдісі жақсы қолға алынған, «Буккроссинг» – 
кітаптың айналыста жүруі, қолдан–қолға өтуі, Қазақстанда кітап оқу 
челлендж, мектеп оқушылары арасында кітап оқудан сайыс 
ұйымдастыруды қолға алғаны жайында. 
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     Удаева Ш.К. «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы 
қатарына қабылдау  / Ш. К. Удаева // Бастауыш мектеп. – 2020. – № 11-12. – 
44-45 б. –  Салтанатты онлайн қабылдау рәсімі. 
       Уменова Б.   Әдептілік - тәрбие бастауы / Б. Уменова 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2021. – № 6. – 25-29 б. – Әдептілік 
туралы ұғымды қалыптастыру, инабаттылыққа тәрбиелеу. 
       Халитова И.Р.   Жеткіншектердің субмәдениетке эстетикалық 
талғамын қалыптастырудағы әлеуметтік-педагогикалық жұмыстар / И. Р. 
Халитова // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 
педагогика и самопознание. – 2021. – № 4.-5. – 13-15 б. 
       Шарипов Т.С.   Ұлттық ойындар арқылы оқушыларға патриоттық 
тәрбие беру / Т. С. Шарипов // Қазіргі білім мектепте, колледжде, ЖОО-да = 
Современное образование в школе, колледже и вуз-е. – 2020. – № 2. –         
11-12 б.  
       Шуршитбаева Д.  Қолөнер арқылы оқушыларға ұлттық тәрбие беру       
/ Д. Шуршитбаева // Сыныптағы тәрбие. – 2020. – № 5-6. – 6-7 б. 
 
 

7 қараша - «Балдәурен»  Республикалық оқу- 
сауықтыру  орталығының  құрылған күні 

Қазақ елінің Тұңғыш Президенті биылғы халыққа Жолдауында 
«Үкіметке әкімдермен бірлесіп үстіміздегі жылдың бірінші жартысында-ақ 
балаларды мектеп жасына дейінгі оқытумен және тәрбиемен қамтамасыз 
етуді арттыруға бағытталған «Балапан» арнайы бағдарламасын әзірлеп, іске 
асыруға кірісуді тапсырамын» - , деген еді. Осы тапсырма қазірдің өзінде 
біраз өңірлерде жүзеге асырылып жатыр. Соның бір көрінісі Қазақ елінің 
«Артегі» атанып отырған «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру 
орталығында жақсы жолға қойылған. 

Мұнда жыл бойы оқушылар демалысы ұйымдастырылып отырады. 
Отанымыздың 16 аймағынан бір ауысымда 300 балаға дейін демалуына 
мүмкіндік жасалған. Жаз мезгілінде 15 күн, ал сабақ жүріп жатқан уақытта 20 
күн оқу мен демалыс қатар жүреді. 

Бұл оқу-сауықтыру кешені Елбасының тікелей тапсырмасымен, 
Үкіметтің арнайы қаулысымен 2004 жылы құрылған. Орналасқан жерінің өзі 
Сарыарқаның інжу-маржаны атанған Бурабайдың бір тамаша өңірі.  

«Балдәурен» балалар лагері тек оқу-сауықтыру кешені ғана емес, оқу-
шыларға қатысты отандық және әлемдік деңгейдегі білім жарыстары өтетін 
орынға айналған. Ой-сананы өсіретін әртүрлі бағдарламалар әзірлеп, отан-
шылдық рухыңды оятатын кештер ұйымдастырып, сапта жүру тәртібін бойға 
сіңіріп, денсаулықтың басты кепілі тазалық екені үйретіледі. Фестивальдар 
мен слеттер өткізумен бірге, табиғатқа саяхат жасау да жан-жақты ойлас-
тырылған. Айталық, слет бағдарламалары әр алуан болып келеді. Мәселен, 
бір жолы отаншылдық рухтағы әндерді айтуға арналса, екінші жолы 
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«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: 
        «Балдәурендегі» бал күндер // Алматы ақшамы. – 2021. – 15 шілде. –  
24 б. – «Балдәурен-Қапшағай» демалыс-сауықтыру орталығында балалардың 
жазғы демалысын өткізуі. 
       Есалы А.   Мақтааралдық оқушылар олжалы болды / А. Есалы // Eгемен 
Қазақстан. – 2020. – 8 маусым. – 8 б.  –  Қапшағай қаласындағы «Балдәурен» 
Республикалық оқу-сауықтыру орталығында Мақтаарал ауданындағы 
мектептердің 5-9 сынып оқушыларының демалуы. 

Қайдар Р. Қауіпсіз әрі көңілді каникул / Р. Қайдар //  Eгемен Қазақстан. 
– 2021. – 1 маусым. – 3 б. – «Балдәурен» республикалық оқу–сауықтыру 
орталығында жазғы демалысты ұйымдастыру.  

Құттымұратұлы Қ. Оқушылар жазғы лагерьге барады                            
/ Қ. Құттымұратұлы //  Егемен Қазақстан. – 2021. – 27 мамыр. – 10 б. – Жазғы 
сауықтыру лагерьлеріне зертханалық зерттеу мен вакцинаның толық курсын 
өткен қызметкерлер мен оқушылар қабылданатыны жайында. 
       Кыдырбекова Ж. «Балдәуренде» жаз көңілді  //Алматы ақшамы. – 2017. –
10 маусым.  –  Алматы қ. № 139 мектеп-гимназиясында  бастауыш сынып 
оқушыларына арналған «Балдәурен» лагері жұмыс істейді. 
      Набиева Ш.О.   Білгір кітапханашы - 2019/ Ш. О. Набиева 
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2019. – № 
12. – 39-42 б. – Қапшағай қаласындағы «Балдәурен» Республикалық оқу-
сауықтыру орталығында «Рухани құндылықты насихаттаудағы кітапхананың 
рөлі» атты облыс мектеп кітапханашылары арасында өткен семинар 
жайында. 
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         Мәмет С.   «Балдәурен» - бал әуен. Балаларды бауырластыратын 
балалар лагері көбейсе игі / С. Мәмет // Eгемен Қазақстан. – 2018. – 12 шілде. 
– 1,4 б. 
      Оқушылар жазғы демалыста қалай демалуда? / дайынд. Л. Қажымова 
// Қазақстан дәуірі. – 2021. – 22 шілде. – 8 б. – Орал қаласының мектеп 
оқушыларының жазғы демалысын «Атамекен», «Лесная сказка», 
«Балдәурен» лагерьлерінде өткізуі. 
       Орда Г.   Жаңа ұрпаққа - жаңа бағдарлама  / Г. Орда // Aлматы ақшамы. – 
2019. – 2 наурыз. – 6 б.  –  «Балдәурен-Қапшағай»  оқу-сауықтыру 
орталығында «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнін оқыту әдістемесі» атты республикалық семинар-
практикумның өтуі. 
       «SportFest Kazakhtan» ойындары бастау алды:  
// Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – 4 маусым. – 1 б.  –   
«Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығында «SportFest 
Kazakhtan» жобасының финалдық ойындарының басталуы. 
        Тұрапбайұлы А.   Патриоттыққа тәрбие партадан басталады                      
/ А. Тұрапбайұлы // Егемен Қазақстан. – 2018. – 26 ақпан. – 9 б.  – 
«Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығы «Патриотизм-рухани 
жаңғырудың берік іргетасы» атты II республикалық патриоттар форумын 
өткізуі. 
        Шамахова А. Балалық шақтың арман аралы. «Балдәурен-Қапшағай» 
республикалық оқу-сауықтыру орталығы балғындардың балдай күлкісіне 
бөленді  / А.Шамахова // Алматы ақшамы. – 2018. – 15 қараша 
       Шынтемірқызы Г.   Бурабайда – «Балдәурен», Кендірліде – «Ақбөбек»: 
/ Г. Шынтемірқызы // Егемен Қазақстан. – 2014. – 23 маусым. –  Бурабайдағы 
«Балдәурен» мен Каспий жағалауындағы Кендірлідегі «Ақбөбек» балалар 
демалыс орталығы. 
 

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.   
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          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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
          Қазақстан Республикасы. Заң. 
         Мемлекеттік жастар саясаты туралы: 2015 жылғы 9 ақпандағы               
№ 285-V- Қазақстан Республикасының Заңы / Қазақстан Республикасы. Заң 
// Егемен Қазақстан. – 2015. – 11 ақпан. 
       Қазақстан Республикасы. Президент (2019 - ; Қ. Тоқаев) . 
       Президенттік жастар кадр резервінің кейбір мәселелері туралы Қазақстан 
Республикасы Перзидентінің 2019 жылғы 27 тамыздағы № 141 жарлығы / 
Қазақстан Республикасы. Президент (2019 - ... Қ.-Ж. Тоқаев)  
// Егемен Қазақстан. – 2019. – 28 тамыз. – 1.3 б. ; Қазақстан 
Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 
Правительства Республики Казахстан. – 2019. – № 34-35. – 47-53 б. 
         Қазақстан Республикасы. Үкімет. 
         Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 маусымдағы №516 
қаулысымен мақұлданған Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау мен 
дамытудың 2008-2015 жылдарға арналған  тұжырымдамасы                   
/Қазақстан Республикасы. Үкімет // Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. – 2007.                              
- №20.- 230-қ. 
         Қазақстан Республикасы. Үкімет.  
      «Жалпы республикалық Қазақстан жастарының форумы туралы ережені» 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 
қыркүйектегі № 982 қаулысының күші жойылды деп тану туралы : Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 450 Қаулысы / 
Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қаулы // Егемен Қазақстан. – 2015. – 25 
маусым. 

Әліпбай С. Волонтерлік – қоғам ізгіленуінің белгісі / С. Әліпбай             
//  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 23 маусым. – 3 б. – Үкімет отырысында елдегі 
санитарлық-эпидемиялық жағдай, бәсекелестікті дамыту және волонтерлікті 
дамытудың 2021–2023 жылдарға арналған жол картасының орындалу 
барысы туралы мәселелердің қаралғандығы жайлы. 
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Базар Ж.   Жастарды қолдау - тұрақтылық пен орнықты дамудың негізі] 
/ Ж.Базар // Eгемен Қазақстан. – 2019. – 4 қараша. – 9 б. – Жастар 
жылындағы жобалар мен бағдарламалардың орындалуы жайында. 
       Балықбаев Т.   Ата-бабаларымыздың жастар тәрбиесіне үзбей көңіл 
бөліп келгені бекер емес / Т. Балықбаев 
// Алматы ақшамы. – 2019. – 2 ақпан. – 4-5 б. – Студенттердің этикалық 
кодексі, тәлімгерлік жүйесі, жастарды отаншылдыққа, патриоттыққа 
тәрбиелеу, ұлттық код ұлттық құндылықтарды қалыптастыру жайында. 
     Бәйәділ Б.   «Серпіннен» неге серпін жоқ?! / Б. Бәйәділ 
// Егемен Қазақстан. – 2020. – 14 қаңтар. – 1,7 б. –  Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
тапсырмасымен бастау алған «Мәңгілік ел жастары - индустрияға» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында өңірдегі оқу орындарында білім алып 
жатқан жастардың жұмысқа орналасуына, еңбек етуіне не кедергі мәселесі 
қаралған. 
      Бейсенбаев Е.  Тәуелсіздік тірегі – жастар / Е. Бейсенбаев // Айқын. – 
2021. – 12 ақпан. – 5 б. –  «Жастардың даму индексі» жобасының жастар 
мәселесін шешу, оларды қолдаудағы іс-шаралардың жүргізілу. 
     Бекқайыр Н.   «Еріктілер ерекше мәртебеге лайық» /Н. Бекқайыр // Заң 
газеті. – 2020. – 7 ақпан. – 4 б. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-і жастар 
комитетінің төрағасымен сұхбат / әңг.Н.Бақтығалиев.     
     Есентаева А.   Жастарды әлеуметтендірудегі сенімділік пен тәрбие              
/ А. Есентаева // Электрондық мектеп = Электронная школа. – 2019. – № 5. –  
2-4 б. 
     Есмұханова Э.   Волонтерлерлік негізі - шын ниет, шынайы амалдар                                  
/ Э. Есмұханова // Түркістан. – 2020. – 23 қаңтар. – 8 б.  –  «Астана жастары» 
Жастар ресурстық орталығының еріктілер қозғалысын дамыту бөлімінің 
жетекшісімен сұхбат / әңг. А.Жолдасбекқызы. 
      Есімова Ж.   Жас ұрпақ - егеменді елдің ертеңі / Ж. Есімова // Aна тілі. – 
2018. – 6-12 желтоқсан. – 9 б.  – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ті Тәрбие 
департаментінің директорымен сұхбат / әңг. Б.Балаубаева.   
     Жастар жылы: дерек пен дәйек // Eгемен Қазақстан. – 2020. – 16 қаңтар. 
– 7 б.    –   Жастар жылына орай дайындалған Жол картасында жастарды 
қолжетімді баспанамен, жұмыспен қамту, білім беру т.с.с. шаралардың 
орындалуына көз жіберу жайлы / дайынд. С.Ғалымжанқызы   
       Қасым-Жомарт Тоқаев: «Жас ұрпақтың ар-намысы жоғары болса, 
мемлекетіміздің мәртебесі биік болады» // Aлматы ақшамы. – 2019. – 12 
желтоқсан. – 1-2 б. – Елордада ҚР Президентінің қатысуымен Жастар 
жылының жабылуы және Волонтерлер жылының басталуы рәсіміне арналған 
салтанатты шараның өтуі  
      Қуанышев Ж.   Жастарды әлеуметтендіру және азаматтық бірегейлік 
мектебі / Ж. Қуанышев // Eгемен Қазақстан. – 2019. – 9 қазан. – 9 б. –
Еріктілердің мәртебесін, құқығы мен міндеттерін және мемлекеттік қолдау 
шараларын бекіткен «Волонтерлік қызмет туралы» арнайы заңы жайында. 
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     Қуанышев Ж. Жастардың «Ақиқат» саяси пікірталас клубы. Нұртілеу 
Иманғалиұлы ұйымдастырған тамаша хабар еді / Ж. Қуанышев //  Егемен 
Қаазақстан. – 2021. – 14 мамыр. – 9 б. 
      Қыдырбекұлы Ұ.   Ел болашағы жастар  / Ұ. Қыдырбекұлы,                        
Т. Байымбетова // Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. – 2020. –     
№ 1. – 4-6 б. –  Жастардың қоғамдағы орны мен рөлі, тәрбиесі туралы. 
      Лепесова А.   Мемлекеттік басқарудың жаңа моделі / А. Лепесова 
// Түркістан. – 2020. – 16 қаңтар. – 1-2 б.  –  ҚР Президенті Қ.Тоқаев Ақордаға 
арнайы 300 жасты шақырып, Президенттік кадр резервіне жастарды іріктеу 
жұмысы жүргізілетіндігі жайында. 
      Мәсімханұлы Д.   Сөз түзелді, жас буын, сен де түзел немесе Президент 
Қ. Тоқаевтың жастар саясаты туралы / Д. Мәсімханұлы 
// Eгемен Қазақстан. – 2020. – 12 ақпан. – 6 б. 
      Мыңжасарқызы Д.   Жастар жылы: жақсы жаңалық күткен жұрт  / Д. 
Мыңжасарқызы  // Түркістан. – 2018. – 8 қараша.  – 2019 жыл - Жастар жылы 
деп  белгіленді. 
         Назарбаев Н.   Жастар - еліміздің қазіргі әлемдегі бәсекеге 
қабілеттілігінің негізгі факторы. Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Жастар жылының ашылу салтанатында сөйлеген сөзі / Н. Назарбаев 
// Егемен Қазақстан. – 2019. – 24 қаңтар. 
      Таласов М.   Әскери патриотизмнің әлеуеті зор. Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің Ұлттық әскери-патриоттық орталығы жастардың әскери-
патриоттық тәрбиесіндегі басты буын / М. Таласов // Егемен Қазақстан. – 
2017. – 30 қараша. 
     Шәріп А.   Дарынды жастармен кездесті / А. Шәріп 
// Aйқын. – 2019. – 29 қараша. – 1-2 б. – 
       Шолтанова З. «Жас маман» жастарға жол ашады / З. Шолтанова             
//  Егемен Қазақстан. – 2021. – 22 сәуір. – 7 б. – Бәсекеге қабілетті еңбек 
нарығының сұранысына орай мамандар даярлауда Х. Өзбекғалиев атындағы 
Маңғыстау политехникалық колледжіне «Жас маман» жобасының қолдау 
көрсетуі. 
      Ішпекбаев Ж.   «Рухани жаңғыру» және жастар саясаты / Ж. Ішпекбаев 
// Ақиқат. – 2018. – № 10. – 41-47 б. 
 

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. 
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           Алғашқы теңгелер 1, 3, 5, 10, 20, 50 және 100 теңге номиналдарында 
шығарылған. Кейіннен олар құнсызданып, қазір айналымда 200, 500, 1000, 
2000, 5000 және 10000 теңге номиналындағы банкноттар жүр. 
           Ұлттық теңге күнінде мектепте тәрбие сағатын өткізуде ақша 
ұғымдарына түсінік беру, айналымдардағы ақша түрлерін білуге үйрету; 
оқушылардың ақша туралы түсініктерін кеңейту; өз Отаны Қазақстанға 
мақтаныш сезімін ояту, төл теңгенің тарихын түсіндіру; ақша құнын, оны 
қолдана білуге үйрету, тәрбиелеу мақсатында  сыныптарда тәрбие сағаты 
өткізіледі. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
       Дәулетхан М.Н.   STEM білім беру арқылы оқушылардың 
экономикалық мәдениетін қалыптастыру / М. Н. Дәулетхан, Г. Т. 
Абилбакиева // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 
педагогика и самопознание. – 2020. – № 6. – 12-13 б. 
     Касанова Ж.Ж.  Ақша және банк жүйесі   / Ж. Ж. Касанова // Ұлағат. – 
2021. – 68-71 б.  –  Сабақта қарастырылған мәселелер: ақша ұғымы, шығу мен 
даму тарихы, банк жүйесі. 
        Қырылдақова А.Ж.  Ұлттық теңге мақтанышым! / А. Ж. Қырылдақова                       
//Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2016. – № 7. 
– 9-10 б.  –  Қазақстанның ұлттық ақшасына көшу тарихына арналған сайыс. 
      Махабаева Д.   Ұлттық валютаның енгізілуі / Д. Махабаева 
// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. – 2017. – № 7. – 46-48 б. 
        Нурмадиева И.А.   Ақшаның мәні, ақша түрлері мен қызметі / И. А. 
Нурмадиева // Экономика негіздері: мектепте, колледжде және ЖОО-да 
оқыту=Основы экономики: преподавание в школе, колледже и ВУЗ-е. – 
2017. – № 1-2. –15-17 б. 
       Перваева Н.   Төл теңгем - өз теңгем / Н. Перваева // Бала тәрбиесі. – 
2016. – № 11. –  2-3 б. –  15 қараша - Қазақстан теңгесінің айналысқа 
енгізілген күні. 
       Рахимбаева Қ.І. Теңге - ғасыр жаңалығы / Қ. І. Рахимбаева                               
// Педагогикалық кеңес: мектептегі оқу-тәрбие, басқару жұмысы 
=Педагогический совет: управление и учебно-воспитательная работа в 
школе. – 2017. – № 1. – 4-5 б. 

