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         Mangilik - El is the unifying force of the country, an inexhaustible source of energy. It is an unshakable 
ideological position not only of the Strategy “Kazakhstan-2050”, but also of the state of Kazakhstan in the XXI 
century! New Kazakhstan Patriotism is an Eternal Country! It is a great value of the whole society of Kazakhstan. 
Both reverence for our past history, pride in our present happiness, and confidence in a prosperous future are 
embodied in the powerful notion of an eternal country. Patriotism means respecting the great heritage of our ancestors, 
preserving it, contributing to its development and passing it on to the next generation, this is the essence of the work of 
all Kazakhstanis! The origin of the idea of the Eternal Country goes too deep. Were the free-flowing writers of 
independent Kazakhstan able to convey to the readers the noble thoughts and dreams of the ordinary people? The 
object of study of this work is the study of such issues, the period before the independence of the Kazakh people. 
[9,246 б]. 

        13 centuries ago, Tonykok abyz wrote “The dream of the Turkic people - Eternal Country. This shows that our 
national idea has its roots in ancient history. What unites the national idea is the unity of the country. The national idea 
of unity, and discord in tasqan never non-realized. Our main treasure to the next generation - should be unity of the 
country. We must be able to instill this national historical value in every young person [5.95 p.]. 

In this regard, the people's hero Baurzhan Momyshuly said: “Our history is rich in heroes, our people highly valued 
heroism, considered it a symbol and example of citizenship and personality. Heroism and bravery will remain a 
tradition from generation to generation. The descendants of the people who did not know the past, did not receive 
education and guidance, are widows, the future is unstable. Our Kazakh people are a heroic people.” [p. 1,137]. 

At the same time, no one doubts that the idea of the Eternal Nation is rooted in the history of the Kazakh people. If we 
talk about the deep-rooted history, we Kazakhs are a people who have experienced many hardships: famine, 
war, alienation, loss of our language. This is the proof of the Eternal Nation. However, it is a great honor for us to be 
able to survive to this day, without blaming anyone for the difficulties we have faced for 555 years. This is evidenced 
by the fact that the history of our country with equal windows, spacious, high shanyrak and the formation of the 
Kazakh nation, which began with Kerey and Zhanibek, who laid the foundation stone of the eternal country, is an 
eternal country. It is no exaggeration to say that the Eternal Land began at this time.     

In order to make the Kazakh land, which is in the top ten in the world, the Eternal Nation, our heroes faced the 
Dzungars, Karakerei Kabanbai, Kanzhigaly Bogenbai, Shapirashty Nauryzbai were able to defend the Kazakh 
land and become a people's stronghold. Not only did the artificial famine kill many Kazakhs, but it also led to the 
disintegration of the Kazakhs, who were cruel and greedy to each other, ate each other's flesh, reduced the number of 
Kazakhs, and spread to other countries [2,140b]. 

The period when the great dancers Tole, Kazybek and Aiteke lived is a special period in our history, which has many 
lessons and is an example for the country. They were able to show foresight and organizational skills by remembering 
the people who were torn apart by the war, by following the decisions of a just government, by looking to the future 
and burning hope [1,204b]. Although the dancers did not read much, legends and genealogies have survived to the 
present day, revealing the richness of weaving, wisdom, high civic virtues, and rich spiritual treasures. 

However, the role of judges is mainly to ensure justice in society, i.e. the judiciary. At one time, there was a danger of 
losing our traditions, customs, language, which were our main wealth. Hard to such critical periods in the country, the 
nation's heroes on horseback, to remain the nation took to the field, the fight against the forces of the forearm, a poet in 
the literature - writers project the tip of the pen. 

During the Great Patriotic War, our heroic sisters, such as Aliya, Manshuk, Hiuaz, fought valiantly on the bloody 
front. During the difficult years of the war, our grandfathers and sisters had a special place in the war, but the villagers 
who worked in the rear, including the heartbroken ones, could not rest, sighed and wished that my son would survive 
the war. a thousand bows to the women's congregation. [4,173b]. 
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Today, freedom and equality are in our hands, we are an independent country, we have an equal window with other 
countries. Now, we must raise our national spirit, it's time to look back and be afraid. Independence will be meaningful 
and expensive only if it is irrigated in the true national interest. We all know that becoming an eternal nation is a noble 
dream of our ancestors for thousands of years. His dream was to become an independent state with equal relations with 
the countries of the world, standing on the map of the world. It is a dream to be a prosperous country, a happy country, 
where future generations will look to the future with confidence. These dreams have come true. We have an idea that 
will lead us to great goals, focusing on our future. It is the idea of an eternal country. With our independence, our 
people have achieved their eternal goals. [P. 2,139]. 

Ancestors dreamed of Independence flag fluttering in heaven that our vast nation of the khans and our biy roads and 
tiredprojects each in accordance with the requirements of the modern era - a variety of modern laws and the 
system still plans a variety of orientation - Lamar replaced. All of them prosperity of the country - serve, set goals and 
achieve goals growth. During the 30 years of independence, great things have been done for the benefit of the 
people. The first quarter of the twentieth century in the history of Kazakhstan since its annexation to Russia can be 
called a period of political struggle and spiritual renewal. During this period, a large group of Kazakh intellectuals 
appeared on the stage of political struggle, educated in the largest scientific and political centers of Russia, well 
acquainted with the far-reaching directions of political struggle in Europe at that time, with a deep knowledge of 
economics, history and theory of law. Most of them did not accept the idea of Bolshevism, based on authoritarianism, 
not on science - utopia, democracy - and went to the other side of the barricade and formed the Alash Party, which 
aims to protect the suffering of the Kazakh people in their own country. 

The executive body, which pursues great goals for the country, formed the government of “Alashorda” and tried to 
declare the statehood of “Alash autonomy” on a national-regional basis. Neither the political activity, nor the legal 
views, nor even the scientific and literary heritage of this leading group of Kazakh intellectuals of the early twentieth 
century, which was the highest milestone in the formation of the national and political consciousness of the Kazakh 
people, was a closed topic for many years. Without them, Kazakh history was a widow, gold was ashes. 

It is impossible to create the history of political struggle without the Alash party, the history of economic doctrines and 
reforms without the Alash government, the foundation of Kazakhstan's statehood without the Alash autonomy, the 
history of the nation without the life of Alash veterans, the history of our state language. Although history is made by 
the people, it is known that the laws and legal documents governing the laws of historical development of society, 
political and legal doctrines are implemented by individuals [6].  

Also, the history of  Kazakhstan in the 18-20 centuries was full of events of a different fate. In 1730-1770, a 
significant number of Kazakh dancers officially recognized the leading role of the Russian Empire. This led to the loss 
of Kazakhstan's independence and statehood, and in fact turned it into a colony. From the first days of the Russian 
occupation, the Kazakh people went through a period of national liberation to restore their former independence and 
statehood. The history of Kazakhstan's colonial period, especially its key issues, began to focus on domestic history 
after 1991, after the country gained independence. [5.98 p.]. 

In 1991, Kazakhstan gained its independence. Independence is the backbone of the country, and on this day the whole 
world recognized that we are the Eternal Nation. We have once again shown that we are a “Kazakh” people, as 
generous as the vastness of our land. It has been proved once again that we are an independent and sovereign nation, 
which wants a solid foundation of our state, gained our independence, a prosperous life, a smoky future, and the future 
of our generation with confidence. The time of Asan's grief, when he dreamed of "laying a white egg on a sheep", has 
come to the Kazakhs. Independence! - We made dreams come true.   

