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Ұлы Жеңіске – 72 жыл!

Тоқсан бес
жаста

Біз Қызан ауылына келген сәтте-ақ
қарт жауынгер Тілембай Телбаев қарияның
үйін тез тауып алдық. Ол балдағына
сүйеніп, үй алдында күншуақтап, немерелерімен «әңгіме-дүкен» құрып отыр екен.
- Ассалаумағалейкум! - деп біз екі
қолымызды бірдей ұсындық.
- Мың бол қарағым, кімде болсаң
сау бол, біреулер бір қолын созады. Сондайда мен ұрысып тастаймын, «әй, сенің
сол қолың қайда, әлде баяғыда майданға
тастап кетіп пе едің» деп. Бірақ, енді, олар
жастар ғой, бәрі бірдей жөн-жобаны біле
бермейді.
Сөзден сөз шығып, ол алдымен
Елбасының атына жылы лебіз білдіріп,
«қазір қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған
заман келді ғой» деп жүзі жадырап отырды.
Содан соң біздің сауалымызға орай өз өмір
жолын, қанды қырғын жорықтары туралы
есте қалғандары мен ойға оралғандарын
баяу ғана сөйлеп, сонау көкжиекке қарап
көз тастап отырды. «Биыл жаңбыр жауа ма
екен, екі-үш жыл бойы бізде қуаңшылық
болып тұр» деп бір қойды.
Тілекең 1922 жылы Бозашының
«Ашыорпа» деген жерінде дүниеге келген. Әкесі Телбай кезінде өзіндік дөңгелек
шаруасы бар адам екен. Анасы Қасина 10
қыз, 5 ер бала туған. Бірақ одан 3 қыз, 3 ер
бала тірі қалады. Кеңес үкіметі орнағаннан
кейін Тілекеңнің әкесін «молдашылығың
бар қажының баласысың» деп жазықсыз
жаламен бес жыл бойы абақтыға жабады.
Содан Тілекеңдер күнелтіс қуып, Таушық
кентіне келеді де, осында жетінші сыныпты бітіреді. Әкесі Телбай айдаудан қайтып
оралған соң, Ақшымырау жағына қайта

көшеді.
Ұлы Отан соғысы басталғаннан кейін
Тілекең майданға шақырылып, Чкалов қаласының Бузулук деген жерінде
әскери дайындықтан өтеді. Жорық жолы
қалмақ даласынан басталады. Бұл Кеңес
әскерилері үшін өте ауыр алапат соғыс
болады. Бес қаруы сай неміс фашистері
бас көтертпей қояды. Теп-тегіс жерде
бұта да сирек. Кеңес жауынгерлеріне
қару-жарақ жетіспей жатты. Үсті-үстіне
тың күштер келтірілгенмен жау жағы
басым түседі. Мыңдаған жауынгер оққа
ұшып, қыршынынан қиылды. Ақыры
жау Сталинград бағытына қарай ойысты.
Кеңес әскерлері «Қалмақ қырғыны» деген ат қойылып, айдар тағылған жойқын
ұрыстардан кейін Сталинград майданына
барып қосылады. Бұл 1942 жылдың қараша
айы болатын. Қала тегістей өрт құшағына
оранады. Қазіргі «Мамай қорғаны»,
«Красный октябрь» заводы аудандарында
адам айтқысыз сұрапыл соғыстар болды.
Гитлершілдердің сойқанды соғыс машинасы Еділден өтіп шығысқа қарай шығып
кету үшін жанталасты. Сөйтіп күндіз-түні
бірдей шайқастар гүрсілі бір тынған жоқ.
Тілекең де өзінің «Максим» деп аталатын
пулеметімен жауға оқ боратып, талайын
жер жастандырды. Сталинград қаласы
от пен түтінге көмілді. Қала бірнеше күн
бойы лапылдап жанып жатты. Мұның себебі бұрынғы ескі қала жақ беті ағаштан
қиып салынған екен. Ауа өртенген
металдың жағымсыз иісіне толып тұрды.
Сол кезде Жоғарғы Бас Қолбасшының
«Ни шагу назад!» деген №227 бұйрығы
шықты. Жау жағы да өліп-тірілгеніне
қарамай алға ұмтылды. Бірақ қаншама
тырысқанымен қанқұйлы жау тізе бүгуге
бәрібір мәжбүр болды. Амал не, сол
күндердің бірінде Тілекеңнің сол жақ
жамбасына снаряд жарқыншағы тиіп, естүсінен айырылып, ауыр жараланды. Осылайша қансырап жатқанда өз ротасының
бір жауынгері оны бес шақырымдай жердегі дала госпитальіне арқалап апарады.
«Сол азаматтың кім екендігін білмей, әлі
күнге дейін армандамын. Ол орыс еді,
бірақ біз майданда ұлтқа бөлінбеуші едік»
- деп Тілекең бұл күндері ауыр ойға шомады. Сөйтіп №193 атқыштар дивизиясының
57 полкінің жауынгері Тілекең майдандағы
ерлігі үшін «Отан соғысы» орденімен, бес
рет Жоғарғы Қолбасшының алғыс хаттарымен марапатталған. Тілекең бұдан соң
Горький қаласындағы әскери госпитальда
айлар бойы ұзақ емделеді. Ақырында сарапшы комиссия «жарамсыз» деп тауып,
бірінші топтағы мүгедек есебінде елге
қайтарады. Госпитальда жатып ол «есеп-

шілік» мамандық алып шығады. «Майданнан еңбекке жарамды
болып қайтарылатын жаралы жауынгерлерді оқытып, қосымша
мамандықтар берілсін» деген сол кезде қатаң талап болған еді.
Елге келген соңда бірер жылдан кейін ол колхозда есепші,
жанар-жағар май қоймасының меңгерушісі болып абыройлы,
қалтқысыз қызмет атқарды. Отбасында үш ұл, екі қыз балалы
болды. Қазіргі кезде солардың үлкен қамқорлығына бөленіп
отыр.
Тілекең бізбен қоштасар сәтте: «Ұлы Жеңіске де 72 жыл болып қалды ау... Жыл сайын 9 мамыр күні ауыл орталығындағы
соғыстан қайтып оралмаған боздақтарға арналып орнатылған ескерткіш кесенесіне барып, басымды иіп, дұғамды оқып тұрамын»,
-деп ауыр күрсінді.

Гвардия
лейтенанты

Тәжібай Жылқыбеков
1912 жылы Маңғыстау
ауданында туған. 1930
жылы
қуғын-сүргін,
босқындық
жылдары
Түрікменстанның Бекдашы жеріндегі «Карабугазгол сульфат» кәсіпшілігіне
көшіп барып, сол жақта
жеті жылдық мектепті
бітіріп, мұғалім жетіспегендіктен 17 жасында бастауыш мектепте мұғалім
болған. Бұдан соң Ұлы
Отан соғысына дейін
поселкелік Кеңесте хатшылық қызмет атқарған.
Майданға
1941
жылдың желтоқсан айында шақырылып, Орынбор қаласында әскери
дайындықтан өткен. Ол
Сталинград, Курск, Орел, Украина, Белоруссия қалаларын жаудан азат ету жойқын ұрыстарына қатысты. Будапешт қаласын
азат етуде ауыр жараланып, бір аяғынан айырылды. Ол взвод командирі, гвардия лейтенанты болған жауынгер. Майданда жүріп
«Қызыл жұлдыз» орденімен, бірнеше медальдармен, Жоғарғы
Бас Қолбасшының Алғыс хаттарымен марапатталған. Елге 1945
жылдың шілде айында оралады.
1947 жылы Маңғыстау ауданының Таушық кентіне қоныс
аударып, осындағы аудандық тұрмыс қажетін өтеу комбинатында көп жылдар бойы етікші, ұста, аудандық №302 жол
бөлімінде күзетшілік жұмыстарды жасаған. Майданда взвод командирі, гвардия лейтенанты болған Тәжібай Жылқыбеков 1994
жылы 82 жасында тәңір ажалынан өмірден өтті. Ол Ұлы Жеңіс
мерекелерінің атаулы жылдарында медальдармен марапатталды. Артында жұбайы Тұрсын, ұл-қыздары Сағындық, Көптілеу,
Айсұлу, Жансұлу, бірнеше немере шөберелері қалған.
Аллаберген Қонарбаев,
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі.
Маңғыстау облысы,
Маңғыстау ауданы

Еркін баға

Астана қаласы Есіл ауданына қарасты
орта
мектептердің
директорларының
қатысуымен
Елбасы
Нұрсұлтан
Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауын талқылауға арналған дөңгелек
үстел өтті. «Қазіргі уақытта білім
саласының алдында өте үлкен мәселелер
бар. Білімді ұрпақ – қоғамымыздың
болашағы. Сондықтан жүйелі түрде бас
қосып, алдымызда тұрған барлық өзекті

Қаз Ақпарат

Өте
орынды

мәселені жіті талқылап отыруға тиіспіз.
Өздеріңізде білесіздер, Президентіміз
оқушыларды отансүйгіштікке, бірлік пен
толеранттылыққа
баулу
бағытындағы
жұмыстарды күшейтуді тапсырған болатын.
Осыған орай бүгін елорданың Есіл ауданына қарасты мектептердің директорларымен, оқу ісі жөніндегі меңгерушілермен
осы мәселелерге қатысты пікір алмасатын
боламыз», - деді дөңгелек үстел отырысын ашқан Астана қалалық мәслихатының
депутаты, №17 гимназияның директоры
Рамзия Өмірбаева. Шара барысында №17
гимназиясының орыс тілі мен әдебиеті
мұғалімі Айгүл Өтеубаева ағымдағы жылы
екі кезеңмен өткізілетін Ұлттық бірыңғай
тестілеуге кеңінен тоқталды. «Өздеріңізде
білетіндей,
биыл
Ұлттық
бірыңғай
тестілеудің форматы өзгертіліп, екі кезеңмен
өтетін болады. Осыған байланысты біздің
жұмысымыздың да өзгеретіндігі түсінікті.
Жалпы Елбасы Жолдауында ұстаздар
қауымының да өзгеруі, білім мазмұнымыз 1сыныптан бастап жаңғыруы керектігін баса
айтқан болатын. Демек, ҰБТ форматының
өзгеруі де орынды. Өзім №17 гимназияның
мұғалімдерді
жаңа
әдістерге
баулу
жөніндегі жаттықтырушысымын. Биыл
12 мұғалімді жаңартылған бағдарламаға
сәйкес дайындадым», - деді ол. Дөңгелек
үстел отырысында Елбасының Жолдауы,
таяудағы «Болашаққа көзқарас: қоғамдық
сананы жаңғырту» мақаласы жан-жақты
талқыланып, білім берудің рөлін арттыру,
үш тілде оқытуды енгізу мәселелері сөз
болды.
Марлан Жиембай

“Қазақстан
мұғалімі”
газетіне әр айдың
10-ына дейін
жазылсаңыз, келесі айдан бастап
қолыңызға тиеді.
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РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ

ЖӘНЕ

Білім алушыларды қорытынды
Білім алушыларды қорытынды аттестаттау - тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін, олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында
жүргізілетін рәсім.
Өткізу формасы: мектеп бітіру емтихандары.
Өткізілетін орны: түлек оқитын мектеп базасы.
Өткізу мерзімі: шамамен 29.05-09.06.
№
міндетті

1
2
3
4

таңдау

5

Пәндер
Ана тілі мен әдебиеті (оқыту
тілі)
Алгебра және анализ
бастамалары
Қазақстан тарихы
Қазақ тілі (орыс, өзбек,
ұйғыр ж/е тәжік тілдерінде
оқытылатын мектептерде)
Орыс тілі (қазақ тілінде
оқытылатын мектептерде)
Физика, химия, биология,
география, геометрия,
дүниежүзі тарихы, әдебиет,
шет тілі (ағыл., француз, неміс
тілі), информатика

Емтихан
формасы
Жазбаша
– эссе
Жазбаша
емтихан
Ауызша
(билетпен)
Тестілеу

Уақыты

80 минут

(Жаратылыстану-математикалық бағыт)

Эссе тақырыптары мектеп бағдарламасы бойынша 10,11-сыныптардағы қазақ әдебиеті пәнінің қоғамдықгуманитарлық және жаратылыстану-математика бағыттарына арналған оқулық пен хрестоматияда екі бағытқа да
ортақ енгізілген авторлар мен олардың шығармалары бойынша дайындалды.
№
1.

