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Қазақстан Республикасының жаңа Еңбек Кодексі 

1.    Еңбек келісімінің шарттарын өзгерту шараларын жеңілдету, әсіресе экономикадағы дағдарыс жағдайында.Бұл новелла жұмыс беруші 

қызметкерлер санын 

 

қысқартудың орнына толық емес жұмыс уақыты тәртібін енгізу және қызметкерлерді уақытша өзге жұмысқа ауыстыру

оңтайлы болғанда қажетті жағдай жасауды қарастырады.

Кодексте қарастырылған негізгі жаңа ережелер мыналар:

Конституциямыздың 12 бабында «Адам құқығы мен бостандықтар әркімге 

тумысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра 

алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен 

қолданылуы осыған орай анықталады. Республикамызда азамат өзінің 

азаматтығына орай құқықтарға ие болып, міндеттер атқарады.Заңды аттамай

тура жолмен жүріп, еліне адал қызмет еткен азамат қана мұратына жетеді.

Сондықтан заңды білу- заман талабы. Адамның құқықтық мәдениеті дегені-

міз — орынды тәртіп пен мінез-құлық, жан-жақты құқықтық білімдері мен

заңды құрметтеу, құқықты қорғау іс-әрекетінің терең бірлігі.Құқықты 

құрметтеу, әділдікті, борышты, жауапкершілікті, заңдылықты, сезіну — адам 

тұлғасының жоғарыдан көрінуі. Осыдан келіп заңдылықты сезіну құқықтық 

мәдениеттің құрамы екендігін түсіну қиын емес.Қазақстан Республикасының

Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  2015 жылғы 23-қарашада бекіткен Жаңа  Еңбек Кодексі 2016 жылдың 01-қаңтарынан  бастап қолданысқа 

енгізілді. Аталмыш Кодекстің 3-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мақсаты болып еңбек қатынастарын және 

еңбек қатынастарымен тікелей байланысты өзге де қатынастарды, еңбек қатынастары тараптарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға,

 еңбек саласындағы құқықтар мен бостандықтардың ең төмен кепілдіктерін белгілеуге бағытталған құқықтық реттеу болып табылады.

Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының міндеттері еңбек қатынастары тараптары мүдделерінің теңгеріміне, әлеуметтік тұрақтылық-

қа, қоғамдық келісімге бағытталған қажетті құқықтық жағдайлар жасау болып табылады.
Осы қабылданған Жаңа Еңбек Кодексі жұмыс беруші мен қызметкерге қандай өзгерістер мен толықтырулар енгізді? 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрі Тамара Дүйсенова  жаңа қабылданған заң туралы былай дейді: «ҚР Жаңа Еңбек кодексі 

жұмыс беруші мен қызметкердің еңбек қатынастары көп жағдайда жалдау, кадрлардың орнын ауыстыру, жұмысшыны жұмыстан босату, 

жұмыс уақыты, еңбек шарттары мен оның төлемақысы салаларындағы өзара келісім жасау және ұжымдық шарттардың әлеуетін күшейте

отырып, өзін-өзі реттеу қағидаларына сай жүзеге асырылатын болады», - деп хабарлады ол. Министр сондай-ақ, негізгі еңбек кепілдемеле-

рі мен қызметкерлердің құқықтары бекітіліп, оларды ұжымдық, жеке шарттар мен келісімдерді жасау және қызметкерлердің құқықтары

мен мүдделерін қорғайтын құралдар арқылы ұлғайту мүмкіндігі қарастырылған. Қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін қор-

ғау мақсатында кәсіподақтардың рөлі кеңейтілді, оның ішінде жақында қабылданған «Кәсіподақтар туралы» Заңда қарастырылған 

мүмкіндіктер де есепке алынды.

2.    Жұмыс берушінің бастамасымен «ұйымның экономикалық жағдайының өндіріс, атқарылатын жұмыс, көрсетілетін қызмет көлемінің

азаюы салдарынан нашарлауы» негізінде еңбек шарттарын бұзу негіздемесі енгізілді.Сонымен қатар, жұмыс берушіге зейнет жасына 

келген қызметкерлермен ҚР Заңымен белгіленген, бұзу тәртібін нақты реттелген еңбек шартын бұзу құқығының берілуі ұсынылады. 

Жұмыс берушіге жоғары деңгейдегі кәсіптілік пен біліктілікке ие зейнет жасына жеткен қызметкерлердің жұмысқа икемділігі мен денсау-

лығының жағдайын ескере отырып (мемлекеттік және азаматтық қызметкерлерге ұқсас), жыл сайын еңбек шартын 

3. Қоғамдық бақылау саласын күшейту ұсынылып отыр. Кәсіподақ ұсынатын қызметкерлер арасынан техникалық инспекторлар институ-

тын құрып, олардың еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау бойынша тепе-теңдік негізінде құрылатын өндірістік кеңестер аясында құзіреттілігін 

қарастыру ұсынылады. Аталған кеңеске төмендегідей қызмет түрлерін жүктеу көзделген: еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету 

мақсатында жұмыс берушілер мен қызметкерлердің ортақ қызметін ұйымдастыру, жұмыс орындарындағы еңбекті қорғау шарттарын 

тексеру, қызметкерлерге оның нәтижесі туралы хабарлау. «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды»,- деп 

Б а у ы р ж а н  М о м ы ш ұ л ы  а т а м ы з  а й т қ а н д а й ,   қ а ш а н д а  А т а - з а ң ы м ы з д ы  қ о р ғ а у ғ а ,  б е к і т і л г е н  т ә р т і п к е

 бағынуға, өз құқықтарыңызды орынды пайдалана білуге шақырамын.

2016 жылдың 01-қаңтарынан бастап күшіне енді
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Заман талабына сай қазіргі уақытта білім беруде  
инновациялық әдістердің қолданылуы

Samgau
Елбасы педагогикалық білім беру құрамын жаңарту, жаңа формациядағы педагогтарды дайындау бойынша міндеттерді алға қойып отыр. 
Қазір оқытушыға қойылатын негізгі талап- ақпараттық сауаттылық, көптілділік, оқуға және барлық педагогикалық қызмет барысында да-

     Әлемдегі алдыңғы орынды елдер қатарында болу үшін кез-келген елде адекватты білім және ғылыми инфраструктура болу керек. Бізде
ел президентінің   алға қойған топ-30 алдыңғы қатарлы елдер санына кіруге барлық мүмкіндіктеріміз бар. IT сияқты тұрақты дамып келе 
жатқан салада жоғарыдәрежелі  мамандардың жетіспеушілігі байқалады. Сондықтан, заман талабына сай қазіргі уақытта білім берудің 
инновациялық әдістерін енгізуге көп көңіл бөлініп отыр.Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім 
беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім  беру парадигма-
сы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрб-
ие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның 
қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару
 оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне қарай білім 
беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны 
меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық 

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және 
қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін 
с а б а қ  б а р ы с ы н д а  п а й д а л а н а  о т ы р ы п  с а б а қ т ы ң  с а п а л ы  ә р і  қ ы з ы қ т ы  ө т у і н е  ы қ п а л ы н  т и г і з у д е .
Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап 
бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды, іскерлікке қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде 
дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан
бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір 
сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін 
міндеттер ауыр» деген болатын. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи танымдық, педагогикалық - 
психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Бұл заман талабына сай білім 
беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқытудың озық технологиялары мен инновациялық әдістерді сабақ 
ү р д і с і н д е  т и і м д і  п а й д а л а н а  а л а т ы н  б і л і г і  м е н  б і л і м і  ж о ғ а р ы  ұ л а ғ а т т ы  ұ с т а з  б о л у  к е р е к  д е г е н  с ө з .
           «Білім беру технологиясы» - ұғымы білім берудің жоспарланған мақсаттарына бағытталып, арнайы ұйымдастырылған өзара қарым
 - қатынас процесі технологиясы ретінде қолданамыз. Білім берудің технологиясына — оқытудың техникалық құралдары, білім беруде 

Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену стратегиялық мақсатына толық сәйкес келетін, білім беру және ғылым 
саласындағы мемлекеттік саясаттың басты аспеклерінің бірі деп қарастыруға болады. Елбасымыздың Стратегия «Қазақстан-2050» халыққа 
жолдауында «Бізге елімізге қажетті технологиялардың трансферті  және оларды қолдану үшін мамандарды оқыту қажет... Біз ғылым мен
 бизнесті толық кооперациялау бойынша іс-шараларды қабылдауымыз керек» деген.

