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Аналитикалық анықтама: 

Кураторлық сағаттың мақсаты: Ғасырлар бойы жинақталған ұлттық 

педагогиканың негізгі құндылықтарына жататын қазақ ақындарының 

шығармаларындағы  ұлттық мазмұн мен рухани күшке бай өлең-жырлар 

арқылы студенттердің ұлттық таным түсінігі деңгейіндегі сезім түйсіктеріне 

әсер ете отырып, олардың бойындағы еліне, жеріне деген тұлғалық 

көзқарастарын дамытып қалыптастыру. Рухани әлемінің жаңғырып өз 

ұлтына деген мақтаныш сезімдері мен жауапкершілік қасиеттерінің өзара 

байланыста дамуына ықпал ету, бағыт-бағдар беру.  

3. Кураторлық сағаттың міндеттері:

3.1 Танымдылық: 

Елдік мұратты жырлап өткен атақты ақындардың шығармалары арқылы 

олардың ұлтқа қызмет ету тұрғысындағы  ұстанымдары мен өмірлік 

мақсаттарын  болашақ жастарға таныстыру. 

3.2 Дамытушылық: 

Оқушы бойындағы ұлттық рухани сезімдерідің бір арнаға тоғысып, 

ұлттық деңгейдегі тұлғалардың  қуатты ойдан туындағын шығармаларымен 

үндесіп қолдау табуына ықпал ету.  



Әлемдік жаһандану заманында саяси әрі әлеуметтік тұрғыдан өз 

ұлтының мұң-зары мен жай-күйін тереңірек түсінуге, ұлтына адал қызмет 

етерлік  бір мақсаттың төңірегінде топтасуға, бірлікке  жол ашу.  

3.3 Тәрбиелік: 

Тәрбиелік мәні зор ақындардың өлеңдерін жаттату арқылы оқушы 

санасында ойлы өлең тіркестерінің  сақталып қалуына мүмкіндік жасай 

отырып, олардың бойында елін сүйер абзал қасиеттердің  үнемі жаңғырып, 

жаңарып отыруына жол ашу. 

4. Өткізу түрі: Халықтың ұлттық рухын сақтап қалуға ықпал еткен

ақындардың қысқаша өмірбаяны мен өлең-жырларын талдау. 

5. Өткізудің негізгі әдістері: ақпарат беру, талдап түсіндіру, әртүрлі

ойындар арқылы түпсанада жатқан рухты ояту 

Қол жеткізілген нәтижелер: Шеберлік сабағының мақсаттары «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының мақсаттарына сәйкес келеді. Қазақтың рухты 

ақындарының өнегелі өмір жолдары мен шығармашылығы таныстырылып, 

бір шығармасынан бейнелі жазба тыңдалып, талданды. Студендердің жадын 

жаңғырту, рухын ояту мақсатында ойындар ойнатылды.  

         БАҚ, ҚарТУ баспасөз қызметі, блогерлер т. б. тарату: Сайт ҚарТУ
         Сайтқа сілтемелер:  https://www.youtube.com/watch?
v=kiN5kBifmKI&feature=youtu.be
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АҚТАМБЕРДІ ЖЫРАУДЫҢ ӨМІР ДЕРЕКТЕРІ

Ақтамберді Сарыұлы 1675 жылы қазіргі Оңтүстік Қазақстан

обылысы Қаратау өңірінде дүниеге келген жырау, қолбасы,

қазақтың көне жыраулық мектебінің белді өкілі, дипломат. «Он

екіде аттанып, қылыш ілдім білекке» дегеніне қарағанда күреске

ерте араласқан жауынгер жырау санатына жатады. Тұрмыстың қыр-

сырын, отбасы, елдік, ерлік, жер мәселелерін жырларында жақсы

бейнелейді. Қысқа нақыл, шешен сөздердің шебері. 1738-1752

жылдары қазақ-қалмақтың қанды қақтығыстарының барлығына

дерлік қатысқан. «Ақтабан шұбырынды» оқиғасының зұлмат қан

кешуін бастан өткерген. Ес білгеннен бастап 70 жыл бойы ат

үстінен түспей, елі мен жерін қорғаған қас батыр, айтулы шешен,

қабырғалы би, атақты жырау. Қазақ жауынгерлерінің азаттық пен

құлдық жөніндегі түсініктері, көшпелі халықтың тыныс-тіршілігі,

болашаққа деген сенімі, адалдық-жауыздық, әділетсіздік хақындағы

таным-түсініктері Ақтамберді талғамынан өтіп жыр-толғауға

айналған.