Тестілеу

80 минут

Емтихандар жайлы қысқаша:
1. Ана тілі мен әдебиеті – 10 тақырыптан біреуін таңдайды. Эссе 250-300 сөзден
тұруы қажет. Эсседе оқушы тақырыпқа сай мәселе көтеруі, дәлелдер мен дәйектер
келтіріп, өз пікірін, негізгі идеясын жүйелі түрде жеткізіп, ой түйіндей білуі қажет.
2. Алгебра және талдау бастамалары – 5 тапсырмадан тұрады. Тапсырмалар
математикалық фактілер, түсініктер және тәсілдерді меңгеру деңгейін, есеп пен
логикалық тапсырмаларды шешу қабілетін, функционалдық сауаттылықты тексеруге арналған.
3. Қазақстан тарихы – Билетте 3 сұрақ. Екеуі Қазақстан тарихының негізгі
бөлімдерінен алынған теориялық сауал, 3-ші сұрақ шығармашылық тұрғыдағы тапсырма (карта, кескіндер, портреттер, хронологиялық кескіндерді пайдалану т.б.).
4. Қазақ тілі (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытылатын мектептерде) және орыс тілі (қазақ мектептерінде) – 40 тест сұрақтан, 3 блоктан тұрады:
Лексика-грамматикалық – 20 тест тапсырмасы;
Тыңдалым – 10 тест тапсырмасы (2 мәтін);
Оқылым – 10 тест тапсырмасы (2 мәтін).
Таңдау бойынша 1 пәннен – Физика, химия, биология, география, геометрия,
дүниежүзі тарихы, әдебиет, шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілі), информатика пәндерінің біреуін таңдайды (қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстануматематикалық оқу бейіні ескеріледі).
Тест 40 тапсырмадан тұрады, оның ішінде: 20 – берілген бес жауаптың ішінен
бір дұрыс жауапты таңдауға; 20 – берілген бірнеше жауаптың ішінен бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауға арналған.
Жазбаша және ауызша емтихандарды бағалау өлшемшарттары болады.
Емтихан бағаларымен келіспеген жағдайда, емтихан аяқталғаннан бастап келесі
күнгі сағат 13.00-ге дейін емтихан комиссиясына өтініш беруге болады.

Жалпы білім беретін оқу орындарының негізгі
мектеп (9-сынып) бітірушілеріне 2016-2017
оқу жылында қазақ тілі мен әдебиетінен бітіру
емтиханында ұсынылатын

жазба (шығарма) жұмысының
ашық тақырыптары

1. Аталар сөзі-асылдың көзі (мақалмәтел, бата-тілектер туралы)
2. Аңыз әңгімелер-халық шежіресі
3. Ел қамын ойлаған ер Қамбар
(«Қамбар батыр» жыры бойынша)
4. Шешендік өнердің ұлы тұлғалары
(Төле, Қазыбек, Әйтеке билер)
5. «Белгілі қанша жұртқа атым –
Сара» («Біржан мен Сара» айтысындағы
Сара бейнесі)
6. Айтыс – қазақ халқының сөз
өнерінің биік шыңы
7. «Түркі халқы үшін
Түнде ұйықтамадым,
Күндіз отырмадым...» (ежелгі дәуір
әдебиеті туралы)
8. «Туған айдай нұрланып, дулыға
кидім өкінбен...» (ХV-ХVІІІ ғ.ғ. жыраулар поэзиясы)
9. Алмастай өткір сұңғыла жыр
(жыраулар поэзиясының өзіндік ерекшелігі)
10. Ыбырай әңгімелеріндегі еңбек
тақырыбы (Ы.Алтынсариннің 175
жылдығы)
11. Абайдың сөзі – ақылдың кені
(Абай қара сөздері бойынша)
12. «Мақсұтым – тіл ұстартып, өнер
шашпақ» (Абай өлеңдеріндегі өнербілім тақырыбы)
13. Ж.Жабаев шығармаларындағы
патриотизм
14.
С.Торайғыровтың
саяси-

Қазақ тілі мен әдебиетінен эссе тақырыптары

3 сағат
5 сағат

идеялық лирикасы (поэмалары мен лирикалары бойынша)
15. Мағжан-лирик ақын
16.
М.Әуезовтің«Абай
жолы»
эпопеясындағы бала Абай бейнесі
17. «Ұлпан» романы – аналардың
асыл бейнесі (Ғ.Мүсіреповтің 115
жылдығы)
18. І. Есенберлиннің «Көшпенділер»
трилогиясының тарихи романға тән
ерекшеліктері
19. М. Мақатаев поэзиясындағы
саяси-азаматтық, философиялық және
табиғат лирикасы
20. Ғ. Мүсіреповтің драматургиясының көркемдік ерекшеліктері
21. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы
– халқымыздың ұлы мұраты
22. «ЭКСПО – 2017» халықаралық
көрмесі – ел мәртебесі
23. Жолдау-сәулетті өмір кепілі
(бейбітшілік пен тұрақтылық туралы
ҚР Президентінің жолдауы)
24. Тәуелсіздік – елімнің жарқын
болашағы
25. Ана – ардақты есім
26. Сен де бір кірпіш дүниеге...
27. Ел келбеті – Астана
28. Менің үш бақытым
29. Ой түбінде жатқан сөз (оқушыларды толғандырған мәселе жөнінде)
30. Қазіргі айтыс өнеріндегі айтыскер қыздар

аттестаттау

Э
г
о

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Тақырыптар
Махамбет өлеңдеріндегі («Қара нар керек біздің бұл іске», «Қызғыш құс»,«Еңселігім екі елі») ақын көңіл
күйін танытатын жолдарды талдап жазыңыз.
Дулат Бабатайұлының «Еспенбет» дастанындағы жас батыр Еспенбеттің ерлік істерінің көрінісін дәлелдер
арқылы жеткізіп жазыңыз.
«Сүйінбай мен Қатаған айтысындағы» Сүйінбай қолданған бейнелі сөздер мен әдемі әсірелеулердің
көркемдік қуаты жайлы көзқарасыңызды дәлелдер арқылы жеткізіп жазыңыз.
Қашаған Күржіманұлының «Оразалы», «Байларға» өлеңіндегі әлеуметтік мәселелерді талдаңыз.
Шортанбай Қанайұлының «Зар заман» өлеңіндегі заманның зарлығы мен тарлығының белгілерін дәлелдер
арқылы талдап жазыңыз.
Мұрат Мөңкеұлының «Қыз» өлеңіндегі қыз сипатын әнші-ақындар шығармашылығындағы қыз бейнесімен
салыстыра талдап жазыңыз.
Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің «Ғибратнама» өлеңіндегі бұлбұл мен қаршыға диалогі арқылы жеткізгісі келген
автор ойын талдап жазыңыз.
Ы.Алтынсариннің «Дала қоңырауы» екендігін дәлелдеп жазыңыз.
Абай Құнанбаевтың «Он тоғызыншы қара сөзіндегі» естілік пен білімділікке қандай адам жетіп, қалай
жүзеге асыра алатынын өмірлік деректер арқылы дәлелдеп жазыңыз.
Абай Құнанбаевтың «Ескендір» поэмасындағы ақын жеткізген Ескендірдің әлсіздігін талдап жазыңыз.
Шәкәрім Құдайбердиев «Жастарға» өлеңінде жастарды неге Абай арқылы түзеткісі келеді?
Ш. Құдайбердіұлының «Еңлік-Кебек» поэмасындағы Еңліктің қазақ қызына кереғар мінездерін талдап
жазыңыз.
Сал-серілердің (әнші-ақындар) көтерген мәселесін, қозғаған тақырыбын талдап жазыңыз.
Әнші-ақындардың өлеңдеріндегі серілік табиғатын талдап жазыңыз.
Сал-серілердің тағдырына әсер еткен әлеуметтік мәселелерді талдап жазыңыз.
Жаяу Мұсаның қиянатқа қарсы жазылған «Ақ сиса» өлеңіндегі оптимистік ой-толғамдарға дәлелдер келтіре
жазыңыз.
Сал-серілердің (әнші-ақындар) өлеңдеріндегі қыз сипатын талдап жазыңыз.
Үкілі Ыбырайдың «Қалдырған» өлеңіндегі астарлы ойды талдап жазыңыз.
Мұхит Мералыұлының «Зәуреш», «Айнамкөз», «Дүние-ау» өлеңдеріндегі ғашықтық сезімін жеткізуде
қолданған ақынның көркемдік тәсілдерін талдап жазыңыз.
Мәди Бәпиұлының «Қарқаралы», «Қаракесек» өлеңдері арқылы ақын өмірінің көрінісін талдап жазыңыз.
Біржан салдың «Теміртас» өлеңіндегі ақын өмірінің көріністерін талдап жазыңыз.
Ақан серінің «Құлагер» өлеңіндегі Құлагердің сипатын талдап жазыңыз.
Әсет Найманбайұлының «Салиха-Сәмен» поэмасы мен ғашықтық жырларындағы жігіт сипатын талдап
жазыңыз.
Балуан Шолақтың «Ғалия» өлеңіндегі ғашықтық сезімін жеткізуде қолданған ақынның көркемдік тәсілдерін
талдап жазыңыз.
Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақ салты» өлеңіндегі қазақ халқының психологиясын талдап жазыңыз.
М.Дулатов автор ретінде «Бақытсыз Жамал» романындағы үстем тап өкілдерін жақтаушы ма, әлде даттаушы
ма?
М.Жұмабаевтың «Толқын» өлеңін адам өмірімен байланыста қарауға бола ма? Көзқарасыңызды дәлелдер
арқылы талдап жазыңыз.
М.Жұмабаевтың «Қойлыбайдың қобызы» дастанындағы
бәйгеге қобыз қосу көрінісін баяндап жазыңыз.
Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы Ақбілек бейнесін ашудағы автор тәсілін талдап жазыңыз.
Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы кейіпкерлердің өмір үшін күресін талдап жазыңыз.
С.Сейфуллиннің «Сыр сандық» өлеңіндегі нағыз досқа тән қасиеттерге өз көзқарасыңызды танытып, сыни
талдау жасаңыз.
І.Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасындағы «Бай-бай, Құлагерім!..» жоқтауындағы ақын өміріндегі
Құлагердің орнын білдіретін өлең жолдарын талдап жазыңыз.
І.Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасындағы Сағынай асы мен М.Әуезовтің «Абай жолы» романэпопеясындағы Бөжей асының ұқсастықтары мен ерекшеліктерін салыстырып жазыңыз.
М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» драмасындағы сөз бен мінез (характер-адамның ішкі сипаты) жасаудағы
шеберлігін дәлелдер арқылы талдап жазыңыз.
М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» драмасындағығашықтардың жан түршігерлік өліміне әкелген билер шешіміне
көзқарасыңыз қандай?
С.Мұқановтың «Сұлушаш» поэмасындағы ғашықтар махаббатының діңгегі Сұлушаш па, әлде Алтай ма?
Т.Ахтановтың романға «Шырағың сөнбесін» атауын беру себебін оқиға желісіндегі дәйектер арқылы
дәлелдеп жазыңыз.
С.Мәуленовтің «Түбірлер», «Құлын» өлеңдеріндегі автор ойын талдап жазыңыз.
Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман-диалогіндегі автор(Ә.Нұршайықов) сөздері арқылы батыр
бейнесін сомдап жазыңыз.
М.Мақатаевтың «Ақ кимешек көрінсе» өлеңіндегі әже туралы ойларын әдеби туындылардағы әжелер
бейнесімен байланыстыра отырып, талдап жазыңыз.
М.Мақатаевтың «Дариға-жүрек» шағын поэмасындағы Дариға-жүрек кім?
М.Шахановтың «Ғашықтық ғаламаты» өлеңіндегі ғашықтық сезімге қатысты көзқарастарға өз пікіріңізді
білдіріп, талдап жазыңыз.
С.Жүнісовтің «Заманай мен Аманай» повесіндегі табиғат күшіне адамдар қарсы тұра алды ма?
Қадыр Мырза Әлидің «Өмірдің өзі қызық-ақ» өлеңіндегі оқырманына ой тастайтын сөздер өлең идеясына
сәйкес пе?
Қ.Жұмаділовтің «Тағдыр» романындағы: «Бәріміз де пендеміз ғой... Бір-бірімізді сөге-жамандамай, жақсы
көңілмен еске алатын болайық» - деген түйін сөзге әкелген қандай құндылық?
Алаш ардақтылары көтерген ұлттық идеялардың бүгінгі күні жүзеге асқандығын дәлелдеңіз.
Астана – Тәуелсіздіктің жемісі. Өз көзқарасыңызды дәлелдеңіз.
Бүгінгі жастар бойынан Шортанбай Қанайұлының «Зар заман» өлеңіндегі ақын сынаған ұл мен қыз қылығы
кездесе ме? Екі заман кезеңіне салыстыра талдау жасаңыз.
Бүгінгі күннің жігіттеріне тән қасиеттерді Абай Құнанбаевтың «Жігіттер, ойын - арзан, күлкі қымбат»өлеңіндегі жігіттің мінез-құлқы, қасиеттерімен салыстырып талдаңыз.
Өз аймағыңыздағы Ұлы Отан соғысы жауынгерінің бейнесі Қ.Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңыз»
поэмасындағы батыр бейнесіне пара-пар келетінін салыстырып жазыңыз.
Өз өміріңіздегі әжелерді М.Мақатаевтың «Ақ кимешек көрінсе» өлеңіндегі ақынды табындырған әже
бейнесімен салыстыра талдап жазыңыз.
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Қазақ тілі мен әдебиетінен эссе тақырыптары
(Қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