The main goal is to make Kazakhstan one of the 30 most developed countries. “It is the Eternal Kazakhstan project, 
the perfect image of a new era in the history of our country,” he said. The novelty was the publication of the first 
official state ideology, the idea of “Eternal Country”. This is a summary of the national idea of the Republic of 
Kazakhstan. Eternal Country is a unique historical goal and heroic motto of our compatriots. This idea is not only the 
goal of the Kazakh people for centuries, but also a set of achievements achieved as a result of selfless work and tireless 
work on the path to independence. 

It is important to explain the concept of  “Eternal Country” in depth, to show the historical basis. In order to become 
an Eternal Nation today, our citizens must be well-equipped with knowledge and science. And the main wealth of the 
state is the people, human capital. Therefore, in order to become an Eternal Nation, we must work in this direction. 

In the words of our uncle Myrzatay Zholdasbekov, I think that the national ideology of the Kazakhs is the “Eternal 
Country”. In 2050, “Eternal Country” is the ultimate dream of the Kazakh people. The people need a  
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common idea, a direction to move forward, a goal. I think it was a word that was said in yesterday's message, which 
struck a chord with the Kazakhs.  

In general, Independence is a sacred word, a sacred and sacred concept. Raising the flag of independence 
and holding it high is one of our goals. It is the main duty of all of us to achieve the dignity of our independence and 
protect it as the apple of our eye. When our national consciousness is on the path of political upheaval, it is our duty to 
understand who we are, what our ancestors were like, how they defended the vast land, how they longed for and 
respected freedom, how we are descendants of the past. More than a hundred nationalities live in our country. On the 
way to independence, the national spiritual treasures, economy, politics, culture of the country are developing and 
prospering, and in a few years we have achieved incredible success. The most important thing is that our language has 
gained the status of the state, the spirit of our ancestors has been revived, we have been able to direct and strengthen 
the sacred trust in a timely manner. We are proud that it is our duty to continue to fulfill the legacy of our ancestors, 
which has been a silk thread for centuries. We are the descendants of a strong nation that will never die.   

We are the ones who will lead the new Kazakhstan in the new world at the beginning of the XXI century to a bright 
future, a perfect future. Therefore, our main goal is to achieve the noble goal of our independent Kazakhstan, which 
has not stumbled over the bridge of doomsday. The teachings of historians not only open the way for the younger 
generation to serve the interests of the nation, but also contribute to the development of world civilization. After 
gaining independence, the people of Kazakhstan have achieved cooperation, strengthening national and interethnic 
unity, spiritual and cultural renewal.  

In a short period of time, our independent Republic has solved many acute and pressing problems inherited from the 
Soviet empire, and carried out reforms in the political, economic and socio-cultural spheres. Today we are an equal 
country with large states. During the 30 years of independence, we have gone through difficult transition periods and 
become an established country. We have achieved a lot. At this pace of development, we have become an “Eternal 
Nation” that holds high the pillars of our independence. It is 30 years since Independence took root. We are convinced 
that the great independence is the backbone of the country, the place of the sacred notion in history is unique and 
widespread. 
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Қазақстан 
                                                                           
                                                       Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала! 
                                                       Əр адамда өз анасынан басқа, болу керек құдіретті     
                                                       төрт ана: туған жері - түп қазығы, айбыны, туған тілі     
                                                       сатылмайтын байлығы, туған дəстүр,салт- санасы   
                                                       тірегі жəне туған тарихы!  
                                                        Төрт анасын қорғамаған халықтың ешқашанда  
                                                       бақ-жұлдызы жанбаған! 
                                                       Төрт ана  үшін болған күрес-күрестердің ұлысы! 
                                                                                       М. Шаханов 
 
   Мəңгілік  Ел - елдің біріктіруші  күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» 

Стратегиясының ғана емес, ХХІ  ғасырдағы  Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа 
Қазақстандық   Патриотизм дегеніміздің өзі-Мəңгілік ел! Ол-барша Қазақстан қоғамының ұлы құндылығы. 
Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де мəңгілік Ел 
деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю-бабалардың мирас ұлы  мұраны  қадірлеу, оны көздің 
қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту жəне кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген сөз, Барша 
Қазақстандықтардың жұмысының түпкі мəні осы! Мəңгілік Ел идеясының бастауы тым тереңде жатыр. 
Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Түркі жұртының мұраты-Мəңгілік Ел» деп өсиет  қалдырған. Бұл 
біздің жалпыұлттық идеямыз мемлекетіміздің тамыры сияқты көне тарихтан бастау алатынынын көрсетеді. 
Жалпыұлттық идеяны өміршең ететін - Елдің бірлігі. Ауыз біршілік қашқан, алауыздық тасқан жерде ешқашан 
да жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан емес. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз - Ел бірлігі 
болуы керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты біздер ересектер институты əрбір жастың бойына сіңіре білу 
Отан алдындағы парызымыз бен міндетіміз. 

Тарих дегеніміз халықтың зердесі. Ол болып өткен, оны түзете алмайсың жəне конъюнктураға жағынып, 
бір түсін екіншісімен ауыстырып, жаңадан жаза алмайсың. Біз оны бүкіл қайшылықтармен, қаһармандық жəне 
қайғылы беттерімен қоса, тұтас күйінде қабылдауға тиіспіз.  