мып, жетілуге дайын болу.

технологияны ендіруді  міндеттейді.

қолданылатын ақпараттық технологиялар, қашықтан оқыту да жатады.

«Арнайы пәндер» циклдық комиссия төрағасы:
 Кішкенеев Айбек Маратұлы

Сказка о том,как существительное, глагол и  прилагательное нашли свои вопросы.
В некотором царстве,в некотором государстве под названием Буквандия жили-были три друга:существительное,глагол,прилагательное.

Однажды они захотели узнать почему их так назвали.Как-то они услышали от какой-то старой буквы, что все части речи отвечают на 

вопросы.Друзья задумались о том, что обозначает глагол и на какой вопрос он отвечает.Они вспомнили как как-то они ходили в парк и  

в о  в р е м я  п р о г у л к и  г л а г о л  в с е  в р е м я  т а н ц е в а л , п р ы г а л , с к а к а л  и  д е л а л  в с е , ч т о  е м у  х о ч е т с я .

Друзья подумали и решили,что глагол  обозначает действие и отвечает на ворпосы «что делать? что сделать?» Глагол сказал друзьям о том, 

почему существительное отвечает на вопрос  «кто?что?» и почему он обозначает признак предмета.Когда друзья были в парке с животны-

ми ,существительному там понравилось больше всех.Видя красивое животное оно говорило,что это одушевленные предметы и отвечают 

на вопрос «кто?» Видя роскошные голубые ели и клумбы с цветами,существительное говорило,что это неодушевленные предметы,которые 

отвечают на вопрос что? Прилагательное подумало, что оно не нужная часть речи,но друзья его успокоили.Они сказали,что без прилагатель-

ного предложение будет неполным.Прилагательному напомнили о том,что оно любит определять признаки предметов:по форме, окраске,

по цвету и отвечает на вопросы «какой?какая? какое?какие?»

Сказка о дружбе.
В одной сказочной стране жили-были имя существительное и имя прилагательное. Они были очень дружные, всегда все делали сообща. Но однажды наши друзья 

поссорились. Каждый из них утверждал что он самый важный член предложения .Однажды  мальчик писал сочинение  и вдруг исчезли все существительные. 

Части речи подумали и решили помочь.Появилось существительное,добавилось для красоты ,ясности и точности прилагательное и получилось у мальчика хорошее 

сочинение.Он получил пятерку, очень обрадовался и прыгал от радости. Части речи остались довольны своей помощью,помирились и стали жить дружно и больше

 никогда не ссорились.

Мальчик не может продолжить работу, потому  что существительное пропало.

Группа ЭКН-25 Баксынбай Жаннур.
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«Жай дифференциалдық теңдеулердің қолданбалылығы» 
элективті курсы.

Білім беру «Қазақстан -2050» ұзақ мерзімді стратегиясының маңызды басылымдылықтарының бірі болып табылады. Қазақстанда білім 
беру реформаларының негізгі мақсаты, білім беру жүйесін әлеуметтік экономикалық дамудың үдемелі индустриялық бағытына сәйкестен-
діру. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2015 жылдың 23 сәуірінде «Мәңгілік Ел: бір ел –бір тағдыр» тақырыбында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 
20 жылдық мерейтойына арналған  ХХІІІ сессиясында сөйлеген сөзінде «Білім берудің міндеті –заманға сай білімі бар, тәжрибелі, білікті, 
жаңа технологияларды меңгерген, бәсекеге қабілетті азамат қалыптастыру» деп атап көрсетті. Сондықтан бүгінгі күннің басты талабы 

Математика, оның ішінде 10 -11 сыныптардағы «Алгебра және анализ бастамалары» пәні жастарды білім құштарлығына ұмтылдыруда, 
талант –қабілетін ашып дамытуда ерекше орын алады. Математиканы мектепте біртұтас оқу пәні ретінде дәстүрлі тарауларымен бірге, 
қазіргі талаптарға сай элективті немесе қолданбалы курстарда, тереңдетіп жүргізу күн тәртібінде тұрған мәселе. Элективті курстар бұл
 бағдарлы пәндердің нақты саласы бойынша және бағдарлы пәндердің мазмұнынан өзгеше, оқушылардың білімге қызығушылығын 
қанағаттандыратын басқа да бағыттар бойынша білім беру бағдарламасын жүзеге асыруды ұйымдастыру формасы болып табылады. 
Математикадан қолданбалы, элективті курстардың бағдарламасы мен мазмұны ғылыми, жүйелі жеткізілуі тиіс. Алайда ол математиканың
міндетті білім деңгейін қайталамауы керек. Төменде біз орта мектептегі «Алгебра және анализ бастамалары» пәні негізінде 

 

Математикалық анализдің заңды жалғасы ретінде дифференциалдық теңдеулер математикалық модельдеудің басты аппараты және физика-
лық тұрғыдан нақтылай қойылған практикалық есептің шешімін табуға келтіруі, әрі жаратылыстанудағы математикалық әдістердің 
қолданыстарын одан әрі тереңдетудің, ауқымын кеңейтудің кепілі болып табылатынын меңгеру мүмкіндіктерін қалыптастыру. 

Дифференциалдық теңдеулер. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Жалпы шешімдер бастапқы 
шарттар. Айнымалылары бөлектенетін теңдеулер. Біртектес теңдеулер. Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер. Жоғарғы 
ретті дифференциалдық теңдеулер туралы ұғымдар. Екінші ретті сызықтық дифференциалды теңдеулер туралы жалпы мағлұматтар. 
Екінщі ретті сызықтық біртектес және біртектес емес тұрақты коэффициентті дифференциалдық теңдеулер. Дифференциалдық теңдеулер-
дің физикалық мазмұнды есептерді шешуде қолданылуы. Дифференциалдық теңдеулердің химиялық, биологиялық, экологиялық және 

мамандардың жан –жақты, бәсекеге қабілетті жаңа буынын тәрбиелеу. 

«Жай дифференциалдық теңдеулердің қолданыстары» курсын ұйымдастыру жоларын ұсынамыз. Қажетті білім деңгейі: Алгебра, Геоме-
трия. Алгебра және анализ бастамалары.
Пәннің мақсаты мен міндеттері:

а) Жай дифференциалдық теңдеулер негіздерін қажетті мөлшерде игеру
б) Дифференциалдық теңдеулер ғылымының тарихынан хабардар ету
в) Әрбір тақырып бойынша нақты мысалдар негізінде дифференциалдық теңдеулердің жаратылыстану есептерінің математикалық моделі 
екенін жеткізу
Күтілетін нәтиже
- Жай дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі ұғымдарын меңгеру;
- Дифференциалдық теңдеулер арқылы физика –техникалық, химиялық, биология мен экологияның есептерін шешуде қолдану;
- Қолданбалы бағыттағы есептерді шешу арқылы оқушылардың түрлі мамандықты тани білу;
- Оқушының математикаға деген қызығушылығын құштарлыққа ұластыру.
Ұйымдастыру және өткізу формасы: Пән сабақ түрінде өтілуі, сабақ процесінде лекция, практика, өзіндік жұмыс, тест жұмысы сондай–ақ 
компьютерлік –ақпараттық құралдарды пайдалану арқылы өткізіледі.
Пәнаралық байланыс және кіріктіре оқыту: физика, химия, биология, экономика, технология.
Кәсіптік бағдар: техникада, химияда, биологияда, экологияда, экономикада математикалық әдістерді пайдалану.
Бағалау және бақылау түрлері: Өзіндік жұмыстар, үй тапсырмаларын тексеру, аралық бақылау жұмыстары және қорытынды реферат.
Пәннің қысқаша мазмұны

экономикалық есептерді шешуде қолданылуы. 