Эссе тақырыптары мектеп бағдарламасы бойынша 10,11-сыныптардағы қазақ әдебиеті пәнінің қоғамдықгуманитарлық және жаратылыстану-математика бағыттарына арналған оқулық пен хрестоматияда екі бағытқа да
ортақ енгізілген авторлар мен олардың шығармалары бойынша дайындалды.
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Тақырыптар
Махамбеттің «Қара нарға» артқан жүгіне қазіргі уақытта сіз өз тарапыңыздан қандай міндеттерді жүктер
едіңіз?
Дулат Бабатайұлының «Еспенбет» дастанында Еспенбеттің нағашысынан қалауы Ақбөрте болуының себебін
дәлелдеп жазыңыз.
«Сүйінбай мен Қатаған айтысында» Сүйінбайдың:
...Іздегенім осы еді,
Өз-өзінен қағынып,
Қатаған сөзден жаңылды.
Қызып тұрған темірге
Өзі келіп қарылды,- деуі айтыстың тағдырын шешкен сөз болғандығын дәлелдеп жазыңыз.
Қашаған Күржіманұлының «Есқали сұпыға айтқаны» өлеңіндегі байлықтар таласын өз көзқарасыңызбен
дәлелдеп жазыңыз.
Мұрат Мөңкеұлының «Қыз» өлеңіндегі қыз сипаты мен сал-серілер өлеңдеріндегі қыз бейнесін салыстыра
талдап жазыңыз.
Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің «Ғибратнама» өлеңіндегі астарлы ойды сыни көзқараспен талдап жазыңыз.
«...дәулетті өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп-жеп, өзім тұтынсам, мал берген
иесіне күнәлі болармын деп қорқамын» дегенЫ. Алтынсариннің «Атымтай Жомарт» әңгімесіндегі Атымтай
сөзі қорқуға тұрарлық па?
Абай Құнанбаевтың «Он тоғызыншы қарасөзіндегі» «қандай» мен «қалайға» жауап беріп, өз
көзқарасыңызды талдап жазыңыз.
Абай Құнанбаевтың «Ескендір» поэмасында Аристотель сөзі арқылы берілген негізгі ойға қатысты сыни
көзқарасыңызды дәлелдеңіз.
Абай Құнанбаевтың «Ескендір» поэмасындағы кейіпкер Ескендір мен тарихи тұлға Ескендірді салыстыра
талдап жазыңыз.
Шәкәрім Құдайбердиевтің «Жастарға» өлеңінде Абайды үлгі етудің себебін талдап жазыңыз.
Ш. Құдайбердіұлының «Еңлік-Кебек» поэмасындағы ғашықтар тағдырын автордың қайғымен аяқтау
себебін талдап жазыңыз
Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің «Ғибратнама» өлеңіндегі астарлы ойды сыни көзқараспен талдап жазыңыз.
Сал-серілердің жеке тағдырына әсер еткен әлеуметтік мәселелер ме, әлде ғашықтық па?
Жаяу Мұсаның қиянатқа қарсы күрестің айбынды ұранына айналған «Ақ сиса» өлеңі – Шорман тұқымына
бағытталған тоқтау сөз. Пікіріңізді дәйектерге сүйеніп, дәлелдеп жазыңыз.
Мұхит Мералыұлының «Зәуреш», «Айнамкөз», «Дүние-ау» өлеңдеріндегі ғашықтық сезімі қалай
жеткізілген?
Үкілі Ыбырай өлеңінің «Қалдырған» аталуына себепкер болған ойларды талдап жазыңыз.
Балуан Шолақ «Ғалия» өлеңінде ғашықтық сезімін қалай жеткізген?
Мәди Бәпиұлының «Қарқаралы», «Қаракесек» өлеңдері арқылы ақын өмірін болжай отырып, талдап
жазыңыз.
Біржан салдың «Теміртас» өлеңінің туу себебін ақынның өмірлік деректері арқылы талдап жазыңыз.
Ақан серінің «Құлагер» өлеңіндегі тұлпары Құлагердің ақын өміріндегі орнын талдап жазыңыз.
Әсет Найманбайұлының «Салиха-Сәмен» поэмасы мен ғашықтық жырлардағы жігіттердің сүйгені үшін
күресін талдап жазыңыз.
М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романындағы үстем тап өкілдерінің мақсатын қаншалықты сенімді суреттей
алды?
Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы қазақ қызының өсу жолының ұлы намыс жолы екендігін дәлелдеп
жазыңыз.
М.Жұмабаевтың «Толқын» өлеңінде толқын біресе бала болса, біресе ғашықтарға айналады, ең соңында
өледі. Ақынның өлең жолдарында қандай қозғалыс, қандай әрекет жатыр?
М.Жұмабаевтың «Қойлыбайдың қобызы» дастаны аңызға, тарихи белгілі оқиғаларға құрылғандығын
талдап жазыңыз.
С.Сейфуллин «Сыр сандық» өлеңіндегі достықта кездесетін сатқындыққа сенерлік дос таңдай білмеген адам
кінәлі ме, әлде адал досқа сатқындық жасаған адам кінәлі ме?
І.Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасындағы «Бай-бай, Құлагерім!..» жоқтауындағы ақын мен тұлпар өмірі
ажырамас тұтастық па?
І.Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасындағы Сағынай асы мен М.Әуезовтің «Абай жолы» романэпопеясындағы Бөжей асынан мысал ретінде дәлелдер ала отырып, ас беру дәстүрі туралы талдап жазыңыз.
М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы Бөжей асын Абайға жүктеу себебін талдап жазыңыз.
М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы Абайдың Бөжей асындағы азаматтығы елге танылу ма,
елді таныту ма, жоқ әлде есейгендік пе?
М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» драмасында Кебектің: «Бағың ашылатын күн болар ма, әлде сорға туған
сорлымысың, бейшара?!» деуі шарасыздық па, әлде әлсіздік пе? Өз көзқарасыңызбен дәлелдеп жазыңыз.
М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» драмасын Абыз сөзімен бастап, Абыз сөзімен аяқтауында қандай сыр жатыр?
С.Мұқановтың «Сұлушаш» поэмасындағы Сұлушаштың «Сүйіктің еркін басын ноқтаға ілді» сөзіне өз
көзқарасыңызды танытып, талдап жазыңыз.
С.Мәуленов неге «Түбірлер» өлеңіне дәл осы атты қойды?
Ж.Молдағалиевтің «Мен – қазақпын» поэмасында ұлттық құндылықтардың қаншалықты көрініс тапқанын
дәлелдеп жазыңыз.
Т.Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романындағы өмір үшін күрестегі кейіпкер психологиясын талдап
жазыңыз.
Ә.Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» роман-диалогіндегі ерекше стилі арқылы батыр бейнесін аша алды ма?
М.Мақатаевтың «Дариға-жүрек» шағын поэмасындағы «Дариға-жүрек шөлдеді» қайталауының туындыға
қосқан үлесін талдап жазыңыз.
М.Шахановтың «Ғашықтық ғаламаты» өлеңіне Естай мен Қорлан оқиғасын кірістіруіндегі мақсатын
талдап жазыңыз.
С.Жүнісовтің «Заманай мен Аманай» повесіндегі қарт Томар-Омардың Балзия мен Аманайдың елге жетуіне
күмән тудыруының себептерін талдап жазыңыз.
Қадыр Мырза Әлидің «Өмірдің өзі қызық-ақ» өлеңіндегі жұмбақтарға шешіміңді ұсынып, көзқарасыңызды
дәлелдеп жазыңыз.
Қ.Жұмаділовтің «Тағдыр» романының кейіпкері Демежан авторға не үшін қажет?
Қашаған Күржіманұлының «Оразалы», «Байларға» өлеңдеріндегі байлар мен қазіргі меценаттар бейнесін
салыстырыңыз.
ХІХ ғ. ІІ жартысында өмір сүрген сал-серілер мен бүгінгі таңдағы әншілердің арасында байланыс бар ма?
Алаш ардақтылары көтерген ұлттық идеялардың бүгінгі күні жүзеге асқандығын дәлелдеңіз.
Астана – Тәуелсіздіктің жемісі. Өз көзқарасыңызды дәлелдеңіз.
Бүгінгі жастар бойынан Шортанбай Қанайұлының «Зар заман» өлеңіндегі ақын сынаған ұл мен қыз қылығы
кездесе ме? Екі заман кезеңіне салыстыра талдау жасаңыз.
Бүгінгі күннің жігіттеріне тән қасиеттерді Абай Құнанбаевтың «Жігіттер, ойын - арзан, күлкі қымбат»өлеңіндегі жігіттің мінез-құлқы, қасиеттерімен салыстырып талдаңыз.
Өз аймағыңыздағы Ұлы Отан соғысы жауынгерінің бейнесі Қ.Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңыз»
поэмасындағы батыр бейнесіне пара-пар келетінін салыстырып жазыңыз.
Өз өміріңіздегі әжелерді М.Мақатаевтың «Ақ кимешек көрінсе» өлеңіндегі ақынды табындырған әже
бейнесімен салыстыра талдап жазыңыз.
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Оқу грантын
ұсынды

Украина Үкіметі Қазақстан Республикасының азаматтарына оқу үшін 40 тегін орын ұсынды. Оқу гранттары 2010 жылғы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен Украина Білім және ғылым министрлігі арасындағы білім және ғылым
саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес Украина
тарапынан Қазақстан Республикасы азаматтарының Украинаның
жоғары оқу орындарында техникалық, экономикалық және
гуманитарлық мамандықтар бойынша оқуы үшін ұсынылады.
Олардың ішінде: 30 орын бакалавриат бағдарламалары бойынша,
оның ішінде шығу тегі украин азаматтар үшін; 10 орын магистратура бағдарламалары бойынша, оның ішінде шығу тегі украин
Қазақстан азаматтары үшін. Келісімге сәйкес, оқу тегін, жоғары
оқу орны жатақханасы мен оқушылар стипендиясы (шамамен 9000
теңге) қарастырылған. Арнайы талаптарға сай келетін құжаттарды
қабылдау 2017 жылдың 1 мамырына дейін жүргізіледі.

Бірінші орынға
ие болды

Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин
атындағы №11 облыстық мектеп-интернаты кешенінің шәкірттері
Қарағанды қаласында өткен үшінші халықаралық “RoboLand
– 2017” робот техникасы фестивалінде табысты өнер көрсетті. Балаларды бастап барған аталмыш мектеп директорының ғылымиәдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары Жеңіс Шоңбаевтың
айтуынша, халықаралық жарысқа Қазақстан, Ресей елдерінен
барлығы 549 команда қатысып, түрлі санат бойынша сынға түсті.
Батысқазақстандық №11 мектептен үш бірдей команда кегельринг
квадро х 2, экороботтар және шығармашылық санаттары бойынша бақ сынады. Жарыс қорытындысында «Kerderi» командасының
мүшелері Дулат Мұратов пен Әлібек Залмұқанов «Қоршаған ортаны қорғау. Экороботтар» тақырыбындағы шығармашылық жұмысы
үшін бірінші орын алып, диплом, медальдармен, кубокпен марапатталды. Сондай-ақ кегельринг квадро х 2 санаты бойынша «Ну,
погоди!» командасының мүшелері Дәулет Ерсайынов пен Дәуірбек
Сақтаров та бірінші орынға көтеріліп, диплом, медаль, кубокқа
қоса арнайы сыйлықтарды еншіледі. Ал «Стрела» командасына (Расул Сидихов пен Мақпал Амангелдиева) сертификат табыс
етілді. Командалардың жаттықтырушысы Ж.Шоңбаев та ескерусіз
қалған жоқ.
Елжан Ералы

Білім алуға
шақырды

Ақордада өткен келіссөздерден кейін Түрікменстан президенті Гурбангулы Бердімұхмедов қазақ жастарын өз еліндегі
жоғары оқу орындарында білім алуға шақырды. «Сіздердің білім
беру мәселесіне баса назар аударып жатқандарыңызды білеміз.
Түрікменнің біраз жастары Қазақстанның жоғары оқу орындарында
білім алып жүр. Сол үшін дән ризамыз. Біз де Қазақстан жастарын
Түрікменстанның университеттерінде білім алуға шақырамыз», деді Бердімұхамедов. Сондай-ақ, ол Түрікменстанның Азия ойындарын өткізуге мүделлі екенін жеткізді. Осы орайда түрікмендер
қазақ халқының тәжірибесіне қызығушылық танытып отыр. Айта
кетейік, Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтің
Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары барысында бірқатар
маңызды құжаттарға қол қойылды. ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақ-түрікмен шекарасында кен орындарын бірлесіп игеру мәселесінің де қаралғанын мәлімдеді.
Арман Асқаров

Биыл еліміз үшін маңызды әрі
жауапты жыл болмақ. Себебі, елімізде халықаралық дәрежедегі «ЭКСПО
– 2017» көрмесі өтеді. Бұл туралы
теледидардан көп мәліметтер айтылуда. ЭКСПО көрмесінің маңызы зор.
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О қ у ш ы л а р ш ы ғ а рм а ш ы л ы ғ ы н д а ғ ы э с с е
Қармақшы ауданында «ЭКСПО – 2017» – Болашақ энергиясы» тақырыбындағы 5-8 сынып
оқушылары арасындағы өткен аудандық байқауда І орын алған Ерзат Абдрасуллаев пен ІІ орын
иегері Жаннур Мырзагалиеваның эссе жұмыстары.
Ерзат пен Жаннур Байқоңыр қаласындағы №275 орта мектептің 5-сынып оқушылары, жетекшілері – тарих пәні мұғалімі Бағила Кенжалиева.
сүйіп көремін. Ондағы басты кейіпкерлер Дүлдүл мен Джиппер Алматыдан Астанаға сапар шегеді. Сол
сапарда олар еліміздің көптеген жерлеріне саяхат жасап, түрлі қызықты
жағдайларға тап болады. Ең бастысы мультфильмдегі «Дүлдүл» атты
кейіпкер жай автокөлік емес, ұшатын
автокөлік. Әрине, биылғы ЭКСПО
көрмесіне өнертапқыш ретінде қатыса
алмайтыным анық. Егерде келесі ЭКСПО көрмесін өткізу құрметі тағы да
біздің елімізге бұйырса, сол көрмеге
өзімнің
қиялымдағы
ойыншық
түріндегі «Дүлдүл» секілді ұшатын
машинамды көрмеге апаратыныма