Осы орайда ғұлама, ойшыл Əбу Насыр Мұхаммед «Əл-Фарабидің- «Əке баласы үшін қандай жауапты 
болса, əр халық өз тарихының алдында сондай жауапты»-деген қанатты сөзінде үлкен  мəн жатыр. Дүниені 
мекен еткен ұлы халық па, кіші халық па, жер жаралып, су аққаннан бері жасалып келе жатқан төл тарихы бар 
дегендей, біздің қазақ халқының да өзіндік айрықша, ойып алардай, тарихы барына ешкім шүмəн келтіре 
алмасы анық.  Ежелгі түркі тілдес тайпалардың, атап  айтқанда: сақ,үйсін, қаңлы, алан, қимақ-қыпшақ, дулат, 
түркеш, қарлық, оғыз, арғын, найман, керей, уақ, қоңырат, жалайыр, алшын т.б тайпалардың  түрліше тарихи 
даму дəуірлерін басынан кешіре отырып, бірте-бірте  этикалық бірігуі,  жеке  этногенездің жалпы 
заңдылықтары  бойынша табиғи түрде дамуы арқылы халық болып қалыптасты. Қазақ хандығының этно 
əлеуметтік шекараларының өсуі барысында көптеген қазақ хандарының басынан кешірген қиындықтары жəне 
осындай үлкен қазақ хандығының құрылуында, оның  болашақ ұрпаққа қалдырар мұрасында қазақ халқының 
маңдайына біткен жарық жұлдыздары  үш би Төле би, Əйтеке би, Қазыбек билердің бірге  ынтымақтастықта 
болып халықты бірлікке шақырғандығы берер тəлім тəрбиесі өте зор екенін аңғарамыз. Тарихқа үңілетін 
болсақ, қазақ хандығы ХV ғасырдың ортасында құрылды. Қазақтың алғашқы ханы болып Керей жарияланды 
(1458-1473), одан кейін қазақ ханы болып Жəнібек сайланды (1473-1480). Керей мен Жəнібектің 
басшылығымен Шу мен Талас өзендерінің жазығына бастау алған. Бұл оқиға қазақ халқының тарихындағы 
маңызды оқиғалардың бірі. Ұлан-байтақ өңірді мекендеген қазақ тайпаларының басын қосып 
шоғырландыруда, қазақтың этинкалық аумағын біріктіруде қазақтың байырғы заманнан басталған өз алдына 
жеке ел болып қалыптасуын біржолата аяақтауда аса маңызды жəне түбегейлі шешуші рөл атқарды. Адам 
өткенін жақсы білмей-болашаққа нық қадам баса алмайтыны ақиқат.  
Тəуелсіз ел ретінде өткенімізді зерттеу, бұл күнге қалай келгенімізді, кімдердің арқасында жеткенімізді, білу біз 
үшін өте маңызды дүние. Тарихқа көз жүгіртсек, талай қиындықтар мен тағдырдың соққылары қазақ халқының  
басына таяқ болып тиді.  Кеңес үкіметі құлап, ел  Тəуелсіздік алып жатқан тұста етек-жеңін жинай біліп, 
халқымыз қиын кезеңнен де аман  шықты. Айталық, 90-жылдардың ортасында ішерге тамақ, киерге киім таппай 
қалған кезеңді де  бастан өткердік. Бүгінде Тəуелсіз Қазақстан дүние жүзіне ықпал ете алатын, беделі зор, 
бейбітшілікті ту еткен ерекше қонақжай халық болып өмір сүріп жатыр. Ұлы билер Төле, Қазыбек, Əйтеке өмір 
сүрген кезең – тарихымыздың тəлімі көп, ел үшін үлгі болатын ерекше кезеңі. Олар жаугершіліктің кесірінен 
ыдыраған халқының есін жиған, əділетті билік шешімдерінен айнымай, келешекке көз салып, үміт отын жағу 
арқылы көрегендік пен ұйымдастырушылық көрсете білген. Билердің оқығаны көп болмаса да, тоқығаны мол, 
парасатты, азаматтық тұғырлары биік қасиеттерін, рухани мол қазынасын жария ететін аңыздар мен шежірелер 
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                                                                                                          ЫБЫРАЙЫМ... 
                                                                                                Ғылым қуып бала кезден терлеген, 
                                                                                               Білімімен биік нұрға өрлеген. 
                                                                                               Ыбырайым алып тұлға ғасырым,, 
                                                                                               өзі өлсе де шын ғылымы өлмеген. 
                                                                                               Аманжолов Бекарыстан  
                                                                                               (2011жыл). 
 
       Қазақ халқының бір тумасы Ы.Алтынсариннің оқу-ағарту саласында жазған еңбектері бүгінгі күні 

халқымыздың ұлттық-рухани қазынасына, мəдениеті мен тарихының алтын қорына айналған қазақтың 
сарқылмас мəдени мұрасы болып отыр. Оны зерттеп, оқу-тəрбие айдарында жаңаша пайдалануды алғы шепке 
қоюды мақсат ету - болашақ ұрпақтың міндеті. 

      Осы орайда мақала қазақ халқының ұлы перзенті, қазақ зиялыларының көшбасшысы, халық игілігі үшін 
қажырлы күшін аянбай еңбек еткен ағартушы ұстаз Ы. Алтынсариннің баға жетпес асыл мұралары жайында 
болмақ. Қазақ халқының ұлт ұстазы - Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ағартушы,  тұңғыш білім ордасын ашқан, 
тұңғыш қолына күміс қоңырау алып, қазақ балаларын білімге шақырған қазақ халқының маңдайына бақ болып 
келген қайталанбас, кемеңгер ғажап ұстаз. Мақала қазақ халқының ұлы перзенті, қазақ зиялыларының 
көзбасшысы, халық игілігі үшін аянбай еңбек еткен ұстаз Ыбырай  Алтынсариннің баға жетпес асыл мұралары 
айдарында сөз етілмек.  

     Ұлт  ұстазы  Ы.Алтынсариннің шығармашылығы жалпы адам өмірімен тығыз байланысты, астарласып 
жатыр десек, асыра сілтегендік емес.      Ы.Алтынсариннің шығармашылығы жалпы адам өмірімен тығыз 
байланысты. Адамның адам болып қалыптасуына, өмірдегі ой-толғанысына ерекше мəн бере отырып, мысалдар 
келтірген. Өз халқын оқуға, өнерге үндеуі надандыққа, зұлымдыққа қарсы шығуы, сол кездегі əлеуметтік 
теңсіздіктің бетін ашып, өмір шындығын көрсетуі, жастарды жақсылыққа, адамгершілікке тəрбиелеуі өмірдегі 
ең құнды еңбегі болып табылады. Сондықтан да Ыбырай Алтынсариннің шығармалары қазақ əдебиетіміз дің 
төрінен заңды түрде орын алып, қазақ жастарының жан-жақты, білімді азамат болуына өз ықпалын тигізе 
бермек. 

     Ыбырай Алтынсариннің үздік, алғыр  болуындағы басты себепкер тұлға   Балғожа Жаңбыршыұлы. Балғожа 
Жаңбыршыұлы қазіргі Қостанай облысының тумасы-қазақ биі, Ыбырай Алтынсариннің атасы. Орта жүздегі 
қыпшақ тайпасының ұзын руынан. 1824 жылы хандық жойылып, Орынбор генерал-губернаторлығы үш аға 
сұлтандыққа бөлініп, əр аға сұлтандық дистанцияларға, дистанциялар бөлімшелерге бөлінген кезде Балғожа 
Ұзынқыпшақ бөлімшесін басқарған. Балғожа 1839 жылы хорунжий, 1848 жылы жүзбасы (сотник), 1850 жылы 
старшина əскери лауазымын алған. Ресей өкіметі тарапынан “Ынталылығы үшін” (“За усердие”) деген алтын 
медальмен марапатталған. Сонымен бірге патша өкіметі оған аты жазылған екі тапанша мен қосауыз мылтықты 
сыйға тартқан. Балғожа Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісті басуға қатысты. Оның баласы 
Алтынсары 1844 жылы көтерілісшілер қолынан қаза тапты. Осыдан соң немересі Ыбырайды өз тəрбиесіне алды. 
Балғожа би немересін 1850 жылы Орынбор шекара комиссиясының осы қалада қазақ балалары үшін ашқан жеті 
жылдық мектеп - интернатына оқуға береді. Замана бет алысын өзінше болжаған Балғожа би табысқа жетудің 
ендігі жолы - оқу деп біледі. Бидің ондағы мақсаты, немересінің зеректігін ерте бастан аңғарып, оны білімге 
баулыды. Əкімшілік орындарда жұмыс істеп, шенеунік, орысша оқыған «төре» болып шығуын мақсат етті. 
Ыбырай Алтынсариннің білім жолына дəлдеп түсуіне тұздық болған атасы Балхожа би бала Ибрахимге тірек 
бола білді, «Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады» деген сөздер осының айғағы болса керек.  
      Қазақтың тұңғыш - ғұлама ағартушысы Ыбырай Алтынсарин сахарада, қазақтың кең-байтақ даласында оқу-
ағарту саласында туып, сауатсыз жатқан халқын көтеріп, мəдениетке, білімге ұмтылдырып, көзін ашуға аянбай 
тер төккен тұлға. Ол ең бірінші көшпелі қазақ халқының отырықшылығын, теңдігін, мəдениетін көтеру үшін 
білім беретін мектептер ашуды мақсат етті. Қазан университетінің профессоры, шығыс халқы тілдерінің білг ірі 
Н.И.Ильминскийге жазған хатында: «Мектеп -қазақтарға білім берудің құралы, біздің барлық үмітіміз қазақ 
халқының келешегі, осы, тек қана осы мектептерде…» — деп, алдына үлкен мақсат қояды. Сөйтіп, Ыбырай 
жаңадан ашатын мектептің болашағын, жоспарын, бағдарламасын, кітап-құралдарын, оқулық,  
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АСЫЛ ОЙДЫҢ ҚЫРАНДАРЫ  ƏЛ-ФАРАБИ МЕН АБАЙ 