«Жасырынған сөздер»  ойыны 

Ережесі: Толғаудан алынған  сөйлемдердегі айтылмай кеткен 

сөздерді табу.

1. Күлдір-күлдір кісінетіп,

............. мінер ме екенбіз?!   

2. .................... бау тағып, 

Қамқапты киер ме екеміз?! 

3. Өзенге  бие байлатып, 

Төскейге орда орнатып, 

Төрткілдеп ..... қаздырып  

Төбел бие сойғызып, 

Төменде бидің кеңесін

Біз де бір құрар ма екеміз?!   

4. Бетпақтың ен бір шөлінен

Төтелеп жүріп жол салып,

......... бір бастар ма екеміз?!    

1. Күреңді – жылқының түсі

2. Күдеріден - бұлан не бұғы терісінен

жұмсақ иленіп,  жасалған белдік.

3. Ошақ - тамақ пісіруге арналған 

үштағанды қазан қойғыш.

4. Қолды – бір рудың жауынгерлері.

Махамбет  Өтемісұлы

«Ереуіл атқа ер салмай»

Бейне жазбаны 

қос

МАХАМБЕТ  ӨТЕМІСҰЛЫНЫҢ  ӨМІР  ДЕРЕКТЕРІ

Махамбет Өтемісұлы (1803-1846) - Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістің

көсемі әрі жалынды жыршысы, халқының азаттығын көксеген күрескер, ел

бастаған батыр, қазақтың өр рухты ақыны. Ақын Батыс Қазақстан облысының

Жәнібек ауданында туған. Бала кезінен мұсылманша, орысша білім алды. 1824-

1828 жылдары Орынбор қаласында Жәңгір ханның ұлы Зұлқарнайынның

қасында болды. 1834 жылы Исатай батырмен бірікті. Қарауылқожа мен Исатай-

Махамбет арасындағы тартыс өршіп, наразылық үлкен қозғалысқа айналды. Осы

жылдың қараша айында көтерілісшілер Бекетай құмында өздерінен күші

әлдеқайда басым Гекке әскерімен соғысып, жеңіліс тапты. 838 жылы шілденің

12-інде Ақбұлақ бойындағы шайқаста Исатай қазаға ұшырап, Махамбет Хиуа

жақта 2 жылдай жасақ жинауға әрекет жасады. Бұл ниетінен нәтиже шықпаған

соң Бөкей ордасына жасырын өтіп, ел ішін паналады. Ақын өміріндегі ауыр да

сүргінді жылдар жалғасып, 1841 жылы наурыздың 4-інде белгісіз Сот 1841 жылы

шілденің 7-інде «бүліншілікке» тағы араласса, қатаң жазаланасың деген үкіммен

тұтқыннан босатып, шекарадан өтпеуді қатаң ескертті. 1845 жылы ол баласы

Нұрсұлтанды оқуға орналастырмақ ниетпен Орынборда болды. Шекарадан

өтуіне байланысты генерал-губернатор істі қайта қозғаса, Кіші жүздің батыс

бөлігінің әкімі Б.Айшуақов та ақынды қудалауын қоймады. Ол ақынның басына

1000 сом тігіп, оны ұстау үшін арнайы адамдардан құралған қарулы жасақ

жіберді. Махамбет хорунжий Тұрымұлының қолынан қаза тапты.