Менің
арманым
Санаулы айлардан соң
Астана қаласында үлкен
тарихи оқиға болмақ.
Біздің астанамызға өзге
елдерден
мыңдаған,
миллиондаған қонақтар
келеді. Жалпы ЭКСПО көрмесінің
тарихы мен өткізілуінің маңызы туралы бізге тарих пәнінен сабақ беретін
Бағила апайым айтқан болатын.
Бұл
көрме
алғаш
Лондон
қаласында 1851 жылы өткізілсе, содан бері Еуропа мен Американың ірі
қалаларында өткізіліп отырған. Енді
мұндай халықаралық дәрежедегі
көрмені өткізіу біздің еліміздің еншісіне бұйырды. Менің де осы
көрмеге қатысқым-ақ келеді. Бірақ
қонақ ретінде барып, көріп қайту
емес, өнертапқыш ретінде барсам
деймін.
Барлық ер балалар секілді мен де
машинамен ойнағанды және оларды
жинағанды ұнатамын. Ата-анамда
мұны біліп, жыл сайын туған күніме
және өзге мейрамдарда маған үнемі
соңғы үлгідегі ойыншық машиналар
сатып алып береді. Бұған мен әрине
қатты қуанамын. Осы кезге дейін
жинаған машиналарымның саны
– 100-ге жуықтап қалды.
Дегенмен
де
мені
қатты
толғандыратыны
жинағымдағы
барлық машиналарым шет елден
шыққан. Ал менің арманым өзіміздің
елімізден ойыншық машиналар болса
да шығарылса деймін. Қазақстанда
жасалған ойыншық қуыршақтарды
алғаш болып жасаған танымал әнші
ағамыз Қыдырәлі Болманов болса,
ал ойыншық әрі ұшатын машиналарды жасайтын мен болсам деп армандаймын. Бұлай армандауымның
тағы бір себебі, «Балапан» арнасынан «Сәлем, Астана» мультфильмін

сенімдімін. Мұндай жаңалық жасау
үшін, әрине, көп оқу мен еңбектену
қажет. Мен мектепте көбінесе, математика және жаратылыстану пәндерін
сүйіп оқимын. Сондай-ақ, барлық
пәндерден де оқу үлгерімім өте жақсы.
Бірінші сыныптан бері оқу озатымын.
Халқымызда адамның дұрыс
қалыптасуы қойылған есіміне де
байланысты деген болжамдар бар.
Кейде мен есімімнің «Ерзат» екендігін ойлап, маған артылған жауапкершілік пен үлкен үміттің бар екендігін аңғарамын. Кім біледі, мүмкін
ата-анамда дәл осылай ойлап есімімді
қойған болар.
Биылғы «ЭКСПО – 2017»
көрмесін алдымен өз көзіммен көріп,
өзге елдердің техника саласындағы
жаңалықтарымен танысып, соның
негізінде
өзімнің
қиялымдағы
ойыншық түріндегі машинамды жасаймын. Оның үстіне бұл көрмеге
баруымның тағы бір себебі, менің 10сыныпта оқитын туған әпкем – Айзат, мектебіміздің ең үздік оқушысы
ретінде ЭКСПО көрмесіне баруға
тегін жолдамаға ие болды. Яғни, біз
бүкіл отбасымызбен Астана қаласына
барамыз.
Менің
ойымша
адамдар
армандардың орындалатынына сеніп,
соның жолында жұмыс жасау қажет.
Осы эссемді Абай атамыздың: «Өзіңе
сен, өзіңді алып шығар, Еңбегің мен
ақылың екі жақтап» деген өлең жолдарымен аяқтағым келеді.
Ерзат Абдрасуллаев.
Қызылорда облысы.

Кез келген адамның әдептілігі мен
жандүниесінің сұлулығы ең алдымен
балаға ақ сүтін беріп, әлпештеп өсірген
ана жүрегінің жылуынан басталады.
Баланың бойындағы қасиеттер де
ана бойынан тарайды. Ана – әлемдегі
ең кешірімді, ең мейірімді жан. Ана
баласы қандай қателік жасаса да
кешіреді. Оның мейірімділігінде
шек жоқ. Өз баласын бағып-қағуда
ана өзін-өзі ұмытып, барлық күшжігерін перзентіне жұмсайды. Осы
арқылы ананың жаны нұрлана түседі.
Ананың балаға деген махаббаты шексіз. Ананы барынша құрмет тұтып,
қастерлеу – әрбір перзенттің борышы.
Ана махаббатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Әркімнің өз анасына
деген махаббаты ұшан-теңіз. Мен де
анамның маған сыйлаған мәнді өмірі
үшін алғысымды айта отырып, өз
ойымды аз да болса жеткізгім келеді.

Ана
дегенде
толқымайтын
жүрек, толғанбайтын жан жоқ.
Бар болғаны үш әріптен құралған
сөз. Бірақ мағынасы теңіздің терең
тұңғиығындай, қол жетпес көк аспандай, қажеттілігі адамға ауаның
қажеттілігіндей маңызды. Дүниедегі
ең қымбат сөз. Анасы бар адамдар
ешқашан қартаймайды. Расында да,
анамыз бар кезде біз өзімізді әлі де
сәбидей, қорғаны бар адамдай, ұясы
бар балапандай сезінеміз. Оны сыйлаймыз, құрметтейміз, еркелейміз.
Біздің еркелігімізді көтеретін бұл
жалғанда анадан басқа жан бар ма?
Жарық дүниенің есігін ашқаннан
бері бағып-қағып, мәпелеп өсірген,
ешкімнен кем қылмай осы күнге жеткізген анамызға «Анашым, рахмет!»
деп айттық па? Әй, қайдам?! Бірақ
айтқандар да бар шығар, кім білсін?
«Ана, сізге мың да бір рахмет!, - деп

Былтыр
ғана
Тәуелсіздік
алғанымызға 25 жыл толған еліміз
үшін биылғы 2017 жыл да табысты
жыл болмақ. Оның дәлелі – қысқы
спорттық универсиада ойындарымен

нада өткізуді көптеген елдер қолдап,
дауыс берген екен. Бұл, әрине, үлкен
жауапкершілік. Мұндай көрмені
абыроймен атқару біздің еліміз үшін
өте маңызды. Жай ғана өткізіп қана

Шынайы
дүниеге айналады
қатар «ЭКСПО – 2017» халықаралық
көрмесінің өткізілуі.
«Тойдың болатынынан боладысы қызық» демекші, еліміз болып
көрмеге дайындалдық. ЭКСПО-ның
арқасында бас қаламызда көптеген
зәулім ғимараттар мен техникалық
маңызды нысандар салынды.
Биылғы ЭКСПО-ның тақырыбы –
«Болашақ энергиясы». Қазіргі заманға
сай маңызды жаһандық мәселелердің
бірі – жасыл экономиканы дамыту. Сондықтан көрменің тақырыбы
тұрақты энергия көздерін дамытуға,
энергияны үнемдеуге бағытталған.
Бұл дегеніміз – біз қолданып жүрген
тұрақты энергия көздерін баламалы энергия көздерімен, яғни күн,
жел, су және тағы басқа табиғи қуат
көздерімен алмастыру.
Бүгінгі күні бізге барлық дүние
қолжетімді. Сондықтан біз олардың
еш қадірін білмей, үнемдеусіз
қолданудамыз. Сол дүниелердің бір
күні сарқылатынынан хабарымыз
болса да, оған мән бермейміз. Біз тек
бүгінгі күнмен емес, болашақтың
жайын ойлауымыз керек. Болашақ
ұрпақ, яғни біздердің өміріміз үшін
қажетті энергия көздері мен жалпы
біз өмір сүріп жатқан планетамыздың
және ондағы өмір сүріп жатқан тіршілік иесінің жойылып кетуінен
сақтау қажет деп ойлаймын.
2014 жылы Париж қаласында
өткен ауқымды шарада «ЭКСПО
– 2017» халықаралық көрмесін Аста-

қоймай, техника, ғылым саласындағы
өзге елдің жетістіктері еліміздің
игілігіне пайдаланылса жақсы болар
еді. Оған қоса, көрмені көруге бірнеше миллиондаған қонақтар, туристер
келеді. Осының арқасында еліміз туристік елге айналып, отандық туризм
саласы дами түседі.
Санаулы айлардан соң еліміз тарихи оқиғаны бастан кешірмек. Сол
оқиғаны біз отбасымызбен теледидардан көреміз. Әрине, мың рет естігенше, бір рет көзбен көргенге не жетсін.
Осы ЭКСПО туралы айтылғанда,
мен де кейде қиялдап кетемін. Егерде
мен көрмеге қатысуға мүмкіндік алып
жатсам, өз жобам туралы өзге елдерге
таныстырып, айтып берер едім.
Мен Байқоңыр қаласында туыпөстім. Байқоңыр – Ресей мен Қазақстан
үшін маңызды стратегиялық қала. Себебі мұнда «Байқоңыр» ғарыш айлағы
орналасқан. Қазiр адамзат өз өмiрiн
ғарышсыз елестете алмайды. 1961
жылдың 12 сәуiрiнде Ю.Гагарин осы
Байқоңыр қаласынан ғарышқа сапар
шеккен болатын.
Ғарышты
игеру
жолындағы
зымырандарды
ұшырып,
ғарыш
саласындағы
жетістіктеріміздің
болғаны
қуантады,
алайда
экологиялық жағынан тиімсіз. Себебі, әрбір зымыран ұшырылған сайын, біз, әсіресе, байқоңырлықтар лас
ауаны жұтудамыз. Осы кезге дейін
ғарыш айлағымыздан 1300-ге жуық

зымыран ұшырылған екен. Ал ол
зымыран ұшқан кезде бөлінетін
гептилдiң өте улы зат екендiгі анық.
Осының салдарынан адамдардың
арасында түрлі аурулар пайда болуда. Осындай экологиялық апаттардан зардап шеккен жандардың
түрлі ауруларын емдейтін «әмбебап
вакцина» ойлап тапқым келеді.
Мұндай шешімге келуімнің себебі, тарих пәнінен сабақ беретін
Бағила апайымыз бізге Семей, Чернобль аймақтарындағы апаттардың
салдары туралы, олардың адамзат
денсаулығына тигізген зияны туралы,
тіпті, өзіміздің Байқоңыр қаласының
қазіргі кездегі жағымсыз экологиялық
жағдайы туралы көп айтқан еді. Естіген ақпараттарымды тұжырымдай
келе, мен зерттеу еңбектерімен айналысып, халқыма пайдамды тигіземін
деп шештім. Оның үстіне, менің
нағашы әжем Гүлсім мектепте медбике болып жұмыс жасайды. Апайым
мен әжемнің арқасында елге пайдалы
әрі болашақ мамандығымның негізі
қалануда.
Әрине, бұл ойым балалық қиял
немесе арман болар. Алайда көп оқып,
көп еңбектеніп, алға ұмтылсам осы
қиялым шынайы дүниеге айналары
анық. Сондықтан арманымның орындалуы өз қолымда екеніне сенімім
мол.
Жаннур Мырзагалиева.
Қызылорда облысы.

«Шұғыла» жалпы орта мектебінің 11-сынып оқушыларының мемлекеттік
қорытынды аттестаттаудағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен эссе жазу бойынша
дайындық барысындағы “Асыл ана” тақырыбында жазылған Зағипа Заттыбектің эссе
жұмысы.