 
Ғылыми жетекші: п.ғ.м., аға оқытушы Нурманова Ж.К.,  

Бакарам А.К., Жора Г.С. 1801-19 тобының студенттері  
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент  

Қазақстан 
                                                                          
                                                                        “Абай мен Əл-Фарабидің көздегені  
                                                                          адамдардың     рухани    байлығы,  
                                                                         олардың бақытты болуы мен  
                                                                         əсемдікке ұмтылуы болып   
                                                                         табылады” 
                                                                                                                        
                                                                                                            Ə.Х.Марғұлан 
         Қасиетті киелі қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ топырағының көкірегі 

ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл шығыс араб -парсы мəдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке 
ортақ тілде жаза біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыр а білді. Олар аты əлемге жайылған - күллі əлемге 
танымал ұлы тұлға,  ғұлама - Əбу Насыр Əл-Фараби мен адамзат тарихынан айрықша орны бар ойшыл, ақын, 
ағартушы, заңгер  ұлттың жаңа əдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында 
өшпес із қалдырғаны Абай Құнанбайұлы. 

        Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың: «Заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың Əбу Насыр 
Əл-Фараби мен Абай Құнанбайұлына деген көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен сайын олардың ұлылығының 
тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түсуде» - деген  тұжырымды ойы құптарлықтай дүние. Асыл 
қазына, ұшқыр ақыл-ойдың кемеңгер алып иелері Əбу Насыр Əл -Фараби мен Абай Құнанбайұлының рухани 
мұраларының өзара үйлесімі қазақ халқының киелі топырағында иісі аңқып тұр. Біз, яғ ни қазақ халқы 
барымызды бағамдап, ұлы тұлғаларымызды ұлықтай білетін, барға қанағат ететін  халықпыз жəне  болашаққа 
деген қадамымыз да  айқын.  

         Қазақстан республикасының мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан  халқына 
жолдауында:  ғұлама тұлғаларымыздың еңбектерін халық арасында дəріптеуіміз керек» - деп барша дүйім 
халықты ғұламаларды кеңінен танып, білуге үндеп,  «Абай Құнанбайұлы ел тарихында өшпес із қалдырғаны 
сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тірш ілігі, дүние танымы, мінезі, 
жаны, діні, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай əлемі деген бірегей құбылыс ретінде бағаланды» - деп 
жүрек жарды ойын халыққа паш етті.  

      Біздің  бүгінгі тақырыбымызға тұздық ретінде  арқау етіп отырған ғұламаларымыз Əбу Н асыр Əл-
Фарабидің  жəне Абай Құнанбайұлының өмір сүрген дəуірлерінің арасында едəуір айырмашылықтар шамамен 
Х ғасыр (1000 жыл) бар бола тұра, екі алып тұлғаның еңбектері мен ұстанымдарында, рухани дүниесінде  
сабақтастық көптеп кездеседі.   
       Əл-Фараби - ортағасырлық ғылымдардың қай саласында да үздік білімнің иесі, энциклопедист ғалым 
философия мен логика, математика мен физика, музыка мен поэзия, грамматика мен азаматтық саясат, сондай -
ақ Көне гректің бай мұрасын жан -жақты игерген истотелизм мен ислам идеяларына өте терең талдаулар жасады. 
Əл-Фараби шығармаларының тізімін  Байхаки, Ибн Усайбиа, Омар Фаррух,  М.Хортен, Ф.Дитериц, 
М.Штейншнейдер еңбектерінен кездестіреміз. Фараби мұрасын зерттеуші көрнекті өзб халқының бірегей 
философ, ғалымы М. М. Хайрулл аевтың айтуынша: «Фараби шығармаларының толық тізімін, яғни 160 -қа жуық 
еңбектің атауын түрік ғалымы А.  Атештінің еңбектерінен табасыз. Əл -Фараби трактаттарының қолжазбаларын 
Каир, Дамаск, Бейрут, Ыстамбұл, Лейден, Париж, Мадрид, Лондон, Тегеран, Нью -Йорк қалаларының 
кітапханаларында сақталған» - деген деректемелер келтіреді.  Ғұлама ғалым жəне философ Аристотельдің 
логикаға қатысты барлық дерлік еңбектеріне, атап айтсақ, «Метафизика», «Никомахтық этика», «Риторика», 
«Поэтика», Птоломейдің «Əлмагесіне», Алек сандр Афродизискийдің «Жан туралы» еңбегіне, Евклид 
«Бастауларының» бірқатар тарауларына, Порфирийдің «Исагогына», түсініктемелер жасады. Бұлардың 
арасында «Философияны меңгеруге дайындық», «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 
туралы» трактаттары , сондай-ақ ерекше мəнге ие «Азаматтық саясат», «Бақытқа 
жету туралы» айрықша еңбектері бар. Əл-Фараби антиканың мол мұрасын, əсіресе көне гректің Платон мен 
Аристотель секілді классик ойшылдарының философиялық көзқарастарын араб -мұсылман мəдениетіне 
енгізумен қатар, ислам мен антиканың идеяларына синтез жасауды да іске асырды.  Ол əлемдік философия мен 
ғылым философиясының дамуында, Батыс пен Шығыстың диалогында  өзіне тиесілі рөлін атқара 
білді. Ғалым  рухани күш табиғатын анықтауға көп мəн берген. Ол өзінің « Даналық негіздері» атты еңбегінде 
адам табиғатының қасиеттеріне қарай оның сыртқы жəне ішкі дүниесінің бар екенін айтады. Қоршаған ортаның 
құбылыстарын тани алатын физиологиялық дене құрылысы мен бітім болмысын құрайтын сыртқы тəн 
сезімдері ішкі дүниеге де əсерін тигізеді. Ал ішкі құпия дүние дегеніміз - адамның рухани күштері дей келе,  өз 
кезегінде, даму процесінің үш түрі бар  екенін, ол адамның, жануардың жəне өсімдіктің дамуы.  
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 Созақ ауданының адами əлеуетті дамыту бөлімінің  
Т.Əлімқұлов атындағы №14 мектеп интернат – лицейі 

