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Жинаққа   тҥркология  саласының   білікті   маманы,  ҚР  Білім   жҽне  ғылым   

министрлігі  ЖОО-ның «Ҥздік оқытушы» грантының иегері, Аймақтық Менеджмент 

академиясының профессоры, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Кҽрібаева 

Азиза Ҿтегенқызының 63 жылдық мерейтойына орай Халықаралық Тараз инновациялық 

институты «Қазақ тілі мен ҽдебиеті» кафедрасының ҧйымдастыруымен 2022 жылдың 

қазан айының 27-28 жҧлдызында ҿткізілген «Дҥниежҥзілік жағдайындағы тҥркі ҽлемі: тіл, 

қоғам, ҽдебиет» атты Халықаралық  ғылыми-тҽжірибелік конференцияда тыңдалған 

баяндама  материалдары енгізілді.  

 Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференцияның мақсаты – Кҽрібаева Азиза 

Ҿтегенқызының тҥркология саласына қатысты ғылыми зерттеулері мен тҥркология 

ғылымының ҿзекті мҽселелері бойынша пайымды тҧжырымдарды негізге ала отырып,  

«Азиза Кҽрібаева феноменін зерттеу  жҽне тҥркі тілдерінің қалыптасу тарихы», «Қазіргі 

филология  ғылымының ҿзекті мҽселелері», «Рухани жаңғыру аясында білім беру 

жҥйесіндегі жаңаша бағыттардың теориялық негіздері», «Гуманитарлық ғылымдар», 

«Жаратылыстану ғылымдары» бойынша тың баяндамалар жинақтау.  

            Конференция жинағына ҚР жҽне шетел ғалымдарының, еліміздегі бірқатар жоғары 

оқу орындарының  ғалымдары мен жас ғалымдардың, сондай-ақ, университет ғалымдары 

мен профессор-оқытушылар қҧрамы, магистранттар мен студенттердің ғылыми 

жҧмыстары  енгізілді.   
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ҚҦРМЕТТІ, АЗИЗА ӚТЕГЕНҚЫЗЫ! 

Сізді Халықаралық Тараз инновациялық институтының ҧжымы 63 жас 

мерейтойыңызбен шын жҥректен қҧттықтайды. 

Сіз туыстас Қарақалпақ Республикасының  Мойнақ қаласында дҥниеге келіп,  еңбек  

жолыңызды сол жерде  есепші болудан бастасаңыз да, бойыңызға ана сҥтімен сіңген туған 

ҧлтыңыз бен ана тіліңізге деген қалтқысыз сҥйіспеншілігіңіз арқасында ҧстаздық, 

қиындығы мол ғалымдық жолды таңдадыңыз. Т.Г.Шевченко  атындағы Нҿкіс  

Мемлекеттік  университетінің филология факультетін  бітірген соң, Ҿзбекстан Ғылым 

Академиясы Н.Дҽуқараев атындағы «Тарих, тіл жҽне ҽдебиет» институтының аға 

лаборанты, кіші ғылыми қызметкері, Ҽжинияз атындағы Нҿкіс мемлекеттік 

педагогикалық институтының аға оқытушысы, доцент қызметтерін абыроймен атқара 

жҥріп, ғылым кандидаты атандыңыз.  

Туған жерге деген ҧлы сезім жетегінде  тҽуелсіз елімізге оралғаннан кейін де 

ҧстаздық, ғалымдық жолды қатар алып жҥріп, Тараз қаласындағы бірқатар жоғары оқу 

орындарында  кафедра меңгерушісі, ғылым бҿлімінің бастығы  секілді аса жауапты 

қызметтер атқардыңыз, еңбегіңіз еленіп, ЖОО ҥздік оқытушысы атандыңыз.  

Қҧрметті Азиза Ҿтегенқызы! Сіз – ғылыми ізденіс бағытында  жалпы тіл білімі жҽне 

қазақ тіл білімі мҽселелері: стилистика, қолданбалы тіл білімі, терминология салаларын 

тҧрақты зерттеуге арналған  200-ге жуық ғылыми-зерттеу еңбектерінің авторысыз. Сіздің 

авторлығыңызбен дайындалған «Қазақ тілі стилистикасы», «Озық инновация тҥрлері мен 

тҽсілдері», «Сейдахмет Бердіқҧлов жҽне қазақ спорт терминологиясы» атты оқу 

қҧралдары мен «Тҿлеген Айбергенов шығармаларының лексикасы» атты монографияңыз 

жоғары оқу орындарының оқу ҥдерісінде ҥлкен сҧранысқа ие болып, қолданысқа 

енгізілген.  

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент  Азиза Ҿтегенқызы  Аймақтық 

Менеджмент академиясының профессоры, корреспондент мҥшесі ғылыми дҽрежесін 

иеленді. Осылардың барлығын да Сіздің ғалымдық жолдағы тынымсыз ізденісіңіз бен 

жҥйелі еңбегіңіздің нҽтижесі деп санаймын. Бҧған қоса, біз Сізді уҽдесіне берік, достықты 

қадір тҧтатын, жауапкершілігі мол, парасатты жан ретінде мақтан тҧтып, қадірлейміз. 

Азаматтық болмысыңыз бен еңбекқорлығыңыз Сізді бҧдан да ҥлкен биіктерге жетелейді 

деп сенеміз. Қазіргі кезде де жоғары білім беру ісіне жҽне ҧлттық ғылымды дамытуға  

қосып жатқан сҥбелі ҥлесіңіз отандық ғылым мен университетіміздің  ересен дамуына ҿз 

ҥлесін қосатыны сҿзсіз.  

Ғылыми-шығармашылық, қоғамдық істеріңіз Қазақстан Республикасынан тыс 

жерлерге де мҽлім екендігі анық. 1995 жылы «Орталық Азия елдерінің ғалымдары: тарих 

жҽне мҽдениет» атты АҚШ, Гарвард Университетінің анықтамалығына енгеніңіз 

ҽріптестер ҥшін ҥлкен мақтаныш. 

Сіздің шҽкірттеріңіз ретінде,  бойыңыздан ҥнемі қазақ ҽйелі затына сай инабаттылық 

пен сыпайылықты, ҥлкенге деген қҧрмет сезімі мен кішіге деген ізет сезімдерін  айнытпай 

танып отырдық, ерекше бағаладық. Осындай қазақы, дара қасиеттерімен ерекшеленетін 

Сіз, ғылымның да ауыр жҥгін мойымай кҿтере білдіңіз.  Ҽйел табиғатының нҽзіктігімен 

қоса алып жҥрген ғылымда Сіз елге танылған ерен азаматшалардың  қатарынан орын ала 

білдіңіз.  

«Шҽкіртсіз – ҧстаз тҧл» – деген дана халқымыз. Ҿзіңіздің ҧстаздық жолыңызда 

кҿптеген студенттерге, ізденушілерге, жас ғалымдарға жол бағыттаушы, жҿн сілтеуші 

ретінде де танылдыңыз. Аялы алақаныңыздан қаншама білімді, ізденімпаз тҧлғалар 

шықты. Қазақтың  ғалым ҽйеліне тҽн барынша асыл қасиеттерге ие Сізге ҿз тарапымыздан 

зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық табыстар тілейміз! 

 Сонымен қатар, Азиза Ҿтегенқызы, мен Сізді адамгершілік болмысы жоғары 

азаматша ретінде танимын. Ҽрдайым Сіздің адалдығыңызды, тазалығыңызды, 

сыпайылығыңызды, жастарға деген қамқорлық ізетіңізді ҥлгі-ҿнеге етіп отырамыз. 
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 Адам баласының азаматтық борышы қиындамаса, ешуақытта жеңілдемейді. Тҽуелсіз 

еліміз ҥшін, халқымыздың руханияты мен мҽдениеті ҥшін ғҧмырын бағыштаған адамға 

амандық, зор  денсаулық керек. Олай болса, жасыңыз ҧзақ болып, деніңіз сау болып, 

тілтану саласына ҽлі де тың кҿзқарастар ҽкеліп, шығармашылық табысты болуыңызға 

шын жҥректен тілектеспін! 

 

             

     БАЯНДИН  МАРАТ  АСЫЛБЕКҦЛЫ 

Халықаралық Тараз инновациялық институтының 

ректоры,  экономика  ғылымдарының докторы  
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ҒАЛЫМ-ҦСТАЗ  КӘРІБАЕВА АЗИЗА ӚТЕГЕНҚЫЗЫНА 

ПОЭТИКАЛЫҚ АРНАУЛАР 

 

 

«Жанары кҥн жҥзіндей ашық адам...» 

 

Жанары кҥн жҥзіндей ашық адам, 

Тағдырдың сындарына жасымаған. 

Бҧл жанның келбетінде махаббат бар, 

Бойжеткен шағынан-ақ басылмаған. 

 

Сҧрапыл соққы алса да кей кҥнінен, 

Кҥні жоқ кҿңілдегі кҥй бҥлінген. 

Сізге талай ақындар жыр арнайды, 

Қарапайым жаныңызға сҥйсінумен. 

 

Ҧстаз деген есімге символ болған, 

Жол табар мол қауымға шиыр жолдан. 

Мейріміне ғайыптан қанат жалғап, 

Шын тҧлға боп қоғамға сыйлы болған. 

 

Ҽр сҿзін байыппенен қҧрастырып, 

Жҥректе шын шабытпен жыр асқынып. 

Сіз мейлі жҥзге келіп той жасаңыз, 

Жаныңызға ғашық болармын мен жас жігіт. 

 

Ҧстазын ҧлық тҧтар ел екенбіз, 

Қҧтты болсын мерейлі мерекеңіз. 

Мҧңға да кҿркем мінез кҿрсетіп дҽл, 

Мыңды да білімімен жеңетін қыз. 

                    

Спанәлі Серік  

Шәкірті 

 

«Жҧлдызы шәкірттердің жанып тҧрған....» 

 

Ақын деп орын берсе биік тҿрден, 

Жҥрегіме жырларым сыйып келген. 

Айналдым ақ пейілді ҧстаздардан, 

Білімнің жауһарларын жиып келген. 

 

Шҽкіртіне бар кҥшін арнағандар, 

Білім нҧрын жҥрекке қҧйып келген. 

Ҥйретуден ешқашан жалықпаған 

Бар уақытын шҽкіртке қиып келген. 
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Тҿбесіне кҿтеріп шҽкірттерің, 

Тілектерін ақтарсын жиып келген. 

Ҧстаз ол қҧламайтын алып шынар, 

Еңбегіне сҥйсініп халық қҧмар. 

 

Ҿзіңізге ҧқсасын талай жастар, 

Білім жолын ҧстанып бағыт бҧрар. 

Тҽрбие мен білімді қатар берген, 

Ҿзіңізді бар шҽкірт танып тҧрар. 

Ҥлгі алған ҿзіңіздей ҧлы ҧстаздан, 

Жҧлдызы шҽкірттердің жанып тҧрар. 

 

            Көшербаева Айым  

                                                                          Шәкірті  

 

 

«Білім, ғылым, шәкіртім деп егілген...» 

 

Білім, ғылым, шҽкіртім деп егілген, 

Жан тҽнімен ҿз ісіне берілген. 

Ҧстаз деген жарық шашқан кҥн сынды, 

Бар ғаламға мейірім нҧры тҿгілген. 

 

Сақта Қҧдай азып-тозып жҥдеуден, 

Ҧстаздарды ҥлгі ҥшін жіберген. 

Туған кҥніңіз қҧтты болсын мен сізге, 

Шаршамайын ҧзақ ҿмір тілеуден. 

 

Алла қалап жҥзге сізде толыңыз, 

Ашық болсын жарық болсын жолыңыз. 

Ҧлы байлық денсаулық ал ендеше, 

Денсаулыққа ең бай адам болыңыз. 

 

Бір жылдары хабар келіп батыстан, 

Қуанышты естіген біз оқыстан. 

Азиза апке осал болса кезінде, 

Есіміңіз шығарма еді АҚШ тан. 

 

Басыңызға бақыт қҧсы жеткендей, 

Бақыт пенен ҿміріміз ҿткендей. 

Аман сау боп ҧзақ ҿмір сҥріңіз, 

Мҽңгі бақи жадыраңыз кҿктемдей. 

                                                               

 

                                                    Мырзатай  Медеу 

                   Шәкірті 
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«Азиза апай ардағы ҧл-қызының» 

 

Азиза апай ардағы ҧл-қызының, 

Бір сҿз айтса еркелер жҧлдызымын. 

Қамқорымыз  Сіз келіп 60 жасқа, 

Қуантып тастадыңыз бізді бҥгін. 

 

Ҧстаз деген атын да кірлетпеген, 

Кҿркем мінез тең келер суретпенен. 

Туған-туыс, дос-жаран, ҽріптестер, 

Ардақтар бҽрі Сізді қҧрметпенен. 

 

Жеміс берсін тер тҿккен еңбегіңіз, 

Шаттық болсын ҽрқашан кҿргеніңіз. 

Жҥзге жетіп баянды ғҧмыр кешіп, 

Арта берсін абырой, беделіңіз. 

 

Деніңізге саулық берсін Жаратқан, 

Мейірбансыз бізге нҧрды таратқан. 

Шҽкірттерге ҥлгі-ҿнеге кҿрсетіп, 

Дана адам бол, елді аузына қаратқан. 

 

Сізге менің тілерім таусылар ма? 

Сҿздерім кҿп жаңбырлы тамшыларда. 

Алпыс жастың екеуін тілеймін мен, 

Ҽумин десін періште таң шығарда. 

      

Оңғарбаева Ләззат 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру 

бағдарламасының  4 курс студенті 
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ПЛЕНАРЛЫҚ  МӘЖІЛІСТІҢ  БАЯНДАМАЛАРЫ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ҼОЖ. 82.321 

АНА ТІЛІН ТҦҒЫР ETKEH –  TEKTI ҚЫЗ 

 

ҚҦТТЫМУРАТОВА ЫРЫСТЫ АБДІРАХМАНОВА 

Ҽжінияз атындағы Нҿкіс мемлекеттік педагогикалық институты, 

 филология  ғылымдарының пҽлсапа докторы, Қарақалпақстан Республикасы, Нҿкіс қ. 

 

         Бір дариядан су ішкен  ҿзбек, қарақалпақ, қазақ  халықтарының тілі, мҽдениеті, салт-

дҽстҥрлері жҽне бір-біріне байланысты екені айдан анық нарсе. Бҥгінгі кҥнде бip 

шынардың қос бҧтағындай бірге ҿркендеп келеді. Міне, осындай туған ҿлкенің 

топырағынан нҽр алып, қасиетті киелі aқ сҥтімен бойымызға дарыған қҧдіретті ана 

тіліміздің ҿркендеуіне сҥбелі ҥлес қосқан жергілікті зерттеуші қандастарымыздың бірі — 

Азиза Ҿтегенқызының еңбегі жайлы тоқталмакпыз. Оның балалығы Арал бойларында, 

Карақалпақстанның Мойнақ ауданында ҿтті. Теңіздің ашық тынық ауасынан тыныс алып, 

сол мекендегі Ломоносов атындағы орта мектепті айырықша аяқтаған соң Нҿкіс 

Мемлекеттік университетінің қaзaқ филологиясы бағдарын бітіріп, оқытушылық жолын 

Мойнақ кҽсіп техникалық училищесінде қазақ тілі жҽне ҽдебиеті оқытушысы болып 

істеуден бастады. 1983 ҾзРИА Карақалпақстан бҿлімі  Н.Дауқараев атындағы тарих, тіл 

жҽне ҽдебиет институтына жҧмысқа шақырылып, карақалпақ тілі бағдары бойынша 

аспирантурасына оқуға тҥсті. Қарақалпақ терминологиясы туралы зерттелмеген 

«Қapaқaлпaқ тіліндегі спорт терминдерінің қалыптасуы, дамуы» такырыбында 

диссертация жҧмысын бастап, Москва, Алматы, Ташкент т.б қалалардың 

кітапханаларынан архивтік материалдар жинап, бағалы еңбектерінің теориялық 

мҽселелерін ҥйренеді. 

Азиза Ҿтегенқызы Кҽрібаеваның шынайы еңбек ізденулері ҿз нҽтижесін берді. 1991  

жылы  Қазақстан Ҧлттық ғылыми академиясы Тіл білімі институтының ғылыми 

жиналысында филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дҽрежесі атағына ие болды. 

Аспирантурада оқып жҥрген кездерінен бастап жас ғалым Ташкент, Алматы 

қалаларындағы ҽр тҥрлі конференцияларға қатысты. Олардан «Спорт терминдерінің 

қарақалпақ тілі лексикасын байытудағы (Жинақ, Ташкент, 1984), Қapaқaлпaқ спорт 

терминдерін аудару жҽне ауысу арқылы қалыптасуы» (Терминдер жҽне олардың 

аудармалар жиыны, «Ғылым» баспасы, Алматы, 1990) еңбектерін атап ҿтсек болады. Ал, 

1990  жылы Қарақалпақстандағы «Білім» баспасында оның «Дене тҽрбиeci жҽне спорт 

бойынша орысша-қарақалпақша сҿздік» (кҿлемі 6,5 бет) монографиясы шықты.  

2000 жылы Нҿкіс мемлекеттік педагогикалық институты қазақ филологиясы  ҥлкен 

оқытушысы  лауазымынан жҧмыс орнын Тараз қаласындағы М.Х.Дулати атындағы 

университетіне ауыстырады, сол жоғары оқу орнында «Қaзaқ тілі» кафедрасының 

оқытушысы, доцент, 2004-2006 жылдары «Тараз» институтының «Дҥние тілдері» 

кафедрасы меңгерушісі, Жамбыл гуманитарлық университеті «Дҥние тілдері» кафедрасы 

меңгерушісі (2007), Қазіргі кҥнде осы университеттің ғылыми-зерттеу бҿлімінің бастығы 

болып, жастарға қазақ тіл білімінің кҿптеген курстарынан: қазақ тілінің тарихы, 

ономостика, ескі жазу т.б. бойынша маңызды да, мазмҧнды лекциялар ҿтіп, практикалық 

жҧмыстар жҥргізіп келеді. 

         Бҥгінгі кҥнге дейін ғалым  тарапынан ҽр тҥрлі баспаларда 200 ден aca еңбектері 

жарияланды.  Оқу  процесінде  оқыту  технологияларын қолдану,  интерактивтік ағымда 

ашық сабақ ҿткізу  білімгерлердің  ғылыми зерттеу жҽне шығармашылық жҧмысына 
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басшылық етуі, ҧйымдастырушылық  жҽне тҽлім-тҽрбиелік жҧмыстары, ғылыми-зерттеуді 

орындау, ғылыми жетістіктер жҽне ғылыми педагогикалық кадрларды даярлау 

тҧрғысынан алып қарағанда аянбай aт салысып, табанды еңбек  етіп келеді. 

         Fалымның «Қарақалпақ-орыс тілдеріндегі физкулътура жҽне спорт терминдері 

сҿздігі» (Нҿкіс  1990, 6,5 б.т.) «Карақалпақ тіліндегі спорт лексикасы» (Нҿкіс-1995, 5,6 

б.т.), «Қазіргі қазақ тілінің лексикасы»; «Араб тіл біліміне кіріспе»; «Лексикология»; 

«Терминология»; «Этимология»; «Тарихи лексикология»; «Нормативті қазақ тілі»; «Қазақ 

тілінің тарихы», «Стилистика» т.б пҽндерінен ҽдістемелік  қҧралдары баспадан шыққан.  

          Сонымен бірге, оның «Қарақалпақ тілінің ҧлттық спорт терминдері жайында» деп 

aталған ғылыми еңбегі Гарвард университетінің (АҚШ) ғылыми жинағында (1995) шет 

тілінде басылды. Қарақалпақстан Республикасының астанасы Нҿкіс қаласында болып 

ҿткен «Қырық қыз» (1997) дастанының 1000 жылдығына арналған Халықаралық 

конференцияда «Қырық қыз» эпосындағы ҧлттық ойын терминдерінің этимологиясы» деп 

аталған ғылыми мақаласы  жҧртшылықты  тамсандырды. Тҥркітану мҽселеріне арналған 

халықаралық ғылыми-теориялық конференцияда (Алматы-2001, «Тҥркі тілдеріндегі 

ҧлттық ойын терминдері», «Орта Азия жане Қазақстан тҥркі ҿркениетінің  бастауы » деген 

тақырыптағы халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар (Тараз, 2006) жинағы 

«Тҥркі тілдерінің этнонимдері тарихынан» деп аталатын  мақалалары жарияланды. 

         Ол қазір «Тҥркі тілдері спорт терминдерін салыстырмалы зерттеу» деп аталған кҿп 

жылғы ғылыми зерттеуін аяқтап, оның негізінде докторлық диссертация қорғау ҥшін 

қажырлы еңбек етуде.  Fалым Ҽ.Ҿ.Кҽрібаева республикалық алдыңғы жҽне қолданбалы 

ғылыми техникалық бағдарлама  бойынша  жҧмыс жҥргізіп ҚазГОСИНТИ бекіткен 

«Тҥркі тілдерінің лексикологиясы жҽне терминологиясы» атты мемлекет 

қаржыландырылған Fылыми іздену жҧмыстарының 2008-2012  жылдарға арналған 

жоспарымен жҧмыс жасап, ҿзінің қызмет лауызымы бойынша, 2008-2012 жылға арналған 

келісім шарты бойынша Қарақалпақстан Республикасы Нҿкіс мемлекеттік пединституты,  

Қаракалпақ мемлекеттік университеті, Низами атындағы Ташкент мемлекеттік 

педуниверситеті жҽне Ҿзбек Мемлекеттік физкультура институтымен ғылыми 

байланыстар жасауға басшылық етті. 

          Біз, ҿз кезегінде талантты ғалымға жоспарларының орындала беруіне тілектеспіз 

жҽне туыс елдер арасындағы ғылыми қарым-қатынастардың  Ҽзиза  Ҿтегенқызы сияқты 

жанкҥйерлерінің  кҿбейе беруін қалаймыз. 

 

 

ҼОЖ. 811. 123.04 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАШҚАРИТАНУ: ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТ 

 

            ЖҤНІС МАЙРА ӘБИБУЛЛАҚЫЗЫ 

Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университетінің профессоры, ф.ғ.к. 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.  

 

Ҽйгілі Қараханидтер мемлекетін билеушілердің тҧқымынан тараған Махмуд ибн ул-

Хусаин ибн Мухаммед-ил-Қашқаридың «Диуани лҧғат-ит тҥрк» (Тҥркі тілдерінің сҿздігі, 

ХІ ғ.) деген еңбегіне арналған, қарастыратын мәселесі – Қазақстан тіл білімінде осы 

жазба ескерткіш қай жағынан зерттелді? Қандай теориялық мҽселелер қаралды? Нендей 

жаңалықтар ашылды? Қазақстан тілші ғалымдары әлемдік қашқаритану ғылымына 

қандай ҥлес қосты? деген сияқты сҧрақтарға жауап іздеуден ҧсынылды.   

Талқылау: ҽзербайжанның тҥркітанушы ғалымы 2008 жылы ҽлемдік Қашқаритану 

ғылымына «1000 жылдыққа мың еңбек» деп аталатын дҥниежҥзі ғалымдарының 

Қашқаритану ғылымы бойынша жазылған еңбектерінің тізімін ҧсынған болатын [1]. 

Қазақстан ғалымдарының кҿптеген (біздің жинақтауымызша – 494) еңбектері жазылмаған 
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[2]. Қазақстанның тілдік ғылымында М. Қашқари еңбегінің қомақты бҿлігі қазақ сҿздері 

екені дҽлелденгенімен, ҽлемдік тҥркітануда аз ғана автордың еңбегі жариялануы – аса 

маңызды мҽселе деп ойлаймын. 2006ж. жарияланған «Тіл тарихы: етіс категориясы» атты 

монографиямда М.Қашқаридың «Диуани лҧғат-ит тҥрк» деген еңбегіндегі етіс 

категориясы қазіргі қазақ тіліндегі етіс категориясымен тарихи-салыстырмалы ҽдіс 

бойынша жазылып шықты (толықтырылғаны 2014, 2016, 2019 жарияланды) [3].  

Қазақстан ғылымының кҿптеген салаларында М.Қашқари шығармасының 

материалдары 2008ж. жарық кҿрген қашқаританушы ҽріптесіміз Қ.А.Сарбасова мен 

Б.Ҽбдікерімҧлының «М.Қашқари педагогикасы» оқу қҧралын қашқаритануды оқытудың 

бастамасы деуге болады [4].  Тҥбі бір тҥркі елінің бірі Ҽзербайжан ҧлтынан шыққан, 

ҽлемдік лингвистикада  танымал қашқаританушы Рагимов Ариф Рагим оглы мырзаның 

еңбегімен [5]  жҽне  Кязимов Джахид Исмаил оглының «Махмуд Қашқари еңбегінің 1000 

жылдық мерейтойына 1000 кҿрсеткіш» атты Қашқари сҿздігі бойынша дҥниежҥзінің 18 

елінің ғылыми-зерттеулері қамтылған аса қҧнды кҿрсеткішімен [1]. Ғалым 

Ш.Сарыбаевтың библиографиялық кҿрсеткішінде қазақ тіл білімінде осы сҿздік 

жайындағы ғылыми зерттеулердің жалпы саны - 58 еңбек[2]. Нҽтижесінде М.Қашқаридың 

ҿмірі туралы мҽліметтерді М.Томановтың екі еңбегі: 1.Томанов М. Махмуд Қашғари. – 

Орта Азия мен Қазақстанның ҧлы ғалымдары (IX-XIX ғғ.). Алматы, 1964, б. 153-166; 

2.Томанов М. Махмуд Кашгари. – В кн.: «Великие ученые средней Азии и Казахстана 

(VIII-XIX вв.)». Алма-Ата, 1965, с. 104-118, А.Ибрагимованың еңбегі: Ибрагимова А. 

Тҥрік тілдерінің тҧңғыш ғалымы. – Білім жҽне еңбек, 1963, №2, б. 24-25, Ғ.Мұсабаевтың 

бір еңбегі: Мусабаев Г.Г. Некоторые сведения о жизни Махмуда Кашгари. – В кн.: 

«Исследования по тюркологии». Алма-Ата, 1969, с. 48-62, Т.Арыновтың еңбегі: Арынов 

Т. М.Қашқари туралы жаңа дерек. – «Қазақ ҽдебиеті», 1973, 14 декабрь, №50, 

Ә.Қоңыратбаетың: Қоңыратбаев Ҽ. М.Қашқари – ҧлы ғалым («Диван луғат-ат тҥрік» 

сҿздігінің 900 жылдығына). – «Қазақстан мҧғалімі», 1975, 7 февраль, №6, еңбектерінде 

ғалымның қай жерден шыққаны, білім алу ҥшін қандай ғылыми еңбектермен таныстығы 

кҿрсетілген.  