Токпеисова Г.Ш. Банк қызметіндегі несиелік ресурстардың көздері мен 
мәні / Г.Ш. Токпеисова //  Қазіргі білім мектепте, колледжде, ЖОО-да = 
Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. – 2021. –№ 2.–36–39 б. 
        Тулегенова Д.   Ұлттық теңге – мақтанышымыз / Д. Тулегенова                
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2016. – № 4. – 20-22 б. – 
Оқушылардың ақша туралы білімдерін дамыту. 
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     Қараша 
     17 жұлдыз 

Тіл білімі маманы, филология ғылымының докторы, 
профессор Ғайнетдин Ғалиұлы Мұсабаевтың туғанына 
115 жыл (17.11.1907-26.11.1981).  

       Мұсабаев Ғайнетдин Ғалиұлы 1907 жылы  Омбы қаласында туған. 1936 
жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтын (қазіргі 
Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет) бітірген. 1937-1939 жж. 
КСРО  Ғылым академиясының Қазақстандағы бөлімшесінің Тіл және әдебиет 
секторында ғылыми қызметкер. 1939-1941 жж. аспирантурада оқыды. Ұлы 
Отан соғысына қатысқан. 1946-1948 жж. ҚазКСР ҒА-ның Тіл және әдебиет 
институтында бөлім меңгерушісі. 1948-1952 жж. осы институтта 
директордың орынбасары. 1952 жылдан өмірінің ақырына дейін Тіл білімі 
институтының қос тілді сөздік бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарған. 
Ғылыми-зерттеу еңбектері негізінен қазақ тілінің лексикасы мен 
лексикографиясына, тіл тарихының мәселелеріне  арналды. Мұсабаевтың 
қатысуымен көптеген екі тілді, қазақша-орысша, орысша-қазақша 
орфографиялық, түсіндірме сөздіктер шығарылды. Қазақ тілінің тарихы, 
жазба ескерткіштері жөнінде де зерттеу жүргізіп, еңбектер жариялады. І 
дәрежелі Отан соғысы, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен және КСРО-ның 
көптеген медальдарымен марапатталған. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
     Мұсабаев Ғ.Ғ. Қазақ тіліндегі  сын есім шырайлары / Ғ.Ғ.Мұсабаев. –
Алматы, 1951. 
     Мұсабаев Ғ.Ғ. Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика) / Ғ.Ғ.Мұсабаев. –
Алматы, 1962. 
     Мұсабаев Ғ.Ғ. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынын. І бөлім                  
/ Ғ.Ғ.Мұсабаев. – Алматы, 1966. 
     Мұсабаев Ғ. Қазақстан эпиграфикасы / Ғ.Ғ.Мұсабаев. – Алматы, 1971. 
     Мұсабаев Ғ. (құраст.) Орфографиялық сөздік / Ғ.Ғ.Мұсабаев. – Алматы, 
1972. 
     Мұсабаев Ғ. Қазақ тілі тарихынан / Ғ.Ғ.Мұсабаев.- Алматы, 1988. 

Ол туралы: 
     Мұсабаев Ғайнетдин Ғалиұлы // Қазақ тілі: Энциклопедия. –Алматы: 
Қазақстан даму институты, 1998. – 285 б. 
 

 
Қарашаның 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 
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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.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
         Адибеков А.К.  Денсаулық тәрбиесі - ортақ мәселе / А. К. Адибеков 
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 
2021. – № 3. – 9-10 б. – Денсаулықты сақтау үшін салауатты өмір сүру 
керектігі жайында. 
        Бейсенбекова Г.А.   Дені сау азаматтар - мемлекеттің ең бағалы 
капиталы / Г. А. Бейсенбекова // Валеология. Салауатты өмір салты = 
Валеология. Здоровый образ жизни. – 2021. – № 2. – 5-6 б. – Оқушылардың 
жеке бас гигиенасын сақтау және жаман қылықтардан бойын аулақ ұстауға 
тәрбиелеу. 
        Даулетова А.Т.   Темекінің зияны / А. Т. Даулетова // Валеология. 
Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 2018. – № 4. – 
14 б. –  Шылым шегудің зиян жақтарын түсіндіру, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға тәрбиелеу. 
         Жұмабаева С. Оқушылардың денсаулық сақтау сауаттылығын 
қалыптастыру мәселелері / С. Жұмабаева //  Қазақстан мектебі. – 2021. – № 5. 
– 44–45 б. 

Қайдар Р. Балаңыздың қауіпсіздігі – бәрінен маңызды / Р. Қайдар            
//  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 13 мамыр. – 8 б. – Кәмелетке толмағандар 
арасындағы жазатайым оқиғалардың алдын алу. 
        Мендыгарина Қ. Спорт – жан серігі / Қ.Мендыгарина // Мектептегі 
мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – № 4. – 30-32 б. –     
Балалардың спортқа деген қызығушылығын арттыру. 
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       Сабирова Ш.   Деніміз сау болсын десек... / Ш. Сабирова 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 3. – 4-10 б. –  4-8 
сыныпқа арналған дөңгелек үстелдің мақсаты - темекі, арақ, нашақорлықтың 
зиянды жақтарын түсіндіру және осы зиянды заттардан аулақ болуға шақыру. 
       Сақуова В.Б.   Темекі мен арақтан, аман болшы, балапан! / В. Б. Сақуова 
//Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану=Социальная педагогика и 
самопознание. – 2017. – № 3. – 15-17 б.  –  «Темекі мен арақтан, аман болшы, 
балапан!» деген тақырыпқа өткізген сот сабағы. 
       Салменова А.Ж.   Шылым шегудің қауіптілігі / А. Ж. Салменова                
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 
2019. – № 1. – 15-16 б. –  Тренинг сабақ. 
       Суликанова А.   Шылымсыз өмір  / А. Суликанова // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 11. – 2-6 б. –  «Шылымсыз өмір» 
танымдық байқаулық бағдарлама. 
       Шалабаева А.Б.   Темекінің адам ағзасына зияны / А. Б. Шалабаева 
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 
2018. – № 4. – 15-16 б.   – Шылым шегудің зиянды жақтарын түсіндіру, 
салауатты өмір сүруге тәрбиелеу.             
 
 

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. 



213 
 

Осы заңның 1-тарауында: «Қазақстан Республикасы – тәуелсіз, 
демократиялық және құқықтық 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 
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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тарихы: әдістемелік журнал. – 2018. – № 12. –     3-4 б. – Тұңғыш Президент 
күніне орай. 
     Әшімбаев М.  Елбасы және Тәуелсіз Қазақстан / М. Әшімбаев 
// Eгемен Қазақстан. – 2021. – 5 шілде. – 4-5 б. 



214 
 

       Баймолда А.  Тұңғыш Президент күні / А. Баймолда,                                
С. М. Қожабергенова // Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно- 
инновационные технологии. –  2020.  - № 6.  - 26-27 б. 
     Гамирова Е.А.   «1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының тұңғыш 
Президенті күні» / Е. А. Гамирова // Сынып жетекшісінің анықтамалығы = 
Справочник классного руководителя. – 2018. – № 11. – 26-31 б. 
        Доспанова Ж.  Отан деп соққан жүрегі, Елбасы - елдің тірегі                      
/ Ж. Доспанова //Білім - жаңа бағдар. – 2017. – № 3. – 41-43 б. –  1 желтоқсан 
- Президент күніне арналған «Отан деп соққан жүрегі, Елбасы - елдің тірегі» 
атты ашық тәрбие сағаты. 
       Жұмабай Ш.   Елбасы елдің тұтқасы / Ш. Жұмабай // Бала тәрбиесі. – 
2018. – № 12. – 3-4 б. –  Тұңғыш Президент күніне орай.       
       Искакова М.   Елбасы - біздің мақтанышымыз / М. Искакова                      
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 11. – 19-21 б. – Қазақстан 
Республикасының Президенті күніне арналған кеш. 
        Исмагулова Қ.  Елбасы - ел тірегі / Қ. Исмагулова 
// XXI ғасыр мектебі. – 2017. – № 2. – 26-28 б. –  Қазақ халқының тұңғыш 
президенті Нурсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы туралы. 
        Касымова С.Т.  1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне арналған «Еңселі елдің Елбасы» онлайн тәрбиелік - іс-
шара / С. Т. Касымова // Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 
казахстанской школы. – 2021. – № 1. – 3-5 б. 
       Қайрат Қ.   Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті күні - тәуелсіз 
Қазақстанның айбынды мейрамы / Қ. Қайрат 
// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. – 2019. – № 12. – 3-5 б. 
        Құлманова А. Елбасы - ел тірегі, ел намысы! / А. Құлманова                    
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2021. – № 3. 
– 12-16 б. – Тұңғыш Президент күні мерекесіне арналған тәрбие сағаты 
сценарийі. 
        Маямерова Д.М. Әлем таныған тұлға / Д. М. Маямерова // Педагогика 
және оқушы психологиясы. – 2017. – № 1. – 38-39 б.  –  Қазақстан халқының 
жаңа мемлекеттік мерекесі - Тұңғыш Президент күніне арналған ашық 
журнал.     

Мәлібекұлы Ж. Елтаңбада Елбасының қолтаңбасы бар / Ж. Мәлібекұлы 
//  Eгемен Қазақстан. – 2021. – 4 маусым. – 6 б. – Елтаңбаның авторы, 
архитектормен сұхбат / әңг. А. Шотбайқызы. 
        Миразова А.   Патриоттық серпін беретін мереке / А. Миразова               
// Алматы ақшамы. – 2017. – 14 қараша.  – 1 желтоқсан - Тұңғыш Президент 
күні. 
         Наурызова А. Елбасы - елдің тірегі / А. Наурызова //Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. –         № 7. – 22-25 б.  –  Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың өміріндегі және саясаттағы келбеті туралы толық мәлімет бере 
отырып оқушыларды Елбасы еңбектерін дәріптеуге, елін, Отанын шексіз 
сүюге тәрбиелеу. 



215 
 

        Омарова Л.   Елбасытану әліппесі  / Л. Омарова // Eгемен Қазақстан. – 
2018. – 4 желтоқсан. – 3 б. –  Елбасының кітапханасы музейінде 
«Елбасытану»  атты  элективті курс  жүргізіліп  келетіндігі жайлы. 
       Сансызбаева К.З.   «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде азаматтық - 
патриоттық тәрбиені қалыптастыру / К. З. Сансызбаева, Г. Қ. Жапақова, Ж. 
А. Бакенова// Вестник образования. – 2020. – № 6. – 10-13 б. 
         Умирбаева А.К.   Президентіміз - біздің мақтанышымыз!                          
/ А. К. Умирбаева // Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник 
классного руководителя. – 2017. – № 10. – 39-45 б. –  Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған мерекелдік шара.     

Шәріп А. Мәңгілік ел – мемлекеттілік ұстыны / А. Шәріп //  Aйқын. – 
2021. – 21 сәуір. – 4 б. – «Мәңгілік  ел» идеясына 10 жыл. 
          Шериязданов Б.  Президенттік басқару нысаны - тұрақты 
дамуымыздың кепілі  / Б. Шериязданов // Aқиқат. – 2020. – № 12. – 9-12 б.  –  
Тұңғыш Президент күніне арналған. 
 
 
 

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 
белгіленсе де көптеген қоғамдастықтарда ресми мерекелеу күніне дейін және 
соңғы апта бойы өткізілетін іс-шаралар  қатары  ұйымдастырылады. 
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       1 желтоқсан – Халықаралық СПИД-ке қарсы күрес күні мектептерде 
үлкен көлемде аталып өтіледі. Осыған орай 5-7 сынып оқушыларына 
арналған «Нашақорлық – ғасырымыздың нәубеті» атты әңгіме, «СПИД –ХХІ 
ғасыр зобалаңы» атты  пікір талас, «Есірткі – адамның қасы, аурудың басы ..» 
атты 10-11 сынып оқушыларына арналған әдеби кеш, «Нашақорлықпен күрес 
– ортақ іс» атты  9-11 сынып оқушыларының, дәрігер-наркологтың 
қатысуымен өтетін кездесу кештерін өткізуге болады. «СПИД – ХХІ ғасыр 
індеті» атты тақырыпта өткен сабаққа онколог-дәрігер, терапевт, 
инфекционист маман дәрігерлерді шақырып СПИД туралы мәлімет алуға 
болады. Мақсаттары: кез-келген жасөспірім нашақорлықтың, ХХІ – ғасыр 
індеті СПИД-тің зияндылығын біліп, одан сақтануға және зиянды заттардан 
аулақ болуға тәрбиелеу.   
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1820 б. б. 
       Менькова Н.Ф.   Зиянды әдеттер туралы /Н. Ф. Менькова //Сынып 
жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя. – 2018. – 
№ 7. – 38-43 б. –  Салауатты өмір салтымен өмір сүруде нақты дағдыларды 
қалыптастыруға арналған сынып сағаты.                 
       Молдажанова А.Р.   Есірткі адамға қаншалықты зиян?                                
/ А. Р. Молдажанова // Психологическая наука и образование. – 2019. – № 1. – 
7-9 б. –  Жас ұрпақтың салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу, есірткі, 
нашақорлықтың зияндығын түсіндіру. 
      Сабирова Ш.   Деніміз сау болсын десек... / Ш. Сабирова 
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 3. – 4-10 б.  –  4-8 
сыныпқа арналған дөңгелек үстелдің мақсаты - темекі, арақ, нашақорлықтың 
зиянды жақтарын түсіндіру және осы зиянды заттардан аулақ болуға шақыру. 
     Садыкова Г.М.   Зиянды әдет - қоғамдық індет  / Г. М. Садыкова 
// Дәрігер, логопед және психолог балабақшада және мектепте = Врач, 
логопед и психолог в школе и детском саду. – 2019. – № 3-4. – 16-18 б. –
Ішімдік, нашақорлық, темекінің адам ағзасына зияны туралы түсінік беру, 
салауатты өмір салтын ұстануды насхаттау. 
      Төлеуханқызы А.   Балаларымыз қауіп-қатерден қорғалған ба? / А. 
Төлеуханқызы  // Eгемен Қазақстан. – 2019. – 31 мамыр. – 13 б. –  БҰҰ 
Балалар қоры (ЮНИСЕФ) мен Денсаулық сақтау министрлігі ЖИТС-тің 
алдын алу, психологиялық-әлеуметтік қолдау көрсету жайында. 
 
 
Желтоқсан 
2 жұлдыз 

Жазушы, педагог, әдебиет зерттеушісі, филология 
ғылымының докторы, профессор, академик Рахманқұл 
Бердібайдың туғанына 95 жыл (2.12.1927- 04.04.2012).  