Элективті қолданбалы курстарды өту барысында оқушылардың шығармашылық белсенділігін үнемі қолдап, олардың реферат,
өзіндік жұмыстарды орындауда тақырыптарды еркін таңдауына, оны тереңірек оқып үйренуіне және одан әрі зерттеуіне жағдай 
жасау керек. Зерттеу жұмысы ұзақ және жүйелі ізденуді, зор табандылық пен қажырлықты талап етеді. Бұған бағдарламалық сабақ-
тың шектеулі уақыты мен тақырыптық жоспар мүмкіндік бере бермейді. Оқушылардың шығармашылық белсенділігі олардың білім дең-
гейіне байланысты әр оқушының даярлық дәрежесіне қарай, олардың зерттеу жұмысымен айналысуы үшін қосымша әдебиеттермен 
жұмыс жасауды меңгеруіне ықпал ету керек. Сонымен бірге қолданбалы курстар бойынша зерттеу материалы мүмкіндігінше, мектеп 
матемкатикасымен сабақтас болған жөн.

Қорытынды, ұсыныстар:

Математика пәнінің оқытушысы
Салқынбаева Н.М.

Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай тәрбие сағаты өткізілді.

Қазақ әдебиетінде ойып тұрып орын алған, жырдан күмбез орнатқан ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні-

не орай, «Абылай хан» атындағы колледжінің МТН-24 оқу тобының ұйымдастыруымен «Жырлайды жүрек» 

тақырыбында тәрбие сағаты өткізілді. Отты жырлары кез-келген жанның ой түбіндегісін қозғайтын ақын жырларын 

төгілте оқыған студенттер ақын өмірінен сыр шертті. Тәрбие сағатының негізгі мақсаты-ақынның шығармашылығын 

дәріптеу, құрмет білдіру және жастар арасында кеңінен насихаттай отырып, мол мұрасын жас ұрпақтың бойына сіңіру.

Өміріне өлеңді серік етіп, қазақ әдебиетінде өшпестей өзіндік қолтаңбасын қалдырғын ақынның артында қалған 
өлеңдері мен күнделіктерінен үзінді көрсеткен топ студенттері Мұқағали Мақатаевқа арналған арнау өлеңдерін де оқыды.Тәрбие сағатына

колледж әдіскері Мамутова Гаухар, оқытушылар Мұханова Таңшолпан, Нұрманбаева Айсұлу, Ишанбекова Айгерім, Құрышжан Зайдаш 

қатысып, ақын өмірінен студенттерге сыр шертті. Ақынның өшпес өлеңдері мәңгілік сақтала беретіні сөзсіз. Ол халқының жадынан 

өшпек емес. Мамутова Г.М.



Тарих сабағында диалогтық оқыту арқылы оқушылардың
білім мен іскерлік дағдысын қалыптастыру

5 бет

Samgau

Сындарлы оқыту бағдарламасындағы 7 модулдің  негізінде білім беру  оқыту үрдісіне көптеген өзгерістер енуде. 

Бағдарламаның модульдері:

1.Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер

2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету;

3.Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау;

4.Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану;

5.Талантты және дарынды балаларды оқыту;

6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу;

7.Оқытуды басқару және көшбасшылық.

Осы бағдарламадан теориялық білімімді жетілдірген соң, тәжірибеммен ұштастыру мақсатында сабақтарымда қолдандым. 

Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың 

қызығушылығын арттырумен қатар, олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді.

Ең алдымен сұрақ қоюдың үш түрін қолдану арқылы оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыруға болады.

Сынақтан өткізу:Тәуке хан не себепті билерге арқа сүйеген? Қалай ойлайсыңдар?

Қайта бағыттау: Осы сұраққа тағы да жауап беруге көмектесе алатындар бар ма?

Бұл сұрақтарды қою арқылы оқушылар сындарлы сөйлеуге ынталанады, шынайы қызығушылығы артады,сыни тұрғыдан ойлауына ықпал етеді.

Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесудің үш түрі бар:

1.Әңгіме-дебат

2.Топтық әңгіме

3.Зерттеушілік әңгіме.

Осы аталған әңгімелесудің үш түрін де сабағымда қолданып көрдім.

Әңгіме-дебат жүргізу барысында тақырыпты талқылап, оқушылардың ойы көбінесе бәсекелестікке бағытталады;

Топтық әңгіме жүргізу барысында бір-бірінің айтқан идеяларын тыңдап, ортақ келісімге келеді.

Зерттеушілік әңгімені сабағымда көбірек қолдандым. Өйткені тарих сабағында бұл әңгімені қолданудың маңызы зор.Мұнда бір ортақ проблема болады,бұл мәселе

 бойынша бірлескен түсінік қалыптастырады,идеяларымен пікір алмасып, бір-бірінің идеяларын талқылайды,баға береді, ұжымдық білімі мен түсінігі қалыптасады. 

Осы әңгімелесудің түріне байланысты сабағымда қолданған әдістерім: «Аквариум» әдісі, «Кубизм стратегиясы», «Білгенге маржан» т.б.

 Жаңа сабақ бойынша диалогтік оқытуда  оқушыларға «Үш қадам» әдісін қолдандым. Топқа барлық оқушыларға ақ парақ таратылады.

А) сұрақ қоюшы

В) жауап беруші

С) жазушы

«Сындарлы оқыту» бағдарламасының негізгі міндеті- Қазақстандық  мұғалімдерге  педагогикалық тәжірибелерін  жетілдіру мен бағалауға көмектесу.

Х Х І  ғ а с ы р д ы ң   д а м у ы н а  с а й  қ ұ з і р е т т і  м ұ ғ а л і м  б о л у  ү ш і н  ү н е м і   і з д е н і с ,  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ ,  т е р е ң  б і л і м  қ а ж е т .  

Мұғалімде Шульманның «мұғалімнің үш көмекшісі» деп аталатын қасиеттері: бас (кәсіби түсінік) – теориялық білімі негізделген іс-тәжірибиеде қолдана алатын, 

қол (оқытудың тәжірибиелік дағдылары)– іс-тәжірибеде жаңа әдістерді тиімді, орайластырып қолданатын, жүрек (кәсіби өнегелілік тұтастық)  ұстаз мамандығының 

құндылығын ұстанатын тұлға болуы тиіс. Сондықтан мұғалімде Шульман «мұғалімнің үш көмекшісі» деп атаған қасиеттер болған жағдайда ғана оқыту жақсы болып

 саналады.

Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрткі болу, сынақтан өткізу, және қайта бағыттау сияқты әр түрлі техникаларын пайдалануға болады.

Диалог – сөйлесудің ең негізгі түрі болып саналады. Мұғалім сабаққа кіргеннен оқушылармен диалогта болады. Оқушыларға белгілі бір тақырыпта тапсырмалар беру

арқылы сұхбаттар құралады. Ең алдымен диалогты қалай бастау керек деген сұраққа жауап іздеп көрдім. Әрбір сабақта талқыланатын сұрақ оқушыға әсер ететіндіктен,

ең алдымен сұрақты дұрыс қоя білу керек. Әрбір оқушыны талқылау жұмыстарына қызықтырып қатыстыра білгенде мұғалім де, оқушы да жетістікке жетпек. Яғни, 

қойылатын сұрағына оқушыны қызықтыра білу керек. Профессор Дэвид Неймал «байланыс жақсы оқудан басталады» дейді. Сабағымда осы сұрақтарды қою үшін қолданыл-

Түрткі сұрақ: Тәуке хан қай жылдары билік құрған?

ған әдістер: «Зымыран сұрақтар», «сұрақ-жауап», «миға шабыл» т.б. 