Фонетика бойынша: М.Томановтың: Томанов М. Қашқари ХІ ғасырдағы тҥркі 

тілдерінің фонетикалық сипаты туралы. – Кітапта: Қазақ тілі мен ҽдебиеті (Қазақтың 

Еңбек Қызыл Ту орденді С.М. Киров атындағы мемлекеттік университеті). 1 шығуы. 

Алматы, 1971 (мҧқабада – 1972), б. 141-147, Р.С.Каирбаеваның: Каирбаева Р. С. Карл 

Броккельман о согласных звуках в языке тюрских племен ХІ века (по данным М. 

Кашгарского) //Қазақ тілінің мҽселелері: Аспиранттар мен ізденушілер мақалаларының 

жинағы. С.М.Киров атындағы Еңбек ту Қызыл орденді Қазақ мемлекеттік университеті. 

Алма-Ата,1980, с.112-133 еңбектері бар [2].   

Морфология бойынша: М.Томановтың: Томанов М. Етістіктің шақ тҧлғасының 

қалыптасуы туралы (М. Қашқари материалдарымен салыстыру негізінде). – Кітапта: Қазақ 

тілі мен ҽдебиеті (Қазақтың Еңбек Қызыл Ту орденді С. М. Киров атындағы мемлекеттік 

университеті). 2 шығуы. Алматы, 1973, б. 79-88, А.Хасенованың: Хасенова А. Махмуд 

Қашқари «Сҿздігінің» қазақ тілі грамматикалық категорияларын зерттеудегі мҽні. – 

Кітапта: Қазақ тілі грамматикасы бойынша зерттеулер. Мақалалар жинағы. Алматы, 1975, 

б. 65-80, Ҽ.Қҧрышжанов пен Р.Қайырбаеваның: Қҧрышжанов Ҽ., Қайырбаева Р. XI 

ғасырда жасаған тҥркі тайпаларының тіліндегі сын есім тудыратын жҧрнақтар (М. 

Қашқари еңбегінің материалдары бойынша). – Қазақ ССР Ғылым академиясының 

Хабаршысы,  1980,  №9, б. 47-53. (Резюме орыс тілінде), Н.Ысқақованың: Ысқақова Н. 

«Диван лҧғат ат-тҥрк» ескерткішінде шығыс септіктің қолданылуы. – Қазақ ССР Ғылым 

академиясының Хабарлары. Тіл-ҽдебиет сериясы, 1980, №4, б. 5-10. (Резюме орыс 

тілінде), Р.Қайырбаеваның: Каирбаева Р. Глаголообразующие аффиксы в языке  «Диван 

лугат-ит тюрк» Махмуда Кашгарского. – Изв. АН КазССР. Сер. Филол., 1979, №4, с. 43-

50. Резюме на казахском языке. деген еңбектері бар.  
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Лексика бойынша: Ж.Жолаевтың: Жолаев Ж. Тіліміздегі кейбір сҿздердің 

этимологиясын М.Қашқаридың талдаулары – Қазақстан мектебі., 1962, №4, Қ.Ҿмірҽлиев 

пен Қ.Келесҧлының: [Ҿмірҽлиев Қ.] Келесҧлы Қ.  М. Қашғаридің «Дивану луғат-ит тҥрк» 

деген кітабындағы мақал-мҽтелдер. – Қазақстан мектебі, 1968, №9, б. 92-96, 

О.Нақысбековтің: Нақысбеков О. М. Қашқаридің «Диван лҧғат-ат тҥрк» атты еңбегіндегі 

тҿрт тҥлік мал атаулары. – Кітапта: Местные особеннности в казахском языке. Мақалалар 

жинағы. Алматы, 1973, б. 103-122, Р.Қайырбаеваның: Қайырбаева Р. М. Қашқари 

еңбегіндегі мақал-мҽтелдер. // Білім жҽне еңбек, 1970, №12, б. 27, С.Қасимановтың: 

Қасиманов С. Махмуд Қашқари еңбектеріндегі мал туралы мақал-мҽтелдер. – Қазақстан 

мектебі, 1976, №5, б. 95-96, Ҽ.Нҧрмағамбетовтың: Нҧрмағамбетов Ҽ. Қашқари 

сҿздігіндегі кейбір сҿздердің қазақ тілі айтылымдарындағы кҿрінісі. – Қазақ ССР Ғылым 

академиясының Хабарлары. Тіл-ҽдебиет сериясы, 1979, №1, б.17-20. (Резюме орыс 

тілінде), В.У.Махпировтың: 1.Махпиров В.У. Некоторые этимологии антропонимов, 

этнонимов и топонимов по Махмуду Кашгарскому. – Вестник АН КазССР, 1980, №11, 

с.72-74. [Резюме на казахском языке]; 2.Махпиров В.У. Антропонимы в «Дивану лугат-ит-

тюрк» и «Кутадгу билик». – Советская тюркология, 1979, №4, с. 22-28; 3.Махпиров В.У. 

Смысловые модели этнонимов «Дивону лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгарского и их 

типологическая классификация. – Изв. АН КазССР. Сер. Филол., 1980, вып. 2,с.41-46. 

[Резюме на уйгурском языке]; 4.Махпиров В.У. Вопросы этнической истории тюркских 

племен в «Дивану лугат-ит тюрк» Махмуда Кашгарского // Исследования по киргизскому 

и казахскому языкознанию: (Материалы науч. Конференции молодых ученых-языковедов 

Киргизии и Казахстана, 28-29 октября 1981 г.). Фрунзе, 1984. С. 84-87, 5.Махпиров В.У. 

«Дивану лугат-ит тюрк» Махмуда Кашгарского (ХІв.) и вопросы тюркской 

антропонимики //Материалы респ. науч. Конференции молодых ученых и специалистов 

по обществ. наукам, посвящ. 110-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина, 17-18 апреля 

1980 г Алма-Ата, 1981, с. 204-205; 6.Махпиров В.У. Тюркские топонимы в «Дивану лугат-

ит тюрк»//Советская тюркология. 1983. №1. С. 34-39.]; 7.Махпиров В.У. «Дивану лугат-

ит-тюрк» Махмуда Кашгарского и проблемы тюркской антропонимики // Актуальные 

проблемы советского уйгуроведения: Материалы І респ. уйгуроведч. конференции, 29-31 

мая 1979 г Алма-Ата, 1983. С. 105-108, Н. Ақбаевтың: Ақбаев Н.  Кҽусар бҧлақ // Жҧлдыз. 

1983. №3. Б.203-206. (М.Қашқаридің «Диуани-лҧғат-ит-тҥрк» кітабындағы мақал-

мҽтелдер мен қанатты сҿздер), Қ.Ҿмірҽлиевтің: Ҿмірҽлиев Қ. М. Қашқари «Сҿздігіндегі» 

поэзия ҥлгілері жҽне оның дҽуірі. – «Қазақстан мектебі», 1972, №2, б. 77-82 еңбектері бар 

[2].  

Синтаксис бойынша: Н.Ысқақованың: 1.Ысқақова Н. М. Қашқари сҿздігіндегі тура 

толықтауышты меңгеру. – «Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Қоғамдық 

ғылымдар сериясы», 1972, №2, б. 69-72, 2.Ысқақова Н. М. Қашқари «Диванындағы» барыс 

септікті сҿз тіркестері. – «Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Тіл-ҽдебиет 

сериясы», 1974, №3, б.53-55, 3.Ысқақова Н. Тура толықтауышты сҿз тіркестері (М. 

Қашқари сҿздігі бойынша). – Кітапта: Қазақ тілі грамматикасы бойынша зерттеулер. 

Мақалалар жинағы. А., 1975, б. 177-190, 4.Ысқақова Н. «Диван» тіліндегі кҿмектес 

септікті сҿз тіркестері. – Қазақстан мектебі, 1976, №1, б. 90-91, Ысқақова Н. М. Қашқари 

«Сҿздігіндегі» жатыс жалғаулы сҿз тіркестері. – Кітапта: Қазақ тілі мен ҽдебиеті. А., 1975, 

7-шығуы, б.94-99, 5.Искакова Н. Винительный падеж в словосочетаниях «Дивана» 

Махмуда Кашгари. – Советская тюркология, 1977, №1, с.94-97, Ә.Құрышжановтың 

Курышжанов А.К. Махмуд Кашгари о кыпчакском языке. – «Советская тюркология», 

1972, №1, с. 52-60 деген еңбектері бар [6].  

 Қазақ тілі бойынша зерттеулер (1950-2000 ж. аралығында) яғни, қазақ тіл білімінен 

қорғалған диссертациялардың кҿрсеткішінде 4 автореферат бар: 1. Р.Қайырбаеваның: 

«Каирбаева Р. К.Брокельман о словообразующих формантах в языках тюркских племен ХІ 

века (по материалам «Диван лугат ит-тюрк»  Махмуда Кашгари). Автореферат дисс... 

КФН. Алма-Ата, 1981, 27 с., 2. В.У.Махпировтың: Махпиров В.У. Собственные имена в 



12 

 

памятнике ХІ в. «Дивану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгарского. Автореферат дисс. КФН. 

Алма-Ата, 1980, 3. М.С.Бейсенованың: Бейсенова М.С. М.Қашқаридің «Диуану лҧғат ит-

тҥрк» атты сҿздігіндегі тҿрт тҥлік мал атаулары. ФҒК... авторефераты. Алматы, 1997. 31 

б., 4. М.Ә. Жүнісованың: Жҥнісова М.Ҽ. Ескі тҥркі тілдеріндегі етіс категориясы (Махмуд 

Қашқаридің «Диуану лҧғат-ит-тҥрк» деген еңбегі бойынша, ХІ ғ.) ФҒК... авторефераты. 

Алматы, 1994, 30 б. [13].  

Ҽлемдік тҥркологиялық ҽдебиеттердің библиографиялық кҿрсеткішінде ҿзге ҧлт 

ҿкілдері ғалымдарының бірқатар еңбектері бар: В.И.Аслановтың: Асланов В.И. «Дивану 

лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгари и азербайджанский язык //1972. №1. С.61-74, 

Т.М.Гариповтың: Гарипов Т.М. Махмуд Кашгари и кыпчакские языки Урало-Поволжья// 

1972. №1. С.47-51, А.М.Демирчизаденің: Демирчизаде А.М. Сравнительный метод 

Махмуда Кашгари// 1972. №1. С.31-42, Г.Дѐрфердің: Дѐрфер Г. Махмуд Кашгари: аргу, 

халадж /Пер. с нем. И.Г.Добродомов и Г.Л.Зеленин//1987. №1. С.37-44.], А.Н.Кононовтың: 

Кононов А.Н. Махмуд Кашгарский и его «Дивану лугат-ит-турк»//1972. №1. С.3-17; 

Кононов А.Н. Изучение «Дивану лугат ит-турк» Махмуда Кашгарского в Советском 

Союзе//1973. №1. С.3-9, Г.К.Кулиевтің: Кулиев Г.К. О форме винительного падежа типа 

sӧzin, tewesin а тексте «Divanü lügat-it-türk» Махмуда Кашгари//1970. №4. С.67-70, 

И.Кучкартаевтың: Кучкартаев И. Лексика «Дивану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгари и 

современный узбекский литературный язык (из сравнительного исследования глаголов 

речи) //1972. №1. с.83-90, Ю.Мухлисовтың:  Мухлисов Ю. Об уйгурском переводе «Диван 

лугат-ит-тюрк»//1972. №1. С.150, Г.Х. Нигматовтың: [Нигматов Х.Г. О глагольных 

корнях типа СГС и СГ по материалам Словаря Махмуда Кашгарского // 1970. №3. С.39-

44; Нигматов Х.Г. Некоторые особенности тюркских авторски примеров в «Диване» 

Махмуда Кашгари // 1972. №1. С.100-102.] т.б., Диалектология бойынша: 

М.Ш.Ширалиеваның: Ширалиев М.Ш. Махмуд Кашгари как диалектолог // 1972.№1.С.24-

30 еңбегі бар. Ономастика бойынша: В.У.Махпировтың: Махпиров В.У. Антропонимы в 

«Дивану лугат-ит-тюрк» и «Кутадгу билиг» // 1979. №4. С.22-28; Махпиров В.У. 

Тюркские топонимы в «Дивану лугат-ит-тюрк»//1983. №1. С.34-39 [14].  

  Қорыта келгенде, М.Қашқари сҿздігін Қазақ тіл білімінде, тіпті ҽлемдік 

лингвистикада зерттеушілердің саны жҽне сапасы кҥннен-кҥнге арта бермек, себебі 

ҽлемдік мҽдениетте ҿзіндік орны бар ескерткіштің қай кезде де шынайы тіл тарихын 

жасауда берері мол мҧра екені анық.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 1.Қашқари Махмҧт Тҥрік сҿздігі. //Аударған, алғысҿзі мен ғылыми тҥсініктерін 

жазып, баспаға дайындаған ақын, сыншы, илология ғылымдарының кандидаты А.Қ. 

Егеубай. Халықаралық «Жҽдігер» қоры. –Алматы: ХАНТ баспасы, 1997 ж. 1 т. 590 б., 2 т. 

525 б., 3 т. 597 б.  

     2.Жҥнісова М.Ҽ. Қазақстандағы Қашқаритану / Монография Қазақ-ағылшын 

тілдерінде. –Алматы:Ҧлағат, 2017. –215 б.  

 

 

УДК 82. 41.056 

БРИФИНГ – МУСТАҚИЛ ЖАНР 

АЛЛАМБЕРГЕНОВА ПЕРХАН  КУДАЙБЕРГЕНОВНА 

филология фанлари номзоди, Тошкент шаҩар, Ўзбекистон  

журналистика ва оммавий коммуникациялар университети докторанти 

 

Барчамизга маълумки, ―Ўзбекистонда очиқлик сиѐсати юритилмоқда(8). Илгари 

кўринишни истамаган мутасаддилар бугун брифинглар ташкил этиб, оммавий ахборот 

воситаларида бот-бот чиқишларқилмоқда. Хўш, брифинг нима?  
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―Брифинг (инг. briefing; brief – қисқа) – расмийшахсларнинг 

оммавийахборотвоситалари вакиллари билан учрашуви. Унда муайянмасалабўйича 

расмий нуқтаи назар ѐки халқаро музокаралар, кенгашлар, конференцияларнинг бориши 

ва бошқалар тўғрисида томонларнинг ўзаро келишиб олинган қарашлари расмий хулосаси 

қисқачабаѐнкилинади(9).Албатта, бу учрашувдан кўзланган мақсад ҩақида ―брифингда 

тадбирнинг манфаатдор томонлари ўртасида дарҩол ѐки тадбирдан кейинги қисқа 

учрашуви‖(10)ни ташкил этишдир. 

Ўзбекистон Миллий Энциклопедиясида ―Расмий шахсларнинг оммавий ахборот 

воситалари вакиллари билан учрашуви. Унда муайян масала бўйича расмий нуқтаи назар 

ѐки халқаро музокаралар, кенгашлар, конференциянингбориши ва бошқалар тўғрисида 

томонларнинг ўзаро келишиб олинган қарашлари расмий хулосаси қисқача баѐн 

қилинади‖(6,217),-дея таъриф берилади. 

Баъзи манбаларда ―брифинг (инг. briefing; brief – қисқа, узун эмас) – битта масалага 

бағишланган қисқа матбуот анжумани‖(3,217),-деган фикрлар мавжуд. 

Шунингдек, бир гуруҩ ўзбек олимлари ―брифингда савол-жавобларсиз давлат, ҩукумат, 

вазирликларнинг баѐнати берилади‖(1,261)
1
,-дейишади. 

 Амалиѐтда брифинглар турли соҩа вакиллари томонидан ўтказилаѐтганини 

кузатишимиз мумкин. Масалан, расмий ва сиѐсий вакиллар, спорт, тиббиѐт, ҩуқуқни 

муҩофаза қилишва бошқа соҩалар. Учрашувда асосланган аниқ фактлар тақдим 

этилади.―Брифинг –расмий кишиларнинг оммавий ахборот воситалари вакиллари билан 

учрашуви. Масалан, давлат структуралари, парламент фаолияти, вазирлик ва муассасалар, 

медиа-холдинг ва ҩ.к. фаолияти тўғрисида‖(3,217) ўтказиладиган учрашув. Бу веб-сайт, 

блог ѐки ижтимоий тармоқлар, оммавий ахборот воситаларида ѐритиш ѐки тегишли 

нашрда фикр-мулоҩаза учун асос бўлиши мумкин. 

 Рус манбааларида брифингга қўйидагича таъриф берилади: ―Брифинг – мансабдор 

шахсларнинг оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашуви, унда муайян 

масала бўйича қисқача расмий позиция баѐн этилган ѐки халқаро музокаралар, 

учрашувлар, конференцияларда иштирок этувчи томонлар келишилган, уларнинг бориши 

тўғрисидаги маълумотлар, томонларнинг фикр-мулоҩазалари ва бошқалар(4,257). 

 Олим Беруний Олимов эса, ―брифинг –битта масалага бағишланган қисқа матбуот 

анжумани. Бугунги дунѐнинг мафкуравий манзараси –жаҩонда рўй бераѐтган ғоявий 

жараѐнлар, мавжуд мафкура шакллари, уларнинг моҩияти, мақсадлари ва ўзаро 

муносабатлари билан боғлиқ ҩолат, хусусият ва фаолиятларни яхлит тарзда акс эттирувчи 

тушунча‖(2,226-227),-дея кенгроқ таъриф беради. Брифинг баъзан инструктаж деб ҩам 

юритилади. Бизнингча, брифинг деб номланиши мақсадга мувофиқ. Негаки, Ўзбекистонда 

сўнгги пайтлари ―брифинг‖ сўзи ҩам, бевосита брифинг ўтказиш ҩам анча фаоллашди. 

Энг асосийси, бу усулни халқ қабул қилди. 

 Мансабдор шахсларнинг оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашуви, 

унда расмий позициядан баѐн қилинади, ҩар қандай масала бўйича қисқача маълумот 

берилади. У матбуот анжуманидан тақдимот қисмининг йўқлиги билан фарқ қилади. 

 Айрим манбаларда брифингга матбуот анжумани сифатида қаралади. ―Матбуот 

анжумани кўпинча брифинг деб аталади, (энциклопедик луғатга қаранг, хорижий сўзлар 

луғатида бу сўз йўқ) халқаро музокараларда, учрашувларда, конференцияларда ташкил 

этилиши таъкидланади.Брифинг – маълум бир масалага бағишланган қисқача матбуот 

анжумани‖(11). Агар амалий жиҩатдан олиб қарайдиган бўлсак, брифинг ўтказиш, уни 

эфирда намойиш этиш бироз фаоллашди. Бу эса, брифингни алоҩида жанр сифатида 

эътироф этишга замин яратади. Негаки, брифинг фаоллашгани сари унинг хусусиятлари 

яққолроқ намоѐн бўлмоқда. Масалан: 

тақдимотнинг намойиш этилмаслиги; 

савол-жавобнинг бўлмаслиги; 

                                                           
1
Аудиовизуал журналистика. Ж.6. т.: O`zbekiston.НМИУ. 2019. Б. -261. -432. 

https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/axborot-uz/
https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/masala-uz/
https://qomus.info/encyclopedia/cat-b/bayon-uz/
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мухбирлар ўз фикр-мулоҩазаларини билдирмаслиги; 

кун тартиби бўйича масалалар муҩокама қилинмаслиги; 

ҩажмнинг қисқалиги. 

Демак, таъкидлаб ўтилган ўзига хосликлар брифингни алоҩида жанр сифатида 

эътироф этишга асос бўла олади деб ҩисоблаймиз. 

 Демак, журналистлар учун муҩим расмий тадбир дастури ва уни ѐритишнинг 

керакли жиҩатларига йўналтириш жараѐнинибрифинг дейиш мумкин. 

Расмий, халқаро миқѐсдаги тадбирлар бўйича ўтказиладиган табдирларга асосан 

аккредитациядан ўтган журналистлар иштирок этишади. 

        ―Ғарбда брифинглар кўпинча матбуот билан нонушта шаклида бўлади‖(7, 155-156). 

 Шуни ҩам алоҩида таъкидлаш керакки, брифингда иштирок этаѐтган ҩар қандай 

журналист бошқа оммавий ахборот воситаларидан кам бўлмаган даражада маълумот олиш 

ҩуқуқига эга бўлади. Агар лозим бўлса, эксклюзив интервью олиш мумкин.Интервью – 

журналистика жанриваайнипайтдаахборотолишусули. Брифинг оммавий ахборот 

воситаларида тарқатиш учун мўлжалланган жамоатчилик учун муҩим ва долзарб 

маълумотларни етказиш мақсадида ташкил этилади. Баъзи мутахассислар брифингни 

интервьюнинг бир тури сифатида қарайди. ―Интервьюнинг турли таснифлари, шу 

жумладан, ташкилий тури (матбуот анжумани, брифинг, телефон, юзма-юз, давра 

суҩбати) мавжуд(12). Биз бу фикрга қўшилмаймиз. Негаки, бу ерда жуда майдалашиб 

кетган. Бунақада ҩар бир тадбирни (интервью олинган) ташкилий тур сифатида 

таснифлашга тўғри келади. 

Юқори мансабдор шахслар доимий равишда тез ўзгариб турадиган кенг кўламли 

мавзулар ва масалалар бўйича маълумотларни ўрганишлари ва сақлашлари керак. Буни 

қилишнинг ягона йўли – қисқа, аниқ ва ишончли брифингларга таянишдир. 

Брифинг муаммо, масала ҩақида тез ва самарали маълумот бериш учун мўлжалланган. 

Кўпинча қарорларга таъсир қилиш ѐки ечимларни таклиф қилиш учун ишлатилади. 

Бугун мамлакатимизда давлат идораларининг, ташкилот ва корхоналарнинг жамоатчилик 

билан алоқалари фаол йўлга қўйилган. Ахборот хизматлари такшил этилган. ―Ахборот 

хизматлари ахборот воситасида жамоатчиликка таъсир этиб, ҩамкорлик ўрнатиб, 

бошқарув усулларини қўллар экан, бу жараѐн жамоатчилик билан алоқалар хизматлари 

томонидан медиа тадбирларни ташкиллаштириш –бу алоҩида шахслар ва ижтимоий 

гуруҩларнинг давлат ҩокимияти ва бошқаруви органлари, сиѐсий партиялар ва ижтимоий-

сиѐсий ташкилотларга нисбатан ишонч ҩамда ошкораликка асосланган ўзаро мулоқот 

муҩитини яратади‖(3,104-105). 

Медиа тадбирлар қўйидаги кўринишларда ўтказилиши мумкин: матбуот анжумани, 

брифинг, тақдимот маросимлари, кўргазмалар, ―очиқ эшиклар куни‖, учрашувлар, product 

placement, промо-акциялар шаклида ташкил этилиб, янгиликлардан хабардор қилиш, 

маълум ғояларни тарғиб этиш, жамоатчилик фикрини шакллантириш, имиж яратиш учун 

амалга оширилади. Шу жиҩатдан, PR тадбирлар иқтисодий, сиѐсий, ижтимоий 

жараѐнларнинг муҩим таркиби ҩисобланади‖(3,104-105). 

Мутахассисларнинг фикрича, ―Махсус PR тадбирларга турли кўринишдаги ―қабул, 

очилиш маросимлари, тақдимот, конференция, ―очиқ эшиклар куни‖, давра суҩбати, 

кўргазмалар киради. ...Оммавий ахборот воситалари учун PR –тадбирлар журналистлар 

учун махсус ташкил этилиб, улар матбуот анжумани, брифинг, медиа-тур шаклида 

ўтказилиши мумкин‖(3,107),-дейилади. Бу ерда конференция, давра суҩбати, матбуот 

анжумани, брифинг тадбир турларини ўтказиш формати сифатида қаралган. Аммо 

конференция, давра суҩбати, матбуот анжуманлари журналистика назариясидаги мавжуд 

жанрлар, шу жумладан брифинг ҩам. 

Брифингни қўйидагича таснифлаш мумкин. Яъни, амалиѐтда брифингнинг 

ўтказилиш шаклига кўра икки тури мавжуд: анъанавий брифинг ва онлайн брифинг. 

Анъанавий брифингда расмий шахснинг маълум бир мавзуда ѐки бирон маълумотни 



15 

 

етказиш бўйича белгиланган жойда (масалан, матбуот марказида) оммавий ахборот 

воситалари вакиллари билан учрашуви ўтказилади. 

Пандемия даврида аксарият мулоқотларни онлайн тарзда ўтказиш одат тусига 

айланди. Шу жумладан, брифинглар ҩам онлайн шаклга ўтди. Онлайн брифингда 

мутасадди шахс интернет платформаларининг бири орқали видео мулоқот ўрнатишади. 

Масалан,ZOOM платформасида ташкил этилган брифингнинг линки иштирокчиларга 

етказилади. Қулайлиги онлайн брифингга уйингиз ѐки иш жойингиздан интернет орқали 

иштирок этишингиз мумкин. Ўзбекистон шароитида ZOOM платформасидан самарали 

фойдаланишади. 

 Шунингдек, ўтказиш тартибига кўра, икки тури мавжуд: очиқ ва ѐпиқ брифинг. Очиқ 

брифинглар асосан, маълум бир соҩалар бўйича бўлиб ўтади. Унда оммавий ахборот 

воситалари вакиллари эркин тарзда иштирок этиши мумкин. Масалан, спорт соҩасида 

бирон мусобақа олдидан ѐки маданият, тиббиѐт соҩалари мутасаддилари ўтказадиган 

брифинглар. Ёпиқ брифингда асосан, фақат аккредитациядан ўтган махсус мухбирлар, 

олдиндан белгиланган оммавий ахборот воситалари вакиллари таклиф этилади. Бунга 

давлат раҩбарларининг, ҩукумат вакилларининг расмий учрашувларидан сўнг ва сайлов 

жараѐнида ўтказилган брифингларни мисол қилишимиз мумкин. Бизни тадқиқот 

объектимиз Қорақалпоғистон телевидениесида сайлов жараѐнида ўтказилган брифинглар 

тўғридан-тўғри эфирга намойиш этилди. Шу билан ҩукумат вакилларининг масалан, 

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси Қаҩрамон Сариев ўтказган 

брифинглар олдиндан ѐзиб олинган брифингга мисол бўла олади. Шунингдек, амалиѐтда 

спорт мусобақалари олдидан ўтказилган брифинглар ҩам учраб туради. 

Узатилиш шаклига кўра, брифингнинг тўғридан-тўғри ва ѐзиб олинган турлари ҩам 

мавжуд. Амалиѐтда асосан, тўғридан-тўғри узатиш кўпроқ кўзга ташланади. Унда 

брифинг бевосита жонли эфирга узатилади. Ёзиб олинган турида, брифинг ѐзиб олиниб, 

зарур монтаж ишлари амалга оширилгандан сўнг эфирга узатилади. 

Узатилиш воситасига кўра, телевидение, радио ва ижтимоий тармоқлар (фейсбук, ютуб ва 

ҩ.). ижтимоий тармоқларда ҩам жонли эфир бўлиши мумкин. 