Дайындаған: Тұрсынова Нұрила Қонысбайқызы 
 

 
Ашық  тəрбие сағатының тақырыбы: « Ана - өмірдің шуағы» 
Мақсаты: Ана - өмірдің шуағы, ана – өмірдің  гүлі, анаға тек ұлылықтың  тəн екенін ұғындыру. Анаға деген бала 
махаббатын ояту, анасын сүю арқылы еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру. Оқушыларды аналардың еңбегін 
бағалап, құрметтей білуге тəрбиелеу. 
Көрнекілігі: Плакатқа жазылған нақыл сөздер, шарлар, интербелсенді тақта.  
Ашық  тəрбие сағатының  барысы:  
Би. «Көктем келді»      Орындайтын Құрманғазы Махаббат.  
1 – жүргізуші: Алшер Мейірліжан:  
- О, Ана, абзал Ана, асылдарым! 
Жайнатсын көңілімнің жасыл бағын. 
Сіздер үшін əн мен күй, өлең мен би. 
Сіздер үшін мереке шашуларым!  
Қош келіпсіз, ақ жаулықты аналар! 
Жүздерінен  мейірім мен нұр тамар. 
Алдыңызда жауқазындай құлпырған, 
Алаңсыз балғын шақты балалар! 
2 – жүргізуші Құрманғазы Махаббат:    -  Құрметті ақ самайлы əжелер, аяулы аналар, ұлағатты ұстаздар, қырдың қызыл 
қызғалдақтары! Сіздерді көктемнің алғашқы айындағы  алғыс айту күнімен тұспа – тұс қатар келетін,  халықаралық 
мейрам ретінде  тойланатын,  үлкен қуанышқа толы керемет мереке 8 – наурыз  - Халықаралық аналар мерекесі құтты 
болсын! Төл мерекелеріңізбен  шын жүректен құттықтаймыз. 
1 – жүргізуші Алшер Мейірліжан:  
  - Сіздерге əлемнің нұрын, өмірдің гүлін, көктемнің шуағын тілейміз. Мына жарық дүниенің мəні де, сəні де - 
сіздерсіздер! 
2 - жүргізуші Құрманғазы Махаббат: 
- Ананың тілегінен, ананың жүрегінен, ананың махаббатынан , ананың мейірімділігінен, ананың ыстық құшағынан 
қасиетті ештеңе жоқ. Ең ыстық күннің нұры да, ананың жылы жүзіне, мейіріміне жетпейді. 
   Осы орайда сынып жетекшіміз Тұрсынова Нұрила апайымыздың ұйымдастыруымен өткізгелі отырған « Ана - өмірдің 
шуағы» атты ашық тəрбие сағатымызды бастауға рұсқат етіңіздер!!! 
1  - жүргізуші Алшер Мейірліжан:  - Махаббат,  осы мерекенің қалай пайда болғанын білесің бе? Білмесең, айтып 
берейін. Тыңда. 
 -  1910 жылы Даниядағы Копенгаген қаласында əйелдердің халықаралық конференциясы өтті. Мінбеге Клара Цеткин 
шықты. Ол өз сөзінде капиталистік елдердегі бейбітшілік, демократия, теңдік жолындағы күрестің ынтымақ күніне 
ауыстырып,  жыл сайын наурыз айының 8-де атап өтейік деді. Бұл ұсынысты жиналған жұрт бірауыздан қабылдады. 
Кейін бұл күн  8-наурыз – Аналар мерекесіне айналды. 
2-  Жүргізуші Құрманғазы  Махаббат: -Рақмет, саған біршама мəлімет жинадым ғой. 
1-  Жүргізуші Алшер Мейірліжан: «Күнім. жаным» дегенді, 
2- Жүргізуші: Құрманғазы Махаббат «Құлыншағым»  дегенді, 
1 – жүргізуші: Алшер Мейірліжан «Ботақаным» дегенді, 
2 – жүргізуші: Құрманғазы Махаббат «Қошақаным» дегенді, 
1 – жүргізуші: Алшер Мейірліжан «Айналайын» дегенді, 
 2 – жүргізуші Құрманғазы Махаббат: «Толғанайым» дегенді толғана отырып айтатын кім?  
 1 – жүргізуші Алшер Мейірліжан:  - Əрине, Ана! 
     Ендеше аяулы аналарымызға арнаған ізгі – ниет тілектерімізге  кезек берсек керемет болады. 
Қазақ тілінде Сейдуəлі Дінмұхаммед:  
      Ерекше құрметке лайықты  асыл жан, аяулы ана, адал жар, ұлағатты ұстаздар! Келіп жеткен 8 – наурыз Халықаралық 
аналар күні мерекелеріңіз құтты болсын! Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Жүздеріңізден күлкі 
кетпесін. Өмірлеріңіз тек қызықшылыққа толы болсын! 
Орыс тілінде  Жоламан Жақсылық: 
Пусть солнца теплые лучи 
Сегодня сердце согревают 
С прекрасным праздникам весны,  



Мы отдуши вас поздарвляем! 
  -Дорогие мамы, бабушки! Поздравляю от чистого сердца с этим прекрасным праздником! Желаем счастья и здоровья на  
всю жизнь. 
Ағылшын тілінде Алшер Мейірліжан:     Dear my teachers you are bealltiful in everything you do! Wishing you all the best on 
Internftional Women s Day.  Happy women s Day. 
   2 – жүргізуші  Құрманғазы Махаббат:  
-Анаңды Меккеге үш рет арқалап барсаң да, қарызын өтей алмайсың. 
1 – жүргізуші Алшер Мейірліжан:  
 - Иə, дұрыс айтасың, Махаббат!. Біздің əрқайсымыз үшін өмірдегі ең жақын, ең əзиз жан,  ол – Анамыз. Есейіп, ер жетіп 
кетсек те, ол кісілер үшін біз – баламыз! 
2 – жүргізуші Құрманғазы Махаббат :  
  Олай болса,  көрермендерге  бүгінгі тақырыбымызға байланысты мен жұмбақ жасырғым келіп тұр. Шешуін таба 
алаcыздар ма? Байқайық. Жұмбақтың шешімін тапқан көрермендерге кішігірім сыйлықтарымыз бар. 
 1.Бала, бала ,бала деп 
Түнде шошып оянған . 
Түн ұйқысын төрт бөліп, 
Түнде бесік таянған, 
Бұл кім?                 ( Ана, Ана, Ана.) 
 2.Табаққа түспес,          Қазанға піспес. 
Оны ішпей адам өспес. (Ананың  сүті)  
Рақмет, барлықтарыңызға! 
1 – жүргізуші Алшер Мейірліжан: 
Үн қатасың бал тілмен,    Еркелеймін əр күн мен. 
Құттықтаймын анашым,  Сегізінші наурызбен!, - дей келе аяулы аналарымызға арнаған өлең жолдарына  сөз кезегін 
берсек тамаша болады. 
1 – оқушы Жаманқара Шыңғыс: 
Сенен өскен балалар,     Батырлар мен даналар. 
Құттықтаймыз мейраммен, 
Құрметті аналар!            Бəрімізге анасың, 
Бізге күн боп жанасың. 
Құтты болсын мейрамың,  
Құттықтаймын анашым! 
2 – оқушы Керімбай Аруна: 
Ардақты ана, аяулы ана, қымбаттым,    Тəтті ұйқыңды бөліп талай түн қаттың. 
Өміріме нəрін берді ақ сүтің,                  Кең құшағың аясындай гүл бақтың. 
Ер жеткізіп елге берген баласын,           Ақылдысың, ардақтысың, данасың! 
Қарайтыным – қас – қабағың бір сенің, Қайратыңнан қайта көрме, анашым! 
3 – оқушы Байменов Бейбарыс: 
Аналарды сүйеміз,       Сөзін ойға түйеміз. 
Əжені де ардақтап,      Басымызды иеміз. 
Əлпештеген баласын,  Ана – бақыт, ана - күн  
Əркім сүйіп өзінің       Мақтан етер баласын. 
4 – оқушы Сəулебек Айбек  
Əр сөзіңді жаттағам,            Жүрегімде сақтағам. 
«Анашым»  деп мақтанам,   Айналайын ақ анам! 
Ана - көркі көгімнің,            Ана – нұры жерімнің, 
Ана – бағы баланың,            Мақтанышы елімнің! 
5 – оқушы Лесбек Жалғау 
Ерлік, еңбек атқарған,            Еңбегімен мақталған. 
Ел сенімін ақтаған,                Айналайын, ақ анам! 
Бізді өсіріп баптаған,             Жақсы болса шаттанған. 
«Алтыным» деп мақтаған,    Айналайын, ақ анам! 
6 – оқушы Əшімхан Бектай 
Анаң болса қасында               Басқа бақыт не керек? 
Аналардың жүрегі                  Мейірімді ғой керемет.  
7 – оқушы Боранбай Нұрасыл 
Ана біздің күніміз,                  Ананың біз гүліміз 
Ұланыңды қуантып                Ұзақ өмір сүріңіз. 
8 – оқушы Жолболды Нұрасыл: 
Зəрезап болғанымен айналадан, 
Шыдаймын ғой, шыдамай қайда барам? 
Бар болса, маған құшақ жайған адам, 
Ол, сенсің,қайран анам!!! 
Қайран анам, қолтықтан демеп жүріп, 
Мен үшін жүрегіңді берер жұлып. 
Мектепте табаныңды тоздырдың – ау,  
Маңдайыңның терімен еден жуып. 
Бұл күндері  ұл өсті, қыз жетілді, 
Əңгімелер айтылды бізге түрлі. 
Жұрттан ұят болса да қимай жүрсің, 
Қыз кезіңнен жасаған қызметіңді. 19