Бір оқушы сұрақ қояды, екіншісі жауап береді.Үшінші оқушы түсінгенін жазып алады.Жазушы өз ұсынысын айта алады?Оқушылар әр топ өздері сұрақ қойып, жазып,

жауап береді.«Үш қадам» әдісі арқылы өз ұсынысын айта отырып, сыни сұраққа жауап береді. Диалог сұрақ-жауап арқылы оқушылардың сөйлеу мәнерін, сабаққа деген 

Басқа топтың шешімін тыңдау ортақ идеяны жүйелеу болды. Бағыт назарға алу және өмір бойы өзін-өзі қажеттілігін мойындау және оның әдістерін тыңдау барысында 

оқушылардың «диалогпен» сұрақ-жауап арқылы ойланатын тапсырмалар бере отырып,  оларды өзін-өзі оқуға ықпал еткендей алдымен жеке топта жұмыс жасауға бағыт

 бердім. Менің ойымша,жеке жұмыс, топтық жұмыс барысында оқушылар бірін бірі оқыту арқылы диалог қалыптастырып, сыни ойлауды үйренеді. Диалогты сабағымда

 қолдану арқылы оқушы бұл жерде өзі ойланып топтық талқыға түскен кезде бір-бірінің түсінбегендерін серіктестіктерінен сұрау,  пікірлесу  арқылы өзара пікір қалып-

тастырды. Әрі бірін-бірі түзейді, жетіспеген жерлерін толықтырады. Диалогты сабаққа қолданғанда оқушының тақырып бойынша өз ойларын білдіруіне мүмкіндік берді,

 оқушылардың өз идеяларын ортаға салуына, дәлелдеріне көп көмек көрсетті. Оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда диалогтың берері мол деп ойлаймынДиалогтық 

оқытуда мұғалімдер оқушыларды жұмысқа ынталандырады және сыныпта болатын жағдайлардың бәріне белсенді  қатысуға мүмкіндік  береді. Оқушылар жан – жақты 

ойлау арқылы  салыстыра білуді, проблемелардан шығу жолдарын  іздеуге бейімделеді. Оқушылардың білім алуына қолдау көрсетіп оны жақсарта және кеңейте алады.

Мен диалогты сабағымда қолдану арқылы топтық жұмыстың қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Олардың сыни ойлануына өзін-өзі реттеуіне ықпал ететін тапсыр-

Мен осы тәжірибемде көп нәрсені үйрендім. Осының нәтижесінде менің сабақтарымның құрылымы өзгерді, оқушылар топпен жұмыс жасай білуге дағдыланды. 

Ұстаз – жан-жақты ізденісті қажет етеді. «Нашар ұстаз шындықты қайталайды, жақсы ұстаз сол шындықты іздеп табуға үйретеді» деп ұлы ойшыл А.Дистерберг 

айтқандай ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты. Өз білімімді үздіксіз көтеріп, үнемі ізденіс үстінде болсаң ғана, білікті маман деген атқа лайық боламыз дер едім.

қызығушылығын арттыру мақсатында сабағымда пайдаландым. 

Оқушы бойында  білім мен іскерлік дағдысы, сенімділігі қалыптасты.

малар түрлерін бере отырып диалогтың оқушының білім алуына жақсы ықпал ететініне көзім жетті.

«Абылай хан» атындағы колледждің
тарих пәнінің оқытушысы Ақынбекова Гүлнұр Оразбайқызы



Алғыс арқалаған адам!
4 бетSamgau

Менің атам Үсенов Сәрсенбай Жұмаділұлы  1925 жылы 15 шілдесінде Шымкент облысы, 
Түлкібас ауданы, Азаттылық ауылында дүниеге келген. Атаның  4 жасында әкесі Жұмаділ
“халық жауы”  болып атылып кетеді. Содан көп ұзамай анасы да көз жұмады. Бұл тағдырдың 
қатал соққысы еді. Немере анасы Саракүл екі бірдей баланы,  яғни атаның кіші бауыры 
Ермекбай мен Сәрсенбай атамызды бауырына басып ана мейірімін береді. Өз баласынан кем
көрмейді. Бірақ ашаршылық уақыт халық бір уыс бидайға зор болған заман ғой, өзінің де 
емшекте бір баласы бар болатын. Бұл екеуі кісінің аманаты. Құрбан болған қос арыстың
шаңырағының отын өшірмейін деп сонау шуақтағы жетімханаға өткізуге бел буады.   
Содан аман есен балалар үйіне тапсырады. Өкімет оқытсын көзі ашық азамат қылып шығар-
сын деп. Бұл да ананың сол замандағы көрегенділігі болатын. Қайнысы Жұмаділдің баласын 
өз отағасы Үсеннің атына жазып кетті. Бұл 1930 жылдың қараша айы еді. 
Балалар үйіне қабылданғаннан кейін ата қатты ауырып бір өлімнен қалады. Бір жылдан кейін 
яғни 1931 жылы інісі Ермекбай сол Шақпақта қалдырылады да, менің атам Сәрсенбай 
Қызылордадағы Варашилова атындағы балалар үйіне ауыстырылады. Бірінші сыныпты мақтау 
грамотасымен бітіреді. Содан соң Қазалыдағы балалар үйіне ауыстырылады. Алтыншы сынып-
ты бітіргеннен кейін озат оқушылар мен бірге Қазалыдағы пансионатқа қабылданады. Бір жыл-
дан соң оны ойдағыдай бітіргеннен кейін Қазалыдағы Ф30-36 ға түседі. Оны да ойдағыдай аяқ-

тап, балалар үйінде тай-құлындай бірге өскен, ашыққанда бір түйір нанды бөліп жеген қатар құрбыларымен 1943 жылдың сәуір айында 
соғысқа шақырылады. Қазалыдан Жанияз, Ыдырыс,Қалдан, Ұзақ, Мешітбай, Жумағали, Мұрат, Айниет атты азаматтармен бірге нөмірі 
31-ші Даур күшейтілген ауданында жапон соғысына түседі. 
Манчжурия жері Хайдар, Харбин қалалары үшін Жапонияда кескілескен қанды майданды бастап көшіруге тура келеді. Сөйтіп, 1944 жылы 
әскери жер төледе бораған оқтың астында партия қатарына қабылданады. Партиялық өмірі атаның осыдан басталады. Жапон соғысы ұзақ-
қа созылады. Осы соғысты да жеңіп 1950-ші жылы ауылдан кеткен үш азамат, яғни менің атам Сәрсенбай, Шалболов Жанияз,
Қалиев Ыдырыс  аталар сол баяғы Қазалыға қайтып оралады. Ата жетімдер үйінде тәрбиеленсе де үлкенге де, кішіге де өте бауырмал бола-
тын. Өзінің сол кездегі туғанындай болған Жанияз атамыз атаны қамқорына алып, еңбек жолдарын бірге бастап кеткен. Ата өзі тарбиелен-
ген Қазалыдағы балалар үйінде директорлық қызметтен бастайды. 