Хулоса сифатида айтиш мумкинки,долзарблиги, муҩимлиги, ҩажмининг қисқалиги 

ва айнан мақсад маълумот беришдан иборатлигини инобатга олиб, брифингни алоҩида 

жанр сифатида тан олиб уни информацион жанрлар гуруҩига киритиш мумкин. Матбуот 

анжуманида эса, кун тартибидаги масалага тақдимотлар ва журналистлар савол-

жавоблари орқали таҩлилий ѐндошилади. Шунинг учун ҩам матбуот анжумани таҩлилий 

жанрлар гуруҩига мансуб. Брифингда бундай ҩолат кузатилмайди. Фақат маълумот 

берилади. 

Жанрлар журналистик асарларни типиклаштиради. Тарихан жанрларнинг 

ривожланиши, биринчидан, матнлар мақсадига, иккинчидан, акс этиш предмети — воқеа, 

ҩодиса, жараѐн, долзарб масала, муаммо ва тўқнашув — хусусиятлари билан белгиланган. 

Мазкур жараѐнда жанрлар эволюцияси яхлит ўзгармас шакл эмаслиги кузатилади. 
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АЗИЗА КӘРІБАЕВА ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ 

ТҤРКІ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ ДЕРЕККӚЗДЕРІ 

 

ҚҦЛАМАНОВА ЗИБА АБДУЛЛАҚЫЗЫ 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ҿңірлік университетінің қ.профессоры, ф.ғ.к., 

Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

Тіл, қоғам, мҽдениет, жеке тҧлғаны макролингвистикалық тҧрғыдан қарасақ,тілдік 

тҧлғаның адаммен байланысты екенін білеміз.Сондай-ақ тіл мен мҽдениеттің ҿз ара 

байланысын зерттеуде, парадигманың маңызды роль атқаратыны белгілі. Себебі, тіл мен 

мҽдениет адамға қызмет етеді, бірін-бірі толықтырып отырады.Ал адам ҿзін қоршаған 

ортаныҿзіне таныс дҥниелермен қатар, ҿзін басты орынға қоя отырып, зерттеп 

зерделейтіні де баршаға аян. Мҧның айғағы Азиза Кҽрібаеваның зерттеулеріндегі тҥркі 

терминологиясы.  

Негізінен ежелгі кезеңдегі тҥркі тілдерінің негізгі дереккҿздері: ауызекі жҽне жазба 

дерек кҿздері болып саналады.Ауызекі дереккҿздері деп отырғанымыз, халықтың бҥкіл 

ҿмір сҥру дҽуіріндеқалыптасқан ҧлттық ойындар жҽне олардың тҥрлері, ойналу тҽсілдері 

еді. Бҧлар атадан - балаға мирас болып келе жатқан қҧнды дҥниелер болатын. Олар ҿмір 

ҿзгергенімен, ҿзгермей тілімізде дамып, халқымыздың санасында ҿшпей 

қалыптасқандҥниелер. Мҧны жарыққа шығару, ҿмірге қайта келтіру – біздің ҧлттық 

парызымыз.  

Кезінде жазушы М.Ҽуезовтың ҿзі де дҽлелді пікірлермен келтірген болатын. «Ҽдеби 

тіл – негізін, яғни дерек кҿздерін батырлық жырлардан алған». Жыраулар мен жыршылар, 

орындаушылардың ықпалымен ҧлттық дҽстҥрді жандандырудың ҿзі, ҧлттық терминдердің 

кҥшті де, қуатты бірлігі болуын айқын дҽлелдейді.  

Мҽселен, Азиза Кҽрібаева «Ҧлттық спорт терминдері» туралы латын тілінде жазған 

ғылыми мақаласымен 1991 жылы АҚШ- тың Гарвард университеті ҧйымдастырған 

«Орталық Азия ғалымдарының» І форумына қатысып, 1995 жылы АҚШ Гарвард 

университетінің «Ученые Центральной Азии по истории и культуры» деген 

анықтамалығына яғни біздің тіліміздегі энциклопедиясына енген [1,217].  

Ол ҿз еңбектерінде кҿптен бері халық санасында сақталыпкелген, 

халықтықҧғымдарды қайта рухани жаңғыртып, қалыптастыруды мақсат еткен. Жазба 

дереккҿздері дегенде біз тҥркі заманынан бері келе жатырған жазба деректер мен жазба 

ескерткіштер арқылы тілімізде қалыптасқан, ҧлттық мҧралардың сақталуын жҽне олардың 

кейінгі ҧрпаққа мирас болыпжетуін, оның қазіргі таңда қолданысқа айналуын, негізгі 

дереккҿздер деп танимыз, - дейді Азиза Кҽрібаева ҿзінің «Тҥркі терминологиясы: тарихи 

дамуы мен қалыптасуы» атты монографиясында [2, 217]. 
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Алорыс ғалымы А.Васильев «Игры сартовских детей» атты мақаласында 

[3,217].Ферғана мен Сырдария аймақтарын мекендеген ҿзбек халқының ҧлттық 

ойындарының тҥрлерін ажыратып, оларды бірнеше топқа бҿліп, нақты зерттелгенін 

айтады. 

Сондай-ақ, орыс ғалымдары А.Диваев ҿзінің «Игры киргизских детей» атты 

еңбегінде [4, 217] тарихта алғаш рет қазақтың ҧлттық ойындары туралы алғашқы рулық-

қауымдық кезеңнен бастап, қазіргікҥнгі спорттық ойын тҥрлерін қарастырғаны жҿнінде 

мҽлімет береді. Гуннердің 1949 ж. жарық кҿрген «Краткий сборник казахских народно-

национальных видов спорта» атты еңбегінде [5,217] ҧлттық ойын тҥрлері туралы 

айтылады.  

Академик Ҽ.Т.Қайдаров кезінде терминология мҽселесіне қайта оралудың 

себептерін айта келіп, былай дейді: «Қазақ тілі терминологиясы ҽртҥрлі жағдайларға 

байланысты бҥгінде дағдарысқа ҧшырап отыр. Оның ғылыми жаңа дҽстҥріне бағыт-

бағдар беріп, алда жҥрудің орнына артқа тартып, терминжасам тҽжірибесі аяқ асты болып 

бара жатыр». Осының нҽтижесінде ҽркімнің ҿз білгенінше термин 

жасауыменсҿздерҿзгеріп, дамып, толығып келеді [6, 27]. 

Ҧлт тілдерінде ғылыми терминологияны қалыптастыруға айрықша мҽн беріліп, 

ҥлкен мемлекеттік маңызы бар іс ретінде қаралған. Сол себепті, терминологияны 

қалыптастыру мен дамытудың принциптері де одақтық тіл саясатына сҽйкес, орталықтың 

тікелей араласуымен жасалып, олардың басшылыққа алынуы қатаң қадағаланып отырған.  

Қазіргі кезеңде термин жасамда ҧлт тілінің ішкі байлығын сарқа пайдалануға ҥлкен 

мҽн беріліп отырғандығы баршамызға аян. Сондықтан, пайдалануға тиісті сол байлықтың 

кҿзін анықтап, ондай ішкі дереккҿздердің осы мерзімге дейін терминологиялық лексиканы 

қҧрауға қаншалықты қатысып келетіндігін жҽне алдағы уақытта оларды қалай іске жарату 

керектігін сҿз қозғаудың сҽті келіп тҧр.  

Мысалы «садақ» сҿзі тҥркі тілдерінің жаңа терминдері емес, кҿне заманнан 

берісонау ХІV ғасырдың ҿзінде, оған дейін де қолданылған сҿздер. Мҽселен «садақ» сҿзі 

«Қобыланды батыр» жырында «оқ қабы», «жақ қабы» мағынасында 

қолданылған.Мысалы: «Дҿңгеленіп келеді, Садақтың бауысартылдап», - дегенжыр 

жолдарында «садақ» сҿзі белге байлап алған «жақжҽнеоққаптары» мағынасындаберілген. 

Сондықтан, біздің зерттеу жҧмысымыздың негізгі арқауы да осы тіліміздегі ҧлттық 

терминологияның басты мҽселелері болып отыр. Міне, осындай дереккҿздерді жинақтай 

келе, біз тҥркі тілінің дереккҿздерін, туыстас тҥркі халықтарының тілі, тарихы, ҽдебиеті 

мен мҽдениетін қарастыра отырып анықтауымызға болады. Сонымен қатар, 

зерттеубарысында, тҥркі тілдерінің генеалогиялық жҽне типологиялық классификациясын 

нысанаға алуымыз тиіс деп ойлаймыз,-дейді А.Кҽрібаева ҿзінің ғылыми еңбегінде. 

Ойымызды қорыта айтқанымызда, тҥркі терминологиясы саласымен ғылыми зерттеу 

жҧмыстарымен айналысқанына 40 жыл толып отырған Азиза Кҽрібаеваның ғылыми 

монографиялары, оқу қҧралдары, сҿздіктермен ғылыми мақалалары еліміздің ҽр ҿңірінен 

баспадан шығарылып, шет елдерде мақалалар жариялағанын бҽрімізде білеміз. 

Тілші ғалым,1991ж. филология ғылымдарының кандидаты, 1995жылы АҚШ Гарвард 

университетінің «Орталық Азия ғалымдары: тарих жҽне мҽдениет» атты 

анықтамалығына,1997жылы Қазақстан Даму университетінің «Қазақ тілі» 

энциклопедиясы тізіміне енген. Сонымен қатар  2003жылы Қазақстан Республикасы 

Жоғары аттестациялық комиссиясының «доцент» атағын алып, 2007 жылы Қазақстан 

Республикасының «Қазақ ғылымы»атты энциклопедиясына енген.2009 жылы Қазақстан 

Республикасы Білім жҽне ғылым министрлігінің «Жоғары оқу орындарының ҥздік 

оқытушысы» грантының иегері, министрліктің «тҿс белгісімен» марапатталған. 2012 

жылы Аймақтық Менеджмент Академиясының профессоры, корреспондент мҥшесі 

дипломдарын алған.Тарихи тҧлға Бҿкенбай Қарабатырҧлының ерлігі мен ҿр рухын 

ҧлықтауға елеулі ҥлес қосқаны ҥшін «Алаш парызы» қоғамдық қорының мерекелік тҿс 

белгісімен марапатталған, ҽрі кҿрнекті ғалым- тҧлға ретінде танимыз. 



18 

 

Тілдік тҧлға феномені жҿнінде алғаш ғылыми ой қозғаған Й.Вейсгербер еді. Бҧл 

идея кеңестік тіл білімінде В.В.Виноградовтың еңбектерінде кҿркем шығарма тҧрғысынан 

қарастырылды [7]. Ал қазіргі заман тіл білімінде тілдік тҧлға ҽр тҥрлі аспектілерде 

А.А.Леонтьев, Г.И.Богин, В.И.Шаховский т.б. орыс ғалымдарының, ал қазақ тіл білімінде 

Қ.Жаманбаеваның еңбектерінде қарастырылып жҥр. 

Біздің зерттеуімізде А.Кҽрібаеваның «Кҿркем шығарманың тілі» атты оқу қҧралында 

[8] Ахмет Байтҧрсыновтың, Шерхан Мҧртазаның, Тҿлеген Айбергеновтың 

шығармаларының тілдік ерекшеліктерін лингвистикалық тҧрғыдан талдай отырып, 

зерттеулерінде поэтикалық, лингвистикалық, стилистикалыққырларын ашқанын 

байқадық.Ҿйткені, тҥркі тілдері мен терминологиясын сҿз еткенде, тҥркі халықтарына 

белгілі тҥрколог ғалым Н.А.Баскаковтың генеалогиялық жҽне типологиялық 

классификациясына сҥйенбей кету мҥмкін емес.Қазіргі тҥрколог ғалымдардың кҿпшілігі 

осы классификацияға сҥйене отырып, ҿз ғылыми ізденістерін зерттеп келеді.Осы орайда 

айта кету керек мҽселен, Азиза Ҿтегенқызы Карибаеваның ҿзі осы ортадағы тҥркологтар 

арасында Николай Александрович Баскаковтың кҿзін кҿріп, сол кісіден дҽріс алған 

жалғыз тҥрколог,- деп айтады Евразия Ҧлттық университетінің профессоры, филология 

ғылымдарының докторы  Сауле Тажибаева. 

Оның ғылыми еңбектерінің кҿпшілігі тҥркология ғылымына арналған.Сондықтан, 

Азизаның алыс жақын шетелдерде шыққан ғылыми мақалаларының ішінде «Тҥркі 

тілдеріндегі кейбір спорт терминдерінің этимологиясы» Ташкент, 1996, «Қырық қыз 

эпосындағы ҧлттық ойын терминдерінің этимологиясы» Нҿкіс, 1997, «Алпамыс 

дастанындағы ҧлттық ойын терминдерінің этимологиясы» Нҿкіс,1998, «Тҥркі тілдеріне 

ортақ термин сҿздер» Тараз 2000, «Қазақ ҧлттық терминологиясын қазақ тілінде қолдану 

ҽдістері» Тараз, ТарМУ, 2001, «Тҥркі тілдеріндегі терминдердің лексика-семантикалық 

ерекшеліктері» Тараз, ТарМУ, 2001, «Олжас Сҥлейменов – Тҥркі ҽлемінде» ТарМУ, 2003. 

Ҽр ғалымның ҿз ҽлемі бар. Ҿйткені, сонау 1980 жылдары Олжас Сҥлейменовтың 

«Аз и я» деген еңбегін орыс ғалымдары оқуға тиым салған, жарыққа шыққанмен оны 

халыққа оқытпай қойған.Сол жылдары Алматыдағы Пушкин атындағы кітапханадан 

студент кезінде таба алмаған кітабын Азиза, Мҽскеудің Ленин атындағы ҥлкен 

кітапханасынаналып оқиды жҽне тҥркі тілдеріне тиісті деректерді алып, ҿзінің ғылыми 

диссертациясына пайдаланады.1982 жылдан бастап, тҥркі тілдерінен дипломдық 

ізденістен бастап, ғылыми-зерттеу жҧмысын тҥркологиядажалғастырып келген Азиза 

ғылым жолында ҽлі де тҥркология саласын терең зерттеп  келеді. Университеттегі 

дипломдық жҧмысын «Тҥркі тілдеріндегі сын есімдер» тақырыбында жетекшісі 

О.Доспанов, ғылыми консультант М.Томанов болса,  ол ҿзінің таза ғылым жолын 

ҧстазымыз ф.ғ.д. Еркебай Мергенбаевтың  бағыт-бағдар беріп нҧсқауымен Алматыға 

келіп, ізденуші ретінде тіркеліп, «Становление и развитие спортивных терминов в 

каракалпакском языке» атты кандидаттық диссертациясын (жетекшісі академик 

О.Доспанов, ғылыми консультант академик Ҿ.Айтбаев жҽне оппонент проф.Ш.Сарыбаев) 

1991 жылы  А.Байтҧрсынҧлы атындағы Ғылым академиясы Тіл білімі институтында 

қорғады.  

Мҽселен,«Ежелгі Тҥркі ҿркениеті» 2005, «Тҥркі тілдері этнонимдері тарихынан» 

2006, «Тҥркі тілдерінің этнолингвистикасы» 2011, «В.В.Радлов жҽне тҥркі тілдеріндегі 

терминдердің фонетикалық жҥйесі» 2013, «Тҥркі тілдерінің спорт ҽлемі» 2014, 

«Ҿ.Айтбаев жҽне қазақ терминологиясы» София Бял Град, 2016, «Интернациональное 

термины в тюркских языках» Германия, 2015, «Баскаков жҽне тҥркі ҽлемі» 2019, т.б. 300 

ден астам ғылыми еңбектері мен ғылыми мақалалары бар. Оның болашақта бірнеше 

кітаптары мен оқулықтары шығары сҿзсіз.  

Азиза Ҿтегенқызы! Сізге осындай мерейлі де мерекелі сҽтте шын ниетімізбен мықты  

денсаулық, отбасыңызға бақ, береке тілейміз.  Жаңа қазақстанның қоғам игілігі, жастарды 

тҽрбиелеп, оларға білім беру жолындағы кҥрделі де жауапты қызметіңізде абырой 

биігінен кҿріне беріңіз. 
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PhD, доцент, Қарақалпақстан Республикасы, Нҿкіс қ.  

 

Жырaулық поэзиядa сaяси-ҽлеуметтік тaқырыптaр ел бірлігі, мемлекет тҧтaстығы 

турaлы ойлaрмен қaтaр ҿріледі.  Ҽсіресе, ХІХ ғaсырдaғы зaр зaмaн бaғытының 

aқындaрындa ел бірлігі  мен елдік сaнa Ресейдің отaрлық сaясaтымен қaбaттaстырылa 

суреттеледі. Тарих сахнасында торғайдай басын қорғап, жан пидалықпен ҧрпағын сақтап, 

аласапыран дҥниеде ҿмірін қорғамақ болып, елі мен мекенін қимастықпен қалдырып, 

талай ықтасынға ығысты. Бірі Қытайға асса, бірі Монғол жеріне жетті. Кейбірі Ауғанға 

барса, енді бірі Тҥркия, Иранға орналасты. Ҿзге елде басқа тілділерге жаутаңдап, 

солардың ыңғайына қарап ҿмір сҥрді. 

Ҿмір бар жерде поэзия толастамайды. Ҿнер ҿрнегінің негізі – адам жҽне оның 

тағдыры. Туған жерінен, елінен бҿлектеніп кеткен ҧлт ҿкілдері тілі арқылы ҽдебиетін, 

ҽдебиеті арқылы тілін сақтап қалуға тырысады. Тағдыр тауқыметін сҿз ҿнерімен 

бейнелеуде талант қуатын жҧмсап халқының сҿз ҿнерін дамытқан. 

Қарақалпақ аймағындағы қазақ ақындар поэзиясын, олардың шығармашылық кҿркемдігін 

дҽстҥрлі даму негізінде талдауға болады. Ақындар поэзиясы тілін мезгіл мен орталық 

арқылы қарастыру поэтика шындығына келеді. Себебі, поэтика жанрлық сипатты, дҽстҥр 

мен жаңашылдық санатын, кҿркем образды, мазмҧн мен тҥрді, тақырып пен идеяны, 

сюжет пен композицияны  жҽне бейнелеу қҧралдарын да қамтиды. 

 «Адам кҿрген білген нҽрсенің, я ісінің біріне кҥйінеді, біріне сҥйінеді, бірінен 

сескенеді, бірінен шошынады»-дейді А.Байтҧрсынов. «Толғауы тоқсан қызыл тіл» толғана 

тҥсіп, ҿнер туындысын тағдырына орайластырып шығарады. Кҿңіл арнасы объективтік 

ортадан тарамданып шыққан сайын, автордың жан дҥниесі қҧбыла тҥседі. Айтпақ 

тақырыбына орай сҿз таңдап бастайды. Ол сҿздер ойға тҽуелді болады. Сҿз сараптау, 

ойды толғау, ақындық ҿнердің бастапқы қалыбы. Тақырып арқылы кезең шындығы 

баяндалып, авторлық айтпақ ойы тҥйінделеді. Сҿйтіп сҿз тірі жан боп авторды танытады.  

Сондықтан, қарақалпақ аймағы қазақ ақындарының поэзиясы тілінде қолданылатын 

кҿркемдік сҿздерге ҿте бай. Ҿйткені, қазақ, қарақалпақ, ҿзбек, тҥрікмен халықтары аралас 

отырғандықтан ақындар тілінде аралас сҿздер кездесіп отырады. Солардың бірі  архаизм 

сҿздерінен кҿрінеді. Ол қазіргі сҿйлеу тілімізде сирек, тіпті қолданылмайтын, бірақ ақын 
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ҿзі жасаған дҽуіріне жҽне кҿтерген тақырыбына жарамды, ҿмір-тҧрмысына сҽйкес келетін 

сҿздер болып табылады. 

 Жарасар ерге киген сонда телпек, 

 Бҥркенбей қызда болмас жасыл желек. 

 Қайқайып сауған бие қара кҿнек, 

 Кҿргенде тҽжірибе еткен ҥкімалар 

 Ортасы ошал судың тҿрт қысымға. (Ҿтім ақын)                                                                      

 

 Шебері қызыл тілдің болсам дағы, 

 Қҧдай-ау, айдар малға мҽттҽл қылдың. (Таңжарбай ақын)      

  

          Ақ кҿйлек ала бешпент қынамалы. (Дҽриябай ақын)  

 

 Біз жасаған жерлерде,  

 Тҥрлі пітне тараған,  

 Шашбауын алтын зермен ызып отыр,  

  

         Ҥстінде сары зерден оқасы бар. (Сейдҽлі ақын)  

 Шаңдақта мал кҿрінсе,  

 Алласы берген жігіттің  

 Байдың ҥйі деседі.  

  

          Кҿл қҧрыса, қҧйы озар. (Қарасай ақын)  

 Биопа ҿткен ҿмірден,  

 Ҧйқыда кҿрген тҥс артық. (Ерқожа ақын) 

 

 Пайманасы толса да,  

 Мҧқтажға бір зат бермеген. 

 

 Атағым Дҽриябай халыққа мҽлім, 

 Домбыра ап, жыраушылық еткен кҽрім. 

 

 Дҽрияның ортасында еккен тал бар, 

 Ҥстімде ақсҥп кҿйлек, мақпал шалбар. (Дҽриябай ақын):  

 

 Қаншама сайрап кетсең де, 

 Пҽтуаң жоқ сҿзіңде. ( Ерғожа ақын). 

 

 Кҿлденең жҥрген молдадан, 

 Підия, пітір қылмаған (Ерқожа ақын) деп айтылған. Асты сызылған сҿздер 

ақындардың жасаған кезінде актив қолданылғанымен қазіргі кезде ақындық ҿнерінде 

қолданудан қалып архаизмге айналып отыр. Солардың ішінде «телпек», «жасыл желек», 

«бешпент», «шашбау», «оқа» атты киім атамалары мағынасы, сондай-ақ, «шаңдақ» (мал 

ҥйіретін жер), «қҧйы» (шҧқыр, ҧйық жер), «биопа» (серт бҧзған, екі жҥзді, опасыз), 

«пітір»  (садақа), «кҽрі» (кҽсіп), «ақсҥп» (ақ шыт мата), «пҽтуа» (мҽн, мағына) ҽбден 

архаизм дҽрежесіне жетпеген сҿздер деп атауға да болады. Ал, «ҥкімалар» (даналар), 

«ошал» (мҧхит), «мҽттҽл» (зар), «пітне» (жамандық), «підия» (ҿлген адамның кҥнҽсін 

ақтау ҥшін молдаға беретін қҧдайы зат), «паймана» (дҥние, мҥлік) сҿздері толық архаизм 

деңгейіне жеткен. Бҧл архаизмдік сҿздер кеңістік пен уақытты танытуымен бағалы.  

 Қ.Жҧмалиев: «Ҧлы ақындардың қайсысының болсын тілін зерттеушілер ең алдымен 

поэтик тілдердің негізгі тҥрі деп те жҽне кҿп кездесетін тҥрі деп те эпитет пен теңеулерді 

алады»-деген. Демек, поэзия сҿзінде ҧлы ғалым атаған эпитет пен теңеулер мол кездеседі. 
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Себебі бҧл екі поэтик тіл ақын ойының кҿрінісін айқындауға, ойын жеткізіп баяндауға 

басты таяныш қҧрал болып табылады. 

 Мҧнан қарақалпақ аймағындағы ақын-жыраулар ҿнімді пайдаланып отырған. 

 «Ақ домбыра қолға алып,  

 Олай-былай қағайын 

 Ҥзілсе, ішек тағайын. 

 Жас басымнан сҿз сҿйлеп, 

 Жҧқарып жҥр таңдайым»,  

 «Ҽлеумет келдің жиылып,  

 Ақ орданы қҧруға. 

 Алып та жауап қылыңдар, 

 Сҿзімді мен де берейін, 

 Сыбағалап алыңдар.». 

 

 «Нашардың кҿркі болмайды-ау,  

 Ақ бесігін тербетпей. 

 Басыңа бақыт қонбайды-ау, 

 Ҧстаз тҧтып, жол кҿрмей.» (Жалғасбай ақын):  

 

 «Сҿйлеп қал ҿлмей тҧрып қызыл тілім, 

 Алты кҥн ҽн салмасам аңсырайтын. 

 

 «Ақ мамық ҥлпілдеген бота кҿзім 

 Іс болар басқа тҥскен небір сарсаң» ( Биман ақын). 

         Ақындар сҿзінен ҿнер адамының қимылын, ҽрекетін, сҿз ҿнеріне ықыласын, ана 

келбетінің бесігімен ардақтылығын, тіл ҿнерін, туған жерден жыраққа басын қорғап 

ығысқан тағдырын, сҧрапыл соғыс іздерін, кҿңіл кҥйлерін баяндаған ой-дҥниесін, 

эстетикалық талғамын, ой тануын танимыз, эпитет арқылы ҿмірді ҿнер кҿзімен біледі. 

 Қарақалпақ аймағы қазақтарының ақындары поэзиясында автор-ақын ойын 

жеткізуде, кҿңіл кҥйін танытуда, дҽуір шындығын ҧқтыруда, ақын келбетін танытуда, 

ақын, халық, ел тағдырын баяндауда теңеулер ҿлең-жыр тармақтарына тартылады. Ақын 

айтпақ ойын халыққа танымал ой мен сҿздерді айшықтауда таза ҧғымдармен салыстырып, 

баламалап, идеяны жеткізуде теңеу жасалады. 

          Аққудайын ыңыранып, 

          Тоты қҧстай сыланып. (Қарасай ақын). 

          Толғанып ақ ботадай толықсыса, 

          Ешкімге білдірмейді басқан ізін. (Биман ақын) 

 Тҥрікпен соққан мылтықтың, 

   Толқыған шойын оғындай. ( Ережеп ақын) 

  Ҽзірінше мен жҥрмін, 

   Кҿшіп қонған керуендей. ( Жалғасбай ақын) 

  Кей жаманға сҿз айтсаң, 

   Зарлайды жҧртқа қатындай. 

   Кей жақсыға сҿз айтсаң, 

    Кетеді гауҺар асылдай. ( Ерғожа ақын) 

    Егіндері ырғалып, 

   Бҧқардың гауһар дҥріндей (Сейдҽлі ақын) ж.т.б. тармақтарда кездесетін теңеулерден 

авторлық ойдан шеттейтін теңеу болмайтындығын кҿреміз. 

 Қ.Жҧмалиев: «Жалпы алғанда, метафора  сыртқы, не ішкі бір ҧқсастығына қарап, 

бір нҽрсені екінші нҽрсеге балау. Екі нҽрсенің арасына тепе-теңдік белгісін қою»-дейді. 