      Бердiбай Рахманқұл 1927 жылы 2 желтоқсанда Оңтүстiк Қазақстан 
облысы,  Түркiстан ауданы, Ащысай руднигiнде дүниеге келген. 
      1949 жылы Қызылорда педагогикалық институтын бiтiрiп, 1949-1953 
жылдары  Оңтүстік Қазақстан өңірінде мектептерде мұғалім, директор, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/2012
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аудандық оқу бөлімінің инспекторы, 1953-1954 жж. Қазақ Мемлекеттiк 
университетiнiң (қазіргі  Әл-Фараби атындағы  Қазақтың Ұлттық 
университеті)  аспиранты. 1955-1959 жылдары «Қазақ әдебиетi» газетiнде 
әдеби қызметкер, 1959-1968 жылдары Қазақ КСР Ғылым Академиясының 
әдебиет және өнер институтында ғылыми қызметкер.  
       1968-1970 жылдары Қазақ Совет энциклопедиясының жауапты хатшысы.  
1973-1995 жж. Қазақ КСР Ғылым Академиясының әдебиет және өнер 
институты (қазіргі М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты) 
фольклор бөлiмiнiң меңгерушiсi болды.  
       1995 жылдан өмірінің соңына дейін Түркістандағы Ахмет Яссауи 
атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде профессор, кафедра 
меңгерушісі болып қызмет жасады.  
       Ғылыми-зерттеу еңбектерi негiзiнен әдеби-сын, қазақ романы, фольклор 
және әдеби проблемаларына арналған. 300-ден аса мақала, зерттеу еңбектерi 
жарияланған. 
      Ғалымның бұлардан тыс атқарған игілікті ісі – М.Әуезов мұражай үйінде 
35 жыл бойында, Алматы қалалық қазақ әдебиеті мен өнері халық 
университетін басқарып, қазақ халқының соңғы 1500-2000 жыл бойындағы 
тарихы мен мәдениеті тақырыбына 500 дәріс өткізу. Бұл еңбегі үшін 
Бүкілодақтық «Білім» қоғамының ең үлкен сыйлығы – Вавилов медалімен 
марапатталған. 
      Ол 6 томдық «Қазақ әдебиетiнiң тарихы» авторларының бiрi. Сонымен 
қатар Мәскеуден шыққан көп томдық  «Көп ұлтты совет әдебиетiнiң 
тарихын» жазды. 
    Р.Бердібай  ҚР ҰҒА-ның академигі, Түрік тіл құрылымының (Түркия), 
Халықаралық Ш.Айтматов қоғамдық академиясының, Халықтық 
(экологиялық) академияның мүшесі, Ш.Уәлиханов атындағы «Түрік 
дүниесіне қызмет» сыйлықтарының иегері. «Парасат» орденімен, «Еңбектегі 
ерлігі үшін», «Еңбек ардагері» медальдарымен марапатталған. «Қазақ КСР 
ғылымының еңбек сіңірген қайраткері», «Қазақстанның еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері» атағын алды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Бердібай Р. Қазақ әдебиеті: жалпы білім беретін мектептің 
жаратылыстану математика бағытындағы 11 сыныбына арналған байқау 
оқулығы / Р.Бердібай, Р.Нұрғали, Б.Ыбырайым. – Алматы: Мектеп, 2002. – 
376 б. 
     Бердібай Р.  Ел боламыз десек... / Р.Бердібай. – Алматы: Қазақстан, 2000.  
     Бердібай Р. Байкалдан Балқанға дейiн / Р.Бердібай. – Алматы Қазақстан, 
1996. –    255 б. –  Түркi халықтарының тарихы, этногенезi, мәдениетi 
жайында. 
     Бердібай Р. Тарихи роман  / Р.Бердібай. – Алматы Санат, 1997. – 333 б. –
Студенттерге, ұстаздарға, әдебиетшiлерге арналған. 
     Бердібай Р. Эпос мұраты жоғары оқу орындары студенттерiне арналған 
қолданба құрал / Р.Бердібай. – Алматы Бiлiм, 1997. – 319 б. 
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     Бердібай Р. Тарихи роман  / Р.Бердібай. – Алматы, 1997. 
     Бердібай Р. Мұхтар шыңы  / Р.Бердібай. – Алматы, 1997. 
     Қазақ әдебиеті: Хрестоматия: жалпы білім беретін мектептің 
жаратылыстану-математика бағытындағы 11 сыныбына арналған  байқау оқу 
құралы / құраст.Б.Ыбырайым, Р.Бердібай, Р.Нұрғали. – Алматы: Мектеп, 
2002. – 336 б. 
     Бердібай Р. Ел ұйқыға кеткенде... ән саулайды / Р.Бердібай // Жас Алаш. – 
2005. – 29 наурыз. –  Қазақ радиосында. 
     Бердібай Р. «Ақтөбе – жыр мен күйдің  шежіресі» / Р.Бердібай //Ақтөбе. 
2004. – 17 маусым.  – Профессор, фольклортанушы Р.Бердібаймен әңгіме 
/әңгімелескен Г.Қалдина. 
     Бердібай Р. Көне түрік әдебиетіндегі көркемдік дәстүр / Р.Бердібай            
// Түркология. – 2003. – № 1. – 75-84 б. 
     Бердібай Р. Эпос басылымдары туралы бірер сөз / Р.Бердібай //Ахмет 
Ясауи университетінің хабаршысы. Қоғамдық ғылымдар сер.– 2002. – № 3. – 
3-10 б. 
     Бердібай Р. Халықтың дара перзенті  / Р.Бердібай //Ақиқат. – 2002. – № 
10. 46-52 б. –  Н.Төреқұлұлы туралы. 
     Бердібай Р. Сәулеткер /Р.Бердібай // Жалын. 2010. – № 6. – 24-25 б. –  
Жазушы Тәкен Әлімқұлов туралы. 

Ол туралы 
     Бердібай Рахманқұл // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр: Анықтамалық. 
–Алматы: Ана тілі, 2004. – 83 б. 
     Бердібаев Рахманқұл // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.2. – 
Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 1999. – 285 б. 
     Бердібай Рахманқұл // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы, 1999. – 
169-170 б. 
     Бердібаев Рахманқұл // Абай: Энциклопедия. – Алматы: Атамұра, 1995. – 
156 б. 
     Бердібаев Рахманқұл // Қазақстан ғылымы: Энциклопедия. Т.1. – Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 2009. – 241 б. 
     Бердібай Рахманқұл // Оңтүстік Қазақстан: Энциклопедия. – Алматы: 
«Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2005. – 147-148 б. 
     Бердібаев Рахманқұл // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық. – 
Алматы: Аруна, 2005. – 129-130 б. 
     Бердібай Рахманқұл // Высшая школа Казахстана в лицах. Книга 3. –
Алматы: РОНД,2001. – 164-165 б. 
   Рахманқұл Бердібай (2.12.1927-4.4.2012) (көрнекті ғалым, қайраткер, 
академик) // Егемен Қазақстан. – 2012. – 4 сәуір.  –  Қазанама. 
      Тұрантегі Д.  Рахманқұл Бердібаев. – Алматы, 1997. 
   Алаш абызынан айырылды? // Заң газеті. – 2012. – 4 сәуір. –  Ғалым-
сыншы, филология ғылымдарының докторы, академик Рахманқұл Бердібай 
дүниеден озды. 
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     Ысқақұлы Д.   Ана тілін ардақтап, ұлтын ұлықтаған  / Д. Ысқақұлы // Ана 
тілі. – 2013. – 17-23 қаңтар. – Әдебиет сыншысы Рахманқұл Бердібай туралы. 
    Ысқақұлы Д.   Ұлтының сөзін сөйлеген / Д. Ысқақұлы // Егемен Қазақстан. 
– 2017. – 19 қазан.  –  Ғалым, түркітанушы Рахманқұл Бердібай туралы. 
 
 

10 желтоқсан –  
адам құқықтары күні 

      Бұл күн 1950 жылдан бастап атап өтіледі. 1948 жылғы 10 желтоқсанда 
БҰҰ Бас Ассамблеясы Жалпыға бірдей адам құқықтары декларациясын 
қабылдады. Онда адам дүниеге келгенінен бастап нәсіліне, терісінің түсіне, 
жынысына, тіліне, қандай дінді тұтынатынына,  саяси, басқа да 
көзқарастарына, ұлттық және әлеуметтік шығу тегінен, мүлігіне қарамастан 
қандай құқықтарға ие екендігі көрсетілген. 
       Барлық адамдар нәсіліне, терісінің түсіне, жынысына қарамастан 
дүниеге ерікті және тең болып туылады. 
      Оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру бүгінгі күннің басты 
талабы. Бұлай деуімізге себеп құқықтық сауатсыздықтан, яғни баланың өз 
құқы мен міндетін білмей, басқаның құқын аяқққа таптаудың кесірінен 
көптеген келеңсіз жағдайлар орын алуы мүмкін. Құқық бұзушылық  - 
қылмыс, адам тағдырын адастыратын іс. Оқушы санасында құқықтық 
сауаттылық пен құқықтық мәдениетті сіңіріп, баланың өзін және 
айналасындағы адамдардың жеке басын қәдірлеп, құрметтеуі үшін дұрыс 
тәрбие беру  -  әрбір педагогтің басты міндеті.  
      Мектеп қабырғасында жасөспірімдер арасында қылмысты, құқық 
бұзушылықты болдырмау, алдын-алу, сондай-ақ оқушылардың құқықтық 
сауаттылығын арттыру мақсатында «Құқықтық сауаттылық бүгінгі күннің 
басты талабы» тақырыбында заң қызметкерлерімен кездесу, 8-11 сыныптар 
арасында «Мен өз құқығымды  қаншалықты білемін?» атты семинар –
тренинг өткізуге болады. Өйткені заң қызметкерлерімен кездесіп, көкейінде 
жүрген сауалдарын ашық жолдап, еркін пікір алмасуы, сондай-ақ адамдар 
арасында орын алған құқық бұзушылық пен жеке адамдардың құқы, ар-
ожданы тапталына байланысты шынайы өмірден нақты мысалдарды 
заңгерлердің аузынан есту оқушының көкірегін оятып, қоғамның бір мүшесі 
ретінде өз айналасындағы адамдарға оң көзқараспен қарауына ықпал етеді.  

ӘДЕБИЕТТЕР: 
Қазақстан Республикасы. Үкімет. 
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан Кәмелетке 

толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы № 415 қаулысына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 
30 желтоқсандағы № 950 қаулысы / Қазақстан Республикасы. Үкімет              
//  Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 
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Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 
Казахстан и Правительства Республики Казахстан. – 2020. – № 69–70. – 39–
46 б. 

*      *    * 
Айтбаев Ғ.К. Құқықтық сауаттылық – заман талабы / Ғ.К. Айтбаев        

//  Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 4. – 5 б. – Мектептегі құқықтық 
тәрбие.  
         Ахметова А.   Құқықтық тәрбиенің мемлекеттік бағдарламасын бекіту 
орынды / А. Ахметова  // Заң газеті. – 2020. – 26 маусым. – 2 б.   – Жас 
ұрпақтың құқықтық тәрбиесі мен құқықтық мәдениетін арттыру.  
       Әділжан Б.  Қауіпсіздік бәрінен қымбат / Б. Әділжан // Eгемен 
Қазақстан. – 2021. – 16 наурыз. – 8 б. –  Кәмелетке толмағандар құқығы, 
қауіпсіздігі, зорлық-зомбылық, ата-аналардың бейқамдығы жайлы. 
       Бердіғұлова Б.   Құқықтық тәрбие дегеніміз не? / Б. Бердіғұлова 
// Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. – 2018. – № 11. – 29-33 б. 
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Желтоқсан 
12 жұлдыз 

Қазақстанның Халық жазушысы, қазақ әдебиетін зерттеуші, 
филология ғылымының докторы, профессор, академик 
Зейнолла Қабдоловтың туғанына 95 жыл (12.12.1927-
25.08.2006).  

      Қабдолов Зейнолла Атырау облысы, Мақат ауданы, Доссор селосында 
дүниеге келдi. 1950 жылы қазiргi Әл-Фараби атындағы Қазақтың 
Мемлекеттiк университетiнiң филология факультетiн бiтiрдi. 1951 жылы 
«Жұлдыз» журналының бас редакторы болды. 1957-1959 жыл Қазақстан 
Коммунистiк партиясы Орталық комитетiнiң сектор меңгерушiсi, 1959-1961 
жылдары «Қазақ әдебиетi» газетiнiң бас редакторы, Қазақстан жазушылар 
Одағы басқармасының хатшысы, 1960 жылдан Қазақтың Мемлекеттiк 
Университетiнде ассистент, ал 1975 жылдан  ширек ғасыр бойы  Әл-Фараби 
атындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің  әдебиет кафедрасын 
басқарды. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының  
академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор. 
      Ғылыми-зерттеу еңбектерi негiзiнен әдебиет теориясы мәселелерiне 
арналған. Қазақ әдебиетi мен әдебиет теориясы жөнiнде орта мектептер мен 
жоғары оқу орындарына арналған оқулықтардың авторы. Әдеби 
творчествосы өлең,   әңгiме жазудан басталды. А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, 
А.Островский, М. Горький т.б. жазушылардың жекелеген шығармаларын 
қазақ тiлiне аударды. Бірнеше романдар, әңгіме-очерктердің авторы. «Менің 
Әуезовім» романы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығы 
берілді. Қазақ және Қырғыз республикалары ғылымдарының еңбек сіңірген 
қайраткері. 
      Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет Грамоталарымен, «Халықтар 
достығы» «Құрмет белгiсi», «Парасат»  ордендерiмен және медальдармен 
марапатталды. ВЦСПС пен КСРО Жазушылар одағы, Казақ ПЕН-клубы және 
Ғылым академиясының Ш.Уәлиханов атындағы Бірінші дәрежелі 
сыйлықтарының иегері. 
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ғибаратын жан айнасында жарқыратып көрсетіп тұратын / Ө. Оралбайұлы 
// Егемен Қазақстан. – 2017. – 11 желтоқсан. 
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күнделігін қайта парақтағанда туған толғаныс / Қ. Сәрсенбай // Алматы 
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желтоқсан.  –  Зейнолла Қабдоловтуралы. 
      Шәріп А.   Сұлу әлемнің соқпағы  / А. Шәріп // Астана ақшамы. – 2012. – 
24 қараша. – Академик, ұстаз, жазушы Зейнолла Қабдолов жайлы. 
     Хасан С. Қабдоловтың қызыл алмасы  / С.Хасан // Ақиқат. – 2010. – № 4. – 
39-45 б. – Академик-жазушы Зейнолла Қабдолов туралы. 
 

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 
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еткендері үшін мемлекеттік марапаттармен (наградалар) марапатталады. 
Тәуелсіздік күнінің құрметіне абақтыдағыларға рақымшылық жасалады. 16-
желтоқсан күні Қазақстанның барлық жерлерінде мерекелік мәдени ойын-
сауық іс-шаралары ұйымдастырылады. Кешке қарай үлкен орталықтардың 
аспаны отшашумен көмкеріледі. Тәуелсіздік тек қазақстан тұрғындары үшін 
емес, сонымен бірге, шетелдердегі қазақ қандастарымыз үшін де маңызы зор 
мереке.  
      Оқушыларға тәуелсіздік ұғымын түсіндіру, тәуелсіздік жолында құрбан 
болған қазақ халқының ерлігімен таныстыру, туған жерді, елін сүйетін, 
ұлтжанды, намысшыл, адамгершілігі мол азамат етіп тәрбиелеу өте маңызды 
мәселелер. Осы мерекеге байланысты «Тәуелсіздік – желтоқсан жемісі» атты 
тәрбие сағатын өткізуге болады. Осы тәрбие сағатына арналған  қабырға 
газетін, «Желтоқсан ызғары» атты кітап көрмесін  ұйымдастыруға болады. 
Жоғарғы сыныптар үшін «Тәуелсіздік үшін күрес тарихынан» тарихи - әдеби 
кеш ұймдастырып және осы кешке арнап кітап көрмесін ұйымдастыруға, 
«Тәуелсіз Қазақстан» атты патриоттық әндер байқауын өткізуге болады.                                    
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құралы. – 2017. – № 3.  - 20-22 б. – Тәуелсіздік күніне арналған тәрбие 
сағаты. 
    Шашаев Ә.   Тәуелсіздіктің тарихи шежіресі / Ә. Шашаев 
// Aлматы ақшамы. – 2019. – 14 желтоқсан. – 6-7 б. 

Шериазданов Б. Тәуелсіздік стратегиясы / Б. Шериазданов //  Ақиқат. – 
2021. – № 3. – 10–18 б. – Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай. 
 
       
Желтоқсан 
19 жұлдыз 

 
Әдебиет зерттеуші, жазушы, филология ғылымдарының 
докторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
мұғалімі, Қазақ КСР Оқу министрі (1958-1963), Әди 
Шәріповтың туғанына  110 жыл (19.12.1912-6.11.1993).  

     Шәрiпов Әди 1912 жылы Семей облысы Жарма ауданындағы Мариновка 
селосында туған. 1932-1935 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институтында оқыды. 1935-1936 жылдары Түркiмен КСР-iндегi Красноводск 
педагогикалық институтының қазақ тiлi мен әдебиетi факультетiнде оқуын 
жалғастырды. Институтты бiтiрген соң, Алматы облысы Қаскелең орта 
мектебiнде ұстаздық еттi. 
     Отан соғысының алғашқы күнiнен бастап, Ә.Шәрiпов Белоруссия, 
Смоленск және Орел облыстары аумағындағы партизан отрядтарының 
құрамында соғысты. 1943-1944 жылдарда Смоленск партизан қозғалысы 
штабының резервiнде болды. 
      Соғыстан кейiн Ә.Шәрiпов ұзақ жылдар бойы Қазақ КСР Оқу 
министрiнiң орынбасары, 1958-1963 жж.  Қазақ КСР оқу министрi қызметiн 
атқарды. 
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      1963-1966 жж. Қазақ КСР Министрлер Кеңесi төрағасының орынбасары 
болып қызмет iстедi. 1966-1971 жылдары Қазақстан жазушылар одағы 
басқармасының бiрiншi хатшысы болды. 1979 жылы зейнет демалысына 
шыққанға дейiн Ә.Шәрiпов республика Ғылым Академиясының М.О.Әуезов 
атындағы әдебиет және өнер институтын басқарды. 
       Ә.Шәрiпов көпшiлiкке кең танымал көптеген көркем шығармалардың 
авторы. Оның қаламынан Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жаппай ерлiк пен 
нағыз интернационалдықтың түп бастауын терең толғап көрсеткен 
«Партизан қызы» «Сахара қызы» «Тон»  және т.б. осы сияқты роман, 
повестер туды. Ә.Шәрiповтың сценариi бойынша түсiрiлген  «Орман аңызы» 
атты кинофильмде көрермендер жүрегiне жол тапты. 
      Ә.Шәрiпов әдебиеттану ғылымында жемiстi еңбек еттi, 350-ден астам 
ғылыми-публицистикалық мақалалар мен педагогикалық зерттеулердiң, 
майдангер ақындар Ж.Саин мен С.Мәуленов шығармашылығы жайлы 
монографиялардың авторы. 
      Ә.Шәрiпов мәдениет пен ғылымды дамытудағы сiңiрген зор еңбегi,  Ұлы 
Отан соғысы майданындағы жауынгерлiк ерлiктерi үшін «Ленин орденi»,      
«I дәрежелi Отан соғысы», «Қызыл Жұлдыз», «Құрмет Белгiсi», екi дүркiн  
«Еңбек Қызыл Ту» ордендерiмен, медальдармен марапатталды. Қазақстан 
Жазушылар одағы сыйлығының лауреаты. «Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген 
мұғалімі» деген құрметті атақ берілді. Кембридж университетiнiң 
Халықаралық библиографиялық орталығы шығарған «Планетаның аса 
көрнектi адамдары» атты библиографиялық анықтамалыққа Әди Шәрiпов 
есiмiнiң енгiзiлгенi республиканың рухани өмiрiндегi айтулы оқиғалардың 
бiрi болды. 
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Желтоқсан 
26 жұлдыз 

Жазушы, әдебиет зерттеуші, филология ғылымдарының 
докторы, профессор Нығмет Ғабдоллаұлы Ғабдулиннің 
туғанына 95 жыл (26.12.1927-11.07.2005)    