Ата өзінің күре тамыры болып кеткен Қазалы станциясын аса бір жақсы желпініспен айтып отыратын. Мақтау сөзге лайықтап: “ Өмірім-
нің бастауы, қанатымды жайып, балалы-шағалы болып, өсіп өткен жерім” – деп айтып отыратын. Мен ол кезде кішкентай болсамда осы 
сөздері әлі есімде. Ата дүниеден озғанда мен 6 жасар қыз болатынмын. Нанның түйірін жерге түсіртпейтін. Өйткені ата ол нанның дәмін 
ашаршылық кезде татып көрген болатын. 1951 жылы Қазалы аудандық партия комитетіне қызметке алынады, міне атаның партия мен 
қайнаған өмірі осылай басталған болатын. Содан көп ұзамай облыстық партия комитетіне ауыстырылады.  Қызмет бабында жүргенде жолы
түсіп өзінің туған елі Түлкібасқа барады, сол жерде сұрай жүріп “Азаттылық”  колхозына келеді. Ұзын құлақтан естіп бір туыстары 
Саттарбек, Алашбек деген кісілермен жолығады. Осы кісілер “Қызылжол” колхозының төрағасы Өмірбек Әбдіранбайдың үйіне апарады. 
Атаның Абылбек деген атасының үш ұлы, екі қызы болған екен. Үлкены осы Әбдіранбай әкесі Өмірбек, содан соң екі қыз, содан кейін  
Үсен кенжесі атаның әкесі Жұмаділ болатын. Ата ауылға келгенде барлығы күдікпен қараған екен. Оның да себебі бар. Өйткені осыдан 
7-8 жыл бұрын атаға ұқсас соғыста болған кісі “Сіздердің ұлдарыңызбын, Жұмаділдің баласы Сәрсенбаймын” деген. Ол кісіні жақсы 
қабылдап, оқытып әжептеуір қызметтің құлағын ұстатып, үйлендіріп алдына мал салып берген. Балалы-шағалы болғаннан кейін өз ізін 
салмай Жамбыл облысына көшіп кеткен. “Аузы күйген үрлеп ішер” дегендей дүрім ел сол себептен мазасызданып отыр деп түсіндірген . 
Осы үйге келгенде есіктен сексеннің о жақ, бұ жағындағы қарт ана “ Бұл кісінің түр-түсі Сәрсенбайға келісіңкірейді.-Сәрсенбай бір жасын-
да қоламтаға түсіп қалған, сол күйіктен ұмытпасам тыртығы және де төртінші башпайы тартыңқы болуы керек” –дейді. “Және де оң жақ
жауырында туа бітті қалы болуы керек”  демесі  барма әженің. Содан не керек атаның шешініп көрсетуіне тура келеді. Айтқан белгілердің 
бәрі сәйкес келіп, ағайындылар бір-бірін тауып жылап көріседі. Ағалы-інілілер көздеріне жас алып, атаның туған інісі Ермекбайды соғыста
қаза болғанын естіртеді. Содан кейін ата ағайындарын жылына бір рет барып, аунап-қунап қайтатын болған екен. 
Менің атамның осындай өмір және еңбек жолдарының қиын да құрметті болғанын мақтан етемін. Ол кісі Қызылорда қаласының қадірмен-
ді тұрғыны, ұзақ жылдар еңбегінің арқасында “Еңбектегі ерлігі” үшін медалімен және Жоғары кеңестің мақтау грамотасымен наградталады.
 Көптеген орден медальдары бар, соғыс және еңбек ардагері. Мен осындай үлкен сара солын салып кеткен атамды мақтан тұтамын және 
құрметтеймін. Мен қазіргі күнде атаның айналайынын қатты сағынамын. Біздер кейінгі ұрпақтар атаның жұрағаттарының, сол кісінің алға 
қойған мақсаттарын әрі қарай жалғастырамыз. Сөзімнің соңын қорытындылай келе аталар алып берген жеңістің арқасында алаңсыз өмір 
сүре береміз. Әлемде әрқашан тыныштық болсын деп тілеймін.

Үсен Меруерт Әміржанқызы
ЭКН-25



Өлең-өмір
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Оқуға түсіп, студент атанғанымызға қуанып, білім нәрімен сусындап жүрген шағымызда, пән оқытушылары модуль туралы айтқанда, 

бойымызды қорқыныш биледі. Біз үшін бұл сөз мүлдем түсініксіз еді. Сабақ барысында өтіп жүрген әр пән бойынша модуль тапсыратын 

уақыт та келді. Біз үшін бұл сынақ бір жағынан қорқынышты болса, екінші жағынан қызықты еді. Барлығымыз тест сұрақтарын жаттап, 

бір-бірімізге сұрақ қойып, сен кір де мен кір болып таласып жаттық. Тобымда оқитын бір қыз «үш» алдым деп жылап шыққанда, қолым 

дірілдеп, қатты қобалжыдым. Бағанадан бергі көңілді отырған топ студенттері үнсіз қалды. Бір кезде маған да кезек келді. Мониторинг

бөлімінің маманы Баймұратова Гүлжанат апай: «Тапсратын пәнінді таңда да, асықпай белгілеп шық.»,-деген кезде қолым дірілдеп, 

«О,Тәңірім, көмектесе көр!» деп күбірлей жөнелгенімді байқамай қалыппын. Сонымен аптығып отырып белгілеп, «төрт» деген баға алып 

шықтым. Осылайша модуль тапсыруға бойым үйреніп, одан кейінгі пәндерден «бестік» алып, төбем көкке бір елі жетпей қалды. Бұл уақыт 

шынымен де, студенттік өмірімдегі ең алғашқы қиындық болғандай болды. Алдағы уақытта ата-анамның үмітін ақтап, оқуымды қызылға 

бітіріп, елімнің дамуына өз үлесімді қосқым келеді.

Студенттік күндердің қызығы......

Қ и ы н  б о л д ы  с ұ р а ғ ы ,
С ү р і н г е н д е р  қ ұ л а д ы .
Терлеп-тепшіп, тыпыршып,
Бітті әйтеуір сынағы.

Модуль.
Басталды модуль сынағы,
Қызық болды сұрағы.
Екі алсақ тегіс жыласақ,
Бес алсақ мәз боп қуандық.

ИН-25 оқу тобының студенті

Маханбет Айнамкөз

        Әке        
Асқар таудай әкешім,
Өзіңді мақтан етемін.
Алысқа кетсем тым ұзақ,
Сағынып сізді кетемін.

Сіздің айтқан ақылдан,
Қуат алам бойыма.
Шабыттанып, масайрап,
Қалам алам қолыма.

Ортамызда күліп-ойнап жүріңіз,
Арналады, жүректегі жырымыз.
Алтыннан да қымбатты әкетайым,
Қуантады шуақ шашқан нұрыңыз.

Жыл санап мен өссем де,
Сіз үшін мен баламын.
Сол кішкентай қызыңның,
Қабыл алғай жыр-әнін!

Қорқамын кейбір адамнан.
Мен адамға қараймын өзім болып,
Үнсіз бірақ жатпаймын бәрін көріп.
Қысқа ғана өмірдің  кемесінде ,
Ардан асып кетеді, болып-толып.

Мен қорқамын қатыгез адамдардан,
Өзі емес, өзгенің жанын алған.
Мен қорқамын алмағайып замандардан,
Алдау менен арбауға бой алдырған.

Кейбіреулер түсінбейді адам жанын,
Сол үшін де мен оларды азғырамын.
Кейбіреулер бар болып, тұрса дағы,
Білмейді не керегін, не қаларын.

Пендешілік қасиеттен сақтанайық,
Қазақ деген болайық атқа лайық.
Қиын қыстау, дүрбелең уақыттарды,
Биік ұстап мойынды, тік тұрайық.

ИН-25 Маратқызы Жансая

Кие ұғымын қалай түсінесіз?

Әлемде қанша ел болса, сол елдің әрбірінің өзінің сана 
сезімінде қалыптасқан ырымдар мен наным-сенімдер бар. 
Дегенмен, ол наным-сенім, тыйымдарды бүгінде біз 
қаншалықты орындап жүрміз деген ой кеудесінде жүрегі
бар әрбір сәулелі жасты ойландыратыны сөзсіз. 
Ал, тереңіне үңілсек, онда үлкен мән-мағына бар екенін
түсінуге болады. Қазақ халқының өзінің тарихымен сабақ-
тас, ата-бабалардан бері жалғасын тауып келе жатқан
наным-сенімдер мен ырымдар бар.Кейбір адамдар осы 
ұғымдарға мән беріп, алдын алып жатса, ал енді біреулер 
қолын бір-ақ сілтеп жөн-жосықсыз ырымдар деп өзінше 
әрекет жасап жатады. Ал, кие ұғымы өзінше бөлек бір 
тақырып.Ғылымда қандай да бір құбылыстың не заттың,
болмаса адамдардың ерекше қасиеті, оның тылсым күші 
мен оның ортаға тигізер әсері «Кие» деп аталады екен. 
Қазақ халқының түсінігінде ата-анадан қалған үйді 
«қара шаңырақ» деп санап, оны таза ұстап, киелі деп 
санайды. Сонымен қатар, аққу, киік, қарлығашты атқыз-
бай, киесі ұрса жаман болады деген ұғымды санамызға 
сіңірген. Ал қазақ халқы үшін ең киелі және қасиетті нәрсе-
«Құран Кәрім» кітабы. Бұл кітапты тек қана қазақ халқы
емес, барша мұсылман халқы жоғары қойып қастерлейді. 
Тағы бір айта кетерлігі, киелі жер деп әулие-бақсылардың
басын түнеп, дұға тілеп жатқан қандастарымыз да қан-
шама?. Жалпы «кие» ұғымының мағынасы біз үшін өте
терең, әроі мағыналы. Қасиетті «жеті» сөзімен байланыс-
ты халқымызда жеті күн, жеті қазына, жеті ата, жеті
жұт, жеті жоқ, жеті ғалам сөздері қолданыста болған.
Осындай нәрселердің қадір-қасиетін ұғынған қазақ халқы 
әрбір ісін байыппен, киесін пайымдай отырып жасаған. 
Сондықтан да өткенге көз жүгіртіп, алдағымызды ойла-
нып жасайық, замандастар!