Осындай метафоралардан пайдалану қарақалпақтағы қазақ ақын-жыраулары поэзиясында 

кҿптеп кездеседі. 
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  Мен қашанғы бҧлбҧлың, 

    Топ ішінде сайраған, 

    Мен бақшада қызыл гҥл, 

    Халық ішінде сайраған, 

    Сен менен шыққан жапырақ 

   Сҿйлесе сҿзі кем емес, 

    

          Лағылы гауҺар тасынан  

    Мен бір алмас бҧл кҥнде, 

  Қынапта тҧрып жасыған, 

  Кескір алмас кетіліп, 

          Жез бенен мыс  қоладан ... (Сейдҽлі ақын); 

            

         Жҥк тасыған мен бір нар. 

         Жақсының басы – гауһар тас. 

 

          Кҿшпелі бҧлт-дҥние-ай, 

          Бір қалыпта тҧра алмас (Ерқожа ақын). 

Поэзиялық образ, ақындық тіл, музыкалық бір-бірімен орайлы жарасым, 

синтетикалық тҧтастық тауып, сыр мен сымбаты ҥйлесіп келетін ҿлең тармақтарын 

шығарып, ҿскен ортасының адамдары тағдырымен ҿз тағдырын баяндау қарақалпақ 

аймағы қазақ ақындары шығармашылығында ҿзекті тақырыптардың бірі екендігі 

дҽлелденген. 

 Қарақалпақ аймағындағы қазақ ақындары мен жыраулары ҿнер туындыларын 

шығару мен оны халыққа жырлап таныстыруында композициялық қҧрылым мен сюжеттік 

желіні берік сақтаған. З.Қабдолов: «ҿнер туындысында бҥтіндік болуы шарт»-дейді. Осы 

жайды ескерген ақындар тақырыбына орай, тыңдаушыларының кҿңіл кҥйіне сҽйкес 

экспозициялық баяндауды мол қолданып отырған. «Бастаймын бісмілла деп ҽуел бастан» 

(Қосым ақын), «Достық деген даңғал жол, тап бола бермес ҽркімге» (Қарасай ақын), 

«Ҧлым, қызым домбырамды ҽперің, жастығымды жоғарырақ кҿтерің, шалқып жҥріп 

байқамаймыз бҽріміз, бҧл дҥниенің қапелімде ҿтерін» (Жҧмағали ақын), «Хат жаздым ақ 

қағазға қалам ала, жатқа сал жақсы сҿзді ақ тағала» (Ермахан ақын), «Жҽне де сҿз 

айтайын, азаматтар тыңдасын, ҽр тҥрлі сҿз шығады, табылады шындасам» (Сейдҽлі ақын) 

ж.т.б. тармақтарда хабарлама экспозиция ақындар шығармашылығы да мол. Ал, айтыстар 

мен эпикалық шығармаларда мҧнан басқашарақ. Айтыста айтыстың келіп шығу себептері 

экспозициялық мҽлімдеуге ие болады. Тілеумағамбеттің эпикалық туындыларында 

оқиғаның туындауы, келіп шығу себебі («Асау-Барақ») мҽліметі берілсе, оның ҿзге 

эпикалық шығармаларында кіріспе сҿзде, авторлық баяндауда («Асқар батыр») 

экспозициялық кҥйде кҿрінеді. Одан соң автордың жан дҥниесінде бҧлқып жатқан 

сезімдік тартыстар, қаһармандық қалыптасу жолдар тартыс, даму, шарықтау мен 

шешімдер рет-ретімен ҿрбіп, шығарманы шымырландырады. Соның салдарынан 

шығарманың кҿркемдігі танылады. 

         Қарақалпақ аймағындағы қазақ ақындары да, жыраулары да кҿркем сҿз ҿнерін, 

шығармашылығын жанрларды дамыту ҥстінде нығайта тҥсті. Ҿлеңнің ҿлместігіне сенді. 

Ҿлеңі арқылы қандастарына туған тілге деген сҥйіспеншілігін оятты. Ата жҧртты 

аңсаттырды. Туған, ҿскен, азамат болған ортасын жанымен сҥйіп, бауырластарын 

ардақтады. Кҿркемдік тіл орамдарына олардың абзалдығын орады. Ҿлеңдерінің 

оралымдылығына мҽн берді. 
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 VIII-XVIII ғасыр аралығына дейін мың жылдан астам уақыт тҥрік халықтары парсы 

жҧртымен етене араласып, ҧлттық қҧндылықтарымен алмасты. «Он ғасырдан астам ҧзақ 

мерзімге созылған аралықта тҥрік халықтарының тағдыры шешіліп, рухани 

қҧндылықтары талай рет сапырылысқа тҥссе де, ҿзінің халықтық ҽдет-ғҧрыптың 

тамырынан қол ҥзбеген ҿміршең дҽстҥр жалғастығын бастан кешіп жатты» [1, 6 б.]. 

 Ислам дінінің енуімен қатар қазақ даласына арабтардың барлық рухани-мҽдени 

мҧралары да ҿрісін кең жая тҥсті. Бҥкіл тҥрік халықтарына ортақ ҽдеби мҧра саналатын 

дҥниелер араб ғылымы мен философиялық ойын дамытуға ҿзіндік сара жол салды. Осы 

мыңжылдықта тҥрік ҽдебиеті-мҽдениеті араб-парсы халықтарының рухани дҥниесіне 

ҥлкен ҥлес қосқан деуге келеді. Яғни, тамырын тереңнен алатын тҥрік ҽдебиетіндегі (VII 

ғ) небір жауһар жанрлар аталмыш халықтардың ҽдебиетіне сіңісіп жатты. Оған сол 

заманның ең кҿркем, ҥздік туындылары ҽл-Фарабидің (870-950 ж.ж.) трактаттары, 

Махмҧд Қашқаридің (ХІ ғ.) кҿп томдық «Тҥрік сҿздігі», Жҥсіп Баласағҧнның (ХІ ғ.) 

«Қҧтадғу білік» дастаны, Қожа Ахмет Ясауидің (ХІІ ғ.) «Хикметтері» жҽне Сҥлеймен 

Бақырғанидың (ХІІ ғ.) «Хакім ата» сынды еңбектері дҽлел бола алады. Араб-парсы 

халықтары пайдаланған кҿркем туындылар қатарында тҥріктің тҿрттағаны болмағанына 

кім кепіл?! 

 Кеңес заманында «тҿрттаған» деп аталған жанр кҿне тҥрік ҽдебиетінде-ақ 

«тҿрттаған» жырлар деген атауға ие болатын. Тҥріктің тҿрттағанының элементтері ежелгі 

тҥрік мҧрасы «Алып Ер Тоңа» эпикалық жоқтау жырында бар деген пікірді ғалымдар осы 

кҥні дҽлелдеді. «Тҥркінің тҿрттағаны – пішіні шағын да сҧлу, мазмҧны терең де асау, ҽрі 

қарапайым сҿздермен ҿрнектелген тартымды ҿлең тҥрі. Оны біз Махмҧт Қашқаридің 

«Тҥрік сҿздігі» кітабындағы «Алып Ер Тоңа» жоқтау шумағынан анық кҿре аламыз» [2, 

171 б.],- деген пікір сҿзімізді нақтылай тҥспек. Сонау б.з.д. VII-VI ғасырдың тҿл 

туындысы «Алып Ер Тоңа» жыры бҥгінде ҽр қырынан зерттелуде. 600 ҿлең жолынан 

тҧратын жырдың мына жолдарынан тҿрттаған сипатын аңғаруға болады: 

  Шеңгелін ажал салды ма, 

  Алып Ер Тоңаны алды ма, 

  Сҧм дҥние артта қалды ма... 

  Қайғылы жҥрек жыртылды-ау. 

 сондай-ақ, 

  Ҿмірдің кҥні зырлайды, 

  Адамның кҥшін ҧрлайды. 
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  Ғҧмыр да мҽңгі тҧрмайды, 

  Қҧтылмас ешкім ажалдан [3, 20 б.]. 

 Бҥгінгі таңға дейін «Алып Ер Тоңа» жырының жалпы сюжеті мен жекелеген 

ҥзінділері ғана жеткен. Ҽйтсе де, сол ҥзінді тҥрінде сақталып жеткен жыр жолдарының 

ҿзінен аталмыш дастанның сюжеттік желісін, басты идеясын, кҿркемдік аясын аңғару 

қиын емес. Эпикалық жоқтау жырының басты кейіпкері, ер жҥрек батыр, қаһарман – 

Алып Ер Тоңа. Оның есімі жалпақ жҧртқа тарихи тҧлға ретінде мҽлім. Тҧран елінің 

билеушісі, сақ ҽскерлерінің ержҥрек батыры, қолбасшысы. Бҧл батыр туралы кезінде Ҽбу 

Райхан ҽл-Бируни, Махмҧт Қашқари, Хамза Исфахани, Рашидад-дин сынды зерттеушілер 

тың пікірлер айтқан. Барлық ғалымдар Алып Ер Тоңа батырды сақтар дҽуірінде ҿмір 

сҥрген қайраткер ретінде кҿрсетеді. Жҥсіп Баласағҧн «Қҧтты білік» [4] дастанының 277-

286-шы бҽйіттерін тҥгелдей Алып Ер Тоңаны мадақтауға арнаған. 

 Ақын ҿз дастанының осы бҿлімінде тҥрік бектерінің бойындағы адамгершілік 

қасиеттерін кең толғаған. Жырдың негізгі идеясы – Тҧран елін сыртқы жаудан қорғау, 

тҥрік жҧртын ішкі ынтымақ-бірлікке ҥндеу, туған жердің абырой-даңқын арттыра тҥсу 

болып саналады. Дастан Алып Ер Тоңаның ҿмірден ҿтіп, бҥкіл тҥрік елінің кҥңіренген 

жоқтау жырымен тҽмҽмдалады. 

  Замана кҥні тебірентер, а 

  Пенденің кҥшін кемітер; а 

  Ҽлемдегі ерді сиретер, а 

  Қашса тағы, қуалар (іздер). а 

 Жыр шумағында аңғарып отырғанымыздай, тҿрт жолы да бірдей аяқталып тҧр, яғни 

жоқтау жыры бҧл жерде желілі ҧйқас негізінде жазылған. Жоғарыда айтып ҿткеніміздей 

тҿрттік, яки тҿрттаған негізінен ҽнге де бейімделіп жырлана береді. Тҥріктің ҽнге 

негізделе жырланған тҿрттағаны тҥрік ҽдебиеті дҥниесінде ҿлең жырлаған кҿптеген 

ақындардың шығармаларынан кездесетін еді. 

 «Тҿрттаған» – философиялық, лирикалық жанрлардың бір тҥрі болғандықтан, басым 

кҿпшілігінде ойшыл ақындар сҿз бағдарын жеке тҧлғаға да арнаған, тіпті жалпы 

жаратылысты да лирикамен ҽрлейтін тҧстары да кездеседі. Ғалым Ҽ. Дербісҽлі қазақ 

поэзиясындағы Шығыс дҽстҥрі табиғатына, поэтикалық жалғасуына тҽн ерекшелікке 

былайша баға береді: «Шығыс поэзиясының ҿзіндік негізгі ерекшелігінің бірі – мҧнда 

ҿмір тҽжірибесі арқылы тҥйінделген ойлар, жинақталған пікірлер, қорытылған 

тҧжырымдар тағы басқа кҿбінесе тікелей ереже, ҥлгі, ҿнеге, тағылым кҥйінде баяндалады, 

кҿркем образдың қимыл ҽрекеті арқылы емес, автордың бағасы, сыры, сыны ретінде, 

басқаша айтсақ, дҽлелдеуді қажет етпейтін аксиома кҥйінде айтылады, сҿйтіп ҿмір туралы 

философия мен дидактика ҿзара астаса келіп отырады» [5, 34 б.]. 

 Зерттеуші айтқан соны ерекшеліктерді біз тҥріктің кҿптеген ақындарының 

«тҿрттағандарынан» кҿреміз. Мҽселен, Ҽбунҽсір ҽл-Фарабидің (870-950 ж.ж.) 

«тҿрттағанындағы» ойларға назар аударсақ: 

  Тірелеміз шешусіз кҿп тҥйінге, 

  Іске аспаған асыл тасқа сҥйенбе. 

  Айтса да ҽркім ойға берік тҥйінін, 

  Ең бастысы сыр қалар жҧмбақ кҥйінде [6, 38 б.]. 

 Ақынның бҧл тҿрттағаны – тҧнып тҧрған философия. Бір шумақтың бойында шешуі 

мен кҥрмеуі мол ҿмір тіршілігі, сенім мен сенімсіздік, жҥрек тҥкпіріндегі жҧмбақ 

қҧпияның ашылу, ашылмау сыры барлығы да осы жолдарда сайрап тҧр. «Ҽлемнің екінші 

ҧстазы» атанған ҽл-Фарабидің тҥрлі салалардан 150-ге жуық трактат жазып қалдырғаны 

мҽлім. Сол трактаттарының ҿлеңмен жазылған тҧстарында кҿбіне-кҿп «тҿрттаған» 

сипаттары айшықталады. Бҥгінде бірқатар шумақтар аударылып та жатыр. «Мысалы, Аян 

Нысаналинның аудармасы бойынша, 1971 жылы ғҧлама бабаның тҿрт жолды, он шақты 

шумақтары жарық кҿрді» [7, 62 б.]. Тҿрттіктердің басым бҿлігі философиялық тҧрғыда 
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жырланған. Кҿптеген ақындарда кездесетін тағдыр-талай туралы тақырыптар да ҽл-

Фараби қаламына арқау болды. 

 ХІІ ғасырда ҿмір сҥрген Қожа Ахмет Ясауи ҿзінің «Ақыл кітабында» да тҿрт 

тармақты ҿлең формасын пайдаланған. «Диуани хикметтегі» (Ақыл кітабы) жыр кҿбіне 11 

буынды болып келеді, тҿрт тармақтан бір шумақ қҧрайды. Ҿлең ҧйқасы тҿрттаған – қара 

ҿлең жырына ҿте ҧқсас, тым жақын. Зерделей қарасақ, /а – а – а – б/, /в – в – в – б/ 

ҧйқасымен беріліп отырған. Сондай-ақ, /а –а – а – а/ шҧбыртпалы ҧйқас ҥлгісімен 

жазылған шумақтар да жиі ҧшырасады. Мҽселен, 

  Ғашық азабын басқа тҥскен ғашық білер,  а 

  Танымасын тас лақтырып оған кҥлер.  а 

  Дуана деп басын жарып қанға бояр,  а 

  Риза болып «Хамад сҽнаны» оқыр, достар а  [8, 65 б.]. 

 «Рас, ақын араб, парсы ҽдебиетінде кең қолданылған ҧйқастарды пайдаланып отырса 

да, соның ішінен біздің қара ҿлең ҧйқасына жақын ҥлгілерді ҽдейі таңдап алған тҽрізді» 

[8]. Ҽйгілі ғалым Мехмет Фуат Кҿпрҥлҥ Ясауи хикметтерінің мазмҧндық жағынан діни-

сопылық, ал формасы жағынан жеті-он екі буында болып келуі тҥрік ҽдебиетінен алынған 

ҧлттық ерекшелік деп баға берді. «...А. Ясауи ирандық сопылар қолданған аруз (дауысты 

дыбыстың ҧзындық-қысқалығына байланысты ҿлең қҧрайтын ҿлшем) ҿлең ҿлшемін емес, 

халық ҧнататын ақындарының ғасырлар бойы қолданып келген ҧлттық буынға қҧрылатын 

ҿлең ҿлшемін таңдады да, бҥкіл хикметтерін сол ҿлшеммен жҽне халық ҽдебиетінен 

алынған ескі ҧлттық пішіндерде жазды. ... Ахмет Ясауи кҿбіне хикметтерін Орта Азияда 

халық арасында кең тараған жҽне ерте заманнан бері кҿп қолданып келген 7-12 буынды 

ҿлшеммен жазған» [9, 204 б.]. Осы жерде ғалымның ҧлттық буын деп отырғаны қара ҿлең 

ҧйқасы болмақ. Бабамыз ҿз хикметтерін қара ҿлең ҧйқасында жазса, оны тҿрттіктер 

деуімізге де дҽлел бар. 

 Ғҧлама ақынның «тҿрттаған» толғағанын қазақ ғалымдары да жоққа шығармайды. 

Ақынды қазақтың «қара ҿлеңінен» толғаған деген пікірді алға тосады. Х. Сҥйіншҽлиев 

ҿзінің «Қазақ ҽдебиетінің тарихы» [7] деген еңбегінде «Ясауи шығармаларына ауыз 

ҽдебиетінің де ықпалы тиген. Оның кейбір шығармалары 7-8 буынды жыр жҽне 11-12 

буынды қара ҿлең формасында жазылған» [7, 133 б.], деген пікірді келтіреді. Сондай-ақ, 

«Қожа Ахмет Ясауи хикметінің (ҿлең) ҿлшемінде, қҧрылысында, ырғағында, буын 

санында артық-кем дҥние жоқ, бҽрі біркелкі, кҿбінесе он бір буынды қара ҿлең тҥрі 

басым, бҧған қарағанда, ол кісінің тҥрік халықтары ішінде қазаққа бір табан жақындығы 

байқалады...» [10, 116 б.]- деген С. Дҽуітҧлының пікірі де ойымызды ҿрістете тҥседі. 

 Ақын қашанда жан-сырын, ішкі толғанысын, кҿңіл-кҥйін он бір буынды қара 

ҿлеңмен жырлап отырған, оның тҿрттағандарының басымы сопылық сарында толғанған. 

«Ертелі кеш бейғам жҥрдім жаз жҽне қыс, Бір жҽне Барым, дидарыңды кҿремін бе», - 

деген жолдарда Алланың жҥзін, нҧрын, дидарын кҿруге сонша ынтығып асықса, «Саған 

жаза, жаратқанға жалбармадың, Алланы айтып, тҥнде тҧрып еңіремедің» немесе «Ей, 

бейхабар, хаққа кҿңіл жҥгіртпедің, Дҥние харам, одан бойың суытпадың»- деп 

жырланатын жолдарда пенделікке бой ҧрып, Жаратқанға мҽн бермеген адамдарға налып, 

оларды Алланы тануға шақыруда. Ақынның шығармашылығының дені – имандылық, 

ислам дінін насихаттау. Адасушы адамдарға айтар наласын жырмен дестелеп, оларға 

деген ренішін білдіріп, Жаратқанға бет бҧру ҥшін тҥзу жолды нҧсқайды. Мҽселен: 

  Тіліменен ҥмбетпін деп жалған сҿйлер, 

  Кісі малын алмақ ҥшін арбап сҿйлер. 

  Адалын мҧнда тастап, арам кҿздер, 

  Надандарға осыларды айтқым келер.  

немесе:   

  Заман ақыр болғанда ақыл кеткей, 

  Адамзат бірін-бірі тҥтіп жегей. 

  Дҥние ҥшін иман, ислам дінін сатқай, 
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  Ақылдыларға бҧл сҿзді айтқым келер [8, 111 б.]. 

 Кҿне тҥрік тілінде жазылған бҧл туынды бҥгінде ҿз бағасын алып, ҽлемнің барлық 

тілдеріне аударылуда. Ҽсіресе, қазақ тіліне аудару мҽселесі қолға мықтап алынған. 

«Осыған орай 1990 жылы «Орталық Қазақстан» газетінде С. Битеновтің аудармасы жарық 

кҿргенін айта аламыз. Ал Х.З. Иманжанов ақсақалдың «Қырық хикмет» атты кітапшасы 

1991 жылы басылып шықты. Сол жылы Ж. Ҽбдірашевтің қҧрастыруымен ақынның бір 

хикметі шағатай, тҥрік, қазақ тілдерінде жарық кҿрді» [8]. Аударма тҿңірегінде сҿз 

қозғалғанда Досай Тҧрсынбайҧлының еңбегін атап ҿткен жҿн. Автор тҥрік зерттеушісі 

Намық Кемал Зейбектің «Қожа Ахмет Ясауи жолы жҽне таңдамалы хикметтер» [11] атты 

зерттеу еңбегін қазақ тіліне тҽржімалауы арқылы Ясауидың таңдаулы тҿрттіктерін 

тануымызға мҥмкіндік жасады. Аударма ерекшелігі – тҿрттіктердің тақырыпшалармен 

даралап берілуі. «Ғашықтық пен меламет», «Сҥйгендерге дидар бар», «Тағат қыл», 

«Ғашықтық оты», «Ғашық бол», «Мағшҧқ кім, ғашық кім?» сынды тҿрттіктер жеке шумақ 

ретінде кҿптеп келтірілген. Мҽселен «Ғашық бол» хикметінде: 

  Қҧл Қожа Ахмет дегдар болма ғашық болғын, 

  Бҧл жолдарда бейбақ болмай, садық болғын. 

  Лҽйлі-Мҽжнҥн, Ферхад-Шырын, Уамық болғын, 

  Ғашық болмай Хақ дидарын кҿріп болмас [11, 107 б.], деп Аллаға деген шексіз 

махаббатын жырға қосады. Ясауи хикметтерінің басым бҿлігі – сопылық сарын. 

Жастайынан пенделік ҽрекеттерден ада болып, Хақ жолына берілген ақынның жырлары 

да Жаратқанға деген сҥйіспеншілік болары анық. 

 Тҥркияның зерттеуші ғалымы Ниһад Банарлының Қожа Ахмет Ясауи шығармасына 

жазған кҿзқарасы бойынша: «Диуани хикметте ҿлеңдер, тіл, ҿлшем жҽне пішін сынды 

сыртқы элементтер тҧрғысынан қарағанда халық поэзиясының тарихи жҽдігеріне кҿбірек 

сҽйкес келеді. Тілі қарапайым ҽрі табиғи тҥрдегі тҥркі халқына тҽн болып ҥндеседі. 

Сағынышты сазды ҽуендер кҿбінесе 4+3=7 немес 4+4+4=12 буын тҥрінде жырланады. 12-і 

буындық ҿлшемі сол ғасырларда орталық Азияның тҥркі тілінің тартымды ҧлттық ҿлшемі 

болып табылады. Сондықтан Ясауидің халыққа қаратып қосқан ҥні қаншалықты 

жергілікті жҽне ҧлттық бір ҽуенге келгендігін кҿрсете білді. Сондай поэзиялар пішіні 

тҧрғысынан кҿптеген тҥркі ҿлеңдерінде тҿрттағандық тҥрінде жырланғанын айта 

аламыз», делінген [12, 5 б.]. Бҧл пікірге байланысты И.Жеменей: «Тҥркінің тҿрт тағаннан 

қҧрылатын шумақтары кейін дҽл де жаңа мазмҧн, замана талабына сай қазақ ҽдебиетінің 

негізгі ҿлшемі ретінде кеңінен қолданысқа енді. Оның анық мысалдарын кҿптеген жырау, 

ақындарымыздың шығармаларынан кҿре аламыз. Сол кҿптің бір мысалын ойшыл 

ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының: 

Алла деген сҿз жеңіл, 

Аллаға ауыз қол емес. 

Ынталы жҥрек, шын кҿңіл, 

Ҿзгесі хаққа жол емес. 

Дененің барша қуаты, 

Ҿнерге салар бар кҥшін. 

Жҥректің ақыл суаты, 

Махаббат қылса тҽңірі ҥшін [Абай, ІІ-том, Алматы, «Жазушы», 2004, 13-бет], – деп 

жырлағаны Қожа Ахмет Ясауидың хикметімен сабақтас екенін байқау қиын емес» [12, 5 

б.], деп тҥйін жасаған. Ислам ҽлемінде сара жолымен танылған ақиық ақын хикметтерінің 

ҧрпаққа берері зор. Ҽсіресе, дінді насихаттаудағы ролі ерекше. 
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ҚАЗІРГІ АНТРОПОНИМЖАСАМДАҒЫ  КӚНЕ ТҤРКІЛІК 

САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ТЕРМИНДЕР 

 

АМАНГЕЛЬДИЕВА А.М. 

Ҽ.Бҿкейханов атындағы №1 гимназияның 9-сынып оқушысы, 

Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

                                                        ТҦРҒАНТАЙ А.Ә. 

Ҽ.Бҿкейханов атындағы №1 гимназияның қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі, 

педагог-модератар, г.ғ.м., Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

         Резюме. Статья написана по разделу анропонимика области ономастики науки о 

языке. О процессе пассивации древнетюркских терминов в создании современных 

казахских имен. 

        Summary. The article is written in the section of anthroponymy of the field of onomastics 

of the science of language. On the process of passivation of ancient Turkic terms in the creation 

of modern Kazakh names. 

 

Ҽлемдік ғылым парадигмасында антропоцентристік бағыттың ҿзектенуіне 

байланысты лингвистика ғылымында да тілді когнитологиялық, этнолингвистикалық, 

этномҽдени бағытта қарастыру жаңа бағыттардың біріне айналды. Тілдің ономастика 

саласын да аталмыш бағыттарда зерттеу тың нҽтиже берері анық. Қазіргі қазақ 

ономастикасында, Кеңес дҽуіріндегі зерттеулерді есептемегенде, антропонимдерге 

қарағанда топонимдерді зерттеу қарқынды жҥріп жатыр. 

Дегенмен, қазақ ономастикасының атасы- Телқожа Жанҧзақ: «Онимдер, яғни жалқы 

есімдердің негізгі тҥрлері – қоғам тарихының айнасы. Бҧл жайт ҽсіресе антропонимдерге 

тікелей қатысты. Антропонимдер ҿздерінің материалдық формасына, қоғамдық 

формациялардағы тарихи-мҽдени аспекттер туралы белгілі бір дҽрежеде қҧнды 

мағлҧматтар береді» дейді [1, 58б.]. 

Сондықтан, «ҿз тҽуелсіздігін алған, тілі мен діні қайта оралған мемлекетте ҿмір 

сҥріп жатқан халқымыздың есімдері қоғам ҿмірінен қандай мағлҧматтар береді?» деген 

сҧрақтың жауабы ҽлі кҥнге зерттелмей келеді. 
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Барлық антропонимикаға арналған зерттеу жҧмыстары кҿне қазақ есімдері мен 

кҿркемшығармалардағы антропонимдерді зерттеуге арналады. Сондықтан, қазіргі тҽуелсіз 

Қазақстандық қазақ есімдерін зерттеу қазіргі қазақ тілінің экстолингвистикалық себептері 

мен қҧрылымдық сипатын зерттеу қазақ тілі ҥшін ҿте маңызды. 

Кез келген жалқы есімнің тууы да, қалыптасып дамуы да тарихтың қойнауында 

ҿтеді. Халықтың кҥн кҿрісіне, оның материалдық жҽне рухани дҥниесіне, тіліндегі 

атаулардың байырлығына немесе басқа тілден ауысып келгеніне, жалқы есімдердің 

қалыптасуы мен дамуына ҽсер етуші экстралингвистикалық жҽне лингвистикалық 

факторларға – бҽріне тарих куҽ. Жалқы есімдерге тарихтың қатынасы – олардың адам 

ҿмірімен жан-жақты байланыста болуында. Бҧл тек тарихи дамудың алғашқы кезеңінен-

ақ, ҿмірге деген қажеттіліктен туындаған. Сондықтан болса керек, дҽуір жҽне адам 

танымының деңгейі атаулардан кҿрінеді. Кез келген ономастиканы зерттеу кезінде тарихи 

сҽтті аттап ҿту мҥмкін емес. Сондықтан, Т.Жанҧзақ қазақ ономастикасын тҿрт тілдік 

қабатқа бҿліп қарастырады: 

Тҥркі-моңғол тілдік қабаты – қазақ тілінің тҥркі тілдерінен ажырай қоймаған кезеңін 

қамтиды.  