Ана – сенсің, жүрегің тоқтамасын, 
Əлі талай менімен мақтанасың. 
Еден жуып жүріп  - ақ сен тарихта,  
Ұлы ақынның анасы боп қаласың! 
1-жүргізуші Алшер Мейірліжан:    
Құлақтан кіріп, бойды алар, 
Əсем əн мен тəтті күй. 
Көңілге түрлі ой салар,  
Əнді сүйсең, менше сүй. 
     Келесі кезекті тамаша əнге берсек керемет болады.  Бота Бейсенованың əні мен сөзіне жазылған «Ұстаз – ана» əнін 
қабыл алыңыздар! Орындайтын - Құрманғазы Махаббат пен Алшер Мейірліжан  
1.Ұстаз ана ,ұстаз ана. 
Мектептің жүрегісің 
Ұстаз ана ,ұстаз ана 
Мектептің тірегісің 
Қайырмасы: 
Білімнің  бұлағындай 
Ішсемде шөлім қанбай 
Ұстазым сусындаттың бізді 
Жалықпай өзің талмай 
Ұстаз ана, ұстаз ана 
Мектептің мақтанысың 
2.Ұстаз ана, ұстаз ана 
Мектептің ақ таңысың 
Қайырмасы: 
Білімнің бұлағындай 
Ішсемде шөлім қанбай 
Ұстазым сусындаттың бізді 
Жалықпай өзің талмай 
2 – жүргізуші Құрманғазы Махаббат 
  Мың бұралып сахнада тамсанып, 
Би билеңдер босатылып бар жүктен. 
Көрермендер  өте ыстық қарсы алып, 
Шапалақтап жібереді зал біткен, - дей келе сынып серілерінің билерін тамашалайық. 
Би «Жұмыр қылыш » 
1-жүргізуші: Алшер Мейірліжан: «Ана бір қолымен бесік тербетсе , екінші қолымен əлемді тербетеді» -деген халқымыз. 
Қандай нақтылы айтқан ой десеңізші?! Шындығында əйелдер қауымынсыз мына əлемді , елестету мүмкін емес. Иə,  
құдайдан кейінгі құдіретті күш  иесі –Ана! Адамзатқа əлемнің жарығын сыйлаған, ана алдында басымызды  иеміз. 
2 – жүргізуші  Құрманғазы Махаббат:  
Бидай өңді монтиған. 
Өздері де ибалы, 
Сөздері де ибалы, 
Киім кимес шолтиған. 
Біздің елдің қыздары, - дей отырып  сыныбымыздың намысты, қайратты ұлдарының бірі Сейдуəлі Дінмұхаммед   Қ. 
Қарашевтің  «Біздің елдің қыздары» атты өлеңін көркем сөзбен нақышына келтіре оқиды. Ортамызға шақырайық, көріп   
тамашалаңыздар!                            Біздің елдің қыздары (арнау) 
1.Біздің елдің қыздары, Бəрі сұлу шетінен. 
Қызғалдақтай қырдағы,          Нұр тамады бетінен. 
Біздің елдің қыздары,             Бəрі сұлу шетінен! 
Біздің елдің қыздары,              
2.Туған айдай үр жаңа.           Көз тартады судағы, 
Гауһар тастай қырлана.          Біздің елдің қыздары 
Бəрі-бəрі су жаңа! 
3Жүрісін-ай, жүрісін,             Су төгілмес су жорға. 
Жұлып алар күлкісі-               Жүрегіңді біржола. 
Біздің елдің қыздары              Су төгілмес шын жорға. 
Біздің елдің қыздары, 
4Сұлулардың сұлуы               Лағылдайын құбылып, 
Есіңді алар қылығы                Біздің елдің қыздары- 
Сұлулардың сұлуы!                Біздің елдің қыздары, 
5.Талшыбықтай талдырмаш, 
Сəуле шашар судағы, 
Ақ сазандай алтын шаш. 
Біздің елдің қыздары, 
Талшыбықтай талдырмаш. 
Біздің елдің қыздары. 
6.Сол қыздардың реңі, 
Сап-сары емес, ақ сары. 
Гүл-гүл сары біреуі, 
Сап алтындай құбылып, 
Нұр төгеді шаштары. 20