Қалмырза Тұрған
ЭК-24
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БІРЛІККЕ БАСТАҒАН  ЕЛІМНІҢ ДОСТЫҚ ҚАДАМЫ

Samgau
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қиындық атаулыны жеңетін бір-ақ күш бар, ол –бірлік, ендеше жеріңді қорғау үшін бірлік қаншалықты қажет болса, тәуелсіздік жемістерін, бүгінгі қол

жеткізген табыстарымызды сақтап қалу үшін ол сондай қажет» деген сөзі дамып келе жатқан Қазақстан жеріндегі 130-дан аса ұлт өкілдері, еліміздің өсіп-өркендеуіне, берекесінің тасуы-

на бірлікпен қажырлы еңбегінің үлесі зор.Ұлтаралық қатынастардың тұрақтылығы ең алдымен түрлі ұлттық топтар мүддесін ескеруге байланысты. Ең бастысы — осы мүдделердің 

үйлесімді іс-қимылын қамтамасыз ету. Қазақстан тұрғындарының ұлттық құрамы өте күрделі. Ол өз тарапынан саяси жағдайға ықпалын тигізбей қоймайды. Республикада бүкіл қазақ-

тың 80 пайызға жуығы тұрып жатқанымен, негізі этнос — қазақтар ел халқының абсолютті көпшілігін құрамайды. Осыған байланысты Қазақстан халқының ұлттық құрамын 2004 

жылғы статистикалық мәліметтері бойынша ҚР тұрғындарының 1 қаңтар 2004 ж этникалық құрамы. Барлық ұлттар 14 951 302 100% Қазақтар 8 550 846 57,19% Орыстар 4 072 566 27,24%

Украиндіктер 469 423 3,14% Өзбектер 409 746 2,74% Немістер 237 672 1,59% Татарлар 232 744 1,56% Ұйғырлар 223 007 1,49% Өзге ұлттар 755 298 5,05% Орыстардың, немістердің, 

украиндықтардың тысқа көшіп кетуімен олардың үлес салмағы азайса, оралмандардың елге оралуына байланысты қазақтардың миграциялық қалыпты сальдосының өсуі байқалады. 

Елдің тұтастығы – ел бірлігінде екенін болжаған Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан халқының І форумында Қазақстан халқы

Ассамблеясын құру идеясын ұсынды. Ал 1995 жылы 1 наурызында Республика Президентінің жарлығымен барлық ұлттық мәдени бірлестіктер мен Қазақстан халқы Ассамблеясы 

құрылды. Республика халқының қалауы бойынша қолдау тауып, оған Елбасмыздың өзі басшылық жасап келеді. Көпұлтты Қазақстанның татулығына себепкер болған Ассамблеяға биыл

20 жыл. Өзге этнос өкілдері «Қазақстан – достық пен татулықтың шынайы мекені» деген сөзді ұранға айналдырды. Ұлтаралық татулықты нығайтуға Қазақстанда тұрып жатқан  әр ұлт-

тың өкілі келешек ұрпағымыз үшін этносаралық достықтың, конфессияаралық түсіністіктің қаймағы бұзылмауына еңбек етіп келеді. Төзімділік, татулық және туыстық идеялары

 Қазақстан халқы үшін ғасырлар бойы сақталып келген басты құндылықтар екенін Ассамблея сенімді көрсетті. Ассамблея – бұл бейбітшілік пен мәдениет, рухани келісімнің негізгі ошағы

 екенін дәлелдеп келеді.Қазақстан Республикасының Президенті - Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы Н.Ә.Назарбаев 2015 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясы жылының ресми

 басталуына арналған сөзінде: «Жыл ең басты ортақ құндылықтарымыз – Тәуелсіздігімізді, бірлігімізді, Қазақстан халқының бейбітшілігі мен келісімін сақтауға арналған» - деген бола-

т ы н .  О с ы ғ а н  б а й л а н ы с т ы  е л д і  б і р л і к к е ,  т ұ р а қ т ы л ы қ қ а  ш а қ ы р ғ а н  м а з м ұ н д ы  ш а р а л а р  б і р і н е н  с о ң  б і р і  ж а л ғ а с ы н  т а б у д а .

Ассамблея мәдени-ағартушылық - тілдер мен ұлттық мәдениеттерді, салт-дәстүрлерді қайта жаңғырту және насихаттау, тәрбиелік - қазақстандық және ұлттық отан сүйгіштікті қалып-

тастыру, ұлтаралық қатынастарды қадағалау негізінде ұлтаралық татулық пен келісімді нығайту ісімен айналысады. Сонымен қатар Қазақстанды мекен еткен ұлт өкілдері арасында дос-

т ы қ  қ а р ы м - қ а т ы н а с т а р д ы ң  д а м у ы н а  н е г і з  б о л а т ы н  м е м л е к е т т і к  с а я с а т  ж ү р г і з у  ж ө н і н д е  ұ с ы н ы с т а р  д а й ы н д а й д ы .  

Қазақстан халқы Ассамблеясы ел ішіндегі бірлікті сақтауда ерекше рөл атқарады. Елдің ынтымағын сақтауда қазақ халқының бауырмалдық қасиетін, өзге ұлттардың достық ниетін 

жоғары бағалауымыз керек.

Қызылорда облысында 11 этномәдени бірлестік бар: грек, еврей, корей, қырғыз, неміс, славян, татар, түрік, өзбек, шешен және «Қазақстандағы орыс қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі-

нің Қызылорда өкілдігі. «Славян» қоғамдық-мәдени орталығы, «Қазақстан корейлері ассоциациясы» қоғамдық бірлестігінің Қызылорда облыстық филиалы, татар этномәдени бірлестігі 

белсенді іс-әрекеттерімен танымал. Олар түрлі қоғамдық маңызы бар шараларды жиі ұйымдастырып отырады: тақырыптық кештер, ардагерлерді құрметтеу, ұрпақтар кездесуі, фестиваль-

дер, конкурстар, мемлекеттік және ұлттық мерекелерді атап өтеді. Олардың жанында халық шығармашылығы ұжымдары, жастар қанаты құрылған, мемлекеттік тілді оқып-үйрену сабақ-

тары жүргізіледі. Олардың тарихи Отандарымен байланысы бар. Бүгінгі күні Қазақстанда 3793764 орыс тұрса, оның 16146-сы Қызылорда облысында тұрады. Олар облыс халқының 2,4

 пайызын құрайды. Қазақстандағы орыс тілі - елдегі этносішілік және этносаралық қатынаста ауызша, жазбаша және электронды түрде қазақ тілімен ресми түрде тең қолданылатын тіл, 

әлеуметтік-тарихи категория. Ол сондай-ақ қазақ тілімен бірге Қазақстанның шет елдермен, шетелдік ұйымдармен қатынасында қолданылады. Бұл жағынан ол мемлекетүстілік тіл 

(подгосударственный язык) болып табылады.  «Славяне» ЭМБ Ресей Федерациясы Елшілігімен тығыз жұмыс жасайды. Одан кейбір шараларды өткізуге, балалардың жазғы демалысын

 ұ й ы м д а с т ы р у ғ а ,  а р д а г е р л е р д і ң  т ы н ы ғ у - с а у ы қ т ы р у  о р ы н д а р ы н д а  д е н с а у л ы ғ ы н  т ү з е т у г е  ж ә н е  т а ғ ы  б а с қ а  к ө м е к  а л ы п  о т ы р а д ы .  