Асыл ана
айту кей адамдар үшін күнделікті
«Ана, шай дайын ба?», «Ана, шай
ішейікші» деген сынды жаттанды
сөздер болып қалған. Күнделікті жаттанды әдет. Ал кейбіреулер үшін бұл
сөзді айту қиынның қиыны. Мысалы, менің сыныптасым, жан құрбым
Назерке өзінің анасын «жеңге» деп
атайды. Ол анасын бала кезінен солай атап кеткен. Енді міне «мама»
деп атағым келеді, бірақ батылым
жетпейді. Анам қасымда жоқ кезде
басқаларға «мама» деп айта беремін,
бірақ тікелей өзіне айта алмаймын»,
- дейді. Халқымызда «Анаңды Меккеге үш рет жаяу арқалап апарсаң
да, қарызын өтей алмайсың» деген
сөз бар емес пе? Шынында да, қанша
талпынсақ та, күнде қарызын өтеуге
ниеттенсек те, жақсы істер істесек те

ананың біз үшін істеген жақсылығын
өтей алмаймыз. Тоғыз ай, тоғыз күн
құрсағында көтеріп жүріп, дүниеге
перзент алып келудің өзі неге тұрады?
Ал біз ішінде үш-төрт кітап салынған
сөмкені күніне бірер сағат көтеріп
жүргенді ауырсынамыз. Ананың
қарызын өтей алмасақ та, қабағына
кірбің түсірмейік. Балам, ананы істей
салшы, мынаны істей салшы деген
сөздеріне құлақ аспаймыз. Анамызға:
«Қойшы, мама, уақытым жоқ», - деп
жауап қайтарамыз. Оның орнына уақытымызды ұялы телефонды
шұқылап, теледидар көріп өткіземіз
ғой. Анамыздың бір ауыз сөзін
орындамаймыз. Орындаған күнде де
жұлқынып, есікті тарс еткізіп жауып,
міндетсініп істейміз. Ал біз сол сәтте
анамыздың жүрегіне қаяу түскенін

білдік пе? Анамыз бізге үндемей қоя
салады. Күнделікті өмірде біз оны
байқамаймыз.
Сөзімді қорытындылай келгенде,
анамызды аялайық. Айтқанын, бар
тілегін орындайық. Қарызын өтей
алмасақ та, анамызды ешқашан ренжітпейік. Алдағы өмірімізде не боларын кім білсін. Тіпті біз бір нәрсені
бүлдіріп қойсақ та анамыз бізге қанша
ұрсып, ренжісе де оның жүрегінде
балаға деген махаббаты өшпейді.
Анамызды әрқашан құрметтейік. Бұл
біздің перзенттік парызымыз. Анашым, сізге мың да бір рахмет. Сізге деген алғысым шексіз. Мен сізді
қатты жақсы көремін!, - деп жар салып, айқайлағым келеді.
Аналарымыз әрқашан біздің
бақытымызға аман болсын.
Зағипа Заттыбек.
Оңтүстік Қазақстан облысы,
Мақтарал ауданы.
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Біліміңізді жетілдіріп жүрсіз бе?
Жалпы білімнің жүйесі
– қоғам дамуымен бірге дамып,
әрдайым үнемі өзгеріп отырады.
Ол әр елдің экономикалық ерекшеліктеріне қарай қалыптасып,
үнемі үздіксіз жетіле отырып,
барынша күрделене түседі.
Бүгінгі жаңа қоғамда мұғалімнің
ішкі жан дүниесі де жаңаша,
демек болашақ ұрпақтан үлкен
үміт күтілуде.
Қазіргі білім беру жүйесінің
мақсаты бәсекеге қабілетті маман дайындау, әлемдік білім
беру саласына ену, әлемдік озық
технологияларды пайдаланудың
тиімді жолдарын іздеу, жанжақты шығармашылық ізденістегі дарынды тұлғаны

жұмыстарын жүргізе алуы;
дарынды
оқушыны
оқытудың нәтижесін нақты
бағалай білуі;
дарынды
оқушының
ғылыми-ізденіс жұмыстарымен
айналысуына жетекшілік етуі;
- дарынды оқушыны олимпиадалар мен конкурстарға
дайындауда жетістікке жете
алатындай деңгейде жұмыс жасауы.
Баланың бойындағы дарындылық қасиетін дамыту көбіне
мұғалімдердің кәсіби біліктілігіне байланысты екендігі
ақиқат.
Осы мәселелерді шешу-

тәжірибелерін таратуға да
жағдай жасалынған.
Әр мұғалім шығармашыл
тұлға олар курс аясында өтетін
конференцияда,
дөңгелек
үстел аясында баяндама жасап,
өзіндік жұмыстар тапсырып,
жоба қорғау арқылы өз біліктіліктерін
көрсетіп, топпен
жұмыс істегеннің нәтижелерін
көрсете алады. Сонымен қатар
өз іс-тәжірибелерімен бөлісіп,
топ алдында, осы курс аясында шығармашыл ұстаздардың
мәселелерін
көтеріп
ары
қарай
қалай
жұмыстарын
жалғастыруға
кеңестер
беріледі.

де мұғалімдер өз
білімдерін жүйелі көтеріп отыру
қажет. Мұғалімдердің өз білімдерін жүйелі көтеріп отырулары
– олардың шығармашылықпен
жұмыс істеуіне ықпал ететін
негізгі фактор. Еліміздің білім
беру саясатындағы көкейтесті
мәселелердің бірі де осы
мұғалімдердің біліктіліктерін
жүйелі арттыру болып табылады.
Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы
Ақмола облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін
арттыру институтында:
- деңгейлік курстар;
- жаңартылған білім беру
бағдарламасы бойынша;
- қысқа мерзімді курстар.
Әр мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ұнемі ізденіс үстінде
болуы керек, сонда тартымды
да, мәнді, мағыналы, тиімді
болары сөзсіз. Сол себепті Елбасы айтқандай, өмір бойы
білім алу мақсатында елімізде
педагогтардың білімі мен біліктілігін жан-жақты арттырып, заман талабына сай жаңа формация
мұғалімі болуы үшін көптеген
курстар
ұйымдастырылуда.
Бұл
біліктілікті
арттыру
курсының мақсаты оқытудың
жаңа әдіс тәсілдерін енгізу
арқылы Қазақстанның ұлттық
білім беру жүйесіне арналған
орта білім мазмұнын жаңарту
бағдарламасы бойынша өтіліп
жатқан курстар. Бүгінгі күні
барлық елдер жоғары сапалы
білім жүйесімен жұмыс істеуде.
Курстың негізгі мазмұны
тәжірибеге
бағытталған
әдістерге көп көңіл бөлінеді..
Инновациялық
ізденістер педагогтардың курс ісшаралары
арқылы
айқын
көрінеді, сонымен қатар іс-

Жаңартылған білім берудің
маңыздылығы
оқушы
тұлғасының үйлесімді қолайлы
білім беру ортасын құра отырып
сын тұрғысынан ойлау, зерттеу
жұмыстарын жүргізу, тәжірибе
жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа
түсу, жеке, топпен жұмыс істеуге бейімделу.
Бұл
тұста
мұғалімнің
басты мақсаты, сабақ барысында пәнге немесе аспапқа
қызылығушылығын арттырып,
ізденістерін туғызу арқылы
теорияда алған білімдерін
тәжірибемен ұштастыру.
Қорытындылай
келе
мұғалімінің пәндік-теориялық
және әдіснамалық білім негіздері кәсіптік және жоғарғы оқу
орнындарында қалыптасады,
ал,
әдістемелік
және
технологиялық
білім-біліктері, көбінесе, педагогикалық
тәжірибеде
қалыптасады,
сондықтан, бұл мәселені білім
мекемелерінің
менеджменттік саясатымен айналысатын
қызметкерлер көңілден тыс
қалдырмауы керек.
Белгілі
педагог
К.
Ушинскийдің
«Мұғалім
–
өзінің білімін үздіксіз көтеріп
отырғанда ғана мұғалім, ал
оқуды, ізденуді тоқтатысымен
оның мұғалімдігі де жойылады» - деген екен. Олай болса,
шығармашыл ұстаз – ізденуші, үйренуші, жаңалықты
дәріптеуші, үздіксіз білімғылым жолындағы тұлға.
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«Ұстаздық
еткен
жалықпас,
үйретуден
балаға» деп Абай атамыз
айтқандай, ұстаз болу ол
жүректің батылдығы. Менің

Құттыбаев сынды ұлағатты
ұстаздардың жас мамандарға
берер тәлім тәрбиесі көп, білмегенімізді осы ұстаздардан
үйреніп келеміз, сонымен

● Алдыңғы толқын ізімен

Ұстаздардан
үйренерім мол
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жетілдіру

қалыптастыру.
Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің
мақсаты – жан-жақты дамыған
жеке тұлға қалыптастыру болса, оқытудағы негізгі мақсат
– өздігінен дамуға ұмтылатын
жеке тұлғаны қалыптастыру.
Жеке тұлғаны қалыптастыру
бағыттары ол:
- жеке тұлғаның дамуында маңызды роль атқаратын
оқушының өз бетінше жұмысын
тиімді ұйымдастыра білуі;
- сол арқылы материалды
саналы меңгертудің жүйесін
жасау;
- оқушының түрлі дара
қабілеттерін арттыру.
Дарынды
оқушымен
жұмыстың негізгі мақсаты
– олардың шығармашылық
жұмыста
өзінің
қабілетін
іске
асыруға
дайындығын
қалыптастыру. Ал мақсатқа жету
– оқу бағдарламасын тереңдетіп
оқыту және оқушылардың
танымдық белсенділігін дамыту
арқылы жүзеге асады. Мұғалімді
шығармашылыққа ынталандыратын факторлардың бастысы
– өзі оқытатын пәніне (не аспабына) деген шығармашылық
көзқарас, пәндік материалдың
дамытушылық және тәрбиелік
мүмкіндіктерін көре білу.
Шығармашыл ұстаздың іскерлігіне қойылатын негізгі талаптар:
- дарынды оқушыны анықтау
әдістерімен жұмыс жасай алуы;
- дарынды оқушыларды
(жекелей
және
топпен)
оқытуға арналған бағдарлама
құрастырып, сонымен тұрақты
жұмыс істей білуі;
- оқушы дарындылығын
дамытуға
қажетті
зерттеу

Орунтай Ахметова,
Рысты Абдрахманова,
«ӨРЛЕУ» БАҰО АҚФ
Ақмола облысы бойынша
ПҚ БАИ қызметкерлері.
Ақмола облысы.

ойымша жүрегі жұмсақ,
қарапайым,шыдамды, баламен тез тіл табыса алатын,
жан-жағына жылу шашатын
мейірімді адам ғана ұстаздық
мамандықтың иесі бола алады. Себебі бір үйдің еркесі
мен кенжесі немесе бір үйдің
тұңғышы,
ата-анасының
мәпелеп отырған үміті, мектеп табалдырығын аттаған
сәтте көпшілікті жатырқай
қарайтыны айдан анық. Сол
кезде мектеп табалдырығын
аттаған бүлдіршінге бірінші
жылы шырай беріп, алғашқы
қаламды ұстатып әріпті
үйреткен ұстазы ыстық
көрінеді. Мен мұндай адамды өз анамнан көрдім десем артық айтқандық емес.
Менің анам М. Төлегенова
ұстаздық жолында 30 жылға
жуық еңбек еткен тарих пәні
мұғалімі. Мен де бала кезімнен анам сияқты болсам деп
армандайтынмын.
Балалық ұшқыр қиялым
мені адастырмады, арманым
орындалып мектеп бітіріп Батыс Қазақстан гуманитарлық
университетінің тарих пәні
бөліміне оқуға түстім. аталмыш оқу орнын бітіріп Бейнеу ауданындағы Атамекен
орта мектебіне жұмысқа
орналастым. Атамекен орта
мектебінің ұстаздары мені
жақсы қарсы алды, жас
мамандарға
бағыт-бағдар
көрсетіп көмек қолын созып,
білмегендерімізді
үйретіп келеді. Тарих пәні
мұғалімдері Н. Жаңбырбаев,
С. Атаниязов, Қ. Аманов, Ү.

қатар кітапханашы апайым
З. Жаулиеваның да көмегі
көп болды.
Қазіргі таңда көп жастар
қажетті
мәліметтерді
көбінесе ғаламтор желісінен іздейді, ал мен өзіме
керек ақпараттарды кітапханадан іздегенді жөн
көремін. Себебі кітапхана
рухани азық беретін орда.
Осы орайда Зауреш апайдан көптеген тарих пәніне
арналған
мәліметтерді,
жаңа ақпараттарды әртүрлі
газет-журналдардан көріп
оқып біліп отырамын. Мен
сияқты жас мамандарға
айтарым ғаламтор желісінен гөрі, рухани азықты,
жаңа
бағдарламаларды,
жаңалықтарды, іс-тәжірибе
алмасу сабақтарын газетжурналдар арқылы да білуге
болады.
Сонымен қатар
мектебімізде жас мамандарға
арналған тренинг сабақтар,
апталықтар,
сайыстар
ұйымдастырылады. Осындай сайыстар арқасында
біздер
білімдерімізді
шыңдаймыз, тәжірибе алмасамыз. Болашақта осындай
ұстаздардың жолымен жүріп
ұрпақ тәрбиелеу мен білім
беруде аянбай еңбек етеміз
деп сенім білдіремін.
Зина Атабаева,
Атамекен орта
мектебінің тарих пәні
мұғалімі.
Маңғыстау облысы,
Бейнеу ауданы.
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Осы бір кішкене бойлы қызды
алғаш кездестіргенде оның бойындағы
қасиеттерді байқай қою қиын шығар. Бірақ,
өзімен таныса келе ерекше жан екендігіне шүбәсіз сенетініңіз мәлім. «Адамның
есімінің өзі көп нәрседен
хабар таратынына» тағы
бір жолы көз жеткізе
түсетініңіз кәміл. Ежелгі тарих беттерінде аты
қалған тұлғалардың есімдері де жай адамдарға
берілмесі анық. Алматы қаласындағы №133
жалпы
білім
беретін
орта мектептің озат оқушысы Томирис Салауат
– мақтауға әбден лайық
жеткіншек.
Қазақстан Республикасының әр түпкірінде
өз қатарластарынан озық жүрген ұландар
саны жетерлік. Сондай алдыңғы қатарлы
өскіндердің көшін бастаған кейіпкеріміздің
өмірдерегіне де бір сәт үңіліп көрсек, оның
еш айыбы болмас. Томирис 2004 жылы
Алматы қаласында дүниеге келіпті. Салауат пен Маржан секілді ата-ананың аялы
алақандарының жылуын сезінген балапан
зерек болып жетілді. Әкесі
Салауат – Алматы облысы,
Сарқанд ауданы, Екіаша
ауылының тумасы, анасы
Маржан – Алматы облысы, Райымбек ауданының
перзенті болғасын да,
киелі өңірлердің қасиетін
ұрпақтарына сіңіре білген. «Адамның жақсысы
- нағашыдан» демекші,
Томиристің балалық шағы
Райымбек
ауданының
Кеген ауылында нағашы
апасы
Дәулетханның
тәрбиесінде
өткен.
Нағашы жұрттан, ол
жердің әсем табиғатынан
нәр алып өскен адамның
ерекшеленбеуі мүмкін бе?
Мүмкін емес, әрине!..
«Бұлақ көрсең, көзін
аш» демекші, музыкадан қабілетін байқаған
Рыскүл Орахбаева болатын. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Іргелі ауылындағы
Л.Толстой атындағы орта мектебінің музыка пәнінің мұғалімі Рыскүл Қошқарқызы
ән сабағында Томириске өлең айтқызып,
оқушысының әнге әуестігін тап басыпты. Рыскүл Қошқарқызы бақилық болған.
Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын! Бастауыш сыныптағы жетекшісі
Райхан Сәмбеткулова да терең білім нәрін
сіңіріп қана қоймай, өнерге де баулыпты
өзінен тәлім алған өрендерді. Соның себебінен болар, Райхан апайдың шәкірттері
шетінен білімді, әрі өнер тұнған өскіндер.
Олардың – мектепте, тағы сол сияқты
өре бәйгелерде топ жарып жүргені айқын.
Осындай білікті ұстаздардан үлгі алған
Томирис Салауат ең алғаш Наурыз мерекесінде «Кеш Үоu» тобының «Туған жер»
әнімен үлкен сахнаға қадам басқан. Киелі Қарасай ауданының Іргелі ауылында
тұңғыш білімділік жолын бастаған балғын
бүгінде Алматы қаласының Әуезов ауданында қоныс тепкен №133 жалпы білім беретін орта мектептің озат оқушысы. «Бәрі
– басшыға байланысты», «Жақсы басшы
– елге құт» дегендей, сайдың тасындай