     Ғабдуллин Нығмет Ғабдоллаұлы 1927 жылы Ақмола облысы бұрынғы 
Көкшетау  Рузаев ауданындағы «Шұңқыркөл» ауылында дүниеге келдi. 
     1950 жылы Абай атындағы қазақ педагогикалық институтының қазақ тiлi 
мен әдебиетi факультетiн бiтiрдi. 
     Еңбек жолын «Лениншiл жас» газетiнiң әдебиет және өнер бөлiмiнiң 
меңгерушiсi болып бастады. 1955 жылы  «Қазақ әдебиетi» газетiнiң бөлiм 
меңгерушiсi, ал 1963 жылы «Жұлдыз»  журналында iстедi. 
      1970 жылдан бері Абай атындағы Алматы мемлекеттiк университетiнiң 
доцентi, профессор қызметiн атқарды. Ғылыми зерттеу еңбектерi негiзiнен 
қазақ әдебиетiнiң теориялық мәселелерiне арналған. Бiрнеше көркем әңгiме, 
повесть жинақтарының «Өмiр, қымбатсың маған» 1966 «Сарғайған 
жапырақ» 1969 «Кейiнгi толқын» 1976 «Жiгер» 1983 авторы. Олардың бiр 
қатары орыс тiлiне аударылған. Көркем аударма саласындағы еңбектерi де 
Ғабдулиннiң творчестволық тұлғасын толықтыра түседi. Ол Марковтың 
«Жер құты» романдары, В.Быковтың әскери повестерi, Э.Хэмингуейдiң 
«Шал мен теңiз» секiлдi  шығармаларынан аудармалар жасады. 
     Педагогикалық қызметте жүрiп ғалым мектеп оқушыларына арнап 
оқулықтар жазды. Ол  орта мектептiң ҮII, ҮIII сыныптарына арналған 
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әдебиеттiк  оқулықты құрастырушы, ХI сыныптың қазақ әдебиетi оқулығы 
авторларының бiрi. 
       Қазақстан жазушылар Одағындағы  ақсақалдар Кеңесiнiң мүшесi, 
бiрнеше Мамандандырылған Кеңестердiң, Министрлер Кабинетi жанындағы 
Жоғары Аттестациялық  комиссияның мүшесi, Абай атындағы Алматы  
Мемлекеттiк университетi (қазіргі Абай атындағы Ұлттық педагогикалық 
университет) қазақ әдебиетi кафедрасының меңгерушiсi.  
      «Республикаға еңбегi сiңген ғылым қайраткерi»  деген атағы бар. 
Н.Ғабдуллин  «Еңбек Ерi» және В.И.Лениннiң туғанына 100 жыл толуына 
арналған медальмен, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң грамотасымен 
марапатталды. 
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11-26 б. 
       Ғабдуллин Н. Қасиет қайнары / Н.Ғабдуллин // Егемен Қазақстан. – 1997. 
– 12 қараша. – Жазушы, филология ғылымының докторы Н.Ғабдуллинмен 
сұхбат / әңгiмелескен С. Мақпырұлы.  
       Ғабдуллин Н. Өмiрi өнеге / Н.Ғабдуллин // Жұлдыз. – 1998. – № 4. – 165-
173 б. 

 
Ол туралы 

       Ғабдуллин Нығмет // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр: Анықтамалық. 
– Алматы:Ана тілі, 2004. – 95 б. 
      Ғабдуллин Нығмет // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.3. – Алматы, 
2001. – 95 б. 
      Ғабдуллин Нығмет // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: Білік, 
1999. – 187 б. 
     Ғабдуллин Нығмет // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық. – 
Алматы: Аруна, 2005. – 147 б. 
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Желтоқсан 
28 жұлдыз 

 
Әдебиет зерттеуші, филология ғылымының докторы, 
профессор, академик Қажым Жұмалиевтің туғанына 115 
жыл (28.12.1907-26.12.1968). 

      Жұмалиев Қажым Орал облысы, Қаратөбе ауданы, Аққозы ауылында 
1907 жылы 28 желтоқсанда дүниеге келген. 1923-1925 жылдары Орынбор 
мектебiнде және Шымкент ауыл шаруашылық техникумында оқыған. 1932 
жылы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық қазiргi Абай атындағы 
Ұлттық педагогикалық университет)  институтының тiл-әдебиет бөлiмiн 
бiтiрдi. 
      1923-1937 жылдары Орал қаласындағы мұғалiмдер институтының  
оқытушысы, ал 1937-1968 жылдары Қазақтың Абай атындағы педагогикалық 
институтында сабақ берiп,  қазақ әдебиетi кафедрасының меңгерушiсi болды. 
        Қ.Жұмалиев  30 жылдардың соңғы кезiнен бастап қазақ фольклоры, 
әдебиет тарихы мен теориясын зерттеумен шұғылданды. Орта мектеп 
оқулықтары көлемiнде  әдебиет тарихын жүйелеумен айналысып, 8-9 
сыныптар үшiн қазақ әдебиетi оқулықтарын, «Әдебиет теориясын», 
республика жоғары оқу орындарының филология факультеттерiне арналған 
«ХҮIII-ХIХ ғасырдағы қазақ әдебиетi» оқулығын жазды.  Махамбет 
шығармаларын жинап, бастырды. Абай поэзиясына арналған монографиялық 
еңбектер жазды. Көп томды «Қазақ әдебиетi тарихын» 2 т. 1 кiтабын жазуға 
қатысып, 2 томның редакциясын басқарды. 
      Қажым Жұмалиев қажырлы еңбектерi үшiн «Ленин», «Құрмет белгiсi» 
ордендерімен және медальдармен марапатталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиетi 9 кл. үшiн. 22 бас. / Қ.Жұмалиев, 
Т.Ақшолақов. – Алматы Рауан, 1996. – 191 б. 
      Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиетi 9 кл. арналған оқулық. – өңд., толықт. 20 
бас. / Қ.Жұмалиев, Т.Ақшолақов.  - Алматы Рауан,1992.–208 б. 
      Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиетi. 10 кл. арналған оқулық. – 11 бас.                    
/ Қ.Жұмалиев, С.Қирабаев. – Алматы Рауан, 1992. – 221 б. 
     Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиетi 9 класқа арналған оқулық. – 8-шi басылуы.     
/ Қ.Жұмалиев, С.Қирабаев. – Алматы Мектеп, 1986. – 206 б. 
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Алматы: Ана тілі, 2004. – 138 б. 
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Қазақ энциклопедиясы, 2002. – 71-72 б. 
     Жұмалиев Қажым // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: Білік, 
1999. – 276-277 б. 
     Жұмалиев Қажым // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық. – 
Алматы: Аруна, 2005. – 229-230 б. 
     Жұмалиев Қажым // Түркістан: Халықаралық энциклопедия. – Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 2000. – 327 б. 
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     Зайкенова  Р. Зерделi, зергер ғалым  /Р.Зайкенова // Ақиқат. – 1997. – № 
12. – 79-81 б.  –  Академик Қ.Жұмалиевтiң туғанына 90 жыл. 
    Тұрысбек Р.   Қажым Жұмалиев және әдебиеттану ғылымы / Р. Тұрысбек 
// Ақиқат. – 2008. – №12. – 206-214 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. 
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. 
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         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 
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.     
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      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. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
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       Айшуақов М. Адамгершілік - рухани тәрбиенің маңыздылығы                  
/ М. Айшуақов  // Өзін - өзі тану = Самопознание. – 2020. – № 4-6. –16-18 б. 
       Әлішбаева И. Жүзден жүйрік  / И.Әлішбаева // Мектептегі сценарийлер: 
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        Дәулеткелдиева С.   Өз құқығыңды білесің бе? / С. Дәулеткелдиева        
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мәдениетті меңгерту және нақты білім беру. 
       Досболов Д.   Он екі мүшең сау болса - жарлымын деме / Д. Досболов      
// Білім кілті=Ключ знаний. – 2017. – № 7. – 7-б.  –  Дене шынықтыру және 
спортты насихаттау. 
       Еріктілер ел алғысына бөленді  // Қазақстан дәуірі. – 2021. – 11 наурыз. 
– 3 б. –  Волонтерлердің белсенді атқарған еңбектері жайында /дайынд.            
Т. Есдәулет. 
         Жданкина Е.В. «Жігіт сұлтаны» байқау / Е. В. Жданкина // Қазақ тілі 
Қазақстан мектебінде=Казахский язык в казахстанской школе. – 2017.- № 2.           
- 35-36 б. 
      Ибишева Б. Ай дидарлы анашым: тәрбие сағаты  / Б.Ибишева                    
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2020. – № 3. 
– 34-37 б. 
         Кабимолдина А.К.  Қазіргі заман талабына сай жеке тұлғаның 
эстетикалық мәдениетін қалыптастыру / А. К. Кабимолдина, Ә. Д. Шамшиев 
// Тәрбие құралы . – 2021. – № 3. – 15-16 б. 
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      Калиева М.С.  Көңілді тапқыштар клубы  / М.С.Калиева // Мектептегі 
мерекелер. – 2017. – № 6. – 26-28 б.  –  Топтық сайыс түрінде өтетін көңілді 
тапқыштар клубы ойыны туралы. 

Кәрібаев Б. Тәуелсіздік және ұлттық тарих / Б. Кәрібаев // Егемен 
Қазақстан. – 2021. – 2 маусым.– 4 б. – Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл 
толуына орай. 
      Көптілеуова Ж.С.  Жоғары сынып оқушыларының құқықтық мәдениетін 
қалыптастыру  / Ж. С. Көптілеуова // Педагог.- 2021. – № 1. – 18-21 б. 
        Кушербаева М.Ж. Мейірімділік, шыншылдық, қайырымдылық жолымен 
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2017. – № 3. 
– 35-36 б. –  Тәрбие сағаты. 
     Қадыр Б.  Елімізде еріктілік қаншалықты дамыды? / Б. Қадыр // Түркістан. 
– 2021. – 25 наурыз. – 1,5 б. – Еріктілер (волонтерлер)  қозғалысы туралы. 
        Қожағұлова Г.Қ.  Шарықтап шыңға ұмтылған Қазақстан!                           
// Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2017. –         
№ 3. – 3-5 б.  – Қазақстандық елжандылыққа  баулу мақсатындағы өткізілетін 
тәрбие сағаты. 
      Құдасова Ш.  Қызықты қысқы демалыс / Ш. Құдасова // Ұлан. – 2021. – 
19 қаңтар. – 6 б.  –  Ж.Тәшімов атындағы № 68 мектептің сынып жетекшісі Р. 
Молдабекова оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, 
шығармашылық қабілетін дамыту, кітапқа қызығушылығын ояту,                   
С. Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасына саяхат 
жасағаны жайлы. 
       Қыдырмолдина А. Салт-дәстүрім асыл қазынам! / А. Қыдырмолдина         
// Сынып жетекшісі=Классный руководитель. – 2017. – № 1. – 12-15 б. – 
Халқымыздың салт-дәстүрі туралы өткізілген тәрбие сағаты. 

Мамырұлы Е. Екі ішекте – ел аманаты / Е. Мамырұлы // Eгемен 
Қазақстан. – 2021. – 3 маусым. – 10 б. – Ұлттық домбыра күніне орай. 
      Менеева А. Қыз бала қандай болу керек?: тәрбие сағаты /А.Менеева          
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2020. – № 3. – 5-6 б. 
      Мурзекенова Ж.Ш.   Үштілділік - заман талабы / Ж. Ш. Мурзекенова,      
М. Т. Белденбаева // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в 
образовании. – 2019. – № 4. – 69-72 б. 
       Муфтахова М. Ұлттық ойын – салауатты өмір салты /М.Муфтахова        
// Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 3. –10-13 б. 
     Мұқаметқали М.   Серпін сыйлаған студенттер сайысы                               
/ М. Мұқаметқали // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – 17 наурыз. – 
13 б.  –  ЖОО-ының студенттер арасындағы спорт сайысының өтуі. 
     Мырзаханқызы Д.   Үш тілді меңгеру - заман талабы. № 110 мектеп-
гимназияда химия, физика, информатика пәндері ағылшын тілінде 
оқытылады / Д. Мырзаханқызы // Aлматы ақшамы. – 2020. – 4 ақпан. – 8 б. –  
Алматы қаласындағы  мектеп туралы. 
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      Надирбаева Б.  Менің Отаным – Қазақстан  / Б.Надирбаева // Мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар. – 2018. – № 3. – 13-16 б. –  Отанға деген 
сүйіспеншілікті тәрбиелеу мақсатында командалық ойын. 
      Нұсқабаев Ж.  Көтеріңкі көңіл сыйлады / Ж. Нұсқабаев // Қазақстан 
мұғалімі. – 2021. – 23 ақпан. – 8 б. –  Түркістан облысы, Жетісай ауданының 
№ 11 «Жеңіс» мектеп-гимназиясының ұйымдастырумен қысқы демалысты 
«Қазақстан балалары - қысқы ғажайып» іс-шарасын онлайн түрінде 
қашықтықтан өткізуі. 
      Өміртай А.  Ынта мен ықылас. Мемлекеттік тілді қайтсек меңгереміз?       
/ А. Өміртай // Eгемен Қазақстан. – 2021. – 22 ақпан. – 1,9 б. 
      Рамазанов А.М.  Мектеп көшбасшысы / А. М. Рамазанов // Мектептегі 
мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. – 2017. – № 9. – 14-18 б. б.  
–  «Мектеп көшбасшысы» атты интеллектуалдық ойын. 
     Тасмагамбетова А.  Кітап – адамзаттың асыл қазынасы (Кітапханалық 
сабақ) /А.Тасмагамбетова   // Мектептегі тыс жұмыстар. – 2020. – №1. –       
7-8 б. 
      Тилепова Л.К.  «Сүйем сені, Туған ел» / Л. К. Тилепова // Қазақстан орта 
мектебі = Средняя школа Казахстана. – 2020. – № 11-12. – 56-60 б. – 
Отансүйгіштікке тәрбиелеуге арналған тәрбие сағаты. 
       Тоқсанбай Қ.  Кітап оқудан кім алда? / Қ. Тоқсанбай //Eгемен Қазақстан. 
– 2021. – 22 ақпан. – 10 б. –  Мектеп оқушылары арасында өткен «Кітап 
оқығанды жақсы көремін» республикалық байқауының өтуі. 
        Тулеушиева Г. Өз құқығыңды білгенің - дұрыс өмір сүргенің                    
/ Г. Тулеушиева   // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. – 2017. – № 5. – 25-
26 б. –  «Өз құқығыңды білгенің - дұрыс өмір сүргенің» атты сайыс. 

Хасен Т. «Бала дауысы» бала арманын орындайды / Т. Хасен //  Eгемен 
Қазақстан. – 2021. – 28 сәуір. – 13 б. – «Бала дауысы» байқауының 
продюсерімен сұхбат / әңг. А. Өміртай. 

              Шиланов Ж. «Жігіттің сұлтаны» сайысы / Ж. Шиланов // Сынып 
жетекшісі=Классный руководитель. – 2017. – № 1.  
      Шуршитбаева Д.  Қолөнер арқылы оқушыларға ұлттық тәрбие беру          
/ Д. Шуршитбаева // Сыныптағы тәрбие. – 2020. – № 5-6. – 6-7 б. 
 
 
Желтоқсан 
29 жұлдыз 

Жазушы, әдебиет зерттеуші, аудармашы, филология 
ғылымдарының докторы, профессор Темірғали 
Нұртазиннің туғанына 115 жыл (29.12.1907-10.04.1977)   

      Темiрғали Нұртазин  1907 жылы Ресейдiң Қорған қаласында дүниеге 
келдi. Сауатын татар медресесінде ашып, оқуын орыс мектебінде 
жалғастырады. 
     1932 жылы Петропавл қаласында педагогикалық техникумды бiтiргеннен 
кейiн, Петропавл қаласының партия комитетiнде жұмыс iстедi. 1936 жылы 
Ленинградтың Санкт-Петербург журналистика институтын бiтiргеннен 
кейiн «Қарағанды пролетариаты» облыстық газетiнiң редакторы,  ал 1942 
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жылы Талдықорған облысы қазiргi Алматы обл. Бөрлiтөбе ауданының орта 
мектебiнде мұғалiм, ал 1943 жылы Абай атындағы Алматы Мемлекеттiк 
Университетiнiң (қазіргі Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет)  
аға оқытушысы, кейiннен доцентi болды. 1956 жылдан Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Мемлекеттiк Университетiнiң (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақтың 
Ұлттық университеті) қазақ әдебиетi кафедрасының доцентi болды, 1964 
жылы оған филология ғылымының докторы деген атақ берілдi, 1965 жылы 
профессор атағы берілдi.  Әдебиетті зерттеумен 1943 жылдан бастап 
айналыса бастады. 
     Ғылыми-зерттеу еңбектерi қазақ әдебиетiнiң негiзгi мәселелерiне 
арналған. С.Мұқанов, Б.Майлин творчествосын монографиялық тұрғыда  
зерттеген, М.Қаратаев пен С.Қирабаевпен бірігіп жоғары оқу орындарына 
арналған «Қазақ совет әдебиетi», «ХХ ғ. бас кезіндегі қазақ әдебиеті» 
оқулықтарын жазды және осы оқулықтардың  оқу бағдарламаларының  
авторы. КСРО жазушылар одағының мүшесi болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
     Нұртазин Т.  Үлкен жолда / Т.Нұртазин. – Алматы, 1948. 
     Нұртазин Т.  Жазушы және өмір / Т.Нұртазин. –Алматы, 1960 
     Нұртазин Т. Бейімбет Майлин творчествосы / Т.Нұртазин. – Алматы, 
1966. 
     Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар / Т.Нұртазин. – Алматы, 1968 

Ол туралы 
      Нұртазин Темірғали // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: 
Білік,1999. – 515-516 б. 
      Нұртазин Темірғали // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық. 
– Алматы: Аруна, 2005. – 402 б. 
      Нұртазин Темірғали // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр: 
Анықтамалық. – Алматы: Ана тілі, 2004. – 235 б. 
    Нұртазин Темірғали (29.12.1907-10.4.1977) // Қазақстан: Ұлттық 
энциклопедия. – Алматы, 2005. – 93-94 б. 

           Нұртазин Темірғали (29.12.1907-10.4.1977) // Қазақ әдебиеті: 
Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы, 2005. – 402-403 б. 