Араб-парсы тілдік қабаты – ежелден парсылармен сауда-саттық 

қарымқатынастарында болған тҥркілер ҥшін парсы тілінен тҧрмыс пен мҽдениетке 

байланысты атаулар кірме сҿздер ретінде еніп, қазіргі кезде қазақ тілнен айыра 

алматындай дҽрежеге жеткен. 

Қазақ тілдік қабаты – қазақ халқының ҧлт болып қалыптасып, қазақ тілінің тҥркі 

тілдерінен дараланып, ҿз ерекшеліктері мен заңдылықтарына ие болған кезеңі. 

Орыс тілдік қабаты – Ресей патшалығының жаулап алу саясатының нҽтижесінде 

тоталитарлық атаулардың енгізілуі, топонимдер мен антропонимдерде орыс тілдік қабаты 

пайда болды. 

Қазіргі қазақ есімдерін зертеуде Жамбыл облысы Тараз қаласы бойынша 2021 жылы 

туылған 500 қазақ балаларының есімі қарастырылды. Оның 248-і ҧл бала, 253-і қыз бала 

есімдері. Жиі қайталанып қойылатын есімдерді алып тастағанда, қайталанбайтын 154 ҧл 

бала, 130 қыз бала, барлығы 284 есім зерттеуге алынды. 284 есімді sozdikqor.kz сайты 

арқылы лексикалық қабаттарын анықтадық. Нҽтижесінде қазақ тілді есімдер, араб-парсы, 

араб-парсы + қазақ, ҽр тҥрлі тілден енген есімдер кездесті. 

 

1-кесте. Қазіргі қазақ есімдерінің лексикалық қабаттары. 

№ Лексикалық қабаттар Саны % 

1 Араб-парсы тілді  121 47% 

2 Араб-парсы + қазақ тілді 64 25% 

3 Қазақ тілді 51 20% 

4 Тҥркі-монғол 14 5% 

5 Ҽр тҥрлі тілдер қабаты  9 3% 

6 Орыс тілді 0 0% 

 Барлығы 259 100% 
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 Кісі аттарында кездесетін саяси-ҽлеуметтік терминдер 

«Хан, қаған. ҤІ ғасырдың аяғын (581) тҥрік қағанатының батыс бҿлігі бҿлініп шығады да, 

батыс тҥрік қағанатының басында  басында қаған (хан) отырады. Осы кезде шығыс тҥрік 

қағанаты да болады. Оның да басында хан (қаған) отырады. Мінекей, қаған (хан) 

терминінің  феодалдық қатынастың қалыптасуынан, яғни ҤІ ғасырдан бастап шыққаны 

анық кҿрінеді» [1.132]. 

 Жаңа есімдер қатарында Ҽли+хан, Ҽмір+хан, Асыл+хан, Нҧрлы+хан, Хан+келді, 

Хан+сҧлтан, Шер+хан, Хан+зере араб есімдеріне жалғану арқылы кҿрініс береді. Қаған 

титулы бойынша Айқаған есімі ғана анықталды. 

«Бек, бекі. Қазақ тарихында бҧл титул ҤІ-ҤІІІ ғасырлардан бері қоланылып келе 

жатқандығы туралы тарихи ҽдебиеттерде мҽліметтер бар. Бекбай, Темірбек, Асылбек, 

Бекайдар, Мҧратбек сияқты кісі аттары сыңарларындағы бек бірде «мықты», «берік» 

мағынасын білдірсе, бірде «ақсҥйек», «шонжар» мағыналарын білдірген. Олар қазіргі 

кезде тек жҧрнақтық қана қызмет атқарады да, ҽдет бойынша қойыла салады» [1, 132-

135бб.]. 

 Жаңа есімдер қатарында Бек+арас, Бек+болат, Бек+асыл, Бек+зат, Бек+нҧр, 

Бек+сҧлтан, Бек+тҧрсын, Ел+бек, Нҧр+бек, Райым+бек, Ҧлық+бек есімдері кездеседі. 

«Бай. Бҧл сҿз ҽлеуметтік саяси термин ретінде ҤІ ғасырдан бастап пайда болған. Ескі 

тҥрік тілінде мағынасы: қожа, мырза; қазақ тіліндегі мағынасы малы кҿп, дҽулетті адам. 

ХҤІІІ-ХІХ ғасырларда кісі аттары қҧрамында тҧрып мырза деген мағынаны білдірген. Бҧл 

да, бек сҿзі сияқты жҧрнақтық қызмет атқарады» [1, 136 б.]. 

 Тҽуелсіздік алғанға дейін актив есім жасаушы бай антропонимжасамы Жаңа есімдер 

қатарында тек екі балаға Бай+жан, Бай+тҧлға есімдері ғана қойылып, пассив 

антропонимжасамға айналған. 

 «Сҧлтан. Бҧл термин тҥрік халықтарында ХІІІ ғасырдан бастап кездеседі. Ең алғаш 

алтын орда дҽуірінде қолданылған. Ал ХҤ ғасырдың 40 жылдарынан бастап қазақ тілінде 

жҧмсала бастаған. Сҧлтан араб тілінде «ҽкім» дегенді білдіреді. Ҽлеуметтік саяси термин 

ретінде Қазақстанда феодалдық қатынастың дамуынан, қазақ хандықтарының қҧрылу 

кезінен-ақ қолданылады. Олар ҿзінің саяси орны жағынан феодалдан соң тҧратын. Екеуі 

де қанаушы тап. Ең алғаш титул ретінде қолданылды да, кейіннен кісі аты ретінде 

қолданыла бастаған. Сҧлтан, Сҧлтанбай, Бексҧлтан сияқты есімдер ҽуелде байлар мен 

шонжар, феодалдардың баласына қойылған болу керек. Ондағы мақсаты – балам сҧлтан, 

тҿре болса екен деушілік» [1, 136 б.].  

 Жаңа есімдер қатарында Ай+сҧлтан, Али+сҧлтан, Бек+сҧлтан, Нҧр+сҧлтан, 

Ер+сҧлтан, Сҧлтан+керей, Хан+сҧлтан, Сҧлтана есімдерінің қҧрамында келіп, актив 

антропонимжасам ретінде қолданылады. 
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«Тҿре. Бҧл сҿздің мҽні – ертедегі кҿшпелі тҥрік халқы тҧрмысының заңы, халықтың 

шешімі, сот ҥкімі болған. Л.Будагов сҿздігінде тҿре сҿзі былайша беріледі: 1) начальник, 

глава, судья, 2) обычай, закон, народное постанавление, судебный приговор, решение. Кісі 

атары сыңарында қолданылып, бастапқы мағынасы ескіріп кеткен. Кҿбіне мырза сҿзіне 

жақын тҧрады.» [1, 137б.]. 

Жаңа есімдер қатарында бір ғана балаға Ай+тҿре есімі қойылған. «Мырза. Бҧл 

арабтың Мыр+зада яғни ақсҥйек (ҽкім) ҧлы деген сҿз. ХІХ ғасырда бҧл термин Қырым 

татарларында атақты семьялардың балаларына берілген титул болған. ХІХ ғасырда, жеке 

тҧлғада тҧрғанда, секретарь, писарь сияқты атақ ретінде қолданылады» [1.137б.]. 

Ҿткен дҽуірлерде Мырзахан, Мырзабек, Мырзабай, Бекмырза, Мырзакҥл, Мырзаш, 

Баймырза, Мырзабала есімдері актив антропонимжасам ретінде қолданылса, жаңа есімдер 

қатарында бірде бір балаға қойылмаған. 

Қорыта келгенде, бҧл терминдер таптық топтардың қатынасынан туындағанын 

кҿреміз. Бҧл саяси мҽнді терминдер феодализімнің кезінде пайда болды. Олардың біразы 

қазіргі кезде лексикамыздан шығып қалса, бірсыпырасы жаңа мағынаға ие болып кеткен. 

Қоғамдық-саяси жағдайлардың ҿзгеруіне байланысты хан, қаған, мырза, тҿре 

титулдарының қолданыстан шығып, орнына президент, хатшы, сот, ҽкім титулдарының 

келуі ҽсерінен пассив антропонимжасамдар қатарына еніп кеткен. Бек антропонимжамы 

титул ретіндегі мағынасынан айрылып, берік, мықты мағынасына ауысқандықтан актив 

антропоним жасам ретінде қолданылып келеді. Сҧлтан антропонимжасамы «Нҧрсҧлтан 

Назарбаев феномені» негізінде актив антропонимжасамдары қатарында жҥр. 
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І СЕКЦИЯ 

АЗИЗА КӘРІБАЕВА ФЕНОМЕНІН ЗЕРТТЕУ  ЖӘНЕ ТҤРКІ ТІЛДЕРІНІҢ  

ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ  

_____________________________________________________________________________ 

 

УДК 811.512 

 

ЛЕКСИКОЛОГ ИЛИМПАЗ ҨӘМ УСТАЗ 

 

ПИРНИЯЗОВА А.К. 

Ҽжинияз атындағы Нҿкис мҽмлекетлик педагогикалық институты  

доценти, филология илимлериниң докторы, Ҿзбекстан Республикасы, Нҿкис қ. 

 

Резюме. Статья посвящена изучению жизни и творчества кандидата филологических 

наук, доцента А.О.Карибаевой. Деятельность известного лексиколога представлена как 

исследователя в области лексикологии, терминологии и стилистики. 

Сделан краткий обзор основных работ ученой по каракалпакской и казахской 

терминологии, лексикологии. 

Summary. The article is devoted to the study of the life and work of the candidate of 

philological sciences, associate professor A.O.Karibayeva. The activity of the famous 

lexicologist is presented as a researcher in the field of lexicology, terminology and stylistics. 

A brief review of the main works of the scientist on Karakalpak and Kazakh terminology, 

lexicology is made. 

 

Тҥркий тиллериниң қыпшақ-ноғай топарына киретуғын қарақалпақ ҩҽм қазақ 

тиллериниң лексикасын ҩҽртҽреплеме изертлеп ҩҽм жоқары оқыў орынларында устаз 

болып тил билиминиң изертлениўине, ҥйренилиўине  ҥлкен ҥлес қосып киятырған 

Қазақстан Республикасы Билимлендириў ҩҽм илим министрлиги ЖОО-ның «Ағла 

оқытыўшы» грантының ийеси, Аймақлық Менеджмент академиясының (Павлодар) 

профессоры, филология илимлериниң кандидаты, доцент Азиза Ѳтеген қызы 

Кҽрибаеваның илимдеги ҩҽм педагоглық хызмети кҿпшиликке ҥлги. 

А.Кҽрибаева Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ қаласында  1959-жылы 

туўылған. 1976-жылы улыўма билим бериў мектебин, 1982-жылы Нҿкис мҽмлекетлик 

унверситетиниң филология факультети қазақ тили ҩҽм ҽдебияты қҽнигелигин тамамлаған. 

1984-1986-жыллары Ѳзбекстан ИА Қарақалпақстан бѳлими Н.Дҽўқараев атындағы 

Тарийх, тил ҩҽм ҽдебияты институтының аспирантурасын питкерип, сѳзликлер ҩҽм 

терминология бѳлиминде илимий хызметкер болып ислеген. 1991-жылдың ноябринен 

1999-жылдың декабрине шекем Ҽжинияз атындағы НМПИ филология факультетиниң 

қазақ филологиясы кафедрасында ҥлкен оқытыўшы лаўазымында иследи. Ҩҽзирги 

ўақытта Қазақстан Республикасы Халықаралық Тараз инновациялық институтында 

доцент болып хызмет етип атыр. 

А.Кҽрибаева 1991-жылы 25-сентябрьде Қазақстан ИА А.Байтурсынов атындағы Тил 

билими институтында «Қарақалпақ тилиндеги спорт терминлериниң қҽлиплесиўи ҩҽм 

раўажланыўы» деген темада кандидатлық диссертациясын табыслы қорғады[3]. 

Термин ҩҽм терминология – тил билиминде илимий жақтан да, ҽмелий жақтан да ең 

ҽҩмийетли мҽселелердиң бири. Бул актуаль машқала тил теоретиклери менен 

ҽмелиятшыларының дыққатын аўдарып киятырған еди.  

Қарақалпақ тили сҿзлик қурамының белгили бҿлегин ийелейтуғын лексикалық 

қатламлардың бир топары терминлер есапланады.  Қарақалпақ тили терминологиясының 

қҽлиплесиўинде ҩҽм раўажланыўында, тҽртипке тҥсиўинде 1990-жылы Қарақалпақ тилине 

мҽмлекетлик бийлик берилгеннен соң дҥзилген Терминкомның хызмети айрықша болды. 
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Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Советиниң бийлиги менен 1990-жылдың 1-

мартынан баслап Республикалық Терминологиялық комитет (Терминком) дҥзилди. 

Республикалық Терминком ҩаққында режеде белгиленгениндей: «Терминкомның 

тийкарғы ўазыйпасы – қарақалпақ тилиниң илимий-техникалық ҩҽм кҽсиплик, сондай-ақ 

жҽмийетлик-сиясий атамаларын тҽртиплестириў, атама сҿзликлерин баспадан шығарыў, 

илимий кҿз-қарастан исленген терминлерди тастыйықлаў бойынша жумыслар жҥргизиў 

болып табылды [1: 13-14-б.]  

Терминком ҩҽрекет етип турған жыллары (1990-2000-ж.ж.) режеге муўапық 

жумыслар исленди. Дҽслеп профессор Д.С.Насыров (1990-1992-ж.ж.), буннан соң 

профессор Е.Бердимуратов (1992-ж. баслап) басшылық еткен Терминком терминлердиң 

тҽртипке тҥсиўин, сҿзликлер шығарыўды, баспа сҿз, радио ҩҽм телевидение 

жумысларында терминлердиң қолланылыўын тҽртипке салыўды, терминология 

мҽселелери бойынша илимий-ҽмелий конференциялар ҿткериўди ҽмелге асырды. Сол 

жыллары конференциялар шҿлкемлестирилип, онда сҿзлик қурамдағы терминлерди ҩҽр 

тҽреплеме ҥйрениў, илимий-изертлеў жумысларын кең ҩҽм жоқары дҽрежеде жҥргизиў, 

оларды ҩҽзирги заман талаплары, ҽдебий тиллердиң раўажланыў нызамларына сҽйкес 

тҽртиплестириў ҩҽм қолланылыўы бойынша белгили нормаға тҥсириў, системаластырыў, 

теориялық тийкарларын ислеп шығыў кҥн тҽртибине қойылып келди. Терминком 

ағзаларының тиккелей қатнасыўы менен қарақалпақ тилиндеги илим-техника тараўлары 

бойынша 30дан аслам аўдарма, тҥсиндирме сҿзликлер баспадан шықты. 90-жыллардан 

ҩҽзирги дҽўирге шекемги алып барылған илим-изертлеў жумысларының кҿпшилиги 

қарақалпақ тили терминологиясының айырым тараўларына бағышланды. 

Дҽўир талабына сай қарақалпақ тилиниң бурын ҥйренилмеген, системаға 

тҥсирилмеген, ҩҽтте умытылып баратырған айырым спортқа байланыслы атамаларды 

жыйнап, олардың жасалыў жолларын, раўажланыў бағдарларын белгилеў усаған 

жуўапкерли илимий исти А.Карибаева баслап қолға алды. Ол қарақалпақ тилинде 

бурыннан бар спорт ойынларына тҽн, кейин ала умыт бола баслаған айырым спорт 

терминлерин жыйнап, системаластырып, илимий бағдарда анализледи. Спорт 

терминлериниң аўдарма сѳзлигин ислеп шықты [2].  

Карақалпақ тилиндеги спорт терминлерин илимий кҿз қарастан ислеп шығып, 

анықлап, тҽртиплестириў бағдарында  Ҽ.Кҽрибаева тҽрепинен алып барылған жумыслар 

жақсы нҽтийже берди. Терминлердиң қолланылыўында ҩҽрқыйлылыққа жол қойылмады. 

Ҽсиресе усы жыллары қарақалпак халқының миллий ойынлары, спорттың тҥрлери қайта 

тикленип, спорт мектеплери, колледжлер ашылып атырған бир пайтта сабақлықлар, оқыў 

қолланбалар зҽрҥр еди. Автор тҽрепинен анализленген терминлер дизими оларды 

қолланыўдағы орынсызлықларды сапластырыў, тҽртиплестиририўди тҽмийнлеўге хызмет 

етти. Ҽ.Кҽрибаева спорт терминлерин илимий бағдарда изертлеў жумысы бойынша 

монография жҽриялады [4]. Монографияда қарақалпақ халқының бурыннан миллий спорт 

ойынлары бағдарындағы атамалар жҽмийеттеги ҿзгерислер нҽтийжесинде ҩҽрқыйлы тил 

нызамларына сҽйкес кейин ала термин болып қҽлиплескени, басқа тиллерден де 

терминлердиң ҿзлестирилгени ҩаққында терең анализ исленген. Солай етип, қарақалпақ 

тили лексикасының байыў ҩҽм раўажланыў жоллары спорт терминлери мысалында 

изертленген.  

А.Карибаева терминология бағдарындағы тҽжирийбелерин қазақ тилин изертлеў 

бойынша даўам етти. Илимпаздың изертлеў объекти тийкарынан тҥркий тиллериниң 

терминологиясы, оның қҽлиплесиўи, раўажланыўы бағдарында болып, соңғы жыллары 

улыўма терминология, қазақ тилиниң спорт терминологиясы бойынша студентлер ушын 

оқыў қолланбаларды баспадан шығарды [8, 9б.]. 

Доцент А.Кҽрибаева соңғы жыллары қазақ тилиниң стилистикасы, кѳркем 

шығармалардың тили, тилди оқытыў методикасы бойынша изертлеў жумысларын алып 

бармақта. Усы бағдардағы изертлеўлери кҿркем шығарманың тили, лексикалық 

бирликлердиң стильлик қолланылыўы, қазақ тилиң стилистикасы  оның нҽзеринде болды. 
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Ең қурамалы да, ең қыйын бҽрқулла ҿзгеристе болып туратуғын тилдиң лексикасы 

А.Кҽрибаева тҽрепинен терең изертленди. Тилдеги лексикалық бирликлердиң кҿркем 

шығармаларда қолланылыў ҿзгешеликлери белгили шайыр Тҿлеген Айбергенов 

дҿретиўшилиги мысалында анализленген [10]. Бул мийнетте қазақ тилиниң байлығынан 

шайырдың шеберлик пенен пайдаланыўы, сҿзлердиң ҩҽрқыйлы мҽнилерде жумсалыўы, 

олар арасындағы парадигматикалық қатнаслар мҽселеси илимпаз тҽрепинен 

лингвистикалық таллаў жасалады. Сҿзлердиң стильлик мақсетте шайыр тҽрепинен 

усталық пенен қолланылыўы, кҿркем сҥўретлеў қуралларының, троплар менен 

теңеўлердиң, нақыллардың, паронимлер менен каламбурлардың кҿркем шығармадағы 

қолланылыў ҿзгешеликлери айқын мысаллар менен дҽлиллеп берилген.  

А.Кҽрибаева ѳзи туўылып ѳскен жеринен қол ҥзген жоқ. Қарақалпақстандағы 

Ҽжинияз атындағы Нҿкис мҽмлекетлик педагогикалық институтына келип қазақ 

филологиясы студентлерине лекциялар оқып, кҽсиплеслери менен илимий бағдарда 

тҽжирийбе алмасып, ѳз ара бирге ислесиў бойынша жумыслар алып барып атыр, 

халықаралық конференцияларға баянатлары менен қатнасып атыр. Илимий жумыс алып 

барып атырған жасларға ғамхорлық етип, мҽслҽҩҽтлерин берип, пикирлер билдирип 

турады. 

А.Кҽрибаеваның қарақалпақ тил билиминиң лексикология тараўы бойынша жазған 

мийнетлери тил билими бойынша шыққан биобиблиографиялық очеркте ҿз сҽўлесин 

тапқан, оны жанкҥйер филолог илимпаз сыпатында Қарақалпақстанлылар жақсы таныйды 

[11; 12]. 

А.Ҿ.Кҽрибаева тҥркологияның актуаль мҽселелерин ҩҽртҽреплеме изертлеў 

жумысларын даўам етеди, дѳретиўшилик ислери менен  еле де ҥлкен табысларға ериседи 

деп исенемиз. Тҥркий тиллес еки елдиң тилин жетик билген илимпаз бҥгинги глобалласыў 

дҽўиринде илимий ҩҽм дҿретиўшилик байланысларды беккемлеўде мҽмлекетлер арасында 

дослық қатнасықларды нығайта береди. 
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Резюме. В статье рассматривается формирование идиом в тюркских языках до 

сегодняшнего дня, и их изучение в разных аспектах. Одной из актуальных проблем 

современного тюрского языкознания является определение особенностей и сходств 

каждого из тюрских языков на основе методов исследования в области фразеологии, 

специфику их национального характера. В этом процессе особое место отводится 

словарям. Сохранение и изучение фразеологизмов в тюркских языках приобретает особое 

значение в эпоху глобализации, поэтому необходимо создание словарей, представляющих 

общий фразеологический фонд тюркоязычных народов. 

Summary. The article deals with the formation of idioms in the Turkic languages up to the 

present day, and their study in different aspects. One of the urgent problems of modern Turkic 

linguistics is to determine the features and similarities of each of the Turkic languages on the 

basis of research methods in the field of phraseology, the specifics of their national character. In 

this process, a special place is given to dictionaries. The preservation and study of phraseological 

units in the Turkic languages is of particular importance in the era of globalization, so it is 

necessary to create dictionaries that represent the common phraseological fund of the Turkic-

speaking peoples. 

 

Тҥркі тілдері - тҥбі бір туысқан тілдер. Тҥркі тілдерінің генеологиялық 

топтастырылыуына сҽйкес, қазіргі тҥркі тілдерінің лексикалық қорында ғана емес, тҥркі 

тілдеріндегі ортақ мақал-мҽтелдер, фразеологиялық бірліктер де кҿне тҥркі руникалық 

ескерткіштерден бастау алатыны белгілі. Халықтың мыңдаған жылдар бойы 

тҽжірибесінен ҿтіп, қазіргі кҥнге жеткен бабалар сҿзінің мҧрасы болған фразеологизмдер 

тҥбі мен шығу тҿркіні бір тҥркі халқының ортақ қҧндылығы екені рас. Қазіргі тҥркі 

тілдеріне салыстырмалы-тарихи ҽдіс негізінде, ҽрбір тілдің ҿзіндік сипаттары мен 

ҧқсастықтарын, олардың ерекше ҧлттық табиғатын айқындау қажет. 

Ҽлем тҥркітану ғылымында тҥркі тілдерінің лексикалық қорын тарихи-

салыстырмалы тҧрғыдан зерттеген ғалымдардың еңбектері бар. Ол еңбектер кеңес одағы 

тҥркітанушы ғалымдары мен шетелдік тҥркітанушылар тарапынан жинақталған бірнеше 

сҿздіктер негізінде жазылған [1]. Алайда, ол сҿздіктерде тіл-тілдің сҿздік қорының 

қҧрамдас бҿлігі саналатын фразеологизмдер кірмеген.  

Қазіргі тҥркітану ғылымында ҿз бастамасын кҿне тҥркі ескерткіштерінен алатын 

ортақ фразеологизмдер біркелкі, жҥйелі тҥрде зерттеу нысаны болмаған. Сондықтан да 

жалпы тҥркілік фраземаларды тарихи-салыстырмалы аспектіде зерттеп-талдау теориялық 

ҽрі практикалық тҧрғыдан ҿзекті болып табылады.  

Қазіргі тҥркі тілдеріне ортақ фразеологизмдер жҥйесін қҧрайтын тіркестердің қайнар 

кҿзі - ескі тҥркі тілі, кҿне ҧйғыр, орта ғасыр, Алтын Орда, Шағатай ескерткіштері.  Тҥркі 

ескерткіштерде сақталған, қазіргі тҥркі тілдеріне ортақ жалпы тҥркілік фразеологизмдерді 

зерттеу, жинақтау, саралау, соның негізінде сҿздік  тҥзу - тҥркітану саласын дамытудың 

болашағы. 
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ХХ ғасырдың 50-60 жылдарынан бастап зерттеле бастаған тҥркі тілдерінің 

фразеологиясы ҿз бастамасын Ресей тіл білімінен алады. Сондықтан да фразеология 

ғылымының бағыттары мен ілімін қҧрайтын концепциялар Ресей ғалымдарының 

пікірлерімен ҧштасып келеді. Ҽлемдегі саяси жҽне экономикалық ахуалдарға орай жеке 

тҥркі тілдерінің фразеологиялық зерттеулері орыс тілінде жазылып, орыс тілінде 

қорғалған. Тҿмендегі кҿрсетілген библиографиялық сілтемелер де осының дҽлелі. [2]. 

Дегенмен, қазіргі кезде фразеологизмдер ҽлем тілдерінің барлығында жан-жақты 

зерттеліп, жеке тілдердің – бір тілдік, салыстырмалы екі немесе кҿп тілдік сҿздіктері 

тҥзілді. Фразеологияның ҿзіндік ғылыми бағыттары мен мектептері қалыптасты,  ғылыми-

зерттеу ҽдістермен толықтырылды.   

Тҥркітану ғылымында фразеология туралы зерттеулер ХХ ғасырдың 50-жылдарынан 

бастап ғылыми тҧрғыдан шешуде кҿптеген ізденістер болғандығына осы бағыттағы 

зерттеулерге шолу жасай отырып кҿз жеткізуге болады. Фразеологизмдерді зерттеуде 

ҽрбір ҧлт тіліне тҽн болған тҧрақты сҿз тіркестерін айқындап, саралап жҥйеге тҥсіру 

алғашқы ҿте қҽжетті мҽселелердің бірі болды. Осы негізде орындалған ҽрбір ҧлттың  

ғалымдарының зерттеу жҧмыстары соның куҽсі.  

Тілдің байлығын, негізгі тілдік қорын кҿрсететін бір тілді жҽне екі тілді сҿздіктер 

жарық кҿрді. Мҧндай лексикографиялық еңбектердің басылып, жарық кҿруі тҥркі 

тілдеріндегі фразеологиялық қорды жинастыруға, оларды ғылыми тҧрғыдан жҥйелеуге 

орасан зор септігін тигізетін алғашқы бастама болды. ХХ ғасырдың 70 жылдарынан 

бастап жарық кҿре бастаған фразеологиялық сҿздіктерде тҥркі тілдерінің фразеологиялық 

қоры жан-жақты жинастырылды деп айта алмаймыз. Сол заманда жарық кҿре бастаған 

тҥркі тілдес халықтардың фразеологиялық лҧғаттары барлық тҥркі тілдерінде бірдей 

ауқымда, жҥйелі тҥрде зерттелді деп айту қиын. 