К Ө К Ж И Е Г І
бауырлас халықтың төрінде
жиналған дүйім жұрттарды
тамсандырған.
Жай
ғана
тамсандырған жоқ, сонда бас
қосқан көпшілікті қазақша
еріксіз ән салдырған... Иә, осынау аламанда Томирис қыздың
өнері әділқазылар алқасының
әділетті шешімімен лайықты
бағаланған. Сонау Татарстан
мемлекетінен өз Отанына І
жүлдемен марқайып қайтты...
2017 жылдың ақпанында Украина Республикасының астанасы Киев шаһарында жалауын
көтерген «Покори сцену» ІV
халықаралық өнер фестивальбайқауына да барып, Шығыс
Еуропа жұртшылығын да
қазақы үнімен таңқалдырып келген-ді. Бұл
сапарынан да жүлделі І орынмен қайтқан
болатын. 2017 жылғы 3-наурызда танымал
балалар продюсері Алтын Махамбетова
ханымның халықаралық аналар мерекесі-

Томирис
пен вокалдан беретін
ұстазы Айгүл Әдиханова.

Ұлы
Қазақ
Елінің
әр
түпкірі таусылмас пайдалы
қазынаға бай. «Қазына» деген
ұғымның аясы аса кең. Оның
мағынасы тым үлкен дүниелерді
қамтыса керек. Сондықтан, бұл
қатарда тұла бойы өнер тұнған
жандардың да жүргені айқын.
Біздің бүгінгі кейіпкеріміз де
жастығына қарамастан, осы
лектен еркін орын алған. Ендеше,
бүгінгі күннің жас қаһарманымен
таныс болыңыздар!
озық ұстаздар командасын жасақтаған
Нұрлан Адамов мырза да білім мен өнер,
спортқа, т.б. салаларға бейім екен. Білгір басшыға ең маңыздысы: ұжымының
өзгелерден даралануы емес пе? Сондықтан

Шыңдарға ұш,
алға ұдай!
Киев қаласы
«Покори сцену - 2017» байқауы

да болар, қарамағындағы мұғалімдері мен
оқушыларының өтетін барлық бәйгелерден
оза шауып жүргендері. Т.Салауаттың жақсы
оқушылар қатарын толықтыруында №133
орта мектептегі сынып жетекшісі Гауһар
Алмағанбетованың да еңбегі ерен.
Өмірдің өзі – іздену мен білімділікке деген құштарлықтан тұратыны анық

қой. Музыкаға ерекше дарынын ұштау
мақсатында ата-анасы қыздарын 2015
жылы «Әнші болғым келеді» продюсерлік орталығының бас директоры Алтын
Махамбетованың басқаруындағы Глиэра
атындағы №2 балалар музыкалық мектебіне
вокал сыныбына береді. Мұндағы ұстазы
да ерекше жан екен. Айгүл Әдиханова
Т.Салауаттай шәкіртінен бар білгенін еш
аянып қалған жоқ. 2016 жылдың қыркүйек
айынан бастап белгілі өнер иесі Нұрлан
Албанның мектебінен де білім теріп жүр.
«Жақсы ұстаздан – жақсы шәкірт» демекші, жоғарыда аты аталған ұлағатты жандардан тәлім алған жас қазірдің өзінде
айтарлықтай
биіктерді
бағындырып
үлгерген. Деректерге тіл бітірсек, 2015
жылдан бері әр түрлі деңгейдегі байқаулар
мен сайыстарға үзбей қатысып келеді. Иеленген жүлделері де қомақты. 2015 жылы
желтоқсан айында «Менің өлкем» атты
кеште «Әнші болғым келеді» әнін орындап, көптің ыстық қошеметіне бөленген.
2016 жылы Татарстан Республикасының
астанасы Қазан қаласында «Х Челны
собирает друзей – 2016» халықаралық
байқауына қатысып, айырықша өнерімен
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не арналған кешінде «Ең жақсы ана» әнін
Нұргүл Амангелдімен бірге нақышына келтіре орындап, қалың көрермен қауымның
ерекше ілтипатына бөленді.
Біз тек үлкен жетістіктерін ғана атап
өткен Томирис Салауаттың есімі – бүгінгі
күні еліміздің өнер сүйер халқына кеңінен
танылуда. Талантты қызды Оңтүстік астанамыз – Алматы қаласына, одан асып,
республика тұрғындарына кең көлемде насихаттау мақсатында «Алматы», «Таң», «Хабар» телеарналары Айгүл Әдихановамен
және шәкірттерімен, Томиристің өзімен
сұхбат жүргізіпті. «Алматы» арнасындағы
«Күліп оян, Алматы» бағдарламасына
құрметті
қонақтардың
қатарында
шақырылып, «Хабар» телеарнасындағы
«Жаңа күн» бағдарламасына қатысқан.
Хит ТВ арнасындағы «Хэдлайнер»
бағдарламасының жұмысына да Т.Салауат
атсалысты. «Мега» радиосына сұхбат
беріп, аталмыш радио тыңдармандарын да
өнер өлкесіне саяхатқа тартқан.
Қарап тұрсаң, саны таусылып болмайтын қаншама шаруалар десеңші?..
Қазіргідей уақыт зымыраған заманда
мұндай елеулі тірліктердің бәріне үлгеріп
жүрген қаршадай қыздың талабына қалай
қуанбайсың?.. Томиристің осы жетістіктерге жетуіне апасы Үрімханның дұғатілектерінің қабыл болуы шығар деп ойлаймыз. Білім шаңырағындағы сабағынан
өте жақсы нәтижеге жетіп, оған қоса өнер
ордаларындағы жетістіктерімен де талайды
таңдай қақтырған жеткіншек – сыныптастары мен қатарластарына, замандастарына,
ақиқатын айтқанда, көпке үлгі. Ұлы дала
– Қазақ Еліндегі бұрыннан қалыптасқан
өнерлілер мен өрелілер дәстүрін кейінгі
толқынға жалғау салтын өзіне бұлжымас
қағида етіп алған Томирис қызымыздың
талабына нұр жаусын! – дейтін аппақ
тілегімізді арнамақпыз. Қашан да, қай
жерде жүрсең де, «Қазақ деген халықтың
қызы» атына лайық болып, өнеріңмен
өрге жүз! Салауат пен Маржан секілді атаанаңның, сонымен қатар ұстаздарыңның,
туыс-туғандарыңның, жерлестерің мен
отандастарыңның, өзіңе ниеттес қалың
көпшіліктің мақтанышына айнала бергей!
Өзіңдей дарынды ұрпағынан әлі талай
табыстар күтеді бұл ағайын!.. Сол үкілі
үміттерді шаршамай-талмай ақтай беруіңе
шынайы тілектеспіз! Өнер көгіндегі
шарықтаған қанатың талмағай! Ілгеріле де
шыңдарға ұш алға ұдай!
Миятбек Әл-ҚҰЛАНИ,
журналист.
Алматы.

Алғыс
білдіреміз
Түрксіб жалпы орта білім беретін мектебінде әдетғұрып, салт-дәстүрге байланысты бастауыш сыныптар
арасында «Кішкентай Бұрымды Ару – 2017» сайысы
өткізілді. Мақсаты: балалардың бойындағы қабілеттерді
дамыту, сахналық мәдениетін қалыптастыру, өнерге деген
талпынысын жетілдіру, қазақ қыздарының бойындағы
ұлттық дәстүрге сай көріктілік, инабаттылық ұлттық
қасиеттерді таныта білу.
Сайыс шарты 6 кезеңнен тұрды. Әр қатысушы өте
жоғары деңгейде өз өнерлерін көрсетті. Өзін-өзі таныстыру, шаш күтімі жайлы айту, сәнді киім үлгілерін, өз
өнерлерін көрсету сынақтарынан сүрінбей өткен 4-сынып
оқушысы Еркежан Дәулетханова «Кішкентай Бұрымды
Ару – 2017» атағын жеңіп алды.

Басқа қатысушыларға 1-3 орын және инабатты, сабырлы, ізденімпаз номинациялары бойынша жүлделер берілді.
Бастауыш сынып мұғалімдері өз қаржыларына сыйлықтар
алып аруларымызға табыс етті. Осы сайыстың негізгі
ұйымдастырушысы директордың тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары Зайра Тұрдыбекқызына алғысымызды айтамыз.
Жанаргуль Кадрқызы,
«Түрксіб жалпы орта білім беретін мектебі» КММ
мұғалімі.
Шығыс Қазақстан облысы,
Семей қаласы.