           Нұртазин Темірғали // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: Білік, 
1999. – 515-516 б. 
    Валиханов Ш. Темірғали Нұртазин Ғабиден Мұстафиннің «Шығанақ» 
романы жайлы / Ш.Валиханов  // Ақиқат. – 2007. – № 12. – 86-88 б. 
    Омаров Қ. Ғұлама ғибраты  / Қ.Омаров // Солтүстiк Қазақстан. – 1998. – 23 
қаңтар. – Т.Нұртазиннiң туғанына 90 жыл. 
    Рахметов Б. Бейімбеттану бастауы / Б.Рахметова //Ақиқат. – 2009. – № 9. 
– 65-67 б.  – Т.Нұртазиннің Б.Майлиннің шығармашылығына байланысты 
зерттеулер мен мақалалары жарық көргені жайлы. 

           Серғалиев М.  Талант тағдыры  / М.Серғалиев // Егемен Қазақстан. – 1998. 
– 7 қаңтар.  – Көрнектi әдебиетшi Т.Нұртазиннiң туғанына 90 жыл толуына. 
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Айы мен күнi белгiсiз 

2022 жылы аталатын даталар 
 

Би, шешен, жырау, қоғам және мемлекет  
қайраткері, дипломат  Ақтайлақ Байқараұлының 

туғанына 280 жыл (1742-1838).   
       Ақтайлақ Байқараұлы 1742 жылы Оңтүстік Қазақстанда Сыр бойында 
туған. Ақындық, шешендік өнер дарыған зиялы ортадан шыққан. Арғы атасы 
Нарымбай би Ташкентте бек болса, оның баласы Құттыбай би қазақ 
тарихында «Қу дауысты Құттыбай» деген атпен тараған. Құттыбайдан  
атақты көріпкел әулие Байқара би, одан туған Ақтайлақ жастайынан алқалы 
топта шешендігімен көзге түсіп, үлкен жиындарда бір ауыз мақалмен немесе 
толғау-жырымен даулы істерді әділетті шешкендіктен «қазақтың қара тілі, 
қас биі» атанған. Шешендік өнеріне қоса, аталы сөздер айтып, өлең-
толғаулар шығарған, билер айтысына қатысқан.  Мемлекет ісіне ерте 
араласқан. Абылай хан өз кезінде үш жүзден билер шақыртып, қазақ 
руларының шежіресін жаздыртқанда соның ішінде Ақтайлақ би де болған. 
     1773 ж. Болат ханның атынан Қытай императорына елші болып барып, 
келіссөздер де жүргізген. Бұл туралы Шың патшылығының шежіресінде 
жазылған. 
     Ақтайлақ би өмір туралы, адамгершілік асыл қасиеттер жайлы 
философиялық толғаулар мен мен адам жасы туралы, үй-іші, ошақ басы, ата-
ана тағылымы мен жас ұрпақ тәрбиесі жайлы дидактикалық ғақлия өлеңдер 
шығарған. 1925 ж. «Таң» журналының № 2 санында М.Әуезовтың 
Ақтайлақтың әділ билігі жайлы «Сыбан Ақтайлақ би» деген мақаласы 
шыққан. Ақтайлақтың тарихтағы орнына М.Тынышбаев жоғары баға берген. 
Ақтайлақ би 1838 жылы Семей облысы Аякөз ауданы, Сарыарқа ауылы, 
Қайрақты тауының баурайында қайтыс болған. 

Ол туралы: 
     Ақтайлақ Байқараұлы (1742-1838) // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. –
Алматы:Білік, 1999. – 39 б. 
    Ақтайлақ Байғараұлы (1742-1838) // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық 
анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 28 б. 
     Ақтайлақ Байғараұлы // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.1. – 
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998. – 210 б. 
     Қорабаев С. Ақтайлақ-Сабырбай – Қазақтың ХІХ ғасырдағы ақындары / 
С.Қорабаев. – Алматы, 1988. 
  

Ақын Дулат Бабатайұлының 
туғанына 220 жыл 1802-1874.   

       Қазақ тарихындағы көрнектi тұлғалардың бiрi Дулат Бабатайұлы қазiргi 
Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданы, Сандықтас мекенінде туған. 
Ауыл молдасынан оқып, мұсылманша сауат ашқан.  Алайда, ақындық өнердi 
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ерекше қастерлеген аймақта өмiр сүрген, көне ақын, жыраулар  мұрасынан, 
ескi тарихи аңыздар мен этикалық жырлардан нәр алып өскен Дулат өз 
заманындағы ең бiлiмдi адамдардың бiрi болды. Дулатқа Әл-Фараби мен 
Дауанидiң мұра болған дәстүрлерi тән сияқты, сондай-ақ Бұқар және 
Ақтамбердi жырауларды ұстаз тұтқан, өлеңдi ауызша да, жазбаша да 
шығарған. Тұңғыш өлеңдер жинағы Қазанда «Өсиетнама» деген атпен 1880 
жылы жарық көрдi. 
      Шығармаларында Дулат iзгiлiк пен зұлымдықтың, жақсылық пен 
жамандықтың, жомарт пен сараңның, бiлiмдi мен наданның арасындағы 
айырмашылықты ашуға тырысты. Бала өз ата-анасының жақсы өнегесiне 
елiктеуге тиiс, жас жеткiншек бiлiм игерiп, белгiлi кәсiппен айналысуы 
қажет. Адам тек өзi үшiн ғана емес, ең алдымен халқы үшiн өмiр сүредi. 
Дулаттың ұстаздық, тәлiмдiк пайымдарының негiзгi арқауы осы. 
    Дулат Бабатайұлы 1874 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ақшатау 
әкімшілік аумағы, Қоңыртау тауының баурайында қайтыс болған. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Дулат Бабатайұлы 1802-1874. Өсиетнама  «Сөзiнiң басы бiсмелла» 
«Сүлейменге» «Асқар таудың сәнi жоқ» өлеңдер // ХIХ ғасыр әдебиетi. 
Хрестоматия. 6-шы кiтап /құр. Х.Сүйiншәлиев. –Алматы, 1992. – 18-34 б. 
      Дулат Бабатайұлы. «Ақжайлау мен Сандықтас»  «Сүлейменге» «Сөзiм 
бар да, көзiм жоқ» «Тырнақтай меңi болған соң» «О,Барақ жас, Барақ жас» 
«Тегiмдi менiң сұрасаң» «Жапанға бiткен жантақты» «Асқар таудың сәнi 
жоқ» өлеңдер // Бес ғасыр жырлайды. Екi томдық. Т.1. – Алматы, 1989. – 
198-212 б. 

Ол туралы 
     Дулат Бабатайұлы  // Түркістан: Халықаралық энциклопедия. –Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 2000. – 285-286 б. 
      Дулат Бабатайұлы // Абай: Энциклопедия. – Алматы: Атамұра, 1995. – 
213-215 б. 
     Дулат Бабатайұлы // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. –Алматы:Білік, 
1999. – 208-209 б. 
      Дулат Бабатайұлы 1802-1874 // Қазақ ССР.  Қысқаша энциклопедия. 
Т.4. – Алматы, 1989. – 221-222 б. 
      Дулат 1802-1874 // Бес ғасыр жырлайды. Екi томдық. Т.1. – Алматы, 
1989. – 197 б. 
      Дулат Бабатайұлы 1802-1874 // Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр 
антологиясы ҮI ғасырдан ХХ ғ. басына дейiнгi кезең Т.1. – Алматы, 1994. – 
152-154 б. 
    Дулат Бабатайұлы // Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы (ҮІ 
ғасырдан ХХ ғасырдың басына дейінгі кезең). Т.1. / құраст.Қ.Жарықбаев, 
С.Қалиев. – Алматы, 1994. – 152-154 б. 
     Дулат Бабатайұлы  // Абай. – 2002. – № 4. – 86 б. 
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     Дулат Бабатайұлы // Қазақстандағы білім мен педагогиканың даму 
тарихы (ҮІ-ХХ ғғ.) І бөлім: библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші. – 
Алматы:Зият Пресс, 2004. – 29-30 б. 
        Дулат Бабатайұлының (1802-1874) туғанына 215 жыл толуына орай 
// Мектептегі психология=Психология в школе. – 2017. – № 9. – 40-42 б. 
      Бекбосынов М. Отарлық дәуiрдегi әдебиет және Дулат Бабатайұлы              
/ М.Бекбосынов  // Қазақ тiлi мен әдебиетi. – 2000. – № 9. – 30-34 б. 
      Елікбаев К.  Дулат Бабатайұлының шығармашылығын оқыту (9 сынып)     
/ К.Елікбаев // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2001. – № 9. – 20-23 б. 
     Мырза-ғали Э. Дулаттану хақында бірер сөз / Э.Мырза-ғали // Қазақ 
әдебиеті. – 2005. – 12 тамыз. 
     Нұсқабаев Ш.   Дулат Бабатайұлы шығармалары және XIX ғасырдағы 
қазақ болмысы / Ш. Нұсқабаев // Қазақ тарихы . – 2017. – № 7. – 27-29 б. 
      Раев Қ.  Дулат шығармаларындағы эпитет сөздердің танымдық-
эстетикалық мәні  / Қ.Раев  // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2001. – №8. – 36-37 б. 
      Раев Қ. Дулат өлеңдерінің құрылым жүйесі  / Қ.Раев  // Сынып жетекшісі. 
– 2004. – №1. – 15-19 б. 
     Үмбетаев М. Ақындық пайым парызы  / М.Үмбетаев // Ақиқат. – 2002. – 
№3. – 77-81 б. – Дулат Бабатайұлының туғанына 200 жыл. 
 
 

Қазақтың атақты ақыны Базар жырау 
Оңдасынұлының       (Балқы Базар) 

туғанына 180 жыл 1842-1911   
      Базар жырау Оңдасынұлы (Оңдасұлы) 1842 жылы Қызылорда облысы, 
Қармақшы ауданында дүниеге келген. Жастайынан нағашы жұртында 
тәрбиеленiп он алты жасында ақын деген атқа ие болады. Өлеңдерi нақыл, 
терме, өсиет сөздерге толы. Негiзiнен толғау жанрында еңбектенген. 
Тақырыбы адам, замана, өмiр жайлы болып келедi. Дiни сарындар да 
кездеседi. 
     Сонымен қатар жас жеткiншектерге үлгi-өнеге боларлықтай тәлiмдiк 
тұжырымдар да көптеп кездеседi. Бұларда шешендiк өнерге жетiлу, жақсы 
мен жаман адамның айырмасы, жiгiттiктiң, кiсiлiктiң өлшемi, достықты 
қастерлеу, ғашықтық пен жар сүюдiң мәселелерi әрi тартымды, нанымды 
баяндалады. 
     1985 жылы Базар жыраудың «Өлеңдер мен дастандар» атты жинағы 
жарық көредi. Оның әдеби мұрасын жинап жариялауда Ә.Диваев, 
С.Сейфуллин, Ә.Марғұлан еңбек еттi. Ақын Мағжан Жұмабаев Базар жырау 
шығармашылығын жоғары бағалап, мақала жазды. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
     Базар Оңдасұлы.  «Дүниенi қудым екiленiп» «Нұсқасыз сөзiм жоқ едi» 
«Базардың өлiм туралы айтқаны» «Әуелде, әуел аспандай», «Жоғарыдан 
төменге» «Арқаның сары белiнде» өлеңдер // ХIХ ғасырдағы қазақ 
поэзиясы. – Алматы, 1985. – 229-234 б. 
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     Балқы Базар жырау Оңдасұлы 1842-1911.  Екi талай жер болса Сөйле 
десең сөйлейiн Өзiмдей-ақ ұл туар Әлi де сенде арман жоқ Көңiл айту 
Тiлек Әр нәрсенiң парқы бар Азамат өлеңдер // ХIХ  ғасыр әдебиетi 
Хрестоматия. 6-шы кiтап / құраст. Х.Сүйiншәлиев.– Алматы, 1992–108-116 б. 
     Базар жырау Оңдасұлы Өтемісов 1842-1911 // Дау шешедi дана сөз. – 
Алматы, 1996. – 148-151 б. 
      Базар жырау 1842-1911. Өмiрi мен творчествосы туралы анықтама //Бес 
ғасыр жырлайды ХҮ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезiне дейiнгi қазақ ақын-
жырауларының шығармалары. Т.2. – Алматы, 1984. – 276 б. 
      Базар жырау Оңдасұлы.  Шығармалары / құраст. Ж.Алдашев. – Алматы, 
1986. – 499 б. 
      Базар Оңдасұлы. Өлеңдер // ХIХ ғасырдағы қазақ поэзиясы / құраст. 
Ә.Дербiсалин, Б.Адамбаев, Б.Ақмұқанова. – Алматы, 1985. – 229-234 б. 

Ол туралы 
     Базар жырау Оңдасынұлы // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – 
Алматы:Білік, 1999. – 143 б. 
    Базар жырау Оңдасұлы, Балқы Базар // Қазақ әдебиеті: 
Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 107 б. 
     Базар жырау Оңдасұлы // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.2. – 
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. – 46 б. 
     Базар жырау 1842-1911 // Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. Т.4. – 
Алматы, 1989. – 162-163 б. 
     Базар жырау Оңдасұлы 1842-1911 // Қазақтар. Көпшiлiкке арналған 
тоғыз томдық анықтамалық. 2 том.- Алматы, 1998. – 121 б. 
    Базар жырау 1842-1911 // Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы ҮI 
ғасырдан ХХ ғ. басына дейiнгi кезең Т.1.- Алматы, 1994. – 180-181 б. 
     Базар жырау  // Қазақстандағы білім мен педагогиканың даму тарихы 
(ҮІ-ХХ ғғ.) І бөлім: Библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші. – Алматы: Зият 
Пресс, 2004. – 39-41 б. 
     Алдашев Ш. Базар жырау 1841-1911 Ш.Алдашев // Базар жырау 
Шығармалары. – Алматы, 1986. – 5-20 б;     II том. Тарихи тұлғалар. – 121-
122 б. – Өмiрi мен творчествосы. 
       Алдашев Ш. Жыр күмбезiн көтерген  / Ш.Алдашев // Жалын. – 1993. –   
№ 7. – 59 б. –  Базар жырау туралы. 
 

Жазушы, ақын, публицист, журналист,  
қоғам қайраткері Мұхамеджан Сералиннiң 

туғанына 150 жыл 1872-1929.  
      Мұхамеджан Сералин Қостанай облысы Қарабұлақ ауданында туған. 
Троицк қаласындағы медреседе оқыған, кейiннен 1891 жылы Қостанайдағы   
2 кластық орыс-татар мектебiн бiтiрген. Арал маңында мұғалiмдiкпен 
айналысады. Оқытушылық  қызметтi қазақ мектебiнде бастауы оның 
ағартушылық, педагогтық көзқарасының қалыптасуына зор әсер етедi. 
Ұлттық мектеп пен халықтың мәдени тұрмысының нашарлығы ағартушылық 



245 
 

бағытта нақты шаралар ойластыруға мәжбүр еттi. Соның нәтижесiнде 1911 
жылы демократтық бағыттағы қазақтың тұңғыш журналы «Айқапты»  
шығарады және оның редакторы да өзi болады. 5 жыл iшiнде  «Айқап» 
журналы айналасына iлгерiшiл қоғам қайраткерлерiн топтастыра отырып, 
қарапайым халық арасында ағартушылық мiндет те атқарады. 
     1919-1921 жылдары «Ұшқын» газетiнде жұмыс iстейдi. 1921-1922 
жылдары Шұбар болысының төрағасы болды. 1923 жылы Қостанай 
губерниясына губатком төрағасының орынбасары ретiнде аттанады. Бұл 
жерде «Ауыл» газетiн ашып, 1923-1926 жылдары осы газеттiң редакторы 
болды. 
     М.Сералин «Бiздердiң бұрынғы Һәм қазiргi халiмiз», «Жер әңгiмесi», 
«Емле мәселесi» т.б. көптеген мақалалар жазған. Мақалалары қазақ халқын 
отырықшылдандыру, ұлтық мектеп ашып, оны белгiлi бiр жүйеге түсiру, 
ғылым-бiлiмдi игеру және орысша тiл бiлудi парыз деп санайды. 
     М.Сералин «Топ жарған»,  «Гүлқашимада» поэмасын жазады, сонымен 
қатар Фирдаусидiң «Шахнама» дастанын, В.А.Жуковский аударған «Рүстем 
Зораб» бөлiмiн, А.С.Сорокиннiң «Жусан» повесiн қазақ тiлiнде тәржiмалады. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
     Сералин М. Топ жарған Шығармалары / құраст. Т.Әбдiрахманов                
/ М.Сералин. – Алматы Жазушы, 1985. – 168 б. 
      Сералин М. Емле мәселесi үзiндi. Бiздердiң бұрынғы һәм қазiргi халiмiз 
//Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы. Т.2. / құраст. Қ.Жарықбаев, 
С.Қалиев  / М.Сералин.  – Алматы, 1998. – 45-48 б. 
      Сералин М. Шаһар Троицк, март, 1912 жыл / М.Сералин // Атамекен. – 
1994. – 14 сәуiр. 
      Сералин М.. Топжарған Хикая // Бес ғасыр жырлайды ХҮ ғасырдан ХХ 
ғасырдың бас кезiне дейiнгi қазақ ақын-жырауларының шығармалары. Екi 
томдық. Т.2. / М.Сералин. –Алматы, 1989. – 388-403 б. 

Ол туралы 
      Мұхамеджан Сералин 1872-1929 // Бес ғасыр жырлайды ХҮ ғасырдан 
ХХ ғасырдың бас кезiне дейiнгi қазақ ақын-жырауларының шығармалары. 
Үш томдық. Т.3. – Алматы, 1984. – 207 б. – Өмiрi мен творчествосы туралы 
анықтама.  
     Мұхамеджан Сералин 1872-1929 // Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр 
антологиясы ХХ ғ.20 жылдарынан 1995 жылға дейiнгi кезең. Т.2. / құраст. 
Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – Алматы, 1998. – 44-45 б.     
    Мұхамеджан Сералин   // Қазақтар. Көпшiлiкке арналған тоғыз томдық 
анықтамалық. Т.2.- Алматы, 1998. – 144-145 б. 
     Сералин Мұхамеджан // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – 
Алматы:Білік,1999. – 595 б. 
     Сералин Мұхамеджан // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық. 
– Алматы: Аруна, 2005. – 472 б. 
     Еленова Ә. Мұхамеджан Сералин // Қызыл қырғын. 37-де опат болғандар   
/ құраст. Қ.Қасенов, Ә.Төреханов / Ә.Еленова. – Алматы, 1994. – 13-16 б. 