Біздің елдің қыздары! 
1-жүргізуші: Алшер Мейірліжан: 
  Осы өлеңді естігенде ерекше сезімде болады екенсің. Өлең нағыз қазақ қызын бейнелеп тұрғандай елестеді. Рақмет, 
Дінмұхаммед көңілімізді бір көтеріп тастадың! 
Ақыл айтып баптаған, 
Анам үшін мақтанам. 
Аялаған ұрпақтарын 
Көп жасасын жақсы адам! 
Кемеңгерсің, данасың. 
Арқа тұтар панасың 
Еңбегіңді ақтаймын. 
Аман болшы, анашым, - дей келе сынып оқушыларының ақ жаулықты аналарымызға арнаған хорын тарту етеміз,қабыл 
алыңыздар!!! Əні Жақсыгүл Қалжанованікі, сөзі Алтын Маханбетованікі «Ана – ұстаз, тəрбиеші» 
1.Табиғаты таңғажайып жаралған, 
Жан шуағы жақсылықтан нəр алған. 
Аналардың арқасында ұрпақтың, 
Жалғастығы мəңгілікке саналған. 
Қайырмасы: 
Жанашырым, тілеулесім, 
Ана – ақын, ана  - күйші. 
Сырлас досым, замандасым, 
Ана – əкім, ана – биші. 
Дəрігер де, ғалым –дана, 
Ана – ұстаз, тəрбиеші. 
2.Мейірімімен сый – құрметке бөленген, 
Пейілінің кеңдігіне еренген. 
Жұмағы да табанының астында 
Деген сөздер сыр ұқтырар тереңнен. 
Қайырмасы: 
Жанашырым, тілеулесім, 
Ана – ақын, ана  - күйші. 
Сырлас досым, замандасым, 
Ана – əкім, ана – биші. 
Дəрігер де, ғалым –дана, 
Ана – ұстаз, тəрбиеші. 
3.Ақ жаулығың адалдыққа тəн көркем, 
Талғамына сұлу сезім, сəн берген. 
Төзімділік, имандылық жолдында, 
Жан болар ма аналарға тең келген? 
Қайырмасы: 
Жанашырым, тілеулесім, 
Ана – ақын, ана  - күйші. 
Сырлас досым, замандасым, 
Ана – əкім, ана – биші. 
Дəрігер де, ғалым –дана, 
Ана – ұстаз, тəрбиеші. 
1 жүргізуші  Алшер Мейірліжан: 
Жанымызды жайнатқан 
Сіздерсіз ғой аналар. 
Зор денсаулық, мол бақыт 
Тілейміз біз балалар. 
         Осы ретте 8 – наурыз Халықаралық Аналар  мерекесіне байланысты ақ жарма ізгі - тілектерін білдіру үшін 
ортамызға мектеп директорының  тəрбие ісі жөніндегі орынбасары Жұмəділ Бақыт ағайымыз бен ұлағатты 
ұстаздарымызға, аяулы ата – аналарымызға сөз кезегін берейік. Ортаға шығып, шəкірттеріңізге жылы жүректеріңізден 
шыққан рухани сөздеріңізді білдіріңіздер! 
2 жүргізуші Құрманғазы Махаббат: 
     Адам баласы үшін ең аяулы, ең қастерлі, қадірлі сөз – Ана! Аналарымызға, ұстаз апайларымызға деген көңіліміз, 
мейіріміміз ұшан -  теңіз. Біз сіздердің жылы сөздеріңізді жадымызда ұстап, мақтан тұтамыз. 
1 жүргізуші  Алшер Мейірліжан: 
   Ана махаббаты адамға қанат бітіреді, күш береді, рухтандырады.  Сіздерді  келе жатқан Аналар мерекесімен құттықтай 
отырып,  зор денсаулық, жанұяларыңызға бақыт тілейміз. Осымен «Ана –өмір шуағы» атты ашық тəрбие сағатымыз өз 
мəресіне жетті. Көңіл қойып, назар аударғандарыңызға рақмет! Келген қадамдарыңызға гүл бітсін! Сау – саламатта 
болыңыздар!!!! 
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Қызылорда қаласы. Қалтай  Мұхамеджанов атындағы №1 мектеп-гимназия 
Музыка пəнінің мұғалімі: 

Ешпанова Бахыткул Бектаевна  
Сабақтың тақырыбы:    «Күй құдіреті.Шертпе күй» 

 

                                                   Сабақтың барысы 

Сабақтың 
кезеңі: 
/Уақыт/ 

Педагогтің əрекеті Оқушының əрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 
басы 
10 мин 

Ұйымдастыру кезеңі: 
Оқушыларды түгелдеу 
оқу құралдарын дайын- 
дау,сабаққа назарын 
аудару  Сабақтың мақса-   
тын айтып өту.  Өткен 
тақырыптар бойынша 
«Бинго» əдісімен лотоға 
түскен сандар  арқылы 
сұрақтар қойылып 
оқушылардың білімі 
тексеріледі. 

2 3 6 7 

1 4 5 8 

-Күй дегеніміз не?(8)         
-Қандай күйшілерді 
білесің?  (6)                        
-Күй тақырыптарын                     
ата (1)                                            
-Күй тарту əдістері 
нешеге бөлінеді? (4)         
-Құрманғазы күй 
тартудың қандай 
əдістерін қолданған? (7)   
- «Адай» кімнің күйі?  (2)                             
- Қандай шертпе 
күйшілерді білесің?  (3)   
-Оркестр дегеніміз не? (5)  

Амандасу.   Оқу 
құралдарын дайындап, 
назарларын сабаққа 
аударады.         

 

 

 

 

 

Оқушылар  қалаған 
сандарын таңдап 
қойылған сұрақтарға 
жауап береді 

Мысалы:  8 санының 
сұрағы күй дегеніміз не? 

Күй дегеніміз сөзі 
жоқ,белгілі бір оқиғаға 
байланысты құрылған 
аспаптық музыка.  т.б 

 

Қалып-
тастырушы 

бағалау   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Оқулық, 
Оқулықтан тыс  
қосымша 
ақпараттар 
Интернет 
ресурстары  
 

 

Сабақтың  
ортасы 

Білу жəне түсіну:  
Тақырып  əрі қарай 

 
 

 
 

 
 

Бөлім:    Қазақ халқының  музыкалық мұрасы 

Педагогтің аты-жөні: Ешпанова  Бахыткул Бектаевна 
Күні:   

Сынып: 5  Қатысушылар   Қатыспағандар  

Сабақтың тақырыбы: Күй құдіреті. Шертпе  күй 

Оқу бағдарламасына сəйкес оқыту 
мақсаттары: 

5.1.1.1-музыканың түрін,стилі мен жанрын, музыкалық 
көркемдеуші құралдарды анықтау 
5.1.1.2-тыңдалған шығарманы талдау.  
«Саржайлау» Тəттімбет 

Сабақтың мақсаты: 

 Оқушылар: 
-Музыка түрін,жанрын анықтайды  «күй» жанры 
-Күйдің тақырыптарын,тарту əдістерін біледі 
-Тəттімбеттің  «Саржайлау» күйін тыңдап,талдайды 
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25 мин 
 

жалғасады. 
Бүгін шертпе күй əдісіне 
тоқталамыз. 
Балаларға  сұрақтар 
қойылады. 
-Шертпе күй дегеніміз 
не,естіп көрдік пе? 
-Төкпе күйден қандай 
айырмашылығы бар? 
-Қандай  шертпе 
күйшілерді білесіңдер? 
     Шертпе күй дегеніміз-
оң қол немесе сол қол 
саусақтарының ұшымен 
шертіп орындалатын 
күйлер. 
Музыка тыңдау: 
Тəттімбеттің 
«Саржайлау» күйі 
тыңдатылады. Бұл күй 
«Отырар сазы» оркестрі 
нің  жəне срипкашы 
Ж.Серкебаеваның орын- 
дауында тыңдатылады. 
Алдымен Тəттімбет 
Қазанғапұлы туралы 
мəлімет айтылады. 
Тəттімбет Қазанғапұлы 
 (1815 жылы қазіргі  
Қарағанды облысы  
Қарқаралы ауданында  
туып, 1862 ж. қайтыс 
болған) – күйші-компози- 
тор, домбырашы, шертпе 
күй орындаушылық мек  
тебінің негізін қалаушы- 
лардың бірі, халық күй 
өнерінің классигі. 
Күйлері: «Саржайлау»,  
«Қосбасар», «Бестөре» 
«Сылқылдақ», т.б 
 

 
 
Қолдану: 
 Оқушыларға  Тəттімбет 
туралы  видеоролик    
көрсетіледі.  
«Кинометафора» əдісі 
(бейнесюжеттен үзінді 
көрсету арқылы баланың 

 
 
 
 
Оқушылар өз ойларын 
қосады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылар үнтаспадан 
«Саржайлау» күйінің екі 
нұсқасын  тыңдайды.  
Ерекшеліктерін айтып 
өтеді. 
 