Жас ақындар
айтысы
Осыдан біраз бұрын «Мақтаарал» мәдениет үйінде
жасөспірім ақындар арасында «Ана – гүл, ана – жыр,
ана – өмір шуағы» атты жас ақындар мүшәйрасы өтті.
Байқауға қатысушылар өзара бәсекелескенде олардың
жан-жақты қабілетінің үйлесімділігіне үлкен мән берілді. Жасөспірімдердің арасынан дарынды жаңа есімдерді
анықтау, олардың ақындық туындыларын елге таныту,
шығармашылықтарына қолдау көрсету, поэзияға деген
құштарлығын арттыру мақсатында өткен жыр бәйгесін
тамашалауға ата-аналар, ұстаздар көптеп жиналып, қызу
жанкүйерлік етті.
Байқауға 18 үміткер қатысып, өз шығармашылығындағы өлеңдерін оқыды. Іріктеуден өткен оқушыларға
тақырыптар беріліп, олардың суырып салма ақындық
өнерін сараптай келе, төмендегідей орындар берілді:
I орын – Тоқжігітов атындағы жалпы орта мектебінің
8-сынып оқушысы Әсел Оспанова;
II орын – «Бірлік» жалпы орта мектебінің 9-сынып
оқушысы Нұршат Әшірбай және Қ.Дәрімбаев атындағы
жалпы орта мектебінің 6-сынып оқушысы Аружан
Тоқтар;
III орын – Т.Әубакиров атындағы жалпы орта
мектебінің 8-сынып оқушысы Ұлжанат Аманбай және
Ы.Алтынсарин атындағы №91 жалпы орта мектептің 7сынып оқушысы Аружан Жезбаева.
«Мақтаарал» мәдениет үйінің меңгерушісі З.
Өмірзақова жеңімпаздарды құттықтап, мәдениет үйі тарапынан сыйлықтар табыстай отырып, ізгі тілектерін
жолдады.
Жақсылық Нұсқабаев,
Мақтарал ауданының білім бөлімінің әдіскері.
Оңтүстік Қазақстан облысы.
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К Ө З Қ А РАС
Елдің болашағы жас ұрпаққа саналы тәлім-тәрбие берумен өлшенетін болса, сол тәрбиеленушілерге сапалы білім берудің тың
жаңалықтарын енгізу мен бағалаудың критерийлерін олардың алған білімдеріне сай құру – мемлекеттік маңызы бар іс. Себебі,
білім берудің белгілі бір кезеңі өткеннен кейін оның нәтижесін білу мұғалімдер ғана емес, осы салаға жауапты ведомстволардың
да басты мақсаты болып табылады.
Кеңес Одағының шекпенінен шыққан елдерде сол баяғыша 5 баллдық жүйенің бүгінгі
таңға дейін іске асып, білім сапасын өлшеумен
қоса, белгілі бір дәрежеде тәртіпте ұстау,
бақылау, тіпті жазалау ретінде де қолданылып
келгені де аян. Еліміздегі қарым-қабілеттері
әртүрлі 2,5 миллион оқушының небары «5
баллдық жүйемен» («1» және «2» қойылмайды
десек те болады) бағаланып келуі де білім беру
ісіндегі түйткілді проблемалардың бірі. Осындай субьективті бағалауларға етіміз үйреніп,
оған оқушыларымыздың да бейімделіп алғаны
байқалады. Мәселен, оқушы бір тақырыптан
«бестік» баға алған соң «әзірге бағам бар» деген
түсінікпен келесі тақырыпты оқымай-ақ сабаққа
келетін жағдайға жетіп отырмыз. Салдары сол,
жекелеген тақырыптан алған «бестік» бағаларына
қарай, баланың жылдығына «5» қойып жатамыз.
Осы кезде сұрақ туындайды: «Баланың алған
біліміне шынайы «бестік» қойылды ма? Бұл аз
десек, қолымызға қызыл сиясы бар қаламсап
алып, оқушылардың жазған жұмыстарын қызыл
ала қылып түзетулер жасау, оны алып келіп сыныпта құрбыларының алдында көрсету қалыпты
жағдайға айналғандай. Бұл біздің педагогикалық
құзырлылығымызды көрсетпейді, тиісінше
бағалаудағы
олқылықтарымыздың
айғағы.
Түсінген адамға бұл үлкен кемшілік. Тіпті кәсіби
міндетімізге сын деуге болады. Осыдан келіп
оқушы мен ұстаз, ата-ана мен ұстаз арасында
түсінбеушілік туындап жатады.
Тіпті мұғалімдердің жекелеген оқушыларға
«5+», «-4» деп, бестік пен төрттік бағаларына
қосымша плюс немесе минусты қосып, ауызша
бағалап жататынын да білеміз. Бұл дегеніміз
«бестіктің» өзі үшке бөлінді деген сөз, яғни «-5»,
«5», «5+». Мұғалім оқушының жетістігін шартты түрде емес, тиісінше дәл беруге тырысқаны
байқалады бұл жерде. Ал жинақтаушы баға
қояр кезде «5+», «-5» деген бағалардың
қойылмайтыны анық. Сондықтан бәрібір шартты түрде сол «5» немесе «4» қоюға тура келеді.
Дегенмен, бұл мысалдан 5 баллдық жүйенің
ауқымының тар екенін байқауға болады.
Білім беру ісіндегі бағалаудың шынайы болмауына байланысты немесе себебін анықтамай
субъективті түрде нашар баға қою салдарынан
оқушыларымыздың суицидке баруы да ішінара
орын алып отыр. Тіпті жақсы оқитын оқушы
белгілі бір себеппен сабаққа дайындалмай
келсе, оның байыбына бармай «екілік» қойып
жібереміз. Осы тұста «Қара жәшік ішіндегі
жұмыс» ұғымы еске түседі. Бұған мынадай мысал келтіруге болады. Бірде екі ағайынды жігіт
келе жатса, суға ағып бара жатқан жас баланы
көріп, дереу құтқарып алады, қараса тағы да бір
бала ағып келе жатыр екен. Оны да құтқарады.
Қараса тағы да бір бала ағып келе жатыр.
Осы кезде кішісі тағы құтқаруға ұмтылғанда,
үлкені ағыстың басына қарай жүгіре жөнелген
екен. Інісі оның қайда жүгіріп бара жатқанын
сұрағанда, ол: «балалардың құлап кетіп жатқан
жерін тоқтатуымыз керек» депті. Бұл дегеніміз
себебін анықтау, яғни «қара жәшікті» ашу,
анықтау. Мүлт кеткен тұсты анықтап, оған жол
бермеу де формативті бағалаудың басты міндеті.
Осыған орай, Деңгейлік бағдарламалар
курсындағы «Оқыту үшін бағалау және
Оқытуды бағалау» модулінің мазмұны мен осы
тақырыптарға қатысты ұғымдар мен түсініктерге
өзгеше мән беріп, жаңаша көзқараспен қарауды
мақсат тұтамыз. Осы тұста Астана қаласында
бағалауға қатысты өткен тренинг барысында
Кембридж университетінің емтихан бойынша
эксперті Рей «Мақсатты не үшін қоямыз?» деген сауал тастап еді. Біз өз кезегінде: «Нәтижеге
қол жеткізу үшін» деген жауыр болған жауапты
берген едік. Сол кезде ол: «Мақсатты бағалау
үшін қоямыз» деді. Міне, жаңаша көзқарас! Бұл
дегеніміз бағалау арқылы сол күнгі тақырып
меңгерілді ме, яғни мақсатқа жеттік пе, жоқ па
соны анықтаймыз. Тағы бір көңіл аударарлық
жайт, бағаның балаға емес, баланың жұмысына
немесе орындаған тапсырмасына қойылуы.
Бұл ұғым да бірқатар мұғалімдердің бағалауға
деген көзқарасын өзгертуі тиіс.
Бұған
дейінгі
бағалауға
қатысты
түсініктеріміздің басқаша болғанын да ескеріп
кеткеніміз жөн. Қазіргі кезде қолданылып
отырған бағалаудың негізінен көрсеткішке
бағытталғаны анық. Оқушы қандай жолмен
болса да «5» немесе аралық тестілеуден жоғары

балл алуға тырысады. Бұл дегеніміз тақырыптың
мазмұнына терең үңілу емес, тиісінше формальді түрде жоғары көрсеткішке ұмтылу ғана болып
қалады.
Кеңес Одағының аясында болып келген көптеген елдер де осы бағалау жүйесіне
өзгерістер енгізуге талпынғаны анық. Мысалы,
Белорусь Республикасында 2003 жылдың өзінде
білімді бағалаудың он баллдық жүйесі енгізілді.
Ондағы жаңа бағалау жүйесінде оқу қызметінің
бес деңгейі анықталған. Оқушылардың нәтижесі
осы бес деңгей бойынша бағаланады. Сондықтан
да еліміздің білім беру ісіндегі бағалау жүйесіне
басқаша қарау, бүгінгі күннің басты талабы.
Елімізде Білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында
Тәуелсіз сыртқы бағалау элементтерін қамтитын
лицензиялау, аттестаттау, аккредиттеу, рейтинг,
ұлттық бірыңғай тестілеу, мемлекеттік аралық
бақылау, талапкерлерді кешенді тестілеу т.б.

деңгейде игеріп, меңгергенін ұғынады. Егерде
білім деңгейін тексеріп отырмаса, онда оқушы
да өз білімін жан-жақты және тиісті түрде
бағалай алмайды. Бала да баға алғаннан кейін
өзінің білім ордасындағы, үйдегі жұмыстарын
арттыруға, жақсы дағдыларын дамытуға, сонымен қоса кемшіліктерін жоюға мүмкіндік алады.
Өзінің аты айтып тұрғандай, қалыптастырушы
бағалау оқушыларды ұдайы білім алуға
қызықтырып, ынталандырып, құштарлықтарын
арттырып отырудың тиімді де озық құралы
ретінде қарастырылады.
Оқушыларға бақылау жасау немесе олардың
орындап келген үй тапсырмаларын тексеру көптеген ақпарат береді. Кей жағдайларда
ұтымды таңдалған ашық немесе ауызша
сұрақтардың да маңыздылығы көп. Осы тұста мән
беретін бір нәрсе, балалардың сауалдарға берген
жауаптары бақылануы керектігі. Ал интерпретация көмегімен мінез-құлықты сипаттауға немесе

Бағалаудың
жаңаша
моделі
ұлттық білім беру сапасын бағалау жүйесін
құруға қадамдар жасалуда.
Байқап отырсақ, шетелдік тәжірибеде
балалардың өзін-өзі бағалауына айрықша
мән береді. Ал біздің жүйемізде бағалаудың
біржақты, тек мұғалім тарапынан қолданылып
келгені анық. Бұған қоса, мұғалімдер бағалауды
сабақтан кейінгі «белгі қою» шарасы ретінде
қарастырып келді.
Шетелдік мамандардың осы модульге
қатысты зерттеулеріндегі мәселенің ең бастысы бағалауды ынталандыру тетігі немесе
педагогикалық тәсіл ретінде қарастыруы жаңаша
көзқарас қалыптастырып отыр.
Осы жерде аталған Оқу үшін бағалау мен
Оқуды бағалау модулінің қалыптастырушы
және жиынтық бағалау деп екі мағынада
түсіндірілетіні де көңілге қонымды. Себебі біз
бұған дейін бағалауды осылай бөліп қарастырып
келмеген едік. Тіпті бағалаудың маңыздылығына
аса мән бермеген сияқтымыз. Осы тұста
бағалаудың анықтамасына келер болсақ, Бағалау
– оқушының білім жетістігінің деңгейіне баға
берумен аяқталатын кез келген формалданған
немесе эксперттік процесс. Білімді тексеру және
бағалау оқушының білім алуына көмектесіп,
оның және мұғалімнің білім сапасы жөнінде
сандық мәлімет береді
Бұған қоса, мұғалім өз жұмысындағы
жетістіктер мен кемшіліктерге баға беріп,
жұмыс әдістерін толықтырып, түзетіп, жеке
оқушылармен жұмыстың жолдарын және
құралдарын табуға тырысады. Ал өз кезегінде
оқушы да тақырыпты қаншалықты деңгейде
меңгергенін ұғады. Егер білімді тексермесе,
онда оқушы өз білімін терең, жан-жақты және
дұрыс бағалай алмайды. Оқушы баға алған соң
өзінің мектептегі, үйдегі жұмыстарын жетілдіруге, жақсы сапаларын дамытуға, білім, іскерлік,
дағдыларындағы кемшіліктерді жоюға мүмкіндік
алады. Дегенмен де білімнің нәтижесін тексеру
және бағалау да оқушының білімді меңгеруіне
көмектесіп, білім сапасы жөнінде сандық
мәлімет береді.
Сондай-ақ, мұғалім өз қызметіндегі нәтижелі
жетістіктер мен кемшіліктерге баға беріп,
тәсілдерін толықтырып, түзетулер жасап, жеке
балалармен жұмыс жолдарын табуға тырысады.
Өз кезегінде оқушы да берілген тақырыпты қай

түсіндіруге болады. Интерпретация – мазмұнның
мәнін ашу, мәндердің жиынтығы ретінде де
түсіндіріледі, таным құралы, болып жатқан
оқиғаның, процестің мәнін ашу, барлығына деген біздің көзқарасымыз. Әдебиеттерде интерпретацияны – күрделі бағалау құбылысы деп
атаған. Дәлірек айтсақ, интерпретация мақсаты
бағалау ғана емес, негіздеу, дәлелдеу. Бағалауды
негіздеу деп те қарауға болады.
Бағалау жүйесінің тенденциясын бағамдай
келе ең әуелі бағалау мен белгі қоюдың аражігін
ажыратып көрелік. Белгі қою – бұл бағалаудың
сандық көрінісі. «Үштік», «Төрттік», «Бестік»,
мұның бәрі белгі қою. Ал баға қоюдың жөні
басқа және әртүрлі болып келеді. Ең алдымен
ауызша бағалауды алайық. Бұл кең тараған формативті бағалаудың түрі. Қолдау, көңіл бөлу.
Мысалы бір оқушының жауабына жылы шырай
танытып, мадақтау жасасақ, бұл да бағалауға жатады. Сіз оны назардан тыс қалдырмай белгілі
бір жағдайда көңіл бөлдіңіз. Түзетулер жасау
немесе талдау. Баланы әңгімеге тарта отырып,
өткен сабақпен салыстырғандағы жетістігін атап
өтесіз, дегенмен бұл нәтижеге «Қалай?» немесе
«Неліктен?» жеткеніне көңілін аудара білсеңіз
және бұдан былайғы оның нәтижесі жоғары
болу үшін не істеу қажетігіне де тоқталып, талдау жасау тіпті жақсы бағалау болып табылады.
Бір қызығы балалар өздерін өзгелермен, яғни
сыныптастарымен, ағасы немесе досымен, қатар
кластың оқушыларымен салыстыра бағалағанды
жақсы көретіні аян. Дегенмен, бағалаудың
шынайы болуы үшін мұғалімдердің табыс
критерийлерін дұрыс құра білулері маңызды
болып табылады. Нәтижесінде оқушылармен
бірлесе отырып жасалған бағалау критерийлері олардың тақырыпты толық меңгерулеріне
жағдай тудырып, сыңаржақты бағалаудан
арылып, оқушылардың өздерін, бір-бірлерін
бағалауларына мүмкіндік туғызатынын осы
модульді өту барысында тыңдаушылар түсіне
алды. Формативті бағалаудың формальді және
формальді емес түрлерін де қолдануға болады.
Осы тұста үш айлық деңгейлік курстан өтіп
жақан тыңдаушыларға таратылған ресурстардағы
формативті бағалаудың 12 түрі мен Майк Гершон әзірлеген қалыптастырушы бағалаудың 72
түрі де оқушыларға қолдау жасаудың қуатты
құралы болып отыр. Тек олар осы бағалау