Ереулі атқа ер салмай,

Егеулі найза қолға алмай,

Еңку-еңку жер шалмай,

Қоңыр салқын төске алмай,

Құбыланы төрткүл оңға алмай

Тебінгі терге шірімей,

Терлігі майдай ерімей,

Алты малта ас болмай,

Өзіңнен туған жас бала

Сақалы шығып жат болмай,

Ат үстінде күн көрмей,

Ашаршылық, шөл көрмей,

Арып-ашып жол көрмей,

Өлеңді төсеп ет жемей,

Ер төсектен безінбей,

Ұлы түске ұрынбай,

Түн қатып жүріп, түс қашпай,

Тебінгіні теріс салмай,

Темірқазық жастанбай,

Қу толағай бастанбай,

Ерлердің ісі бітер ме?!

«Жадыңды  жаңғырт»  ойыны 

Ережесі: Өлеңдегі кейбір сөздердің мағынасын табыңыздар

Ереуіл ат - ұзақ жортуға 

арналған төзімді ат.

Тебінгі - тоқым қысқа болғанда, 

аяқкиім мен шалбар балағын 

қорғайтын, ер тұрман 

құрамына қатысатын әбзелдің бірі

Терлік – ер тоқымның астына салатын 

киіздің бір түрі

Малта - сүзбеден сығып, домалатып 

дайындаған уақ құрт.

Бөрі азығын жолдан қармап, өлең 

шөпті жастана далаға қонып, үйден 

жыраққа кетіп, ерте күнді кеш қылмай, 

түнделетіп жүріп түсің жайлы 

болардай іс қылмай ерлердің ісі 

бітпейді.

ЖҰБАН МОЛДАҒАЛИЕВ
Жұбан Молдағалиев (1920-1988) - ірі эпик ақын, КСРО Мемлекеттік

сыйлығының лауреаты, Қазақстанның Халық жазушысы 1920 жылы Орал

облысының (қазіргі Батыс Қазақстан обл.) Тайпақ ауданы, Жыланды деген

жерде дүниеге келді. Жетіжылдық мектепте, Орал ауыл шаруашылығы

техникумында, әскери-саяси курстарда білім алды. 1940-47 жылдары әскер

қатарында болып, Ұлы Отан соғысына қатысты.

Тұңғыш өлеңдер жинағы Жеңіс жырлары атымен жарық көрді. Соғыстан

кейін баспасөзде, Қазақстан Жазушылар Одағында басшылық қызмет атқарды.

Алғаш 1939 жылы газет бетіне басылған өлеңінен бергі жылдар ішінде

алпыстан астам кітабы жарық көрді. Кісен ашқан, Қыран дала, Сел, Мен -

қазақпын поэмалары үшін ең жоғарғы Мемлекеттік сыйлықтармен

марапатталды. Шығармалары ағылшын, неміс, француз, поляк, испан, венгр,

араб, монгол тілдеріне аударылған.

1986 жылы Жазушылар одағында Г.В.Колбинмен өткен кездесуде басын

қатерге тіге отырып, жастар қозғалысын қолдады. Ақын қазақ халқының

тарихы туралы «Мен – қазақпын» атты толғауында халқының атынан мінбеге

шығып сөйлей отырып, тарихи шындықты, халықтың эпикалық өмірін

кестеледі. Сан түрлі тақырыптағы лирикалық шығармаларында туған жер,

Отан, өз ұлтына деген сүйіспеншілік, қазақ тілі, оның тағдыры, ана, әйел,

махаббат, соғыс және бейбітшілік, замандастар бейнесін арқау етті.



Бейне  жазбаны  қос

МҰХТАР ШАХАНОВ

Мұхтар Шаханов 1942 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданында туған. Аса

көрнекті қазақ ақыны, мемлекет, қоғам қайраткері. Әкеден 9 жасында жетім қалған ол 7 сыныпты

бітіре салысымен колхозда тракторшы, Шымкент цемент зауытында бетоншы, «Оңтүстік

Қазақстан» газетінде корректор, әдеби қызметкер, «Лениншіл жас» газетінің Жамбыл, Шымкент,

Қызылорда облыстары бойынша меншікті тілшісі және т.б. қызметтер атқарды. 1993-2003

жылдар аралығында он жыл қатарынан Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы

Төтенше және Өкілетті Елшісі болды. 2003-2004 жылдарда республикалық «Жалын»

журналының Бас редакторы, «XXI ғасыр және Руханият» атты халықаралық элита клубының

президенті, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты болды. М.Шаханов 1986 жылы Кеңес

Одағындағы тоталитарлық жүйеге ашық қарсы шыққаны үшін түрмеге қамалған, қуғын-сүргін

көрген қазақ жастарын ақтап алуда өз басына төнген қауіпке қарамай, ерлікке пара пар іске

барды. Апат аймағы - Арал теңізі маңындағы адамдарды қорғау туралы әлемдік деңгейде дабыл

қақты. Тіліміз бен тарихымыздың және сан салалы мәдениетіміздің көкейтесті мәселелеріне

белсене ат салысты. 1988 жылы 62 жылғы үзілістен соң Қазақстанда, күллі Орта Азияда

«Наурыз» мерекесінің қайта тойлануына мұрындық болды.

Тұңғыш өлеңдер жинағы («Бақыт») 1966 жылы жарық көрді. М.Шахановтың «Балладалар»

(1968), «Ай туып келеді» (1970), «Қырандар төбеге қонбайды» (1974), «Сенім патшалығы» (1976)

және т.б. көптеген кітаптары шықты. Өлеңдерінде философиялық ой басым. «Махаббат заңы»

атты поэзиялық спектаклі республикалық театр сахнасына қойылды (1974). Мұхтар Шаханов

көптеген әндер мәтінін жазды. Мәтінін де, музыкасын да өзі жазған «Жұбайлар жыры», «Туған

күн кешінде», «Гүл дәурен», «Мен саған ғашық едім» атты әндері жұртшылыққа кеңінен

таныс. Шығармалары дүние жүзінің 40-тан астам тілдеріне аударылған.

«Ой қозғау» ойыны

Ережесі: 

Өлеңдегі төрт ананы тірек етіп, 

бойындағы ұлттық рухты оятатын 

мақсаттары туралы ой толғау керек.

«Ұлттық рухымыз асқақтау үшін 

не істеуіміз керек?»

Атақты 
жырау

Батыр 

Қолбасшы Мәмлегер

Шешен

АҚТАМБЕРДІ

САРЫҰЛЫ

ОЙЛАН

ТАП!

Дауылпаз 
жыршы

Батыр

Күйші Жырау 

Оптимист 
ақын

МАХАМБЕТ

ӨТЕМІСҰЛЫ

ОЙЛАН

ТАП!

Халық 
ақыны

Жауынгер 

Арлы 
азамат

Ұлтшыл 

Қайраткер

ЖҰБАН

МОЛДАҒАЛИЕВ

ОЙЛАН

ТАП!

Өр мінезді 
ақын

Ұлт, тіл 
жанашыры

Әлемдік 
тұлға

Махаббат 
жыршысы

Қоғам 
қайраткері

МҰХТАР

ШАХАНОВ

ОЙЛАН

ТАП!
ВЕНН  ДИАГРАММАСЫ

Ақтамберді Сарыұлы Махамбет Өтемісұлы

Ортақ  

қасиеттері

Басым  

даралығы

Басым  

даралығы

РЕФЛЕКСИЯ

«Еркін микрофон: Ақын жырының адамдық болмыс пен

ерлік мінез тәрбиесіндегі орны қандай?

ТҮЙІН СӨЗ

Құрметті студент жастар елдігімізді сақтайтын қуатты

дүние ол - халықтың рухы. Рухы биік халық қана әлемге

өнеге бола алады. Ал сол рухтың қайнар бұлағының көзі

ақын жүрегінде. Ақын рухты болғанда, өлеңде қуатты рух

болады. Міне, сол рух бізді ел деп атқа қондырады. Сол

себепті, осындай тау тұлға ақындарымызды еске алып,

оларды оқуды сіздерге насихат етемін. Рухтарыңыз әрқашан

биік болсын!

Жауапты ұйымдастырушы  Атькен Е.А. 