Оқушылар «Саржайлау» 
күйін тыңдап талдайды 
-Күйдің ерекшелігі, екпі- 
ні,динамикасы,құдіреттілі 
гі,мазмұны түсінідіріледі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеоролик көріп,өз 
ойларын айтып өтеді 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Отырар сазы» 
оркестрі 
https://www.you
tube.com/watch
?v=Qlc_Lwx_5
DU 
 
Ж.Серкебаева 
«Саржайлау» 
https://www.you
tube.com/watch
?v=1mdb4LC2G
6g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кампьютер, 
интернет желісі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=MD5rDOdhl
1I  Тəттімбет 
туралы 
 
 
 

23



өз ойын, ой-пікірлерін 
білу) 
 
Əн орындау: 
Өткен сабақта  оқушылар 
композитор Б.Бисенова 
ның «Қасиетті домбыра» 
əнін үйренген болатын, 
енді сол əнді қайталап 
еске түсіреді. 
«Жалғасын тап» əдісі 
Алдымен «До мажор 
гаммасында дауыс 
жаттығуы орындалады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нота сауаты:  
Шертпе күй –оң қол 
немесе сол қол 
саусақтарының ұшымен 
шертіп орындалады. 

 
 
 
Дауыс жаттығуын 
орындайды 
Күйсандықты ашайық до-
до-до 
Тілдерін біз басайық до-
до-до 
Бас дыбысты басайық до-
до-до 
Жəйлап əнге салайық до-
до-до              
До,ре,ми,фа,соль,ля,си,до               
До,си,ля,соль,фа,ми,ре,до 
Шалқып шығар сонда күй 
до-до-до 
Бəрі до-дан басталар до-
до-до 
До-ны қоштар басқалар 
до-до-до 
До-ны қоштар басқалар 
до-до-до 
 
Б.Бисенованың «Қасиетті 
домбыра» əнін еске 
түсіріп топпен 
жалғастыра орындайды 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылар 
бір-бірін 
бағалайды 

 
 
 
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=syjJTzQnQU
0  
«Қасиетті 
домбыра»  
Б.Бисенова 
 

 
Сабақтың  

соңы: 
10мин 

 
 
 
 
 
 

 

Қорытындылау, 

Кері байланыс:              
«Ауа – райы əдісі» 

 
 

 
 
Оқушылар берілген 
стикерлерге  өз 
ойларын,өз идеяларын 
жазып жапсырады. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

24



                                                    БҚО,Орал қаласы 
                          М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Университеті 

                                   Филология факультетінің 4курс студенті:  
                                       Мухамбетжанова Эльвира Елдосқызы 

 
Бастауыш сыныпта шет тілін оқытудың жалпы ерекшеліктері 

 
Жалпы біздің өмір сүріп жүрген қоғамымыз көпұлтты,көптілді,көпмəдениетті 
қоғам.Жалпы осы қоғамға дамыған, көп тілді меңгерген тұлғаларды дайындау 
өзекті мəселелердің бірі. Біртұтас əлемдік білім берудің мақсаты –жеке тұлғаны 
дайындауға бағытталған.Сонымен қатар біздің білім беру туралы заңында да былай 
деп айтылған Білім беру жүйесінің басты міндеті- ұлттық жəне адамзаттық 
құндылықтар,ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 
жағдайлар жасау,оқытудың жаңа технологиялар еңгізу,білім беруді 
ақпараттандыру,халықаралық ғаламдық  коммуниациялық желілерге шығу 
Ағылшын тілін ерте жастан бастап оқытудың мақсаты, ең алдымен, оқушының 
жеке қабілеттерін ашу,шет тілінде еркін қарым қатынас жасауға 
уйрету,комуникативті даму білікткілігін арттыру,көп тілде сөйлесуге уйрету 
Бүгінгі кезде ағышын тілін білу заман ж   ə н  е уақыт талабы.Ал  бейресми түрде 
орныққан ағылшын тілін уйрену ,еліміздің бəсекеге қабілеттілігін шыңдай 
түседі.Шет ел азаматтарының арасында өзінің алғырлығын,білімділігін дəлелдеу 
үшін де ағылшын тілін білу қажет.Ғалымдардың айтуы бойынша бала 5-7жас 
аралығында ақпаратты қабылдау деңгейі өте жоғары.Сондықтан елімізде Білім 
жəне ғылым министірлігі  - 1ші сыныптан бастап шет тілін оқуды бағдарламаға 
қосты.Олар аптасына 1сағат,жылына 33 сағат оқиды.Бұл сол жастағы балалардың 
деңгейіне қарай еуропалық тілд  і    меңгерудің қарапайым тəсілімен жүзеге асып, 
қарастырылып қойылған.Мен кəсіби мемлекеттік сараманнан откен  Ахмет 
Байтұрсынов атындағы  № 10 жалпы орта білім беретін м   е  к т  ептегі 1 сынып 
оқушылары «Алматы  кітап » баспасынан шыққан оқулықпен оқиды. Авторлары 
Волкова жəне Рахимжанова. Онда əр сабақта өткен əріптерді қайталау үшін СD 
бар.Онда əндер,тақпақтар ,диалогтар, жұмбақтар мен қызықты сұрақтар 
бар.Оқулык 8 бөлімнен тұрады.Əр бөлімде 4,5 сабақ бар.Аптасына сағат оқыту 
арқылы бастауыщ сынып оқушыларына  ағлышын тілін өз дірежесінде игеру өте 
тардық етеді.Əр сабақ сайын жұмыс дəптерлеріне əртүрлі шығармашылық 
тапсырмалары берілген,онда оқулықта уйренген əріптерді жазу, оларды дəптеріне 
салу,тиісті əріптерді орнына қою немесе астын сызу,түсіп қалған əріптерді 
салу,сəйкестендіру,суретті  салу жəне бояу, лексикалық сөздерді суреттермен 
сəйкестендіру сияқты түрлі,оқушылардың коммуникативті таным түйсігін 
дамытуға арналған қызықты жəне жас ерекшеліктеріне сай тапсырмалар бар. Бұл 
пəнді оқытуда оқушылар шет тілін д  е  г і атаулармен, кұбылыстармен танысады. 
Танысу ауызша жəне жазбаша түрде жүреді. Осы екі түрді меңгеру шет тілін 
игерудің тəжірибелік максаты болып табылады. Ягни, оқушы шет тілін ауызша 
жəне жазбаша түрде пайдалана білуі тиіс. Шет тілін тыңдап түсіне  б  і л  у     ж   əне 
сөйлей білу ауызша түрге жатады. Жазбаша түрге тілдің жазбаша түрін пайдалана 
білу немесе жазу жəне шет тілінде жазылган мəтінді оқи білу жатады. 
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