246 
 

     Кенжебаев Б. Қайраткер, ақын, журналист  / Б.Кенжебаев // Кенжебаев Б. 
Әдебиет белестерi. Зерттеулер, мақалалар. – Алматы, 1986. – 200-214 б.  –  
М.Сералиннiң творчествосы және поэмалары. 
     Сүйінов Е. Ұлт қамқоры болған тұлға: (Мұхамеджан Сералин туралы 
ойтолғау) / Е.Сүйінов // Ана тілі. – 2003. – 26 маусым. 
 

Ағартушы, қоғам қайраткері, заңгер, 
фольклорист Қалжан Қоңыратбаевтың  

туғанына 145 жыл (1877-23.07.1940).   
     Қалжан Қоңыратбаев 1877 жылы бұрынғы Сырдария губерниясы, 
Ақмешіт уезі, Шиелі болысы,  Керделі деген жерде туған. Жасында ескіше 
хат танып, Қарнақ медресесі, Түзем орыс мектебін бітірген. 1914-1915 жж. 
Керделі жерінен мектеп ашып, ауыл балаларын оқытқан. 20 жылдары 
Сырдария, Жетісу аймақтарына Түркістан фольклор экспедицияларын 
ұйымдастырып, жетекшілік жасаған. Шиелі облыстық кеңесінің 2 дүркін 
депутаты, халық ағарту комиссариаты мектеп бөлімінің меңгерушісі. 1924 ж. 
Ақмешіт уездік ХІ-ХІІ съездерінің делегаты, атқару комитетінің президиум 
мүшесі.  1924-1926 жж. Ақмешіт уезі 3-бөлімшесінің халық соты. «Қазақ» 
газеті, «Айқап» журналының Сырдария губерниясының арнаулы тілшісі әрі 
таратушысы. Осы басылымдардың бетіне мақалалары мен өлеңдері басылып 
тұрды. Сонымен бірге «Ақжол», «Жаңа мектеп», «Еңбекші қазақ», «Сыр 
бойы» басылымдарының тұрақты тілшісі. 1917 ж. 5 қаңтарда Түркістанда 
өткен Сырдария алашордашы съезінің делегаты. 1931-1933 жж. Алматыда 
«Қол туралы», «Түйе тұқымын асылдандыру» деген кітапшалары жарық 
көрді. 1934-1937 жж. Шиелі ауданы «Қызыл Ту» колхозында қызыл үй 
меңгерушісі болып қызмет атқарған. Алашорда мүшесі. Репрессия құрбаны. 
1937 ж. 30 желтоқсан күні қамалып, 1940 ж. 23 шілдеде Хабаровск өлкесі, 
Советская гавань, № 22 Амурлаг түрмесінде қайтыс болған.1956 жылы 
азаматтық, 1993 жылы  саяси тұрғыдан толық ақталған. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
    Қоңыратбаев Қ. Пайғамбар заманы: оқулық / Қ.Қоңыратбаев. –Орынбор. 
1915. 
    Қоңыратбаев Қ. «Қазақ» туралы. Өлең. Айтыс. Өлең. Қой туралы               
/ Қ.Қоңыратбаев. –Алматы, 1932. 
    Қоңыратбаев Қ. Түйе тұқымын асылдандыру туралы / Қ.Қоңыратбаев.-
Алматы, 1934. 

Ол туралы: 
     Қоңыратбаев Қалжан Қоңыратбайұлы // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. 
– Алматы: Білік, 1999. – 420 б. 
     Қоңыратбаев Қалжан Қоңыратбайұлы // Қазақ әдебиеті: 
Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – 332 б. 
     Қоңыратбайұлы Қалжан // Қазақ жазушылары: ХХ ғасыр: 
Анықтамалық. Алматы: Ана тілі, 2004. – 189 б. 
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Педагог, қоғам қайраткерi, Қазақ АКСР Халық  
ағарту комиссары (1921-1922),  Аспандияр Кенжиннiң 

туғанына 135 жыл  (1887-1938)    
           Аспандияр Кенжин Гурьев Атырау қаласында туған.Орынбор  
мұғалiмдер мектебiн бiтiрген. 1905–1917 жылдары Темiр  қаласындағы 
училищеде  оқытушы болып жұмыс iстеген. 
     1917 – 1919 жылдары Кенжин – «Алаш» партиясының белсенді мүшесi. 
Темір уезі земство басқармасының төрағасы, Алашорданың Торғайдағы 
әскери кеңесінің мүшесі болды. «Қазақ» газетінің тілшісі болды. 
        Кенжин 1918 ж. Орал облысы қазақтарының Қаратөбе съезінде «Ақ 
жол» атты партия құрушылардың бірі болды. Алашорданың дипломатиялық 
қызметін атқарып, ақтармен (Колчак), қызылдармен (Ә.Жангелдин) келіссөз 
жүргізді.    1920 жылы РК(б)П мүшелігіне кіріп, оның Қазақ өлкелік 
комитетінің үгіт-насихат бөлімі меңгерушісінің орынбасары болды.    
      1921–1922 жылдары Қазақ АКСР Халық ағарту  комиссарының 
орынбасары, кейiн Қазақ АКСР Халық ағарту  комиссары болып iстейдi. 
     1922 – 1938 жылдары жан-жақты жетiлген өз халқының талантты ұлы 
Аспандияр Кенжин халық шаруашылығының әралуан салаларында табысты 
басшылық жасады. Сауда комиссары, Қызылорданы республика астанасына 
айналдыру жөніндегі үкіметтік комиссияның төрағасы («Кенжин 
комиссиясы»,1926), Қазақстан Халық шаруашылығы кеңесінің төрағасы, 
Семей ет комбинаты құрылысының  бастығы, КСРО Халық комиссарлары 
кеңесі жанындағы Дайындау комитетінің (Комзаг) Түрікменстандағы уәкілі, 
Орынбор «Облтерідайындау» мекемесі директорының орынбасары 
қызметтерін атқарды. Саяси қуғын-сүргінге ерте ұшырап, үш рет 
(1921,1932,1936 ж.) партия қатарынан шығарылды. 
     1938 жылы қуғын–сүргiнге ұшырап, «халық жауы» ретінде айыпталып, 
қаза тапты. 1990 ж. ақталды.  

 
ӘДЕБИЕТТЕР 

      Кенжин А. Ортақшыл тәрбие мен ағарту негiздерi / А.Кенжин // Қызыл 
Қазақстан. – 1923. – № 23-24. – 26 - 36 б. 
      Кенжин А. Қазақтың кедейлерi мен жалшыларының арасында iстелген iс 
/А.Кенжин // Қызыл Қазақстан .- 1923.-№15. – 4 – 9 б. – Жас республиканың 
шаруашылығы туралы. 
     Кенжин А.  Екпiндi жұмыс / А.Кенжин // Еңбекшi қазақ. – 1924. – 15 май. 
– Жұмысшылар арасында партия iсiн кеңiнен жүргiзуге жағдайлар жасау 
және ұйымдастыру. 

Ол туралы 
      Кенжин Аспандияр // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.4. – Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 2002. – 506 б. 
       Асылбеков М. Арманда кеткен арыстар / М.Асылбеков // Қазақстан 
мұғалiмi. – 1997. – 16 сәуiр.  –  Алматы қаласы республикалық 
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Педагогикалық мұражайдағы «халық жауы» атанып кеткен арыстар 
А.Кенжин, А.Байтұрсынов, С.Садуақасовтарға арналған бөлiм туралы. 
       Ахмедов  Ғ. «Алаш» азаматтары  / Ғ.Ахмедов // Қазақ әдебиетi. – 1997. – 
7 қазан.  –  «Алаш» автономиясының 80 жылдығына  орай «Алаштың» белдi 
мүшелерi Ғазымбек Бiрiмжанов, Тел Жаманұрынов, Әсфандияр Кенжин, 
Әдiлхамит Жүндiбаев, Есен Тұрмұхаммедовтар туралы. 
     Бектібаева Л.   Ғасырлар тоғысындағы тұлға / Л. Бектібаева 
// Қазақстан мектебі. – 2018. – № 2. – 30-32 б.  –  ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханасында өткен 
педагог, мемлекет және қоғам қайраткері Аспандияр Кенжиннің туғанына 
130 жыл толуына арналған еске алу кеші туралы. 
      Ғабдешұлы Қ. Жазықсыз жазаланған  / Қ.Ғабдешұлы // Атырау. – 1992. – 
17 наурыз. 
     Сүлейменова Ә. Тағдырлы тұлға  / Ә.Сүлейменова // Ана тілі. – 2009. – 26 
ақпан. – Қоғам қайраткерi, ағартушы Асфендияр Кенжин 1887 ж.туған 
туралы. 
 
 

Көрнектi педагог, талантты әдiскер, филология  
ғылымының    кандидаты, Қазақстанның еңбек  

сіңірген мұғалімі,Ғали  Бегалыұлы  Бегалиевтiң 
туғанына 135 жыл     1887 – 9.11.1966  

        Ғали Бегалыұлы Бегалиев 1887 жылы Орал облысының Жәнiбек 
ауданында туды. Алдымен ауыл мектебiнде, одан кейiн Қазандағы 
Мұхамедия медресесiн, Орынбордағы мұғалімдер курсын бiтiрдi. 1907-1909 
жылдары Торғай облысында, 1912-1918 жылдары Орал облысында мұғалiм, 
1920-1924 жылдары Орда педтехникумында оқытушы, 1924-1930 жылдары 
«Қызыл Ту» Орал, «Еңбекшi қазақ» Алматы газеттерiнде қызметкер, ал 
1934 жылы Мәскеу педагогтiк институты жанындағы аспирантураны 
бiтiргеннен кейiн Абай атындағы Қазақ педагогика институтында әдiскер-
оқытушы, Қазақ КСР Оқу министрлiгiнде нұсқаушы, 1946-1962 жылға дейiн 
Ғ.Бегалиев Қазақ КСР Ғылым академиясының Тiл және әдебиет 
институтында бөлiм меңгерушiсi, аға ғылыми қызметкер болып жұмыс 
iстедi. Оның қаламынан жүзге жуық ғылыми-әдiстемелiк еңбек шықты. Қазақ 
тiлi жөнiндегi алғашқы оқулықтардың, сөздiктердiң, әдiстемелiк көмекшi 
құралдардың тұңғыш авторларының бiрi бола отырып, ол ұлт мектептерiнiң 
Қазақстанда  әдiстемелiк  ғылымның  дамуын  елеулi үлес қосты. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Бегалиев Ғ. Бастауыш мектепте  қазақ тiлiнiң методикасы / Ғ.Бегалиев. – 
Алматы Қазмембас, 1940. – 10 б. ҚазКСР Оқу ағарту халық комиссариаты. 
Мектептердiң ғылыми-зерттеу институты 
      Бегалиев Ғ. Грамматика таблицаларына нұсқау қазақ мектептерiнiң IҮ 
класы үшiн. Мұғалiмдерге көмекшi құрал  / Ғ.Бегалиев. – Алматы 
Қазмемоқупедбас, 1959. – 19 б. 
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      Бегалиев Ғ. Ислам дiнi туралы / Ғ.Бегалиев. – Қызылорда Қазбас,1927.– 
48 б. 
      Бегалиев Ғ. Қазақ тiлi учебник казахского языка для Ү-ҮI классов 
русских школ  / Ғ.Бегалиев. – Алматы Қазмемоқупедбас, 1958. – 165 б. 
      Бегалиев Ғ. Құрмалас сөйлем оқытушыларға көмекшi  материал. – 
Алматы Қазбiрмембас, 1941. –28 б. 
      Барманқұлов Қ., Бегалиев Ғ. Қазақ тiлiн оқудағы методикалық 
нұсқаулар.11 класс үшiн / Қ.Барманқұлов Ғ.Бегалиев. – Алматы 
Қазмемоқупедбас., 1957. – 84 б. ҚазКСР Оқу министрлiгiнiң 
педа.ғылымдарының ғылыми-зерттеу институты 
      Бегалиев Ғ. Қазақ тiлiнiң грамматикасы педагогикалық училище 
оқушылары мен бастауыш мектептердiң мұғалiмдерiне арналған оқу құралы   
/ Ғ.Бегалиев, Н.Сауранбаев. – Алматы Қазбiрмембас, 1944. –      266 б. 
      Бегалиев Ғ. Қазақ тiлi: учебник казахского языка для Ү-ҮIII классов 
русских школ. Изд. 5-е. / Ғ.Бегалиев А.Айдарбеков, - Алматы Мектеп, 1965. 
– 272 б. 
      Жиенбаев С., Бегалиев Г., Уюқбаев И. Қазақ тiлi учебное пособие для 
самостоятельно изучающих казахский  язык. 4-е изд. / С.Жиенбаев, 
Г.Бегалиев, И.Уюқбаев. – Алма-Ата Мектеп, 1988. – 200 с. 

Ол туралы 
      Бегалиев Ғали // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия.Т.2. – Алматы:Қазақ 
энциклопедиясы, 1999. – 229 б. 
     Бегалиев Ғали Бегалиұлы // Қазақ тілі:Энциклопедия.-Алматы:Қазақстан 
даму институты, 1998. – 65 б. 
     Бегалиев Ғали // Қазақ ССР.Қысқаша энциклопедия. Т.4. – Алматы, 1989. 
– 657 б. 
 
 
 

Қоғам қайраткері, педогог, журналист, репрессия құрбаны 
Молдағали Жолдыбаевтың туғанына 135 жыл 

(1887-1938) 
              Жолдыбаев Молдағали 1887 ж. бұрынғы Орал облысы Ілбішін уезі, 

Қурайлы болысы, 2-ауылда (қазіргі Батыс Қазақстан обл.) дүниеге келген. 
Ауыл молдасынан сауат ашып, кейіннен Қарасудағы (қазіргі Батыс Қазақстан 
обл., Казталовка ауд.) 6 сыныптық орыс-қазақ мектебін, одан кейін 1910 ж. 
Орынбор орыс-қазақ мұғалімдер мектебін бітірген. 1910-1918ж.ж. 
Жұбанышкөл, Бұлдырты 4 сыныптық бірінші басқыш мектептерінде және 
Қарасу 6 сыныптық орыс-қазақ мектебінде мұғалім болып жұмыс істеген. 
1913-14 ж.ж. «Айқап» журналында «Қазақтардың қазіргі халі», «Болашақ», 
«Құрметті Әлжановқа жауап» мақалалары, «Қазақ» газетінде «М.Жаңа 
байбақты» деген бүркеншік есіммен «Бала тәрбиесі», «Ғалымның 
надандықтан жеңілуі» мақалалары жарық көрген. 1917 ж. 1-Орал  облыстық 
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қазақ съезін ұйымдастыруға қатысты. 1918 ж. қаңтарда Қаратөбеде өткен 3-
Орал облыстық қазақ съезінің делегаты болған. Орал губревкомы 
төралқасының 1920 ж. 8 шілдедегі қаулысымен Жымпиты уездік 
ревкомының уақытша құрамына төрағалық етті.Сол жылы жаңадан құрылған 
РК(б)П Жымпиты уездік комитетінің алғашқы мүшелерінің бірі болып 
сайланды және мәдени-ағарту бөлімінің меңгерушісі, уездік комитеті 
жанындағы сауатсыздықты жою комиссиясының төрағасы, лекторлар 
тобының мүшесі болды. 1921 ж. РК(б)П Жымпиты уездік комитетінің 
төрағасы, 1921-22 ж.ж. Орал губерниясының атқару комитетінің 
төрағасының орынбасары, 1922 ж. Орынбордағы Қазақ АКСР Халық ағарту 
комиссариатының Ғылым, баспасөз және әдебиет ісін басқаратын 
академиялық орталығының төрағасы қызметтерін атқарып, өлкедегі ғылым 
мен білм беру саласын, баспасөз бен әдебиетті дамыту ісіне елеулі үлес 
қосты. 1923-24ж.ж. «Еңбекші қазақ» газетінің жауапты редакторы міндетін 
атқарды.Сонымен бір мезгілде Қазақ халық ағарту институтында,Орынбор 
жұмысшы факультетінде, т.б. оқу орындарында орыс және қазақ әдебиеті 
тарихынан сабақ берді. 1927 ж. жаңадан шыға бастаған педагогикалық 
басылым – «Жаңа мектеп» («Қазақстан мектебі») журналының алғашқы 
редакторы болып тағайындалып, Қазақстан Халық ағарту комиссариаты 
жанындағы әдістемелік кеңестің төрағасы болды. Осы жылдары 
Т.Шонановпен бірге «Рабочая книга для чтения (1-й год обучения)» оқу 
құралын (1929,Қызылорда), М.Әуезов,Ә.Қоңыратбаевпен бірігіп «19 ғ. мен 
20ғ. басындағы қазақ әдебиеті» оқулығын (Алматы,1933) және 
Ә.Қоңыратбаев,М.Қаратаевпен бірігіп 4-сыныпқа арналған «Әдебиет 
хрестоматиясының» екінші бөлімін (1934,Қызылорда) жазды. 1933-37ж. ж. 
БК(б)П ОК жанындағы Марксизм-ленинизм институтының Қазақ 
бөлімшесінің қызметкері болды. КазПи-де (қазіргі Қазақтың Ұлттық 
педагогикалық университеті), Алматы журналистер мектебінде дәріс оқыды, 
доцент  атағына ие болды. 1937 ж. Желтоқсанда бұрын Алаш қозғалысына 
қатысқаны үшін «халық жауы» деген айыппен тұтқынға алынып, 1938 ж. 
ақпанда ату жазасына кесілді. Алаш қайраткерлерімен бірге ақталған. 
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    Жолдыбаев Молдағали (1888-1937) // Қазақстандағы білім мен 
педагогиканың даму тарихы (VI-XX) II бөлім. Библиографиялық әдебиеттер 
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Көрнектi мемлекет және қоғам қайраткерi, кеңестiк 
мұсылман халықтарының арасынан шыққан тұңғыш өкiлеттi  