түрлерін өздерінің сыныбы аясында қолдана
білсе қанеки. Тағы бір мәселе, қалыптастырушы
бағалаудың сабақтың ең алғашқы минуттарынан
бастап-ақ жүріп отыратын педагогикалық тәсіл
екенін ұғынулары осы тақырыптың мақсатының
орындалғаны деп бағалауға болады.
Бұған қоса, тыңдаушыларға «Оқу үшін
бағалау» тақырыбын өткен кезде бағалауды
қазақ ғұламаларының нақыл сөздерін мысал
ретінде келтіре түсіндіру де өзінің тиімділігін
көрсетіп отыр. Мәселен:
Жүсіп Баласағұн:
- «Біліктінің ісі байыпты, білік бағасын
білікті білер».
Құтып:
- «Біреудің бойынан кемшілік іздеме, өнер
ізде».
- «Біліктіні білгені үшін сыйлайды».
Ахмет Игунеки:
- «Біліксізге бәрі жөн».
- «Білікті – баға жетпес алтын, біліксіз
қара бақыр».
Шәкәрім:
- «Қазаққа сыншылық керек».
- «Көргенін, естігенін есепке алса, сонда
оңай әрбір істі ойлап білмек».
Ғабит Мүсірепов:
- «Адам дегеніміз – миллиондаған
ғасырлардың туындысы көрінеді. Солай бола
тұрған күннің өзінде де ол кісіңіздің ой-өрісі,
сезім тереңдігі, адалдық, ар-ұят, мінез-құлық
жақтары әлі де біраз сүргілеуді керек ететін
сияқты».
Сонымен қатар, қазақ халқы қоғамындағы
бағалауға қатысты мәтелдерін келтіріп отырмыз:
«Есту бар, білу бар, түсіну бар, қорыту бар;
Қонақ аз отырып, көп сынайды;
Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан;
Өз бағаңды көтеру үшін біреудің бағасын
түсіріп керек жоқ;
Өзі ұлы адам өзге ұлы адамды бағаламай
тұра алмайды;
Адам алысқа қараймын деп жақындағысын
көрмейді;
Ұстазды
шәкіртінің
қолы
жеткен
көрсеткішімен бағалау әділ, басқаның бәрі
жалған;
Алтын асылдығымен қымбат;
Сын тезіне шыдас бер;
Сын шын болсын, шын сын болсын;
Шамның жарығы астына түспейді т.б.
Қорыта айтар болсақ, бағалау оқушыларға
нашар баға қойып «жазалау» емес, тиісінше
олардың өз деңгейлеріне сай білім алуларына барынша қолдау көрсету, тапсырманы орындау барысында жіберген кемшіліктері болса, кері байланыс ұсына отырып, оны өздерінің түзетулеріне
жағдай тудыру, жүректеріне жол тауып оқуға ынталандыру, сыртқы реттелуден өзіндік реттелуге
жетелеу, шығармашылықтарына назар аударып,
тиісті орта құра білу, рефлексия жасай білуге
дағдыландыру, тақырыпқа немесе тапсырмаға
сай критерийлер құрып, алған білімдерін объективті түрде бағалау мұғалімдердің кәсіби міндеті.
Түйінді
сөзді
Лев
Выготскийдің
«Адамдардың білім алуы жайлы болу үшін жауапты реакция мен мадақтау қажет, сондықтан
бағалау ізгі болуы керек» деген нақылымен
аяқтаған жөн сияқты.
Бақтыбек Қағазов,
Білім беру жүйесінің басшы және
ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің
біліктілігін арттыратын республикалық
институтының тренері.
Алматы.
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Мектеп жаңалықтары

Ұстазым – алтын діңгегім

Бастауыш
сыныптарының
апталығы

Үстірт орта мектебінде бастауыш
сыныптар
арасында
апталық болып өтті. Апталықты
бастауыш сыныптардың оқу ісі
меңгерушісі
А.
Жайлыханова
ашып, оқушыларға сәттілік тіледі.
Алғашқы күні жас бүлдіршіндердің
сурет көрмесі болды. Сынып жетекшілері Т. Ықыласова, Ж. Ауданова ұйымдастырған «Көктем келбеті» тақырыбында сурет көрмесіне
балалардың бар ынтасымен салған
көктемді бейнелеген суреттері
қойылды.
Келесі күні «Әдемі дәптер»
көрмесін 1-сынып жетекшілері
З. Сугурова және А. Сарбалина
ұйымдастырды, мұнда ең таза,
ең әдемі жазған оқушылардың
дәптерлері қойылды. Апталықтың
үшінші күні «Мәнерлеп оқу сайысы» 2-сынып жетекшісі Б. Дузалбаева және Д. Қосанованың

ұйымдастыруымен
өтті.
Бұл
сайыста ең
мықты, білімді
деген
оқушыларымыз
ақынжазушылардың өлеңдерін мәнерлеп
оқып берді, жүзден жүйрік шыққан
бүлдіршіндер, әрине апта соңында
марапатсыз қалмады.
Сонымен қатар 2-сыныптар
арасында Ж. Ысмадуллаеваның
ұйымдастыруымен «Құстар біздің
досымыз» тақырыбында ашық
тәрбие сағаттары өткізді.
Амангул
Оралбаева
және
Жұмагул
Жолдасбаеваның
ұйымдастыруымен «Жүзден –
жүйрік, мыңнан – тұлпар» атты математиктер сайысы өтті. Апталық
«Эстефеталық ойындар» спорттық
сайысымен аяқтады
Сәуле Қолдасбаева,
Үстірт орта мектебінің
мұғалімі.
Маңғыстау облысы.

Мектептегі
кездесу
Казатком ауылында Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан
Халық жазушысы, халықаралық
түркі дүниесіндегі жазушылардың
Физули атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті ақын Тұманбай
Молдағалиевтің
туған
күніне
орай туған ауылындағы мектептің
директоры Нұрғожаева Лаззат
Нұрмұханқызының
ұйымдастыруымен,
мектеп
ұжымының

лімі”

н мұға

ста
“Қазақ

қолдауымен
кездесу
жиын
өтті. Қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің
мұғалімі,
ақынжанды
ұстаз, ұстаздардың ұстазы, жас
жеткіншектердің
тәрбиешісі
– Лаззат Нұрмұханқызы мектебіндегі тәрбие жұмысының әр
саласына аса зор мән береді. Кейде кез келген шараны өзі бастап
жүргізіп те кетеді. Алдында ғана
өткен ақиық ақын М.Мақатаевтың
туған күніне орай «Жырлай-

ды жүрек» тақырыбында өзі пән
мұғалімі ретінде ұйымдастырып
кеш
өткізді.
Оқушыларының
шығармашылығынада қатты көңіл
бөледі.
«Тәрбиесіз берген білім
– адамзаттың қас жауы», - деп ұлы
ғұлама Әл- Фараби айтқандай,
білім мен тәрбиені ұштастыра отырып, жас ұрпақты ізденіске баулиды. Жерлес ақынның туған күніне
орай өткізілген шараға құрметті
қонақтар шақырылды. Едіге Сапаев, осы жолдардың авторы ардагер ұстаз Әсет Алжанбай, ауыл
ақсақалы, Еңбекшіқазақ ауданының
«Құрметті азаматы», тыл ардагері
Жұматай Ақбиюмов, зейнеткер
ұстаз Әбдіреш Нәдірбеков, Сламжан Сайдалиев, Нұрғайша Манапова, Бақыт Демчикова, Ботагөз
Тоғызақова қатысты.
Едіге атай оқушыларға ақынның
өзіне арнаған өлеңдерін оқи отырып, алғаш танысып, дос болған
уақыттан бастап, бірге КазГУ-ге
оқуға түскені, 5 жыл бірге оқып,
бір бөлмеде жатып, бір нанды бөліп
жегені, сондай-ақ, отбасын құрып,
қызмет істегенде де достықтарының
нығая түскенін, екі отбасының бар
қуаныш жақсылықтарында бір
жүргендері туралы қызықты етіп
әңгімеледі.
Кеште мектеп кітапханашысы
Факизат Аубакишева ақынның кітаптарынан көрме ұйымдастырды.
Кешті мәнді жүргізе отырып, ақын
өлеңдерін жатқа мәнерлеп оқыған
директордың оқу ісі жөніндегі
орынбасары Ақмарал Жылысбаева кезекті ақын өлеңдерін оқуға
оқушыларға берді. Ұстаздар мен
оқушылар ақын өлеңдеріп оқып,
әндерін шырқап, көпшілікті бір
серпілтті. Кешті ақынның сазды
өлеңдерімен өрнектеген, әнін тамылжыта салған жас ұстаз Гүлсан Алтынбекке, кешті жүргізген Ақмарал
Даниярқызына ақынның досы рахметін жаудырды. Кездесуге келген қарт ұстаз көңілі марқайып,
оқушыларға, ұстаздарға, мектеп
директорына алғысын білдіре отырып, батасын берді.
Әсет Алжанбай.
Алматы облысы,
Еңбекшіқазақ ауданы.

Спорт
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ұғалім –
әртебелі
амандық

Қазіргі заман талабына сай
жеке тұлға қалыптастыру үшін
жаңа технологияны меңгерген
ұстаздар дайын дүние бере
салмай, шәкіртінің өзіне қажет
мағлұмат алуына жол көрсетіп,
бағыт-бағдар беруші болып табылады. Өз бетінше қызыға,
іздене жүріп, бір әрекеті әр
қырынан қарап, таңдау жасауына көмектеседі. Бұдан ұстаз
шеберлігін байқауға болады.
Осындай
ұстаздарымыздың
бірі «Бейнеу гуманитарлықэкономикалық
колледжі»
МКҚК-де информатика пәні
оқытушысы Гүлмира Жаулиева.
Гүлмира Халмуратқызы саяси сауатты, жан-жақты білімді,
өз бойындағы білімді оқушы
жүрегіне ұялата білетін, әрі өте
ізденімпаз мұғалім. Ол әрбір
сабағына үлкен жауапкершілікпен, тыңғылықты дайындықпен
келеді. Заман талабына сай жаңа
педагогикалық технологияларды өз пәнінде қолдана біледі.
Мұғалім еңбегінің жемісі –
шәкірттерінің табысы. Гүлмира
Халмуратқызы
«Дарын»
мақсатты бағдарламасы бойынша жемісті еңбек етуде. Ерекше
қабілетті студенттері А. Айнашов, Ш. Ізтилеуов, Ә. Данабаевтар Қазақстан Республикасы
Кіші Ғылым академиясының
облыстық
ғылыми-конферениясында жоба
жарысына
қатысып жүлделі орындарға ие
болды. Ұстаз еңбегі бағаланып
Қазақстан
Республикасы
Кіші Ғылым академиясының

«Шұбар доп» мектеп лигасы
Жуықта Алматы облысының білім басқармасы дене тәбиесі, спорт және
алғашқы әскери дайындығының өңірлік оқу-әдістемелік орталығының
ұйымдастыруымен 6-7, 8-11 сынып оқушылары арасында «Шұбар доп»
мектеп лигасы өтті. Жарысқа 11 аудан және Талдықорған қаласынан 24
команда келді. Жақсы нәтиже көрсеткен Талдықорған қаласының №19
мектеп-гимназиясының 8-11 сынып ұлдар командасы волейболдан І
орын алса, қыздар арасында да осы аталған мектеп командасы І орын алды.
Баскетболдан 6-7 сынып оқушылары арасынан І орынды Талдықорған
қаласының №19 мектеп гимназиясы алды.
Жалпы жарыс нәтижесі 8-11 сыныптар бойынша ІІ орын Қаратал
ауданы, ІІІ орын Іле ауданы. 6-7 сыныптар арасынан облыстық дарынды

балаларға арналған спорт мектеп интернаты І орын, ІІ орын Талдықорған
қаласының №15 орта мектебі, ІІІ орынды Көксу ауданы иеленді. Өздерін
ерекше көрсетіп үздік атанған ойыншылар А.Саулебаева, С. Заманғалиев,
Е. Мелісов, А. Базарханов, Ж. Асылханова, Ж. Жиенқұлов, Ж. Нұрзатов.
Жаттықтырушылары Қ. Ауғанбаев, Р. Шағатаев, М. Кожакенов. Жарысқа
қатысушылар кубоктар мен мақтау қағаздарымен марапатталды.

Алматы облысы,
Талдықорған қаласы.
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Р. Шағатаев,
№19 мектеп-гимназиясының мұғалімі.

облыстық ғылыми-конферениясында жоба жарысына үзбей
студенттер қатыстырып жүргені
үшін Алғыс хат, «Техникалық
және кәсіптік білім беру жүйесін
жаңарту жағдайында педагог кадрларды дайындау»атты
облыстық ғылыми-практикалық
конференциясында
баяндамасын ұсынғаны үшін сертификат, колледж әкімшілігінің
алғыс хатымен марапатталды.
Гүлмира Халмуратқызы қазіргі
таңда «Бейнеу гуманитарлықэкономикалық
колледжі»
МКҚК-де «Информатика пәнінен бастауыш білім беру
мұғалімі» мамандығы бойынша
оқып жатқан 3-курс студенттеріне жетекшілік етіп келеді.
Ендеше,
бүгінгі
білім
мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың биіктен
көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы,
жан-жақты берген тәрбиеміз
арқылы қол жеткіземіз. ХХІ
ғасыр – білімділер ғасыры.
Ендеше бізге ой өрісі жоғары
дамыған, зерделі, жан-жақты
дамыған, парасатты ұрпақ
керек екенін бір сәтте естен
шығармағанымыз жөн дей келе
Гүлмираға өзінің еңбек жолында
шәкірттеріңіз биік шыңдардан
көрініп, еңбектеріңіз ақтала
берсін дегім келеді.
Назым Аюпова,
«Бейнеу гуманитарлықэкономикалық колледжі»
МКҚК қосымша білім беру
педагогі.
Маңғыстау облысы,
Бейнеу ауданы.
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