Тҥркі фразеологиясының дамуында кҿш бастаған тюркологтар І.Кеңесбаев пен 

Ш.Рахматуллаевтың зерттеулері алғаш ғылымға қосылған ҥлкен ҥлес болды. [3].             

ХХ ғасырдың орта шенінде Қазақстан топырағында І. Кеңесбаев мектебі мен оның 

шҽкірттері тҧсында дҥниеге келген фразеология проблемасы бҥгінгі таңда оның нысаны, 

материалдары, қолдану аясы мен функциясы тҧрғысынан ҽр тҥрлі аспектіде зерттелуде. 

Тҥркі тілдеріндегі саны жағынан, кҿлемі жағынан да ҥлкен, қомақты еңбек – академик                 

І. Кеңесбаевтың авторлығымен жарық кҿрген  «Қазақ тілінің фразеологиялық сҿздігі» [4]. 

Аталмыш сҿздікте он мыңнан астам фразеологиялық бірлік бар. Сҿздік леммасында 

фразеологизмнің ауыс мағынасы, оның синонимдік қатарлары (бар болса омонимдік 

тіркестер мен оларға сілтеме),  кҿркем ҽдебиеттен келтірілген мысалдар толық берілген. 

Алайда, теориялық тҧрғыдан тҥркі тілдес халықтардың фразеологиясының зерттелуі 

бірқалыпты емес. Қазақ, ҽзірбайжан, татар, башқҧрт, ҿзбек, чуваш, ҧйғыр тілдерінің 

фразеологиялық теориясы біршама жҥйеге тҥсті десек, хакас, тҥрік, якут, ноғай, қырым 

татарлары, қарақалпақ, тҥркімен, сары ҧйғырлар, қарашай, балқар жҽне т.б. тілдер 

бойынша азды-кҿпті зерттеулер мен  диссертациялар ғана  қорғалған. 

Фразеология саласының ғылыми-теориялық зерттеулеріне кҿз жҥгіртсек, тҥркі 

тілдері ішінде қазақ фразеологиясының орны ерекше. Қазақ фразеологиясы  

лингвистиканың ҽр тҥрлі аспектілерінде зерттелген: фразеологизмдердің теориялық, 

практикалық мҽселелері, олардың стильдік қызметі, кҿркем шығармаларда қолданылуы, 

фразеологизмдерді мағыналық, тақырыптық тҧрғыдан топтастыру принциптері, 

фразеологизмдердің жеке категориялары, фразеологизмдердегі диалектілік ерекшеліктер, 

фразеологизмдердің этнолингвистика тҧрғысынан зерттелуі, фразеологизмдердің жеке 

тілдер деректері негізінде салыстырыла зерттелуі жҽне т.б. [5]. 

Тҥркі тілдері ішінде қазақ тіліне ҿте жақын қарақалпақ тілінің фразеологиясы 

бойынша осы уақытқа дейін системалы тҥрде жазылған арнаулы еңбектер аз, айырым 

ғылыми мақалаларда ғана сҿз етіледі. Қарақалпақ тілі фразеологиясының мҽселелерін 

зерттеуде Е.Бердімуратов фразеологизмдерді лексиканың бір саласы ретінде қарап, 

олардың семантикалық бҿлінулеріне, жалпы фразеологизмдер туралы тҥсінік береді.          
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[6, 328 б]. Ж.Ешбаев қарақалпақ тіліндегі фразеологиялық тіркестерді семантикалық 

жағынан классификация жасау мҽселелеріне [7, 135-142 б],  А.Бекбергенов қарақалпақ 

тіліндегі фразеологизмдердің сандармен байланысын зерттеді. [8, 71-77 б].  

Қарақалпақ тіліндегі алғашқы фразеологиялық сҿздіктер тек орыс тілінде жарық 

кҿрді. С.Наурызбаеваның сҿздігінде қарақалпақ тіліндегі фразеологизмдерде оброздылық 

қасиет пен экспрессивтік бояу кҥшті болатындығы, оларды сҿз жҽне еркін тіркестерден 

ажыратып кҿрсетсе, Т.Жумамуратов оқушыларға арналған орыс жҽне қарақалпақ тіліндегі 

фразеологиялық сҿздік жасады. Осыдан соң Ж. Ешбаевтың қарақалпақ тіліндегі қысқаша 

фразеологиялық сҿздігі жарық кҿрді. [9].   

Қарақалпақ тіл білімінде Г.Айназарованың «Қарақалпақ тилиндеги теңлес еки 

компонентли фразеологизмлер» жҧмысы ғылымға қосылған ҥлкен ҥлес болды. Бҧнда 

автор тең екі компонентті фразелогизмдердің лексика-семантикалық ҿзгешеліктерін, 

тематикалық жҽне мағыналық тҥрлерін, стильдік қолданылу ҿзгешеліктерін 

лингвистикалық кҿзқарастан системалы тҥрде зерттеген. [10, 24 б].  

Н.Турабаеваның: «қарақалпақ тіліндегі фразеологизмдерді ғылыми кҿз-қарастан 

ҥйренуде шешімін талап етіп тҧрған бірқатар мҽселелер бар. Солардың бірі – қарақалпақ 

тіліндегі фразеологизмдердің тҥркі тілдері фразеологизмдеріндегі тҧтқан орны, олардың 

ҧқсастық жҽне ҿзгешеліктері мҽселесі» - деп кҿрсеткеніндей бҧл қарақалпақ тіл білімінде 

ҽлі толық қолға алынбаған тың мҽселелердің бірі. [11, 82 б].  

Тҥркі тілдерінің фразеология саласы қазіргі таңда салыстырмалы-тарихи жҽне 

салғастырмалы – типологиялық бағытта зерттелуде. Салғастырмалы-типология тілдерді 

зерттеудің екі бағытын біріктіреді. Бҧл бағыт тілдерді олардың туыстығына, ҿмір сҥру 

кезеңіне, аймақтық ерекшеліктеріне бҿлінуіне қатыссыз зерттейді. Тҥркі тілдеріндегі 

ортақ фразеологиялық бірліктері туыс жҽне туыс емес (морфологиялық қҧрылым ҽр тҥрлі, 

мысалы орыс, ағылшын, герман, қытай, ҥнді т.б.) тілдермен салыстыра зерттеліп, олардың 

жалпы заңдылықтары мен ҧлт менталитетіне, оның мҽдени дамуына орай ерекшеліктері 

айқындалды. Сипаттамалы лексикографиялық ҽдіс- тҥркі тілдерінің ортақ фразеологиялық 

қорын анықтауда ерекше рҿл атқарады.  

Салыстырмалы-тарихи ҽдісті қолдана отырып, фразеологизмдердің жалпы тҥркілік 

негіздерін, фразеологизмдердегі ҧқсастықтары мен ҿзгешеліктері анықталады. 

Салыстырмалы – тарихи лингвистиканың негізгі ҽдістері болып табылатын синхрония мен 

диахрония, ата тілден тарайтын қазіргі тҥркі тілдерінің даму тарихын, қазіргі жай-кҥйін, 

олардың ортақ тҥп-тамырын анықтауға мҥмкіндік береді.  

Салыстырмалы-тарихи жҽне тарихи-этимологиялық ҽдістер тҥркі ҽлемінің тілдік 

бейнесі мен тюркологияның ғылыми концепциясын анықтауға мҥмкіндік береді. Саралап 

кҿрсетсек, бҧл ҽдістер -  тҥркі тілдес халықтардың ортақ тарихын, тҥркі тілдерінің дамуы 

мен жойылуын, ортақтығы мен ерекшеліктерін, генетикалық тарихын анықтауда алатын 

орны ерекше. 

Жалпы тҥркілік ортақ фразеологиялық қорды анықтау ҧзақ уақытты талап ететін 

кешенді мҽселе. Қазіргі кезде жеке тҥркі тілдерінің фразеологиялық сҿздіктері бар, 

алайда, тҥркі тілдес халықтардың ортақ фразеологиялық қорын қҧрайтын сҿздіктер жоқ. 

Қазіргі тҥркі тілдері бойынша фразеологиялық сҿздіктерді сҧрыптау, егер арнайы 

лҧғаттары болмаса, сол тілдердің тҥсіндірмелі, екі тілді аударма сҿздіктері, кҿне тҥркі 

сҿздіктерінен, монографиялардан ортақ тҥркілік фразеологиялық қорды жинақтау  қазіргі 

кҥннің талабы. [12] 

Тҥркі тілдеріне ортақ фразеологизмдер лҧғаты тілдердің дамуына ҽсер ететін 

факторларды анықтауға, тіларалық байланыстарға ғылыми талдау жасауға, ортақ лексика-

фразеологиялық қорды жҥйелеуге, тҥркі ата тілінің негізін анықтауға  мҥмкіндік береді. 
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УДК  943-25.32 

 

ТҤРКІ ӚРКЕНИЕТІНІҢ  ӘЛЕМ МӘДЕНИЕТІНЕ ЫҚПАЛЫ: 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЭКСКУРС 

 

АВАКОВА Р.А.  
Ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетінің профессоры, ф.ғ.д., 

тҥркітану жҽне тіл теориясы кафедрасының меңгерушісі, 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 

  

Резюме. Қазіргі заман ҿркениеттану классификаторында «тҥркілік ҿркениет» 

ҧғымның жоқтығы, ғылыми концепция мен кҿзқарастың қалыптаспауы зерттеудің 

қажеттілігін кҿрсетеді. Себебі, ҿркениеттану классифакторына тҽн, барлық 

алғышарттардың болуы, яғни ҿзіндік тарихы, қалыптасуы, дамуы жҽне тарихи 

себептермен «ҿшуі» бар, ежелгі жҽне ҽмбебап шарттар тҥркілік ҿркениеттің болғанын 

дҽйектейтін дҽлелдемелер болып табылатыны сҿзсіз. 

Summary. The novelty and perspective of research: the absence of the Turkic civilization 

in typological and classification studies emphasizes the relevance of scientific work and the need 

for research in this area, since there is no doubt that the ―Turkic civilization‖ is an ancient, 

original and universal civilization with its own history: origin, development and extinction. 

 

Ҽлемдік ғылым кеңістігінде «тҥркілік ҿркениет» ҧғымы толығымен қалыптасты деп 

айту ҿте қиын. «Ҿркениет» ҧғымының қалыптасуы ҿз бастауын ХVII ғ. басында 

Еуропалық қоғамдық ғылымдардан алғанын ескерсек, тарих қойнауында «ҿркениет» 

туралы тҥсінік Батыс Еуропамен тікелей байланысты дҥниеге келді. Сол кезеңде Еуропа 

ҽлемдік  мҽдениет пен ҿркениеттің негізін қалаушысы, жасаушысы, ҽлемді жаңартушысы 

рҿлін атқарса, керісінше, еуропалықтардан тыс басқа халықтар мен олардың мекені 

жабайылық пен тҧрпайылықтың, анайылық пен мҽдениетсіздіктің кҿрінісі деп бағаланды. 

Осы тҧрғыдан алғанда, ХVII-ХХ ғғ. зерттеушілер тарапынан адамзаттың ҿркениеттілік 

дамуы туралы ойлары, негізінен, Еуропамен, олардың тҧрақты жазба мҽдениетімен, яғни 

ҿркениеттің ажырамас қҧрамдас бҿлігі болып табылатын-мемлекет, жазудың дамуы, 

материалдық қҧндылық жҽне осымен байланысты экономикалық қатынастар бірінші 

орынға қойылды. 

Қазіргі заман ҿркениеттану классификаторында «тҥркілік ҿркениет» ҧғымның 

жоқтығы, ғылыми концепция мен кҿзқарастың қалыптаспауы ғылыми жобаның ҿзектілігі 

мен оны зерттеудің қажеттілігін туындайды. Себебі, ҿркениеттану классифакторына тҽн, 

барлық алғышарттардың болуы, яғни ҿзіндік тарихы, қалыптасуы, дамуы жҽне тарихи 

себептермен «ҿшуі» бар, ежелгі жҽне ҽмбебап шарттар тҥркілік ҿркениеттің болғанын 

дҽйектейтін дҽлелдемелер болып табылатыны сҿзсіз. Қазіргі ҽлем тілдерінде (еуропалық 

тілдер: орыс, болгар, венгер; шығыс тілдері: қытай, араб, парсы, хинди; монғол) 

қолданылатын тҥркі сҿздерінің кҿптеп кездесуі «тҥркілік ҿркениеттің» ҧзақ тарихи 

іздерінің дҽлелі болып табылмақ.  

Қазіргі «тҥркілік ҿркениет» мҽселесінің методологиялық жҽне ғылыми 

концепциясын жасау, аталған ҧғымды ҽлемдік жаңа ҿркенитеттану классификаторына 

енгізу, ҽлем тілдеріндегі тҥркі сҿздерінің қолдану ерекшеліктерін кҿрсететін лҧғат тҥзу 

ҿте қажет. 

Ҿркениеттер теориясы мен мҽдениеттердің жіктелуі Батыста пайда болғаны белгілі, 

сондықтан болар Шығыс мҽдениеті ҽлемі біркелкі зерттелмеген. Қытай, Египет, Жапония, 
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Ҥндістан ҿркениеті туралы теориялық еңбектер тҧжырымдары кҿптеген типологиялық 

еңбектерге енген болса (Н. Я. Данилевский, К. В. Леонтьев, Р. Генон, О. Шпенглер,            

Ж. Гобино, А. Дж. Тойнби жҽне т.б.), ал тҥркі кҿшпенділері мен олардың империялары 

кез келген авторлардың еңбектерінде талданылған деп айта алмаймыз. Тҥркілер туралы 

жазбалар болған жағдайда оларды варварлық-бҧзақылар ретінде кҿрсеткен «Шығыс» 

тҥркі қҧрылымдық концептісіне осыншалық теріс қатынастың себебі неде?  

Біріншіден, сонау Ғҧн шапқыншылығы кезеңінен-ақ, батыста кҿшпенділердің 

жабайылығы мен дҿрекілігі жайлы пікір қалыптасып қалған. Сонымен қатар, теріс қарым 

қатынасқа мҽдениеттанушылардың еуропоцентризмдері де біршама рҿл атқарады. 

Екіншіден, кҿне кҿшпенді мҽдениеттен материалдық ескерткіштердің бізге дейін 

жеткенінің кҿп болмауы. Л.Н.Гумилев айтқандай, тҥркілік материалдық мҽдениетінің 

ҿнімдері (киіз, былғары, ағаш пен ішік) тасқа қарағанда нашар сақталады, ҽрі жҥргізіліп 

жатқан қазба жҧмыстары руна жазуларының (Орхон, Енисей, Талас, Хакас жазбалары 

жҽне т.б.), тҥркі мҽдениетінің болуын растайды.   

Бҧдан кейін тҥркі мҽдениетіне еуроцентристік кҿзқарастың жаңылысуын жҽне 

«Шығыс» тҧжырымдамасының бҿлігі ретінде тҥркі ҽлемінің маңыздылығын анықтау ҥшін 

ежелгі тҥріктердің ҿмірінен бірнеше тарихи фактілерді қарастырған жҿн. 

Тҥркілер тҥбегейлі этнос ретінде б.з.VI ғасырында қалыптасып, Парсы жҽне 

Византия жерінен Қытайға дейінгі кең дала аймағын басып алды  [1, 143-151 б.].  

Тҥркілердің ҿзіндік атауларының пайда болуына қатысты біржақты нақты пікір жоқ. 

Қазіргі уақытта «тҥрік» сҿзі тек лингвистикалық мағынаға ие, ҿйткені тҥріктермен 

кҿршілес ҿзге текті халықтар тҥрік тілін тек тҥрік халықтарымен (мысалы, 

ҽзірбайжандықтар) сҿйлесу арқылы ғана меңгерген. Қазір тҥркі тілдер тобына тҥріктерді, 

ҽзірбайжандарды, ҿзбектерді, қазақтар, ҧйғырлар, тҥркімендер, татарлар, қырғыздар мен 

қҧмықтар жҽне т.б. жатқызады. Бҧл халықтардың тілдерде диалектік айырмашылықтарға 

қарамастан, ҿте кҿп ҧқсастықтары бар.  

Л.Н.Гумилев ҿзінің кҿне тҥркілер туралы жазған зерттеуінде олардың 

бытыраңқылықтан сақтайтын ҿзіндік мемлекеттік ҧйымдастырушылық жҥйесінің (ел) 

болғандығы жҽне тақ мҧра (ҥлестірмелі-сатылы жҥйе) болып қалатындығы туралы 

тҧжырым жасайды.  Ҥлестірмелі-сатылы деп аталатын жҥйе тек мемлекет қҧрылымында 

ғана орын алмай, сондай-ақ отбасындағы қарым-қатынасқа да ҿтті. Сондай-ақ, тҥріктердің 

ҿздерінің иерархиясы, ҽскери тҽртіп, дипломатия, кҿрші елдердің идеялық жҥйелеріне 

қарама-қарсы дамыған дҥниетаным кҿзқарасы болды.  

Л.Н. Гумилев тҥркілердің тек шапқыншылықпен айналысып қана қоймай, сонымен 

қатар отырықшы қоныстардың болғандығы, тҥркілердің қолҿнерінің болып ҽрі саудамен 

айналысқандарын дҽлелдеді. Дала климатының қаталдығының нҽтижесінде олар жҥннен, 

киізден жҽне ішіктен ҽртҥрлі бҧйымдар жасауды ҥйреніп, арбалар мен жеңіл тасымалды 

ҥйлерді жасап, темірді ҿңдеп, тҿрт тҥлік мал ҿсірген. 

Орталық Азияда алғаш темір ҿңдеумен айналысқан да дҽл осы тҥркілер болған 

(Алтайда шамамен VI-IX ғасырға жататын темір рудасы, қалайы, алтын, кҥміс жҽне т.б. 

ҿндіру іздері табылған), бҧл жазба дереккҿздер мен  археологиялық жаңалықтарға  куҽ 

болатын жетістік оларға тҽуелсіздікке қол жеткізіп ҽскерін қаруландыруға мҥмкіндік 

берді. Тҥрік темір ҧсталары қолынан тиындар, ҿте берік пышақтар, балта, қылыш, қазан 

жҽне т.б. сияқты бҧйымдар жасалған.  

Кҿшпелі малды ҿсіру тҥркілер арасында екі жҥйені қҧрды: «ауылдық жҥйе» – ҽрбір 

отбасы қыстайтын жҽне жазғы мал ҥшін ҿздерінің нақты жерлерін иеленді; «кҿшпенді 

жҥйе» - бірнеше отбасы бірге жиналып, қарауыл мен арбаларды тҥні бойы қоршап алады. 

Бҧл жҥйелер Орталық Азияда тҥркілердің кҿшпелі ҧрпақтарында XIX ғасырдың аяғына 

дейін сақталды. Тҥркілердің қонысына келер болсақ, тҥркілердің киіз ҥйлері еуропалық, 

араб пен қытай саяхатшыларын таңдандыратын еді. Ортағасырлық Қытайда тҥрік 

музакасы, киімдері сҽнге айналып, сонымен қатар қытайлықтарға киіз ҥйлер де ҧнаған. 
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Н.Б.Будаев киіз ҥйдің пішіні икемділік теориясының тҧрғысынан таңқаларлық 

екенін айтады, ағаш уықтар жеңіл, бірақ кең кҥмбезді қҧрастырады, шатырдың ортасында 

шаңырақ тҥтіндік болған, киіз ҥй іші-сырты арнайы кілемдермен жайылып жабылған, 

киізҥ йдің іші ҿте жылы болғанын айтып кеткен болатын. Отырықшы ҿмірге кҿшу кезінде 

тҥріктер балқарлар, қарашайлар, қазақтар, татарлар, тывалықтар жҽне басқа да тҥркі 

халықтарынан табылған бір бҿлмелі кҿпбҧрышты ҥйлерді сала бастады. Тҧрғын ҥй, 

тҧрмыстық ҿмір, ҽскери істер тҧрғысынан кҿшпенділердің ҿнертабыстары кҿшпенді емес 

отырықшы халықтардың дҿңгелек, бетон, шамдар жҽне басқа да ҿнертабыстарымен 

бірдей деңгейде ҽлемдік мҽдени қазынаға қосылған ҥлес деп айтуға ҽбден лайық.Тҥріктен 

кҿптеген киім бҧйымдарын ойлап тапты. 

Л.Н.Гумилев пікірінше, тҥрік жауынгерлері тік жағалы, оңнан солға тҥймеленетін 

арнайы шекпен, қазақтың малақайына ҧқсас темір бҿлшектері мен ішікпен ҽдіптелген бас 

киім, сонымен қатар белбеу мен жиегі, темір бҿлшектері бар сауыт, борсық терісінен 

шалбар, жеңіл ҽрі жҧмсақ қара тері етік киген [2].   

Н.М.Будаев тҥркілерде жауынгерлік дулыға, тақия, биік ҥлпілдек қайырылған 

бҿріктерінің болғанын айтады. Тҥркілер тҥрлі ою-ҿрнектермен ҽсемделген ҽртҥрлі 

шекпендер мен шапандар киген. Орыс жазбаларында япанчи (шапан немесе бурка) сҿздері 

жиі кездеседі. Тҥркі ҿркениетімен жаралған киім бҧйымдары кҿршілес халықтарға сауда-

саттық қарым-қатынастар, жаулап алу мен тҥркілердің қоныс аударылуы кезінде кірген.  

Енді кҿне тҥркі ҿмірдің моральдық-ҿнегелілік жағын қарастырайық. Тҥркілерде 

қарақшылық орын алмаған (олар малға белгі қойған) жҽне оны опасыздық пен адам 

ҿлтірумен тең санаған. «Тҥркілер не жағымпаздықты, не ҿтірікті, не екіжҥзділікті, не 

жасандылықты, не жала жабуды, не жақындарына тҽкҽппарлықты, не серігіне жҽбір 

кҿрсетуді білмеген, олар кҥпірлік кеселіне ҧшырамаған, заңның ҽртҥрлі тҥсіндірілуі 

сылтауынан мҥлікті иемденбеген», - дейді Ал Джахиз. Ҽйел адам тҥркілерде жоғары 

мҽртебеге ие болған, аналарға деген қҧрмет ҽрқашан орын алған. Тҥркілерде зорлық ең 

ауыр қылмыспен қатар қойылған. Бҧдан шығатыны, тҥркілердің ауыз толтырып 

айтарлықтай нақты моральдық-ҿнегелілік кҿзқарастары мен принцептерге ие болғанын 

байқаймыз.  

Тҥркілердің ҿміріндегі рухани-діни аясына келер болсақ, кҿне тҥркілік дінде Кҿкке, 

бабаларға, анимистиік тотемдерге табыну, шаманизмдің белгілері кҥрделі тоғысқан. 

Тҥркілердің жоғарғы Қҧдайы – Тҽңір (Кҿктҽңірі) (кҿптеген тҥркі халықтарында бҧл сҿз 

сақталып, «Қҧдай» мағынасын білдіреді), кҿзге кҿрінбейтін жҽне барлық жерде болатын, 

ҿмір сыйлап, ҽрі ҿмір алатын болған жҽне де Қҧдайды суреттеу тыйым салынған. Бҧл 

жерде тҽңіршілдік пен исламның ҧқсастықтары байқалады, тҥркі халықтарының барлығы 

дерлік ақырында мҧсылман болулары кездейсоқ емес.   

Тҥркілердің басты тотемы – тҥркілердің тегі болып саналатын бҿрі (қасқыр).  Тҥркі 

халықтарының барлығында, тҥркі халықтарының шығу тегі ортақ екенін кҿрсететін 

ҧқсастық  кҿрсететін, халық дастандары сақталған (қырғыздарда «Манас», қазақтарда 

«Қобыланды батыр», якуттарда «Олонхо», балқарлықтарда «Нарты»). 

Сондай-ақ, тҥркі тілдерінен орыс тілінде (белорусс, украин, жалпы шығыс славян 

тілдерінде) кірме сҿздердің бар екендігін атап ҿтку керек, сонымен қатар батыс еуропа 

тілдерінде де, атап айтқанда, орыс тіліне тҥркілерден ҿмірдің ҽр тҥрлі салаларынан, 

тҧрмыстық ҿмірден сауда мен ҽскери салаға дейін, кҿптеген сҿздер кірме болып ҿткен: 

чекан, товар, монета, боярин, богатырь, казна жҽне т.с.с. Осылайша, Қазақстандық ғалым 

С.Ш.Аязбекованың ҿркениеттік классификация жҥйесіне тҥркілік ҿзіндік ҿркениетін 

бірқатар белгілер (ортақ территория мен тҧрмыстық шарттарының бірегейлігі, тілдік 

туыстық, діннің жҽне жазудың болуы жҽне  т.б.) негізінде қосу керек деген пікірін 

қолдаймыз. 

Қазіргі заманда тҥркі халықтарының рухани мҧрасын жаңғырту ҥшін нақты 

бағдарламаға деген қажеттік туындап отырғандығын кҿрсетіп отыр. Яғни, ең алдымен 

тҥркілердің сана-сезімі мен руханиятын жаңғырту, оның жоғарғы рухани-адамгершілік 
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мҥмкіндігін айқындау, ал, бҧл дегеніңіз, рухани тҧрғыдан ең жоғары дҽрежеге жетуі ҥшін 

біртҧтас бағдарламаның жасалуын қажет етеді.  Сондықтан да тҥрлі себептермен тҥркі 

мҽдениетінің сҧранысқа ие емес тҧстары бҥгінгі кҥні жаңғыруды талап етуде. 

Жалпыхалықтық ҿркениет тек Батыстың жетістіктерін ғана кҿрсетіп қоймай,  ҽлемнің ҿзге 

аймақтарындағы, ҽсіресе Еуразия аймағындағы жаңғырудың уақыты жеткендігін 

айқындай тҥсуде.  