елшi  Нәзiр Төреқұлұлының туғанына 130 жыл 1892 - 1937 
       Нәзір Төреқұлұлы қазiргi Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының 
Қандоз мекенiнде дүниеге келген. Оның жастық шағы Өзбекстанның 
Ферғана өңiрiнде, Қоқан жерiнде  өткен. Ол 1900-1903 жылдары Қоқан 
медресесiнде, 1903-1905 жылдары  орыс мектебiнде, 1905-1913 жылдары 
Қоқандағы коммерциялық училищеде оқып, 1913-1916 жылдар арасында 
бiлiм алуды Мәскеу коммерциялық институтының экономика факультетiнде 
жалғастырады. 1917 жылы оқуын тастап, Батыс майданда жиһангерлiк 
соғыстың қара жұмысына алынған отандастардың арасына  барып үгiт 
жүргiзiп, «Еркiн дала»  атты жасырын ұйым құрады.  Қоқан төңкерiсiнен 
кейiн Қоқан ревком төрағасының орынбасары болып iстейдi, «Халық 
газетiнде» мақалалар жазып тұрады. Кейiнгi жылдары Ферғана ревкомының 
Түркiстан Орталық Атқару комитетiнiң төрағасы болады. 1917 жылы 
Орынборда өткен Бүкiлқазақтық съезге Ферғанадан делегат болып қатысады. 
1918 жылы Торғайда «Қазақ мұңы» газетiнiң редакторы болды. Түркiстан 
республикасы Орталық комитетiнiң мүшесi. 1920 жылы Түркiстан 
республикасының ағарту комиссары, «Вестник просвещения и 
коммунистической культуры» журналының редакторы, 1920-1922 жылдары 
Түркiстан республикасы Орталық атқару комитетiнiң әрi Түркiстан 
коммунистiк партиясы Орталық комитетiнiң төрағасы болды.  
     Н.Төреқұлұлы 1922 жылы Мәскеуге КСРО халықтары Орталық баспасы 
басқармасының төрағасы қызметiне ауыстырылады. Бұл жұмысқа да ол бiлек 
сыбана кiрiсiп, түрiк халықтарының тiлдерiнде алуан түрлi құнды кiтаптар 
шығаруға басшылық етедi. 1922 жылы Кеңес үкiметi Нәзiрге тағы бiр үлкен 
тарихи мiндет жүктеп, оны түрiк халықтарының жаңа алфавитке көшуi 
жөнiндегi комиссияның төрағасы етiп бекiтедi. Осылайша бұл жолы да ол 
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түрiк халықтарының тағдырында шешушi орын алған аса күрделi iске асқан 
бiлiмпаздық көрсетiп араласады. Латын алфавитi жөнiнде пiкiр ойларды 
қалыптастырады, ақырында 1926 жылы түркологтардың Бакудегi 
конференциясында жаңа алфавиттiң қабылдануына қол жеткiзедi. 1928-1932 
жылдары Хиджаз корольдiгiнде бас консул, 1932-1936 жылдары КСРО Сауд 
Арабиясындағы елшiсi болды. 
     Н.Төреқұлұлы сталиндiк қуғын-сүргiннiң құрбаны болып, 1937 жылы ату 
жазасына кесiлдi. Нәзiр Төреқұлұлы Мәскеуде қызмет iстеген жылдарда тiл 
жөнiндегi комиссияның мүшесi, баспагер редактор ретiнде ғана танымал 
болып қоймады, ол сондай-ақ бiлiмдар ұстаз, педагог ретiнде де зор құрметке 
кенелдi. Ол осы кезеңде Мәскеу, Ленинград қалаларындағы жоғары оқу 
орындарында дәрiс бердi. Шығыс елдерiнiң тарихын, мәдениетiн, салт-
дәстүрiн, әдет-ғұрпын жақсы бiлетiн ұстаз ретiнде де көзге түстi. 
Зерттеушiлер Н.Төреқұлұлының ғылыми-педагогикалық, әдеби, сыншылық, 
публицистiк, аудармашылық, ақындық еңбектерiн арнайы қарастырып, 
талдау жөнiнде игi қадам жасағаны белгiлi. 
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Ақын, жазушы, драматург, ағартушы 
Әкiрам Ғалымовтың туғанына 130 жыл  1892-1913.  

       Әкiрам Ғалымов 1892 жылы Ақмолада дүниеге келген. Троицкiде 
атақты «Ғалия» медресесiнде оқып, бiлiм алады. 1910 жылы қазақ ауылында 
мұғалiм болады.  1911-1913 жылдары «Айқап» журналы редакциясында 
жауапты хатшы қызметiн атқарған. Аз өмiрiнде қазақ тiлiнде «Жастық 
жемiстерi» деген өлеңдер жинағын, «Бақытсыз сұлу» деген повесiн және 
татар тiлiнде  «Май мәселесi» атты күлдiргi ойын кiтабын жазды. 
      Оның шығармаларының негiзгi өзегi халықты өнер-бiлiмге шақыру, қазақ 
әйелдерiнiң ауыр тұрмысын көрсету, адам өмiрi, табиғат көрiнiстерi, 
надандыққа қарсы күресу т.б. 
       Әкiрам Ғалымов   Ғабдолла Тоқайдың, Байронның өлеңдерiн қазақ тiлiне 
аударды. Ақын творчествосы Ы.Алтынсариннiң, Абайдың, Ғ.Тоқайдың 
шығармаларымен сарындас. Қысқа ғұмыр сүрсе де, артына ағартушылық-
демократтық бағытта мәндi мұра қалдырып үлгерген Әкiрам Ғалымов 1913 
жылы тамыздың 7 күнi қайтыс болды. Оның жастарды үлгi-өнегеге, оқу 
бiлiмге шақырған өлеңдерi өз маңызын жоймады. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
      Ғалымов Ә.  Замандастарға Туған жерiме Кiм армансыз Достыма 
Болмаса Қыс Бақытсыз сұлу өлеңдер / Ә.Ғалымов // Бес ғасыр жырлайды. 
Екi томдық. Т.2. – Алматы, 1989. – 473-479 б. 
      Ғалымов Ә. Ә. Сөз басы Тышқаннан ғибрат Ғ.Тоқайдан 
Замандастарға Туған жерiме Не қымбат Қыс мезгiлi өлеңдер; Бейшара қыз 
әңгiме / Ә.Ғалымов // ХХ ғасыр басындағы әдебиет.Хрестоматия. – Алматы, 
1994. – 85-92 б. 

Ол туралы 
      Әкiрам Ғалымов 1892-1913 // Бес ғасыр жырлайды. Екi томдық Т.2. – 
Алматы, 1989. – 472 б. 
      Әкрам Ғалимов 1892-1913 // Қазақ ССР. 4 томдық қысқаша 
экциклопедия. Т.4. – Алматы, 1989. – 147 б. 
      Әкiрам Ғалымов 1892-1913 // Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiр антологиясы 
ҮI ғасырдан ХХ ғ. Басына дейiнгi кезең -Алматы, 1994. – 207-208 б. 
      Әкiрам Ғалымов 1892-1913 // ХХ ғасыр басындағы әдебиет. 
Хрестоматия. – Алматы, 1994. – 85 б. 
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Педагог, ақын, қоғам қайраткері Тұрлықан  
Қасенұлының туғанына 120  жыл (1902-1942).  

       Қасенұлы Тұрлықан 1942 жылы Шығыс Қазақстан облысы Жарма 
ауданы, Қапанбұлақ ауылы маңындағы Теректі деген жерде туған.1920 жылы 
сегіз айлық мұғалімдер даярлайтын курсы бітіргеннен кейін Қызылмола, 
Қандығатай болыстарында оқытушы болып істейді. 1928 жылы Семей 
педагогикалық  техникумын бітірген.  1928-1930 жж. Аякөз ауданы оқу 
бөлімінің  инспекторы, 1930-1933 жж. Көкпекті ауданы оқу бөлімінің 
меңгерушісі, аудандық «Үлгілі малшы» газетінің редакторы,  1934-1936 жж. 
Шығыс Қазақстан облыстық жазушылар ұйымының төрағасы. Сталиндік 
қуғын сүргінге ұшырап, жазықсыз жапа  шегеді. 
        Т.Қасенұлының қолға алуымен 1935 ж. Шығыс Қазақстан облысы, 
Семей қаласында  ақын, жазушыларының «Еңбек» атты әдеби альманағы 
тұрақты түрде шығып тұрды. Әріп Тәңірбергенов өмірі мен ақындығы жайлы  
«Әріп ақын» атты зерттеу мақаласы жарық көрді. Тіл, әдебиет жайлы терең 
пайымдауларға толы мақалалары республикалық баспасөзде жиі 
жарияланды. Өнер зерттеуші А.Затаевич Тұрлықан Қасенұлынан 13 халық 
әнін жазып алды, ол нотаға түсіріліп 1931 жылы Алматыда басылып шыққан 
«500 казахских песен» кітабына енген. 
        1997 ж. «Ер-Дәулет» баспасынан ақынның өлең-жырлары, әңгіме, 
очерктері мен мақалалары   топтастырылған «Тұрлықан ақын» жинағы 
жарық көрді. 
       Тұрлықан Қасенұлы туып өскен Қапанбұлақ ауылындағы орта мектеп 
ақын есімімен аталады. 

Ол туралы: 
      Қасенұлы Тұрлықан // Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: Білік, 
1999. – 409 б. 
      Қасенұлы Тұрлықан // Қазақ әдебиеті: Энциклопедиялық анықтамалық. – 
Алматы: Аруна, 2005. – 321 б. 
     Қасенұлы Тұрлыхан // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр: Анықтамалық. 
– Алматы: Ана тілі, 2004.- 183 б. 
     Мансарин Т. Тұрлықан ақын  / Т.Мансарин // Қазақстан мектебі. – 2003. – 
№ 2. – 52-55 б.  – Ақын, ағартушы-педагог, қоғам қайраткері Тұрлықан 
Қасенұлы жайлы. 
 
 

Алғашқы қазақ психологтарының бірі, аудармашы  
Сәлкен Балаубаевтың   туғанына 120 жыл (1902-1972). + 

      Балаубаев Сәлкен 1902 жылы Қарағанды облысы Осакаровка ауданында 
туған. 1929 ж. Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетін бітірген. 
Алматы Қазақ педагогикалық училищесінде, Орта Азия еңбек қорғау 
ғылыми-зерттеу институты лабораториясында, Казах АКСР Оқу халық 
комиссариаты жанындағы Әдістемелік кеңесте ғылыми-қызметкер болып 
істеді. А.Б.Залкиндтің «Педагогика», П.Н.Шимбиревтің  педтехникумға 
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арналған «Педагогика» атты оқулықтарын аударған. Мектептегі тәрбиеге 
қатысты «Мектеп группаларын комплектеу», «Қиын бала» т.б. ғылыми 
мақалалар жазды.  
    1937-1938 жж. саяси қуғын-сүргінге ұшыраған. 1939 жылдан өмірінің 
соңына дейін Қарағанды педагогикалық институтында ұстаздықпен 
айналысқан. Жоғары оқу орындарына арналған «Психология» оқулығында 
жеке тұлғаны қалыптастыру, адам өміріндегі идеалдың маңызы, 
қажеттіліктің орны мәселелерін зерттеді. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
     Балаубаев С.  Психология / С.Балаубаев, А.Темірбеков. –Алматы, 1967. 
     Балаубаев С. Жеке адам: Үзінді // Қазақтың тәлімдік ой-пікір 
антологиясы. Т.2. / құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев / С.Балаубаев. –Алматы: 
Рауан, 1998. – 246 б. 
    Балаубаев С. Мұқтаждық және іс-әрекеттің мотиві:Үзінді // Қазақтың 
тәлімдік ой-пікір антологиясы. Т.2. / құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев                 
/ С.Балаубаев. – Алматы: Рауан, 1998. – 247 б. 
    Балаубаев С. Темперамент типтерінің сипаты:үзінді // Қазақтың тәлімдік 
ой-пікір антологиясы. Т.2. / құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев /С.Балаубаев. –
Алматы: Рауан, 1998. – 249-251 б. 
    Балаубаев С. Мінез. Үзінді // Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Т.2. 
/ құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев / С.Балаубаев. – Алматы: Рауан, 1998. – 251-
253 б. 

Ол туралы: 
     Балаубаев Сәлкен // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.2. – 
Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 1999. – 105 б. 
     Сәлкен Балаубаев // Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Т.2.                
/ құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. –Алматы: Рауан, 1998. – 246 б. 
 

 
Ағартушы, ғалым Мұхамеджан Әбдiқалықовтың  

туғанына 115 жыл 1907. 
        Әбдiқалықов Мұхамеджан 1907 жылы Ақмола уезiнде жұмысшы 
отбасында туған. 1932 жылы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық 
институтын бiтiрдi. 1932-1933 жылы ғылыми жұмыстарда, 1933-1938 
жылдары Қазақстан өлкелiк комсомол және облыстық партия комитетi 
аппаратында жауапты қызмет атқарды. 1938-1941 жылы Қазақ КСР Оқу 
халық комиссары, Қазақ КСР Халық  комиссарлары Кеңесi төрағасының 
орынбасары, 1941-1942 жылдары еңбекшiлер депутаттары Алматы қалалық 
атқару комитетiнiң төрағасы, 1942-1947 жылдары Қазақстан КПОК-нiң үгiт 
және насихат жөнiндегi хатшысы, 1947-1967 жылдары Қазақстан КПОК 
жанындағы Партия тарихы институтында аға ғылыми қызметкер болып 
марксизм-ленинизм классиктерiнiң еңбектерiн аударуға тiкелей атсалысты. 
1967 жылдан одақтық дербес зейнеткер. Екi рет «Еңбек Қызыл Ту» орденi,   
«1 дәрежелi  Отан соғысы» орденi және медальдармен марапатталды. 
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Ол туралы 
         Әбдiқалықов Мұқамеджан // Қазақ Совет энциклопедиясы. Т.2. – 
Алматы, 1973. – 6 б. 

     Сәрсеке М.    Аласармас асқар таудай ардагер: эссе / М. Сәрсеке              
//Ақиқат. – 2012. – № 3. – 35-39 б.  – Мұхамеджан Әбдіқалықов  туралы. 

 
 
 

Алғашқы педагог-ғалымдардың бірі, педагогика 
ғылымының кандидаты,Ұлы Отан соғысының ардагері 

Сұлтанбек Қожахметовтың туғанына 110 жыл (1912-1945). 
     Қожахметов Сұлтанбек 1912 жылы Ақмола облысы Зеренді ауданы 
Қарабұлақ ауылында туған. 1930 ж. Петропавл педагогикалық техникумын 
бітіріп, осы оқу орынында қызмет етті. 1932-1937 жж. Қарағанды қалалық 
халық ағарту бөлімінде инспектор, КСРО Ұлт жастары институтында 
аспирант. 1937-1941 жж. ҚазМУ-де (Қазіргі  Әль-Фараби атындағы Қазақтың 
Ұлттық университеті) кафедра меңгерушісі, КазПИ-де (қазіргі Абай 
атындағы Ұлттық педагогикалық университет) оқытушы, Қазақ КСР Оқу 
комиссариаты ғылыми-зерттеу институтында педагогика бөлімінің 
меңгерушісі қызметін атқарды. 1941-1945 жж. соғысқа қатысты. Қожахметов 
ұлттық мектептерді ұйымдастыру, оқулықтар мен оқу-әдістемелік 
құралдарын, оқу-бағдарламаларын жасауда зор еңбек сіңірген. Жас ұрпақты 
адамгершілік пен әдепке, саналы тәртіпке тәрбиелеу мәселелеріне арнап 
құнды еңбектер жазған. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
 Қожахметов С. Педагогика мәселелері / С.Қожахметов. –Алма-Ата, 

1940. 
 Қожахметов С. Оқушыларды саналы тәртіпке тәрбиелеу туралы              

/ С.Қожахметов. –Алма-Ата, 1940. 
      Қожахметов С. Педагогика және мұғалім / С.Қожахметов // Қазақтың 
тәлімдік ой-пікір антологиясы. Т.2 / құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – 
Алматы: Рауан, 1998. – 288-289  б. 
      Қожахметов С. Оқушыларды саналы тәртіпке тәрбиелеу туралы              
/ С.Қожахметов // Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Т.2                         
/ құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – Алматы:Рауан, 1998. – 289-291  б. 
      Қожахметов С. Педагогика мәселелері  / С.Қожахметов // Қазақтың 
тәлімдік ой-пікір антологиясы. Т.2 / құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – 
Алматы:Рауан, 1998. – 291-295  б. 