Бүгінгі күні Қазақстанда 204229 татар ұлтының өкілі тұрады. Бұл республика халқының 1,3 пайызы. Ал Қызылорда облысында 1789 татар қоныстанған. Бұл барлық тұрғындардың 0,3 

пайызын құрайды. Татар этномәдени бірлестігі Татар Республикасының мемлекеттік органдарымен қарым-қатынас жасайды, шығармашылық ұжымдарды «Сабантой» дәстүрлі мерекесі-

не шақырып отырады. Кәрістердің  Қазақстандағы жалпы саны - 100385 адам. Бұл республика халқының 0,6 пайызын құрайды. Соның ішінде Қызылорда облысында бүгінгі күні 8190 

кәріс этносы тұрады. Қазақстанда жалпы білім беретін 4 мектепте кәріс тілі оқытылады. Осылармен қоса, республикада оқуы кәріс тілінде 5 мектепке дейінгі балалар мекемесі жұмыс 

істейді. Оның 4-уі Қызылорда облысында орналасқан.  «Қазақстан корейлері Ассаоциациясының» облыстық филиалы Корея Республикасы Елшілігі жанындағы ағарту орталығымен 

байланыста, - дейді Қазақстан халқы Қызылорда облыстық ассамблеясы төрағасының орынбасары – хатшылық меңгерушісі Асылбек Жұмабаев. Еврейлер мен неміс этномәдени 

бірлестіктерінің, сондай-ақ «Қазақстан орыстары қауымдастығының» облыстық филиалының да жұмысы көзге көрінеді. Этносаралық келісімді нығайтуға түрік және шешен орталықтары-

ның да өзіндік үлесі бар. Елімізде 23274 қырғыз тұрады. Ал Қызылорда облысында соның 156-сы қоныстанған. Қырғыз этномәдени бірлестігі қалыптасу үстінде. Қызылорда облысының

 статистика департаментінің 2014 жылға мәліметі бойынша: Қазақстанда 97015 түрік этносының өкілдері тұрады. Соның ішінде Қызылорда облысында 1473 түрік тұрады. Бұл облыс 

тұрғындарының 0,2 пайызын құрайды.Бүгінгі күні Қазақстан аумағында 456997 өзбек этносының өкілдері тұрады. Бұл республика халқының 2,9 пайызы. Ал Қызылорда облысында 

1302 өзбек тұрады. Бұл облыс халқының 0,2 пайызын құрайды.Қызылорда облысында 814 шешен этносының өкілдері тұрады.Украниндер Республика халқының  2,1 пайызын (333031 адам) 

құрайды. Қызылорда облысында соңғы 2009 жылдағы халық санағы бойынша 430 адам тұрады. Бұл облыс халқының 0,1 пайызын құрайды.Соңғы халық санағының мәліметінде 

Қазақстанда 178409 неміс этносы тұрады. Оның 177-сі Қызылорда облысында қоныстанған.Қазақстанда 66476 белорус этносының өкілдері тұрады. Соның 112-сі Қызылорда облысында

 қоныстанған.Қызылорда облысында 13 ингуш тұрады. Қазақстан халқы Ассамблеясының мақсаты – еліміздегі оқиғаларға баға беру және саяси жағдайларға болжам жасау негізінде 

қоғамдағы ынтымақты қамтамасыз ететін іс-тәжірибелік ұсыныстарды ойластыру, ҚР Президентінің республика азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғау кепілі ретіндегі 

қызметіне атсалысу.Біз берекесі мен бірлігі жарасқан тату елде өмір сүргенімізге шүкіршілік жасап, еліміздің жаңа жетістіктер мен дамуына ел болып зор үлес қосуымыз қажет.

Қазақстан Республикасының Президенті - Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы Н.Ә.Назарбаев 2015 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясы жылының ресми басталуына арналған

сөзінде: «Жыл ең басты ортақ құндылықтарымыз – Тәуелсіздігімізді, бірлігімізді, Қазақстан халқының бейбітшілігі мен келісімін сақтауға арналған» - деген болатын. Осыған байланыс-

ты елді бірлікке, тұрақтылыққа шақырған мазмұнды шаралар бірінен соң бірі жалғасын табуда.Ассамблея мәдени-ағартушылық - тілдер мен ұлттық мәдениеттерді, салт-дәстүрлерді қай-

та жаңғырту және насихаттау, тәрбиелік - қазақстандық және ұлттық отан сүйгіштікті қалыптастыру, ұлтаралық қатынастарды қадағалау негізінде ұлтаралық татулық пен келісімді нығай-

ту ісімен айналысады. Сонымен қатар Қазақстанды мекен еткен ұлт өкілдері арасында достық қарым-қатынастардың дамуына негіз болатын мемлекеттік саясат жүргізу жөнінде ұсыныс-

тар дайындайды. Қазақстан халқы Ассамблеясы ел ішіндегі бірлікті сақтауда ерекше рөл атқарады. Елдің ынтымағын сақтауда қазақ халқының бауырмалдық қасиетін, өзге ұлттардың 

достық ниетін жоғары бағалауымыз керек.Бүгінде елімізде Қазақстан этностарының мәдениеті, тілі, дәстүрінің дамуына қажетті барлық жағдай жасалған. Этномәдени бірлестіктердің 

өзінің саны тұрақты өсуде. Ауыл-аудандардағы әр түрлі ұйымдардың басын бір арнаға тоғыстыратын, қоғамда туындайтын негізгі сауалдардың барлығымен айналысады. Барлық аймақ-

тарда түрлі деңгейдегі 1035 қоғамдық келісім кеңесі табысты жұмыс істеуде. Ассамблея жанынан құрылған отбасында толеранттық тәрбие беру жөніндегі Аналар кеңесі еліміздің ең 

басты құндылықтары – татулық пен тұрақтылықты ұрпақ жадына сіңірудің тиімді тетігі ретінде өз жұмысын бастады. Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасының бірінші орынбасары 

Ералы Тоғжанның берген мәліметтері бойынша қазір Қазақстанда 820 этномәдени бірлестік жұмыс істесе, Ассамблея мен этномәдени бірлестіктерде 67 мыңнан аса адамды қамтылған. 

Сонымен қатар қоғамдық келісім мен бейбітшілікті насихаттаудың қуатты құралы ретінде Ассамблея қолдауымен 28 республикалық, 15 тілде газет-журнал, 8 тілде радиобағдарламалар 

7 тілде телебағдарламалар шығады. Білім беру толықтай өзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде жүргізілетін 88 мектеп жұмыс істейді. 108 мектепте 22 этностың тілі жеке пән ретінде

 жүргізіледі. Сонымен қатар, балалардан басқа үлкендер де 30 этнос тілдерін оқуға мүмкіндік алған 195 этно-білім беру кешендері, жексенбілік және лингвистикалық мектептер ашылды.

 Қазақ және орыс театрларын қоспағанда елімізде тағы төрт ұлттық – өзбек, ұйғыр, корей және неміс театрлары жұмыс істейді. Әр жыл сайын Қазақстан этностарының тілдерінде бірнеше 

ондаған жаңа кітаптар жарық көреді. Жыл сайынға халықтық мерекелер Наурыз, 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, масленица, сабантой дәстүрге айналды. Егер мемлекеттің

 қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісім негізінде қоғамды ұйыстыру болса, ел дамуының жаңа кезеңінде, стратегиялық басымдық ретінде, қоғамның 

б а р л ы қ  а з а м а т т а р ы  м о й ы н д а ғ а н  о р т а қ  қ ұ н д ы л ы қ т а р  м е н  қ а ғ и д а т т а р  ж ү й е с і н е  н е г і з д е л г е н  Ұ л т  Б і р л і г і н е  ж е т у  б о л ы п  т а б ы л а д ы .