Тҥркі ҽлемі – тарихтың сҥрлеулі соқпағында ҽлемдік тарихқа, мҽдениет пен 

ҿркениеттің дамып, бағыт алуына ерекше ықпал еткен, сҿйтіп, мызғымас мҽдениет пен 

ҿркениеттің тууына негіз болған бірегей ҽлем. Оның ықпалы мен ҽсерінің негізгі себебі 

мынада: тҥркі ҽлемі географиялық тҧрғыдан Еуразия континентінің орталық бҿлігінде 

орналасқандықтан Шығыс пен Батыс секілді екі ҧлы мҽдениетті тоғыстырған кҿпір 

қызметін атқарды. Біздің ойымызша, кҿптеген зерттеушілер тҥркі ҽлемінің осы бір рҿлін 

атап ҿтуде тҿмендегідей қағидаларды ескере бермейді: біріншіден, ҿзге мҽдениеттердің 

тҥркі мҽдениетіне деген сҿзсіз ықпалы мен ҽсерін ескермейді. Ал, бҧл дегеніңіз,  

мҽдениеттерді игеру жҽне алыс-беріске тҥсу дегенді білдіреді. Екіншіден, тҥркілердің 

ҿздері сол кездің ҿзінде жоғары дҽрежелі мҽдениет пен ҿркениетке ие болған. Олардың 

мҽдениеті ҿз кҿршілерінің мҽдениетіне ерекше ықпал еткен. Кҿптеген ҧлы ғалымдардың 

пікірінше, тҥркі ҿркениеті кҿршілес ҿркениеттердің дамуы ҥшін бастапқы алғышарттарды 

да белгілеп отырған, бҧдан, ҽрине, Европа мҽдениеті де қалыс емес. 

Тілдік ҿзгерістердің нақты себептері зерттеушілердің қызығушылығын тудырып 

отыр. Қазірге дейін тіл теориясында бҧл сала ең кҥрделі, қарама-қайшылығы мол 

мҽселелердің қатарына жатады. Осы бiр қиын тҥйiндi шешуде тiлдiк ҿзгерiстерді iшкi 

жҽне сыртқы себептер деп білу маңызды қадам болды. Тiлде тiлдiк жҥйе элементтерiнiң 

ҿзара ҽсерiнен немесе сҿйлеушiнiң санасы мен еркiнен тыс  тiлдiң iшкi ҥдерістер 

нҽтижесiнде алуан тҥрлi ҿзгерiстер болып жатады. Мҧндайда тiл дамуының iшкi 

факторларына назар аудару қажет. Кейде тiлдiк ҿзгерiстерге халықтың тiлiнен тыс 

себептер де, ҽлеуметтiк қарым-қатынастар, экономикасы мен мҽдениетiнiң дамуы т.б. 

тҥрткi болады. Мҧндай факторлар сыртқы факторлар деп аталады. Тiлдiк ҿзгерiстерге 

себеп болатын осындай факторлардың бiрi - қандай да бiр тiлдiң ҿзге тiлмен қарым-

қатынасқа тҥсуi. Тiлдердiң ҿзара қарым-қатынасы лингвистикалық, психологиялық, 

ҽлеуметтiк, этнотарихи т.б. факторларымен тығыз байланысты. Бҧл кҥрделі, ҽрі кҿп 

салалы қҧбылыс. Халықтың белгiлi бiр дҽуiрiндегi экономикалық, ҽлеуметтiк, саяси, 

мҽдени ҿмiр тiршiлiгi, ҿзге елдермен қарым-қатынасы, ҽдет-ғҧрпы ең алдымен оның 

тiлiнен, сҿз мағынасынан айқынырақ сезiлiп тҧрады.  

Халықтың тарихындағы сан қилы факторлардың тiлге тигiзер ҽсерi де ҽр тҥрлi 

болып келедi. Қоғам ҿмiрiндегi оқиғалар тiлдiң  морфологиялық, синтаксистiк, 

фонетикалық қабаттарында жанамалап барып ықпал етсе, тiлдiң лексикалық саласына 

тiкелей ҽсер етiп отырады. Бҧл арада «тiкелей ықпал етедi» дегендi шартты тҥрде ғана 

тҥсiнген жҿн. Ҿйткенi ҽрбiр сҿздiң мҽн-мағынасы оның ҧғым категориясымен дҽлме-дҽл 

сҽйкес келiп, ҥйлесiп жатуы мiндеттi емес. Себебi белгiлi бiр мағына қалай да белгiлi бiр 

сҿзге ықпал ететiнi анық. Ал мҧның ҿзi бiрте-бiрте тiлдiк дҽстҥрге айналып кетедi, ең 

асыл мҧра ретiнде ҧрпақтан-ҧрпаққа қала бередi. Сол арқылы ҧлттық тiл ҿзiнiң ҧлттық 

сипатын сақтап қалады.  

Тілдің сҿздік қҧрамы ҿзінің ішкі мҥмкіндіктерінің есесінен дамып қана қоймай, 

сонымен қатар кірме жҽне шетел сҿздер арқылы да толығып, байып отырады. Демек, бір 

тілден екінші бір тілге сҿз ауысып отыруы тіл дамуының ҿзіндік заңды қҧбылысы 

екендігін, ҥнемі бір тілден екінші бір тілге сҿз алмасу ҥрдістері жҥріп жатқандығын 

танытады. «Прежде всего мы имеем в виду активное воздействие одного языка на другой, 

в результате чего, второй язык усваивает новые слова, формы и обороты, расширяя и 

обогащая этим свою лексику и таким образом, получая своеобразный толчек для 

дальнейшего внутренного развития» деп жазады П.Н. Савицкий [3,  465 б.]. 
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Тҥркі мҽдениеті ҿзіндік даралыққа ие деген қорытындыға келе аламыз: тарихи 

мҽліметтер тҥркілердің мҽдениетсіз жабайылар емес, керісінше жеке ҿркениет, тҧрмыс 

пен заңдарын жҽне т.б. қалыптастырған ҿзіндік бір халық екенін кҿрсетеді. Шығыстың 

ҿкілдері ретінде тҥркілер Батыс мҽдениетіне, олардың ҿркениетіне  ҿзіндік  ықпалын 

тигізді. Біз тҥркілер Шығыс мҽдениетінің аса маңызды бҿлігі деп санаймыз, осыдан, тҥркі 

ҿркениеті ҽмбебап «Шығыс» культурологиялық концептінің ажырамас жҽне маңызды 

компоненті болып табылады деген тҧжырымға келуге болады. 
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   NUTQIY SAMARADORLIKNI TA‟MINLASHDA KO„CHIRMA VA                                            

O„ZLASHTIRMA GAPLARNING O„RNI 
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 Резюме. Уровень интерпретации цитат и заимствованных предложений в 

учебниках, особенно интерпретации заимствованных предложений, неудовлетворителен. 

В учебниках целесообразно давать объяснение заученных предложений и полные 

теоретические сведения о них. Ведь несомненно, что учащийся, обладающий знаниями и 

навыками об особенностях введения в речь чужого мнения, повысит свою речевую 

эффективность, и ему будет легче добиться намеченной цели из речевой ситуации. 

 Summary. The level of interpretation of quotations and borrowed sentences in textbooks, 

especially the interpretation of borrowed sentences, is unsatisfactory. In textbooks, it is advisable 

to give an explanation of memorized sentences and complete theoretical information about them. 

After all, there is no doubt that a student who has knowledge and skills about the features of 

introducing someone else's opinion into speech will increase his speech efficiency, and it will be 

easier for him to achieve the intended goal from the speech situation. 

 

           So‗nggi yillarda  davlat tili rivojiga eng oliy darajada e‘tibor qaratilmoqda. Tilimizning 

imkoniyatlari, qo‗llanish doirasi, lug‗at boyligi tez sur‘atda kengayishi uchun barcha 

imkoniyatlar yaratilmoqda. O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining ―O‗zbekiston 

Respublikasining ―Davlat tili haqidagi‖ qonuni qabul qilinganligining o‗ttiz yilligini keng 

nishonlash to‗g‗risida‖gi  PQ-4479-son qarorning qabul qilinishi, ―O‗zbek tili bayrami kunini 

belgilash to‗g‗risida‖gi qonunning qabul qilinishi, ―O‗zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va 

mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‗g‗risida‖gi prezident farmonining e‘lon qilinishi 

kabilar fikrimizni dalillaydi. “Hozirgi kunda o„zbek tili hayotimizning barcha jabhalarida:  

davlat va jamiyat boshqaruvi, davlatlararo munosabatlar, ilm-fan, ta‟lim-tarbiya, tibbiyot, 

madaniyat va san‟at sohalarida keng qo„llanilmoqda, xalqaro minbarlardan baralla 

yangramoqda” [1]. Bu esa o‗zbek tilida so‗zlashuvchilar qatorida tilshunoslar qalbida ham faxr-

iftixor tuyg‗usini uyg‗otishi bilan birga  ular zimmasiga ulkan mas‘uliyat ham yuklaydi.   Davlat 

ta‘lim standarti ona tili ta‘limi oldiga “gap turlaridan, undalmali, kirish so„zli va birikmali, 

uyushiq bo„lakli, ajratilgan izoh bo„lakli gaplardan, qo„shma gap turlaridan, ko„chirma va 

o„zlashtirma gaplardan to„g„ri va o„rinli foydalana olish” [2; 6] qobiliyatiga ega bo‗lgan, “fikrni 
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mantiqiy izchillikda ifodalay oladi(gan), matnda tilning ifoda vositalaridan foydalana oladi‖ [3; 

5]gan o‗quvchini tayyorlash talabini qo‗yar ekan, bu ona tili va adabiyot fani o‗qituvchilaridan 

yuksak mahorat, bilim va ko‗nikma talab qilishi tabiiy.  

  Zamonaviy dunyoqarashga ega, mustaqil fikrlaydigan shaxsning shakllanishida ona tili 

ta‘limining, shu soha mutaxassislarining o‗rni beqiyos.  Joriy va avvalgi ona tili darsliklarida  

gap bo‗laklari, sodda va qo‗shma gaplar, ko‗chirma gapli qo‗shma gaplar, ularning uslubiyati 

haqida o‗z fikrini aniq va ravon ifodalash ko‗nikmalariga ega o‗quvchini tayyorlash uchun 

yetarli bo‗lgan ma‘lumotlar berilgan. Lekin nutq mukammal bo‗lishi uchun ba‘zan zarur 

bo‗luvchi,  o‗zganing fikrini nutq jarayoniga olib kirish vositalaridan  biri bo‗lgan o‗zlashtirma 

gaplarga oid darsliklardagi nazariy bilimlarni yetarli deb bo‗lmaydi. Ma‘lumki, o‗zganing fikri 

nutqqa  ko‗chirma va o‗zlashtirma gaplar vositasida olib kiriladi. Ko‗chirma gapli qo‗shma 

gaplar, ularda tinish belgilarining qo‗llanilishi, uslubiyati haqida  nazariy ma‘lumotlar 5, 9, 10-

sinf darsliklarida keltirilgan. O‗quvchi 5-sinf  darsligidan ko‗chirma gapli qo`shma gap, undagi 

tinish belgilarining qo‗llanilishini to‗liq o‗zlashtirishi rejalashtirilgan [4; 66-70]. 9-sinfda 

ko`chirma gapli qo‗shma gaplarga oid  5-sinfda olgan bilimlarini yana takror o‗rganadi [5; 78-

83].   

  O‗quvchi ko‗chirma gapning uslubiy xususiyatlarini 10-sinfda o‗rganishi ko‗zda 

tutilgan[6; 93-95].  Ko‗chirma gaplar haqida darsliklarda mukammal nazariy ma‘lumotlar takror-

takror (5- va 9-sinf darsliklari) berilgani holda muhim uslubiy vosita hisoblanadigan o‗zlashtirma 

gaplar haqida qisqa ma‘lumotlar bilan kifoyalanilgan [5; 85-87]. Ko‗chirma gapning 

o‗zlashtirma gapga aylanish jarayonidagi o‗zgarishlar  haqidagi nazariy bilimlar                9-

sinfning 3-nashrida  nisbatan to‗liqroq keltirilgan edi [7; 82-86]. Lekin mualliflar to‗rtinchi 

nashrda bu ma‘lumotlardan foydalanmaslikni ma‘qul hisoblashgan. Holbuki, quyi sinf 

darsliklarida ham o‗zlashtirma gap haqidagi mukammal nazariy ma‘lumotlarga soat 

ajratilmagan. Fikrimizcha, 9-sinf darsligida ko‗chirma gapli qo‗shma gaplar haqidagi mavzular 

o‗rni ( 5-sinfda bu turdagi gaplar mukammal o‗rgatiladi) o‗zlashtirma gap haqidagi nazariy 

ma‘lumotlar bilan to‗ldirilishi maqsadga muvofiq edi. Albatta, mualliflar buni (o`zlashtirma gap 

haqidagi 9-sinf darsligining 3-nashridagi ma`lumotlarning 4-nashrda chiqarilishi nazarda 

tutilmoqda) zamonaviy tilshunoslikda ―grammatikadan qochish‖, bevosita hayotda muhim 

hisoblanmaydigan ―keraksiz‖  bilim berishdan tiyilish tamoyili yetakchilik qilayotganligi bilan 

izohlashlari mumkin.  Professor Baxtiyor Mengliyev aytganidek: “Ona tili darsliklariga yillar 

davomida kirib qolgan va “ishlamaydigan”, ta‟limiga davlat mablag„i, o„quvchining vaqti va 

ota-onaning puli behuda sarflanayotgan... mavzularni‖ [8] ajratish, ulardan voz kechish lozim.   

O‗zlashtirma gaplar esa  ko‗chirma gapli qo‗shma gaplar qatorida darsliklarda izohlanishi zarur 

bo‗lgan  ―ishlaydigan‖ bilimlar sirasiga kiradi. Chunki zamonaviy tilshunoslik o‗quvchida 

muayyan nutq vaziyatida lisoniy imkoniyatlardan eng ma‘qulini tanlay olish va shu orqali nutqiy 

samaradorlikka erishish ko‗nikmasini shakllantirishga e‘tiborni qaratmoqda. Bunda o‗quvchi 

nutq vaziyati, sharoiti, tinglovchining kayfiyati, yoshi, jinsi, hatto ijtimoiy kelib chiqishini ham 

hisobga olishi muhim hisoblanadi.  

Shu o‗rinda o‗zlashtirma gaplarni ham o‗rinli, to‗g‗ri, nutq vaziyatiga mos holda qo‗llash 

nutq jarayonidan ko‗zlangan maqsadga erishishda, nutq jarayoni samaradorligi oshishida muhim 

ekanligini ta‘kidlamoqchimiz. Shu sababli fan o‗qituvchisi ko‗chirma gapli qo‗shma gapning 

o‗zlashtirma gapga aylanish jarayonidagi nafaqat grammatik o‗zgarishlar (ko‗chirma gapli 

qo‗shma gapning sodda gapga aylanishi, ko‗chirma gap kesimining vositasiz to‗ldiruvchiga, 

undalmaning vositali to‗ldiruvchiga, so‗roq, buyruq gaplarning darak gapga aylanishi, muallif 

gapi kesimining o‗zgarishi, ko‗chirma gap tarkibidagi undov so‗zlar va kirishlarning tushirilishi 

kabilar)ni, balki o‗zlashtirma gaplarni qayerda, qanday qo‗llash so‗zlovchi uchun nutqdan 

ko‗zlangan maqsadga erishishda muhimligini  ham qo‗shimcha ma‘lumot sifatida  tushuntirishi 

lozim. Yuqorida keltirilgan grammatik o‗zgarishlar haqida 9-sinf darsligining 3-nashrida to‗liq 

ma‘lumot berilgan. Lekin lisoniy imkoniyatlarning voqelanishida nolisoniy imkoniyatlarning 

hamkorligi, qolaversa, amaliy samaradorlik bilan bog‗liq bo‗lgan ko‗chirma gapdagi undov va 

kirishlarning o‗zlashtirma gaplarda nima sababdan tushirilishi darslikda ham, qo‗llanmalarda 
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ham izohlanmagan. Undov so‗zlar asosan his-hayajonni, kirishlar esa gapda ifodalangan fikrga 

so‗zlovchining munosabatini bildiradi. O‗zganing his-hayajonini, uning ma‘lum bir fikrga 

munosabatini ―o‗zlashtirish‖ mumkin emas. Chunki fikri o‗zlashtirilayotgan shaxs his qilgan 

og‗riq, rohat, afsuslanish, achinish kabilarni uning fikrini o‗zlashtirayotgan shaxs his eta olmaydi 

va, tabiiyki, nutqqa olib kirolmaydi. Ana shu ilmiy xulosalarni ham fan o‗qituvchisi  qo‗shimcha 

ma‘lumot sifatida izohlasa, o‗quvchida o‗zlashtirma gaplar haqida mukammal tasavvur paydo 

bo‗ladi. Ko‗chirma va o‗zlashtirma gaplardan o‗rinli va to‗g‗ri foydalanish qanchalik muhim 

ekanligini  ―Alpomish‖ dostonida   Boybo‗rining zakot haqida aytgan gaplari, uni 

mahramlarning tinglovchiga (Boysariga) yetkazib borishi vaziyati bilan izohlashga harakat 

qilamiz: ―Bul so„zni (baxil va saxiy haqidagi fikrlarni – J.I.) Boybo„ribiy Hakimbekdan eshitib, 

fikr qilib: “Men o„n olti urug„ qo„ng„irot elining ham boyi bo„lsam, ham shoyi bo„lsam, men 

kimga zakot beraman. Mening davlatimda yolg„iz inim Boysari baxillikka chiqib ketmasin”, - 

deb o„z ko„nglida: “Boysaribiy menga zakot berishi kerak ekan”, - deb o„yladi. O„ylab: 

“Boysariga boringlar, Boysari o„z rozichiligi bilan bir chichqoq uloqni zakot deb menga bersin. 

Zakot o„rniga o„tar-da, Boysari baxil bo„lib, baxillikka chiqib ketmasin”, - deb o„n to„rt 

mahramni buyurdi... Boysari bulardan yo„l bo„lsin, qilib savol so„radi. Mahramlar savolga 

javob berib aytdi: “Biz akangdan kelgan zakotchi bo„lamiz, bugun bizlar sening molingni zakot 

qilamiz”” [9; 12]. Mana shu o‗rinda  Boybo‗rining  fikrini mahramlar nutq vaziyati   (Boysari 

“Ko„kqamish ko„lida baxmal o„tovni tikib, shu o„tovning ichida hamma boyvachchalar bilan 

qimiz ichib, shag„al (qattiq) mast bo„lib” o‗tirgandi), tinglovchining jamiyatdagi o‗rni (Boysari 

shoy(shoh)ning yakka-yu yagona ukasi edi), dunyoqarashini hisobga olmay, noto‗g‗ri talqinda 

o‗zlashtirma gapga aylantirilishi asardagi asosiy voqealarni boshlab berishga, aka-uka o‗rtasida 

nifoq paydo bo‗lishiga sabab bo‗lganligi fikrimizni dalillaydi.  

Bugungi ona tili ta‘limi tizimi nutqiy samaradorlikni ta‘minlash yo‗lida rivojlanayotganligi 

o‗quvchilarda lisoniy imkoniyatlar voqelanishida nolisoniy omillarni hisobga olish 

ko‗nikmalarini shakllantirish muhimligini ko‗rsatadi. Bozor munosabati sharoitida mustaqil 

ijodiy firlaydigan, tadbirkor shaxsni voyaga yetkazish talab etilayotgan ekan, bunda ona tili 

ta‘limi yetakchilik qilishi tabiiy.  O‗zganing fikrini muayyan nutq vaziyatida tinglovchi uchun 

ham, so‗zlovchi uchun ham samarali tarzda yetkazib berishda o‗quvchidan o‗zlashtirma va 

ko‗chirma gapli qo‗shma gaplarga oid mukammal bilim talab etiladi. Shunday ekan, ona tili 

darslarida mazkur mavzular dolzarbligini hisobga olgan holda, har bir o‗qituvchi bu mavzularga 

oid qo‗shimcha ma‘lumotlar bilan o‗z darslarini boyitishi maqsadga muvofiq. Zero, o‗zganing 

fikrini tinglovchiga yetkazishda barcha lisoniy (gap mukammal tuzilishi, jumlalar va so‗zlar 

to‗g‗ri qo‗llanishi, talaffuz me‗yorlariga amal qilinishi) va nolisoniy (tinglovchining yoshi, 

jamiyatdagi mavqeyi, kayfiyati, nutq vaziyati, jinsi) omillarni hisobga olishi nutqiy 

samaradorlikni ta‗minlovchi, insonlararo munosabatlarni muvofiqlashtiruvchi vositalardandir. 

Ko‗chirma va o‗zlashtirma gaplarga oid mukammal bilimlar o‗quvchi ongida shakllanishida   

ona tili va adabiyot fani o‗qituvchilarining fidokorona mehnati muhim.  Chunki ―Kelajak 

avlodimiz taqdiri, butun millatimiz, xalqimiz, davlatimiz taqdiri muhtaram muallimlarga 

bog‗liq‖ [10].    
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Тҥйіндеме. Бҧл мақалада Кҽрібаева Азиза Ҿтегенқызының  зерттеулеріндегі 

халықаралық терминдердің қолданысы  қарастырылған. 

Резюме.  В данной статье рассматривается использование интернациональных 

терминов в исследованиях Карибаевой Азизы Отегеновой. 

          

  In our research work, I aimed to comprehensively consider the use of international terms 

in the research of Aziza Karibayeva and analyze the terms in the works of the scientist Tolegen 

Aybergenov. 

         Linguistics is mainly the science of language, which is why it is also related to the Social 

Sciences. As language is the most basic essential tool of society, it is also the study of humanity 

and society. The United States is also recognized as a historical heritage of the language – 

collective. For example, according to the foreign scientist E. Sepir, "culture shows what society 

thinks and does, and language shows how it thinks." Since natural language is the most 

important sign system, linguistics is formed as a semiotic discipline. 

         The use of international terms in our language is a limitation of the ability of our native 

language. Therefore, it is necessary to speak in our native language, using these terms as much as 

possible, the internal capabilities of our language, - says U. Aitbayuly. 

         Generally speaking, there are two ways in which the terminology of any language is 

formed. One of them is the language of each nation, the other is the language of other peoples. 

         According to the opinion of the terminologist Danilenko V. P. about this phenomenon, "in 

the process of transferring a word to a term, as a result of expressing another concept, the 

homonym arises - a phenomenon of word exchange, and the simultaneous functioning of a word 

in two systems is a two – way function of a word, - it is necessary to consider such a lexical layer 

separately from the first" [1,29]. 

         At the same time, the terminologist – scientist Sh.Kurmanbayevich summarizes and groups 

the proposed principles of the formation of terms and proposes two scientific principles. 

       One of them is the most rational use of the lexical richness of the Kazakh language and the 

methods of Word formation, the other is the perception of terms from another language, which is 

http://www.xabar.uz/
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an external source of the formation of terms: perception of terms from related Turkic languages; 

perception of terms from languages that do not have kinship affinity", – suggests. . If we follow 

the principles of a terminologist –scientist in creating a term, the input terms will be translated 

into Kazakh, and the Kazakh terminology will become national. [2,23]. 

    The Greek word" pragmatics " comes from the concept of pragma – leopard is a preposition, 

and pragmatos is an action. In science, this term is one of the most widely used in the Kazakh 

language, which appeared during the years of independence. 

    "Pragmatics" -the term was coined in the 30s of the XX century by Ch. He divided semantics 

into sign-to-object relationships (semantics), sign-to-sign relationships (syntactics), and speaker-

to-sign relationships (pragmatics). 

    Currently, three parts of linguosemiotics are considered. Semantics-reflects the reality of the 

word. Pragmatics is an expression of the opinions, assessments, intentions of speakers, and 

Syntagma is a sphere of formal formulation, - says A. Salkynbay [3,190]. 

    According to ferdenand de Saussure, syntagmatic and paradigmatic relations define the 

language system. Therefore, the elements are lined up one after the other, forming the Syntagma 

of the language chain. They are interrelated, and in order to determine these relations, a special 

breakdown is carried out in the text or in the sentence. In the text, units of language exist, and in 

the system – a paradigm [4,36.]. 

         To understand language as a system of signs, it is necessary to understand the paradigmatic 

and syntagmatic nature of its units. In this regard, the provision of definitions, taking into 

account the relationship between syntagmatics and paradigmatics, is a complex theoretical 

problem in linguistics, including in terminology. 

         Currently, the study of terminology within the framework of the emerging paradigm of 

linguistic conceptology at the intersection of linguoculturology and cognitive linguistics leads to 

significant scientific results. 

         According to the Russian scientist D. S. Lotte about incoming terms, "the perception of 

incoming words in the finished form is easier than in other languages." [5,36.]. 

         This simplification led to the introduction of unreasonably many terms in Russian scientific 

and technical terminology. These terms entered the Kazakh language through the Russian 

language from English. For example, waterpolo - water polo – water polo,connoe polo – horse 

racing, etc.these terms are isolated from common words – in pronunciation and personality.  

Therefore, it is necessary to find as many alternatives as possible to non-input terms in our native 

language, or to accept them subject to the internal laws of our language. For example, finish – 

finish, start – shelf, piedestal – pedestal, side – saddle, etc. 

         To obtain international terms formed in the literary language without translation into the 

Kazakh language as they are. For example: terms such as Revolution, surgery,etc. But we got the 

term "revolution" on the basis of independence, replacing our language with the influence of the 

neighboring Uzbek language as "Revolution". This word, although not in the Kazakh language, 

passed through the language of representatives of other nationalities sitting on the Kazakh land. 

For example, in Taraz there is an array called "Tonkurush". It comes from the Uzbek word 

"tonkurush", and in the Kazakh language it is "coup". For example, the October Revolution – 

previously referred to as the October Revolution in a semi-tracing paper, but even after the fall of 

Soviet power, it was used as an "independent state", "independent country", "sovereign country". 

         Thus, in the process of translating terms into Kazakh, it is necessary to form them in our 

native language, preserving the term properties, without prejudice to the interests of our 

language. Only in this case will we be able to develop and form our national terminology in the 

right direction with the help of real equivalents of terms in our language. 

        This is because a word or phrase can take on a term character only if the main requirement 

of the term – brevity, consistency, accuracy-is observed or translated correctly. 

    Speaking about the specifics of the formation of terms in the English language, we first need 

to define the concept of term and terminology, since before a deep understanding of its meaning 

and content, it is difficult to distinguish even its definition. 
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         In principle, any word can be a term, but it depends on its special function.In production 

conditions, the terms are used in the calculation of the means of interaction of a certain group of 

people. 

         And the creation of terms has a great influence on the creation and development of our 

national terminology. As a result of this, the indigenous words of our language will be renewed, 

and our national terms will develop in every possible way 

         At the same time, we remember the words of Academician A. T. Kaidarov, who was a 

supporter of Kazakh terminology. "There are not a few words that were in the eyes of the 

ancients, their meaning was preserved, and then fell into oblivion, or in our dusty language, we 

can revive them, update them and create them for the needs of the language," says A. Kaidarov 

[6,26]. 

         Based on the opinion of scientists about the term, any people have their own history, 

culture, customs, their own civilization. Currently, the study of the worldview, culture of the 

people, and the problems of language is one of the most pressing problems in linguistics. One of 

these areas is the field of linguoculturology. On the need to study the culture and language of the 

nation, scientist zh.Mankeeva notes: the study of the language of the nation is very necessary for 

the field of terminology. After all, in the period of modern independence, the period of formation 

and further development of national terminology [7,26]. 