Ол туралы: 
     Қожахметов Сұлтанбек // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т.6. – 
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. – 15-16 б. 
    Сұлтан Қожахметов (1912-1945) // Қазақтың тәлімдік ой-пікір 
антологиясы. Т.2 / құраст.Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. – Алматы:Рауан, 1998. – 
287 б. 
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http://irbis.psu.kz/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=3020&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D3%98%D0%B1%D0%B4%D1%96%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%BE%D0%B2
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    Алимбекова А. С.Т.Қожахметов еңбектеріндегі дидактиканың кейбір 
мәселелері  / А.Алимбекова  // Бастауыш мектеп. – 2009. – № 4. – 34-35 б. 
    Ещанова Г. Ғалым-педагог С.Қожахметов / Г.Ещанова // Қазақстан 
мектебі. – 2006. – № 1. – 58-59 б. –  1930 жылдары педагогика теориясының 
мәселесіне қатысты ізденістер мен еңбектер қалдырған ғалым-педагог 
Сұлтанбек Қожахметов туралы. 
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КҮНТІЗБЕКТЕ  АТАЛҒАН  ЕСІМДЕРДІҢ 
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кітапханалары күні                     – 17 
Ана күні                                       – 16 
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Балақаев М.Б.                       – 16,185 
Балалар мен жасөспірімдер 
кітабы апталығы                              -7 
Балаубаев С.                         – 22,255 
«Балдәурен»  оқу-сауықтыру 
орталығы                                 -18,203 
Барманқұлов М.К.                      – 4,32 
«Бастауыш  және орта  мектептегі 
оқу программалары мен режимі 
туралы» қаулы                             – 14 
Бахрушин С.В.                             – 15 
Бегалиев Ғ.Б.                        – 21,248 
Бейсенова Ә.С.                            – 7,51 
Бектұрсынұлы Қ.                             - 6 

Бердібай Р.                            – 19,217 
Беркімбаева Ш.К.                 – 16,188 
Бигелдинов Т.Ж.                           -14 
Бүкіләлемдік  кітап және авторлық  
құқық күні                                          -8 
Білім күні                                – 14,147 

В,Г,Ғ 
Верный, Семейдегі алғашқы  
балалар бақшасы                           -22 
Галузо П.Г.                                   – 12 
Гумилев Л.Н.                                – 16 
Ғабдуллин Н.Ғ.                     – 20,232 
Ғабдыров Е.Х.                             -  20 
Ғалымбаева А.Ғ.                           – 20 
Ғалымов Ә.                            – 21, 254 
Ғылым Академиясының                          
Қазақстандық базасы                        - 5 
Ғылым қызметкерлері күні              - 7 

Д 
Датұлы С.                                        – 21 
Дербісәлиев Ә.                       – 15,160 
Дүниежүзілік ақпарат күні             -19 
Дүниежүзілік балалар күні           – 18 
Дүниежүзілік бейбітшілік  
күні                                            -15,168 
Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні – 9 
Дүниежүзілік жастар күні    – 18,205 
Дүниежүзі қазақтарының  
бірінші құрылтайы                      – 15 
Дүниежүзілік пошта күні            – 16 
Дүниежүзілік СПИД құрбандарын 
еске алу күні                                   – 10 
Дүниежүзілік туризм күні      – 15,171 
Дүниежүзілік тіршілік өрісін 
қорғау күні                                 – 11,96 
Дүниежүзілік баспасөз күні          – 10 
Дүниежүзілік ғарышкерлік күні  -7,61 
Дүниежүзілік денсаулық  
сақтау күні                                   – 7,56 
Дүниежүзілік тұтынушыларды 
 қорғау күні                                        - 5 
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Дүниежүзілік қауіпсіз  
интернет күні                                    - 4 
Дүниежүзілік поэзия күні                - 5 
Дүниежүзілік жазушы күні             - 5 
Дүниежүзілік су күні                       – 6 
Дүниежүзілік мейірім күні              - 4 
Дүниежүзілік Қызыл Жарты Ай  
мен Қызыл Крест күні                    -10 

Е,Ж 
Еңбек күні                                      – 16 
Ержанов А.Е.                                 – 15 
Есенжолова Р.Д.                         – 7,59 
«Жалпы білім беретін  мектептер 
оқушыларын оқулықтармен 
тегін пайдалануға көшіру туралы» 
қаулы                                               -19 
«Жалпы білім беретін мектеп 
оқушыларын оқытуды, тәрбиелеуді 
жәнеоларды еңбекке даярлауды одан 
әрі жетілдіру туралы» қаулы         -20 
Жанұзақов Т.С.                        -13,112 
Жаңа жыл                                     – 3,23 
Жаңабаев З.Ж.                         – 12,101 
«Жас ұлан»  ұйымы                – 13,107 
«Жастарға жалпыға бірдей орта білім 
беруге көшуді аяқтау және жалпы 
білім беретін мектептерді одан әрі 
дамыту туралы» қаулы                   -12 
Жерді қорғау күні                            – 7 
Жиенқұлова Ш.                           – 14 
«Жол ашар» акциясы              -14,130 
Жолдасбеков М.                      – 11,82 
Жолдыбаев М.                       – 21,249 
Жұбанова Ғ.А.                              – 19 
Жұмақанов Ә.Р.                             – 7 
Жұмалиев Қ.                         – 20,234 

И,К 
Ильминский Н.И.                          – 10 
Интернационалист жаунгерлерді 
еске алу күні                                     - 4 
Кәкішев Т.                              – 14,127 
Кенжин А.                              – 21,247 
Кеңесбаев І.К.                                 – 4 
Костенко Д.В.                                 – 8 

Көктемгі демалыс                       – 6,39 
Күзгі демалыс                          – 17,199 
Күн күні                                          – 10 

Қ 
Қабдолов З.                              – 19,223 
«Қазақ қыздарының мектептерде 
арнайы орта және жоғары оқу 
орындарында оқуын жақсарту 
шаралары туралы» қаулысы         – 22 
Қазақ тілінің орфографиялық 
ережелері                                        – 22 
«Қазақстан мұғалімі» газеті         – 22 
Қазақстан халқы тілдері күні – 14,151 
Қазақстан халқының  
бірлігі күні                                    – 9,65 
Қазақстанның  БҰҰ-на мүшелігі     - 5 
Қандеков Е.                                     – 21 
Қарабалина О.Ж.                            – 18 
Қасенұлы Т.                             – 21,255 
Қасымов Т.С.                                    – 9 
Қасымұлы К.                                  – 21 
Қирабаев С.С.                              – 6,47 
Қожахметов С.                         – 22,257 
Қонаев Д.А.                                       – 3 
Қоңыратбаев Ә.                        -16,186 
Қоңыратбаев Қ.                      – 21,246 
ҚР Конституция күні             – 14,143 
ҚР мемлекетінің  
рәміздері күні                           – 11,93 
ҚР Тәуелсіздік күні                – 20,226 
ҚР Тұңғыш Президенті күні – 19,212 
Құлекеев Ж.А.                        – 13,115 
Құлжанова Н.С.                     – 13,118 
Құтхожин Х.Ғ.                              – 11 
Қызылорда пединституты           – 17 
Қыраубаева А.М.                    – 11,79 
Қысқы демалыс                      - 20,235 

 
Л, М,Н 

«Лениншіл жас» газеті                – 22 
Мәдениет және өнер 
қызметкерлерінің күні                  – 11 
Мәмбетқазиев Е.Ә.                 -15,157 
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Медицина қызметкері күні          – 13 
Мектепке дейінгі әдістеме  
кабинеті                                        – 22 
«Мектеп» баспасы                       – 12 
Мектеп бітірушілер кеші            – 13 
«Мектепке жол» акциясы    – 14,125 
Меңдешев С.                           – 11,99 
Мұғалімдер күні                   - 17,180 
Мұратбаев Ғ.                               – 22 
Мұсабаев Ғ.Ғ.                      – 18,210 
Мұстафин Ғ.                                 -19 
Мүсірепов Ғ.М.                            – 6 
Найманбайұлы Ә.                       – 21 
Нан күні                                      – 17 
Наурыз мейрамы                     – 6,44 
Наурызбай  батыр                       – 21 
Нұртазин Т.                           - 20,239 

О,Ө,П 
Омаров І.                                     – 16 
Омарова Ж.                                   – 5 
Омбы тілмаштар мектебі            – 22 
Оңдасұлы Б.                           -21,243 
Орал пединституты                     – 22 
Орманов Ғ.                                   – 14  
Орынбор қазақ қыздарына арналған 
мерзімді курстар                            -22 
Орынбор ұлт кадрларын даярлайтын 
курстар                                           -22 
Отан қорғаушылар күні         – 10,68 
Отбасы күні                          – 15,154 
Өтебайұлы Б.О.                           – 21 
Панкратова А.М.                           – 4 
Педагогикалық  ҒЗИ                     -22 
Пушкин А.С.                                   - 4 
Пірәлиев С.Ж.                             – 3,26 

 
Р,С 

Радлов В.В.                                      – 3 
Республикалық Кітап Палатасы  – 12 
Ритман-Фетисов М.И.                  – 19 
Розыбакиев А.                                -17 
Рухани келісім күні                 -17,194 
Саин Ж.                                              -3 
Саран педучилищесі                    – 22 

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу күні                             -11,86 
Семей пединституты                   – 17 
Сералин М.                           – 21,244 
Славян жазбасы,ағарту және 
мәдениет күні                                -11 
Снегин Д.                                    – 17 
Соңғы қоңырау                       -11,77 
Спорт күні                           – 14,138 
Сүлейменов Б.                             -19 

Т,У,Ұ 
Тамыз мәслихаты                – 14,133 
Тауасарұлы Қ.                            – 21 
Таубаева Ш.                         – 15,163 
Теңге күні                              -18,208 
Тлеужанов М.М.                         – 20 
Тоқтабаев Ғ.                         – 16,193 
Төреқұлов Н.                          -21,251 
Уахатов Б.                                     -19 
Уәлиханов Ш.Ы.                           – 9 
Ұлы Отан соғысындағы 
жеңіс күні                               – 10,70 

Х 
Халықаралық адам  
құқықтары күні                    – 19,220 
Халықаралық адамдар  
ынтымақтастығы күні                 – 20 
Халықаралық ауыл  
әйелдері күні                                – 17 
Халықаралық әкелер күні           – 13 
Халықаралық балаларды сауықтыру- 
лагері күні                              -14,121 
Халықаралық БҰҰ күні              – 17 
Халықаралық дәрігерлер күні    – 17 
Халықаралық ескерткіштер мен 
тарихи  орындарды қорғау күні     -8 
Халықаралық қарттар күні          – 16 
Халықаралық құстар күні              – 7 
Халықаралық мектеп  
кітапханалары күні                – 17,196 
Халықаралық музыка күні    – 16,178 
Халықаралық мұрағаттар күні    – 12 
Халықаралық нашақорлыққа 
қарсы күрес күні                            -12 
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Халықаралық сауаттандыру күні – 15 
Халықаралық студенттер күні     – 18 
Халықаралық төзімділік күні      – 18 
бас тарту күні                                 - 19 
Халықаралық балаларды  
қорғау күні                                -11,89 
Халықаралық  жастар күні           – 14 
Халықаралық  жастар  
ынтымақтастығы күні                      - 9 
Халықаралық Олимпиада күні   – 12 
Халықаралық СПИД-ке қарсы  
күрес күні                                 -19,215 
Халықаралық  ана тілі күні            – 4 
Халықаралық  Жер-Ана күні         – 8 
Халықаралық қуыршақтар  
театры күні                                      – 6 
Халықаралық мұражайлар күні   - 11 
Халықаралық балалар  
кітабы күні                                   – 7,53 
Халықаралық  әйелдер күні       – 5,37 
Халықаралық  бақыт күні                – 5 
Халықаралық  би күні                      – 9 
Халықаралық білім күні                  – 3 
Халықаралық  қар күні                    – 3 
Халықаралық  мәдениет күні          – 8 
Халықаралық  отбасы күні      – 11,75 
Халықаралық т еатр күні                 – 7 
Халықаралық ядролық сынақтарға  
қарсы іс-қимыл күні                      -141 

Ш,Ы,І 
Шанин Ж.                                   – 21 
Шаханов М.                                  -13 
Шаяхметов Ж.                            – 14 
Шәмиева А.Ш.                          - 4,36 
Шәріпов Ә.                           – 30,229 
Шөкин Ш.                                    – 16 
Щеголихин И.П.                            – 7 
Ырғыз қыздар училищесі           – 22 
Ізтілеуұлы Т.                        – 13,110 
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АВТОРЛАРДЫҢ, РЕДАКТОРЛАРДЫҢ ЖӘНЕ 
ҚҰРАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ АЛФАВИТТІК КӨРСЕТКІШІ 

 
А 

Абаған Б.                                  – 125 
Абадилова А.                             – 42 
Абайдильданова С.                  – 178 
Абакаева А.Б.                            – 201 
Абакова С.                           – 75,155 
Абданова А.С.                            - 38 
Абдешева  С.                             – 195 
Абдолла С.                               – 145 
Абдракова А.К.                        – 123 
Абдрасилова Б.А.                       – 71 
Абдрахманов С.                         – 50 
Абдрахманова А.Б.                  – 145 
Абдрахманова К.                 – 75,155 
Абдукаримова З.Т.                   – 145 
Абилбакиева Г.Т.              – 156,209 
Абилдаева У.А.                          -139 
Абильмажинова Н.С.               – 145 
Абиш А.Қ.                                   - 97 
Абсатар А.                                – 150 
Абусеитов  Е.                           – 140 
Абылкасымова К.                      – 54 
Абылова Г.К.                           – 145 
Аганина К.Ж.                      – 28,165 
Аглакова Э.                               –  97 
Адамбаев Б.                              – 244 
Адибеков А.К.                          – 211 
Ажғожина Г.                      – 130,131 
Азимова А.                          – 75,155 
Айбасова А.                                – 97 
Айбекова А.                                – 71 
Айдарбеков А.                          – 249 
Айдарқызы А.                     – 54,237 
Айжігітова Н.                           – 123 
Аймағамбетов А.                      – 200 
Айманов К.                            – 25-26 
Аймаханова А.Е.              – 201,227 
Аймұханов Б.Қ.                          – 68 
Айсина Г.                                  – 197 
Айталы А.                          – 150,153 
Айтбаев Г.Қ.                              – 221 

Айтбаев Ғ.К.                              – 109 
Айтбайұлы Ө.                            – 115 
Айтжанова  Ж.                     – 42,155 
Айтпаева С.                                 – 91 
Айтымбетова Н.                          – 95 
Айшуақов М.                             – 237 
Айымбетов А.                             – 63 
Акашаева Л.                                – 78 
Акперова А.Т.                           – 176 
Ақаева Ғ.                                      – 95 
Ақжарбай  М.М.                        – 201 
Ақжігітова Б.                          – 38,95 
Ақкөзөва Қ.                                - 155 
Аққайыр Ж.                     – 42,54,155 
Ақмұқанова Б.                           – 244 
Ақтаев С.                                   – 253 
Ақтамбердиева З.                      – 169 
Ақшолақов Т.                            – 234 
Ақылбекова Ә.                              -38 
Ақылова Ж.Б.                            – 182 
Ақыпбекұлы Ө.                         – 106 
Ақышев Н.                                   – 50 
Алгуатова Ж.К.                         – 123 
Алдабергенқызы Т.             – 53,103 
Алдажұманов Қ.                          – 87 
Алдашев Ж.                                - 244 
Алекпаева Л.К.                          – 197 
Алимбекова А.                          – 258 
Алимбекова Г.Б.                       – 182 
Алимбетова А.                          – 140 
Алипкалиева А.                          – 38 
Алкая Э.                                      – 85 
Аллаберген Д.                             – 87 
Алмасбеков Н.Е.                       – 102 
Аманжол Қ.                                 – 53 
Аманжол Н.                               – 168 
Аманжолов С.М.                       – 195 
Аманова А.С.                            – 197 
Амренова М.                             – 197 
Анаш Д.           - 91,103,106,119,125, 
                                 135,150,172,182 
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Андасова Ж.М.                            – 58 
Анесова Г.Ж.                               – 91 
Апахаева М.Х.                           – 201 
Арстанова С.А.                  – 140,171 
Арыққарақызы Е.                       – 54 
Арын Е.                               -145,195 
Арынова Г.М.                             – 42 
Арыстанова   Ш.                       – 195 
Асаинова М.                              – 123 
Асан Ж.                                        – 31 
Асан М.                             – 135,150 
Асанкелдіұлы А.                      – 142 
Асилова А.А.                            – 155 
Асқар О.                                    – 227 
Асубаев Б.                            – 52,191 
Асұқанбаева Г.                           – 42 
Асылбеков М.                           – 247 
Атаева А.                                  – 140 
Аувакир Б.                                  – 43 
Ауғанбаева А.М.                       – 153 
Аупбаев Ж.                         – 175,231 
Аухадиев К.                              – 106 
Ахет М.                                      – 176 
Ахмедалиева Д.У.                – 91,155 
Ахмедов Ғ.                                 – 248 
Ахмет А.                                      – 87 
Ахмет Б.                                       – 49 
Ахмет К.                                – 66,128 
Ахметбекова А.С.                      – 176 
Ахметқалиев Н.Н.                       – 97 
Ахметова А.                                – 221 
Ахметова А.С.                            – 155 
Ахметова Г.                                  – 71 
Ахонова А.К.                                – 76 
Аюбаева А.                                 – 153 
Аюбекова К.                               – 145 
Аюпова А.Н.                                – 91 
Аязбаева Г.Т.                              – 216 

Ә 
Әбдезұлы   Қ.                               – 224 
Әбдиева А.М.                              -  167 
Әбдиманұлы  Ө.                   – 163,224 
Әбдібек С.                               – 66,123 
Әбдіғұлов Р.                                 – 175 

Әбдікәрімов С.                          – 100 
Әбдіқалықова Г.                   – 38,106 
Әбдіқалықова Е.                        – 111 
Әбдіқұлова Р.                             - 176 
Әбділда   Қ.                                - 171 
Әбділда Ш.                                  -150 
Әбдіманапов  С.                          – 50 
Әбдір К.                                       – 81 
Әбдірайымова  А.                – 71,169 
Әбдірахманов А.                        -115 
Әбдірахманов Т.                        – 245 
Әбдірәсілов Қ.                           – 106 
Әбдірова К.                                  – 81 
Әбенайұлы Т.                               - 45 
Әбенова И.                                 – 131 
Әбжанов Х.                             – 45,87 
Әбуов Ж.                                    – 213 
Әбілғазиева А.                           – 221 
Әбілғазы Ә.                                – 125 
Әбілдақызы Қ.                           – 129 
Әбілдинов Қ.                              – 139 
Әбілқайырова Н.Н.                     – 66 
Әбілмәжынқызы С.                     – 50 
Әбілмәжінова С.                     – 52,53 
Әбіш М.                                      – 171 
Әбіш Т.                                         – 78 
Әбішева  С.                                 – 182 
Әбішева Р.                                    – 31 
Әбішева Т.                            – 58,216 
Әдуова Г.                                      - 81 
Әдібаев Х.                            – 74,223 
Әділбеков З.Ж.                          – 165 
Әділжан Б.                                 – 221 
Әжібекұлы М.                              - 81 
Әжіғалиева М.                           - 156 
Әзизұлы М.                               – 153 
Әкебаев Б.                                   – 87 
Әкімов Т.                                   – 175 
Әлахунова Б.                               – 37 
Әленов Т.                                   – 145 
Әлиев Ж.                                    – 178 
Әлқожаев К.                                 - 76 
Әлмашұлы Ж.                     – 176,253 
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