Қызылорда облысында көптеген ұлт өкілдері тұрады. Олар түрлі тағдырлар тоғысында келіп мекен еткендер. Достық пен ынтымақтастықтың алтын көпірі сонау қиын-қыстау замандардың

 өзінде де өз көрінісін жоғалтқан емес. 

Тарих пәнінің оқытушысы
Джуманова Жанар Әбдіжәлелқызы
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Samgau
    Құттықтау

        Құрметті Таңшолпан Ердесқызы!
Ақпанның 14-жұлдызы аяулы да, ардақты әріптесіміз 
Мұханова Таңшолпанның туған күні. Осынау айтулы күн-туған 
күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, 
өміріңізге қуаныш, жұмысыңызда абырой тілейміз.  
Шәкірт тәрбиелеу жолында қанатыңыз талмасын, 
қажыр-қайратыңыз қашанда арта бергей, алда алатын асуыңыз 
көп болсын, отбасыңызда ырыс-ынтымақ, бірлік-береке арта 
берсін демекпіз.
Құтты болсын бүгін толған жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан тасыңыз.
Бір басыңыз екеу болып, лайым,
Әлі талай асулардан асыңыз.
Ұжымдастар ортасында гүлдей боп,
Жарқыраңыз, арта берсін даңқыңыз!

Құттықтаушылар: «Абылай хан» атындағы
 колледж ұжымы

Колледж мақтанышы
«Абылай хан» атындағы колледж студенті Бақтыбаев Жасұлан  
Сырдария ауданы №7 өрт сөндіру бөлімінде іс-тәжірибеден 
өту барысында өзін жақсы жағынан көрсетіп, қоғамдық 
жұмыстрға белсене араласқаны үшін Сырдария аудандық өрт
 сөндіру бөлімінің бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі 
Б.И.Абдыкадыровтың атынан алғыс хатпен марапатталды. 
Келешегінен зор үміт күттіретін Жасұланды  өзін жақсы 
жағынан көрсетіп, колледж абыройын асқақтатып, жақсы 
қырымен көрінгені үшін құттықтаймыз! 

Тел: -77242 230397: www.ablaykhan.kz
Бас редактор - колледж директоры, с.ғ.к., Р.К.Дүлдүл
Шеф редакторлар - Н.А.Ізбасқанов, Г.О.Жансугирова
Корректор - З.М.Құрышжан, Г.М.Мамутова
Меншікті тілшілер - Г.О.Акынбекова, А.Қ.Нурманбаева 
Дизайнер - Ж.О.Орынбасаров, А.М.Кішкенеев
Газеттің қазақ тіліндегі сайтына жауапты - Ж.О.Орынбасаров

Тоқты. 
-

Кез келген тәукелге дайын болыңыз. «Шешінген судан тайынбас» дегендей, алдыңызға қойған мақсатқа жету жолында тәуекелге бара
білу де керек. Тағдырдың тосын сыйы да бұл аптада аз болмасы анық. Қаржылық жағдайыңыз жаман болмайды. Дегенмен барға қанағат қылу
ды да үйренген жөн.

Торпақ. Сізді барынша қиын, бірақ сол қиындығына сай сыйы да үлкен бір шаруа күтіп тұр. Оны ойдағыдай орындап 
шығуға кәсібіңізге деген шексіз махаббатыңыз көмек болмақ. Айналаңыздағылардың ақылына жүгініп, қол ұшын созған 
жандардың қолын қайтармағаныңыз абзал. Ал демалыс күндерді жақындарыңыздың жанында өткізіңіз.

 Егіздер. -
 
 

Қай істе болмасын асығудың қажеті жоқ. Оның орнына дұрыстап ойланып, әр істі ой елегінен өткізіп алғаныңыз дұрыс. Қызмет
тегі қарбаластан бір уақыт бой жазып, жақындарыңызбен әңгіме-дүкен құрыңыз, театр сынды мәдени орындарға барыңыз, демалыңыз. 
Сондай-ақ денсаулығыңызға көңіл бөліңіз.

Шаян. -
-

Бұл аптада тағдырдың тамаша сыйы аз болмасы анық. Күтпеген жерден жақсы ұсыныстар түсуі ғажап емес. Кәсіпкерлер қан
дай да бір тиімді келіссөздерге қол жеткізуі мүмкін. Демалыс күндері жалғыз қалып, жеткен жетістіктеріңіз жайлы жақсылап ойлануы
ңыз сізге күш-жігер сыйлары сөзсіз.

Арыстан. -
-

Жұмысыңызға шын беріліп істесеңіз, сізді үлкен мүмкіндіктер мен тосын сый күтіп тұр. Айналаңызға көп жалтақ
тамай, өзіңізді жұмысыңызға арнаңыз. Сонда ғана жетер жетістіктеріңіз молынан болмақ. Айтпақшы, бұл аптада қызмет
те бір табан жоғарлау мүмкіндігіңіз мол.

Бикеш. Бұл апта Бикеш жұлдызымен туылған жандар үшін қай қырынан алып қарасаңыз да тек сәтті де тәтті болмақ. 
Қызметте де, жанұяда да, жеке өміріңізде де тек қуаныш пен бақытқа бөленесіз. Мұндай тамаша сәттің ұзағынан болуын 
қаласаңыз, қай істе болмасы, жылдам шешім қабылдаудан барынша аулақ болғаныңыз абзал.

Таразы. Апта Таразы жұлдызымен туылған жандар үшін қай істе болмасын қолайлы. Көптен бері жете алмай жүрген 
армандарыңыз осы аптада шындыққа айналуы да ғажап емес. Мұндай сәтті уыстан шығарып алмаңыз. Еңбектеніңіз, 
арманыңызға жетіңіз.

Сарышаян. Қызметтегі қарбаластан біраз бой жазып демалып алуға толық құқыңыз бар. Өзіңізді жұмысқа жеге бермей, бір уақыт 
өзіңізге көңіл бөліңіз. Денсаулығыңызға қараңыз. Уақытты барынша көңілді, әрі естен кетпестей етіп өткізуге талпынып көріңіз.

Мерген. Қай істе болмасын сабырлық таныта біліңіз. Сабыр түбі – сары алтын екенін естен шығармауға тырысыңыз.Айналаңызда болып 
жатқан жайттарға мұқият болып, бәрін де асығыс шешімнен бұрын, ой елегінен өткізу керектігін ұмытпаңыз.

Балықтар. Қаржылық жағдайыңыз сіз ойлағандай еш қиындықсыз болады. Жаңа ұсыныстар түсуі мүмкін. Кез келген жаңа бастаманы 
еш күдік-күмәнсіз бастап кете бергеніңіз жөн. Сәттілік сіздің жағыңызда. Сондай-ақ бұл аптада жақындарыңыздың жанынан табылып,
  олардан мейлінше қол үзбегеніңіз абзал.

 Тауешкі. -
 

Суқұйғыш жұлдызымен туылған жандар үшін бұл барынша табысты апта болмақ. Дегенмен біраз уақытыңыз жақындары
ңыздан жырақта өтуі мүмкін. Ал бұл уақытта кімнің адал дос, кімнің амал дос екенін ажыратып алу қиынға соқпайды.

Суқұйғыш. Армандарым орындалмады деп көңіліңізді бекер түсірмеңіз. Армандар орындалады! Тек оған жету үшін сіз де қадам жасауыңыз 
қажет. Алға ұмытылыңыз, армандарыңызға қол созыңыз. Ол үшін мақсат қойып, еңбектене біліңіз. Осындай қажырмен сіз ойыңыздағыға осы 
аптада-ақ жетесіз.
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