         From this point of view, we can single out the formation and development of terms in the 

Kazakh language only during the period of independence :  

I. 1990-2000 state of creation of Kazakh terms in the first period of independence; 

II. 2000-2010 the period of formation of Kazakh terms; 

III. 2010-the stage of development to the present day; 

         At the first stage, term words in our language began to be translated into Kazakh. But 

although many of them are formed in our language as new uses, they do not find their place in 

the consciousness of the people. 

         Academician A. T. Kaidarov is a scientist who pays special attention to Kazakh 

terminology. In his work" a new look at Kazakh terminology", he said that there are three pillars 

of the Kazakh language, and" first of all, writing and drawing should be correct, because this is 

the golden bridge between generations." 

         Onomastics is a monument to the Earth, and terminology is a source of its enrichment, 

renewal, – says the reason why the issue of terminology should be revised today [6,26]. 

         First of all, every civilized country should pay special attention to the mirror of scientific 

and technological progress-terminology, determine its direction and observe trends in accordance 

with the requirements of the time. 

         Secondly, if the Kazakh literary and written language is the basis of the state language, the 

language of terminology and science should be the basis of it, and all the innovations in our 

spiritual and cultural life should be alert. 

         Therefore, the state language is about the present and future of our literary language, 

measured by the regularity, stability and breadth of use of terminology. 

         Third, Kazakh terminology-due to various circumstances, today it is in crisis. His scientific 

principles guide a new trend, and instead of going ahead, he pulls back. 

         As a result, chaotic, mass actions began to be allowed, such as the creation of a term and its 

replacement, substitution, as everyone knows. The scientist, pointing out the main reasons for 

this, proposes principles regarding the consideration of terms in accordance with that time [6,31]. 

         In the first years of independence, the translation of any Russian word is considered new 

uses in our language, that is, neologisms 

         For example, art is one of the main goods of the Kazakh people. Therefore, in the Kazakh 

language, national terms of the Kazakh language can be found on the pages of publications 

related to the field of art. For example, painting, painting, workshop, painting, painting, master 

of art, collector, collector, stroke, landscape, fine art, etc.these terms are known only to 

professionals in the field.  Many do not even know what such a term is. 
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         Therefore, it seems that it is time for each industry to systematize its terms, to consider the 

features of their creation. After all, under the influence of independence, many terms in our 

language have been translated into Kazakh and presented as terms, whether they make sense or 

not. But all this was not accepted in the Memterminkom as a term. Most industry terms come 

from the pen of scientists, practitioners in different fields. It is difficult to say that not all industry 

specialists are well versed in the methods of Word formation of the National Language, 

linguistic patterns, the specifics of the combination of sounds and the use of attachments, the 

ability to combine words. Moreover, creating a rational name is a complex work that requires a 

lot of elegance and creativity. Therefore, in terminology, there are Terms – words that do not 

meet the laws of Word formation. 

         As for the principles of creating terms, it was first introduced by a well-known specialist of 

Kazakh linguistics K. Zhubanov. If we take his principles on the formation of terms in our 

language, given before the dictionary on the basis of the terminological concept, we should take 

international terms that are formed in the literary language without translation into the Kazakh 

language as they are. For example: terms such as Revolution, surgery,etc. 

         For this reason, the lyrics of T. Aybergenov are considered one of the main sublime lyrics 

in Kazakh poetry. After all, in addition to Kazakh words, international terms are also widely 

used here. The reason why the poet included such terms in poetry was that the vocabulary of that 

period was composed of borrowed words and terms from the Russian language, and the scientific 

language was expressed in Russian terms. Therefore, the poet used Russian words in his 

devotional poems, even in the general folk vocabulary[8,26]. 

 Because it was a requirement of the era. For example,  in the dedication poem to 

Professor Aziza Nurmakhanova, the poet 

"I'm sorry," he said.,  

The bright Virgin talent in you.  

Yesterday's respected minister,  

Today's thoughtful doctoral student. 

These words, in the era of Tolegen, are a new concept, that is, International words, a 

word that directly entered the Kazakh language from Russian. After all, the poet directly 

indicated the words in international terms, which have no Kazakh equivalent and cannot be 

translated. Some words that entered our language, through the Russian language, also occupied a 

wide place in the poet's work. For example: 

Let's go to the waltz,  

I knew the name and went to ask.  

Maria  that listen secret  from feeling 

To the benefit of the body of your disappointment,  

You will not leave your lungs. 

Here the words" waltz"," Aria", mainly through the Russian language, entered directly 

into the Kazakh language, are musical terms. "Aria" is an Italian word that, in its meaning, is 

derived from an episode in which the opera was completed, performed by one singer, 

accompanied by an orchestra. 

And the word" waltz " comes from French and German words. "Dance", which 

developed and gained fame in the 2nd half of the XIX century. And he skillfully used the 

Russian words" in the body "and" in tons " in a satirical way, mixing them with native Kazakh 

words in the sense of not being disappointed or offended. 

In the era of Tolegen, the first cosmonaut to fly into space was Yuri Gagarin. In the same 

era, his lyrical poem "cosmonaut monologue" was written. In the Kazakh lexicon, in that era, the 

words cosmos, cosmonaut, Cosmodrome were new words, and in the work of Tolegen, the 

Kazakh equivalent of "Cosmos", "cosmonaut" appeared. For example: 

If you are, you are in the bosom of your homeland, 

As for me, I am in invisible space. 
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In the modern era, we use "space", "cosmonaut", "cosmonaut" as a new neologism. It 

turns out that he used these terms 40 years ago with his skill.In the works of Tolegen, the role of 

International words that came from the Russian language is great. For example: 

My last name and first name are written, 

This is my number and my pechat 

Truly devoted to the motherland, 

I am one in a million. 

- says the poet. 

In his work, in the absence of a Kazakh equivalent of Russian words, the poet used the 

above words surname, number, pechat, million, etc.as international terms.  Among the words 

from the Russian language, some were used with phonetic changes, while others were used 

directly in the same form, or modified in accordance with the laws of the Kazakh language. For 

example: 

You are the man of my soul, the blight, 

You are my most interesting market. 

- at the same time, the poet uses the Kazakh equivalent of the Russian word "zharminkemsyn" in 

the meaning of "kuanyshymsyn". And he used the word" you are my market "to mean" you are 

like a crowd " or "you are one to many". The word" zharmenke "is introduced into our language 

through the Russian word" yarmarka", and the word" Bazar " is formed from the independent 

Persian words Baz - gate and AR-at each end. Previously, the market was not inside the city, but 

in front of the entrance gate to the city.Based on the experience of the above countries in the 

formation of National terms, we believe that Kazakh National terms can also be formed in this 

way. In a word, there are terms that have different meanings in different places. 

Therefore, when translating the term, it is necessary to translate correctly, according to 

the meaning, and if an alternative is not found, use from the Russian variant.Any term does not 

need to translate words. After all, it can be International words that are far from the Kazakh 

concept. We think that it is better to take international terms as they are, without saying Russian 

words, foreign words. 

In conclusion, we will say the following: after all, foreign words are made up of term 

words. For this reason, a person who knows the term understands the word foreign country. 

Since this word has become an international term, it is understandable to everyone. "I don't 

know," he said. Instead, you should learn to speak English. 

But the terminology varies with time. Therefore, the words that we used earlier in the Kazakh 

language did not change in meaning, but only in terms of naming, they took away the names of 

Russian terms and foreign terms. 
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ІІ СЕКЦИЯ 

ҚАЗІРГІ ФИЛОЛОГИЯ  ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УДК: 82/821. 

 

ТӚЛЕПБЕРГЕН МӘТМУРАТОВТЫҢ ЭПИКАЛЫҚ ПОЭЗИЯСЫНДА  

ОБРАЗЛАР ТИПОЛОГИЯСЫ 

 

БЕКБЕРГЕНОВА М.Д. 

Ҽжинияз атындағы Нҿкис мҽмлекетлик педагогикалық институты, Қарақалпақ ҽдебияты 

кафедрасы доценти, филология илимлериниң кандидаты 

Қарақалпақстан Республикасы, Нҿкіс қ. 

 

 Резюме. В данной статье изучаются вопросы типологии образов в зпической поэзии 

Т.Матмуратова. В сравнительно - типологическом аспекте анализируются образы Родины, 

матери, женщины, родной земли.А также рассматриваются вопросы добра и зла, 

нравственности, чистоты, человечности, благородства, преданности.. 

          Summary.  The article discusses the issue of studying the typology of images in the epic 

poetry of the writer T.Matmuratov in the science of Karakalpak literature. Poetry focuses on 

issues of good and evil, friendship and enmity, hatred and conscience. In particular, in the poems 

of T. Matmuratov "Loyalty", "Russian pain", "The heart of a good man" questions of the 

typology of the image were considered. 

 

 ХХ ҽсир қарақалпақ ҽдебиятының белгили сҿз шеберлериниң бири Тҿлепберген 

Мҽтмуратовты, кең жҽмийетшилигимиз арасында пидайы инсан, ҥлкен адамгершилик 

қҽсийетлерине ийе кҿрнекли устаз болып, жоқары адамгершиликти, ар-ҩуждан, 

жақсылықты, сап муҩаббатты жырлайтуғын жыллы лиризмге толы, нҽзик сезимтал 

поэзиясы менен оқырманлар қҽлбинде ҿз орнына ийе уллы шайыр сыпатында жақсы 

билемиз. Оның бул инсаныйлық пазийлетлери ҿз шығармаларында айрықша кҿзге 

тасланады. 

Шайыр поэзиясы 60-70-жылларға келип ҽдеўир раўажланыў шоқкысына жетти. Ол 

ҿмириниң ақырына шекем лирикаға, поэзияға садық қалды, кҿп ғана қосықлар, поэмалар 

жазды, аўдармалар иследи. Шайыр қысқа ҿмирини ишинде «Ақ терек пе, кҿк терек» 

(1964), «Лирика» (1966), «Гҿззаллық оянды» (1970), «Айсанем» (1973), «Ашылысыў» 

(1977), «Арзыў шҽмени» (1981), «Жақсылық сарайы» (1986), «Жулдызлар жанар» (1989) 

қосықлар ҩм поэмалар топламларын мийрас етип қалдырды.  

Тҿлепберген Мҽтмуратов поэзиясы,  идея-тематикалық жақтан жҥдҽ рҽнбҽрең ҩам 

кеўилге қонымлы. Оның қосықларында тҽбият, туўылған жер, ана ўатан темасы айрықша 

бир йош пенен жырланады. Солар қатарында  «Ана-жер толғаўы», «Ана жердиң гиясы», 

«Жуўсан», «Туўылған мҽканға», «Саратан», «Ақтал», «Кҿклем қосығы»сыяқлы 

қосықларында  Ўатан уллылығын, туўылған ҥлкениң гҿззал тҽбиятын образлы баян етеди. 

Мысал: «Қара таллар» қосығында 

 «Сырласым-қара таллар, 

 Бир нҽрсе сыбырлаған, 

 Астында ақ отаўлар, 

 Шымшықлар жуғырлаған»[1,71], 

-деп жырлап. шайыр ана тҽбияттың усы гҿззал келбетинен тҽсирленеди. 

«Жап-жасыл, жасыл, жасыл» қосығында сҿз шебери  киндик қаны тамған қҽдирли 

ата мҽканын тҿмендегише тҽрийп етеди: 
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 «Шыртылдар қаўынлары, 

 Тийсе, тек шытнарман» деп, 

 Шабдалы дртке дри, 

 Жийдеси шықлардан кҿп… 

 Жап бойы тереклери, 

 Ийилип ойға шҥмген, 

 Аҩ, мени ҿскен жерим, 

 Аҩ, мени қыймас ярым»[1,74] 

         Т.Мҽтмуратов дҿретиўшилигине тҽн жҽне бир сыпатлы белгилердиң бири 

адамгершилик, инсан қҽлбиниң тазалығы мҽселесси. Оның поэзиясындағы лирикалық 

қаҩарман қҽлбинде, ҿмирге қуштарлық, жақсылыққа жаны қумарлық, жаманлыққа қарсы 

гҥрес, улыўма ҿмирге философиялық ой менен қараў сыяқлы жоқары адамгершилик 

идеялары толық жҽмлеседи. Мысалы, шайырдың инсаныйлық идеяға қурылған «Сҥйенеди 

адамға адам» қосығында: 

«Қапаланып тартқанда жҽбир, 

Сҥйенеди адамға адам, 

Қуўаныш та жалғызға аўыр. 

Сҥйенеди адамға адам, 

«Ғайры демей миллетин, ултын, 

Алыс демей мҽканын, журтын 

Ҽне, сҿйтип, бийғрез бийпул, 

Сҥйенеди адамға адам» [2,96]- 

деген қатарларда пҥткил адамзатқа тҽн болған сырлы сезимлер мазмуны ашып бериледи. 

Т.Мҽтмуратов эпикалық поэзияда да бир қанша жетискенликлерге еристи. Ол 

«Перийзат», «Айсҽнем», «Урыс дҽртлери», «Садықлық», «Ғаррының ҽңгимеси», «Мениң 

жулдызым», «Жақсы адамны жҥреги» сыяқлы бир қатар лирикалық, лиро-эпикалық, 

драмалық поэмалардың авторы. Оның «Айсҽнем» , «Перийзат» поэмалары лирикалық 

поэмалар болып табылады. Муҩаббат темасы бул еки поэманы да тийкарғы сюжетлик 

ҿзегин қурайды. «Садықлық», «Ғаррының тҽғдири» поэмаларында болса конкрет 

қаҩарманлар образын эпикалық жобада ашып бериўге умтылыўшылық бар. Жҽне бир 

кеўилге қонымлы дҿретпелериниң бири болған «Садықлық» поэмасында урыс 

дҽўириндеги жас шаңарақ ийелери, жҥреги муҩаббатқа толы еки жас Гҥлзийба менен 

Қунназардың тҽғдийри сҥўретленеди. Гҥлзийба ел-журтының азатлығын қорғаўға кеткен 

сҥйикл яры Қунназардың қазаланғанлығын еситип, оннан  «қара қағаз» алса да, оны ҿмир 

бойы кҥтедиўден шаршамайды, перзентин жалғыз басы менен камалға келтиреди. 

Поэмада Гҥлзибаның сабырлылығы мҽртлиги, адамгершилик усаған пазыйлетлер оны 

турмыс қыйыншылықларына қарсы тҿзимли гҥресинде айқын сҽўлелениў табады: 

«Ҥйге жҥр, деп ҽке келди, 

Ҥйге жҥр, деп шеше келди, 

Баўырына басып улын 

Жесир кҥни кеше берди. 

Жаўынгердиң шаңарағын 

Жығып қалай кетермен деп, 

Оны бала-шағаларын 

Қыйып қалай кетермен деп» 

«Кҿз алдына елеслетип, 

Яр дийдарын сағынады. 

Яры жоғы тур-аў ҿтип 

Басқа бҽри табылады» 

«Қой, кеўилим, ҽззи болма, 

Қапаланып, қамықпағыл,  

Қуўанышқа қанат қомла, 
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Яр кҥтиўден жалықпағыл».[2,121] 

          «Қунназарды хатлары» бҿлиминде Ўатан ушын душпанға қарсы шығып, қолына 

қурал алған жаўынгер жигит келбети оның елге, халыққа, Ўатанға, ата-анаға, сҥйикли 

ярына, перзентине деген муҩаббат сезимлерин ашып кҿрсетиў арқалы кҿркем 

жасалынады: 

 «Атланғанман жаўларыма 

Жеңиў ушын, сҥйиклим. 

Атланғанман жаўларыма 

Сени ушын, сҥйиклим, 

Сен қарай бер жолларыма 

Мени ушын, сҥйиклим»[2,130] 

         Тынып-тыншымас шебер қҽлемкеш Тҿлепберген Мҽтмуратов 1985-жылы «Мениң 

жулдызым» поэмасын китап оқыўшыларына усынды (Ҽмиўдҽрья, №3). Шығарма 

ўақыялары Биринши адам, Екинши адам, Ҥшинши адам, Қуяш, Ҽбеший рух, Халайық ҩм 

Феникс тиллеринде сҿз етиледи. Поэмада Биринши адамның ана-жер ҩаққындағы 

толғаныслары терең мазмунға ийе. Мысалы:  

«-Жер-айым бесик ғой, билиўиң дҽркар, 

Барлық адамзатты тербетип атыр. 

Оннан камал таўып нешше ҽўладлар, 

Оның қушағында ержетип атыр». 

Биринши адам поэмада планетада парахатшылық, келешек ушын гҥресшең 

сыпатында кҿзге тасланады. Екинши адам ҿз пайдасын ғана ойлап, басқаларға кҿримсиз 

нҽзер менен қатнас жасайды. Мысалы: 

«-Айтпақшы тағы да ядыма тҥсти, 

Алтын жҥзигимди жоғалтып алдым, 

Гҽп қылып қҽйтемиз жерди, урысты, 

Ҿзиме жетеди, ҿзимниң қайғым… 

Поэмада Биринши адам арқалы ортаға тасланған ана-жерди қҽдирине жетиў, оны 

кҿздиң қарашығындай сақлаў, салқын урыс-ядро апатшылығыны алдын алыў ҩаққындағы 

баслы идеяны шҽртли абстракт символлық персонаж саза толықтырып турады. 

Саза арқалы жерди адамзат ушын қҽдирлилиги белгиленеди: 

«-Сен ҿзиңсең тиришилик уясы, 

Ҿмир болып таўланады мың ирең. 

Барлығы да сум урысты салдары, 

О, Ана-Жер, гҥңирең, сен гҥңирең». 

Поэмада инсаниятты дослық, тилеклеслик, аўызбиршиликтей уллы сезимлерине 

ҩеш қандай кҥш қарсы келе алмайтуғынын тҥсинип, ҩеш қарсы илҽж ислей алмай ҩарып-

шаршаған ҽбеший руўхтың ҽбигер руўхый ҩалатын тҿмендегише тҽрипленеди: 

«-Жаманлық жолынан ҩҽммеси безип, 

Жақсылық жолына ҩҽмме қосылар, 

Кеўлимди ўайранлап, баўырымды езип, 

Жанымды жегидей жейди усылар». 

Жанрлық жақтан бул шығарманы драмалық поэма ретинде баҩалаўға болады. 

Қаҩарманларды монологлары, диалоглар ҩҽм прологлар арқалы тарийхый ўақыялар 

ҩаққында пикир билдириледи: Эйнштейнни тҽғдири, Америкада, Германияда жҥзеге 

келген сиясий шараят жҿнинде мағлыўмат бериледи. Шайырдың шеберлиги поэмаға 

қаҩарман талаўда, образ жасаўда кҿринеди, ҿтмиш, ҩҽзирги заман ҩҽм келешек бир 

сахнада жҽмленеди, персонажлардың ўақыт жҽне кеңислик бойынша ҩҽрекетлери еркин 

тҽмийин етилген. 

Шайрдың «Урыс дҽртлери» поэмасындаа ХХ ҽсирдиң баслы тарийхый ҩҽдийселери 

тийкар қылып алынған, онда Урыс майыбы, Ақ жаўлықлы ҩаял, қара жаўлықлы ҩаял, 

почтальон тийкарғы қаҩарманлар сыпатында суўретленеди. Шайыр поэмада ҩҽр бир 
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қаҩарманның ишки кеширмелерин ҿзлериниң тилинде жҥрек дебдиўлери арқалы оғада 

исенимли ҩҽм кҿркем етип ашып бере алған. Мысалы, шығармада урыс майыбының 

монологы инсан кеўилин тербендиретуғын дҽрежеде шебер суўретленеди.. 

«Мен бийкарға оқлар атпадым, 

Мен бийкарға майып болмадым, 

Не суўларды кештим бапладым, 

Не отларды кештим, жанбадым…» [3,116] 

Ақ жаўлықлы ҩаял тилинен баян етилген сҿзлер сол дҽўирдеги ҩаял-қызларымыздың 

ишки дебдиўлери, сабыр щелеги толып тасса да, ҩеш жеңилмей, мҽртлик пенен 

шаңарағының шыраагын жандыратуғын инсаларды кҥтиў ҩалатлары образлы 

сҥўретленген. 

«Тҿрт жыл бойы кҿзлер тҿрт болып, 

Биз кҥткенбиз кеткен ерлерди, 

Кеўил сандығына дҽрт толып, 

Сағынғанбыз бесик тербеўди».[3,121] 

 «Жақсы адамны жҥреги» поэмасы да ҿзиниң ортаға қойған идеясының уллылығы 

менен айрықшаланып турады. Онда жақсылық ҩҽм  жаманлық арсында мҽнги  гҥресиў 

идеясы шебер суўретлеп берилген. Шайырдың жақсы адамлар халықты сҥйиўшилигине, 

иззет-ҩҥрметине бҿлениўи керек, олар ҿлсе де, олардың даңқы, иси ҿлмеўи тийис, деген 

уранды алға сҥреди. 

«Жақсы адамны жҥреги» (1983) поэмасы, айырым сыншылардың кҿрсетиўинше, 

драмалық поэма болып есапланады. Сюжетке тийкар етип алынған ўақыялар бес 

кҿринистен ибарат болып, адамлардың драмалық формадағы бетпе-бет сҿйлесиўи арқалы 

баянланып отырады. 

Поэманы биринши сахналық кҿринисинде сҥўретленгениндей емлеўхананың 

хирургия бҿлимине еки наўқас тҥседи. Биреўи автомашина авариясы ақыбетинен жулыны 

ҥзилген, бирақ жҥреги саў, соңынан ҿледи. Екиншиси жҥрек аўырыўына шалынып, ҿлим 

ҩалатында жатырған адам. Профессор операция жолы менен аўырыў жҥректи алып 

таслап, орнына жулыны ҥзилген адамның саў жҥрегин салажақ болады. Мийирбийке қыз 

буған қарсы турады. Себеби, жулыны ҥзилип ҿлген адам оны, мектепте оқытқан 

муғаллими, ол ҿмирде ҩҽр тҽреплеме билимли, адамгершиликли, жақсы адам сыпатында 

из қалдырған болса, ал, жҥреги аўырыў адам парахор, ҿзинен зорларға жағымпаз, ҿзинен 

ҽззилерге менмен, барып турған жаман адам еди. Жақсы адамның жҥрегин жаман адамға 

зая етиўге болмайды,-дейди биринши мийирбийке. 

Поэмада биринши мийирбийкениң образы ҩақыйқатлық, ҩадаллық, жақсылықты 

жыраўшы  қаҩарман сыпатында ҩҽр тҽреплеме исенимли сҥўретленген. Ол жақсы 

адамның жҥрегиниң бир нҽкас адамға ҿткерилетуғын хабарын еситиўден-ақ бул иске 

қатты қарсы болады: 

Кҿнип тураман ба, қҽйтемен енди? 

Яқ, мен булай етип қоймаўым керек, 

Ҩужданым бар болса, ҿз ролимди 

Ҩужданлы адамдай ойнаўым керек [4,83] 

Жоқарыда мысалда кҿрип ҿткенимиздей  мийирбийке ҿз хызметин ҩҽм парызын 

шын жҥректен, ҩадал атқарыўға ҩҽрекет етеди. Бирақ, профессор ҩҽм биринши шыпакер 

оны бул пикирлери менен есапласқысы келмейди. Поэманың тийкарғы конфликти де, 

мине, усы гҥреске, яғный поэма қаҩарманларының жақсылыққа, ийгиликли иске қатнасы, 

кҿзқарасына байланыслы келип шығады. Профессор ҩҽм биринши шыпакер, ҽсиресе бас 

шыпакер бул операцияны медициналық нызам кҿзқарасынан ийгиликли ис, ҽжайып 

жаңалық деп есаплайды. Жақсы адамның жҥрегиниң сырын жақсы билген биринши 

мийирбийке болса оларды бул ҩҽрекетин адамгершиликке қайшы келетуғын жынаятлы ис 

деп биледи. 
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Жақсы адамны тҽрбиясында болған биринши мийирбийкени де жҥреги, жаны таза 

жан,  жаманлыққа  қарсы турып қайтпай гҥреседи 

Бул жҥректи зая болғанын кҿрип, 

Ҿксип жылайын ба? Жыламайман, яқ! 

Оны бир нҽкасқа салғанын кҿрип, 

Мен қалай шыдайман? Шыдамайман, яқ![4,84] 

Деген менен, ол жақсы адамның жҥрегин ҿз денесинде қалдырыўға қанша ҩҽрекет 

еткени менен, профессор менен биринши шыпакер оны «Сен ҥйретпе, пухта бол ҿз 

исиңе!», «Сҿйлеме, бҽр-ҽй!», «Берман бер жҥректи, ҥйижаңғыр, ақмақ!» дегендей сҿзлер 

менен қуўып салып, ҿзлериниң ўазыйпалы жумысын бҽржай қылады. Ақыры, оларды (бас 

хирург, профессор Нурылла Нҽбиевтиң) «хызмети» менен жақсы адамны жҥреги парахор, 

нҽкас адам Зарымбет Ҽбеновтың денесине орнатылады.  

Шайыр қаҩарманлар образындағы усы сыпатлы белгилерди ашып кҿрсетиў арқалы 

поэма жуўмағында тҿмендегидей ҥлкен инсаныйлық идеяларды алға сҥреди: 

Жақсыны ҩҥрметлеңлер тири гезинде, 

Жақсы сҿзлерге ҩҽм гҥлге бҿлеңлер! 

Жҥрегине тийме, турсын ҿзинде, 

Ҩҽтте, ҿлгенде де жҽбирлемеңлер![4,117] 

Жуўмақлап айтқанда, Т.Мҽтмуратов ХХ ҽсирдиң 60-80-жылларындағы қарақалпақ 

поэзиясында ҿзинше жолы бар лирик шайыр сыпатында ғана кҿзге тҥсип қоймастан, 

эпикалық поэзияның шебери сыпатында да кеңнен мҽлим болды. 
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    Тҥйіндеме. Бҧл мақалада орыс тілінің мақал-мҽтелдерінің синтаксисінің негізгі 

сипаттамасы зерттелген. Негізгі анықтамалар беріліп, мақалдың жанр ретіндегі сҽті 

қарастырылды. Орыс мақал-мҽтелдерінің грамматикалық қҧрылымы мен фонетикалық 

сипатының негізгі ерекшеліктері кҿрсетілген. Сонымен қатар, орыс тіліндегі мақал-

мҽтелдердің негізгі белгілері зерттелді, олар, ең алдымен, мыналарды қамтиды: 

презентацияның қысқалығы, ойдың айқын кҿрінісі, кҥнделікті сҿйлеуде кең таралуы, 

белгілі клишелерді қолдану, мақал-мҽтелдің қҧрамдас бҿліктерінің қҧрамы мен тҽртібінің 

ҿзгермейтіндігі, ауызекі тілде ҽдетте дайын тҥрде кҿбейту, ҿрнектің тҧрақтылығы, 

бейнелеу жҽне экспрессивтілік. Сондай-ақ, жҧмыста ҽртҥрлі типтегі мақал-мҽтелдер 

жинақталған, олар синтаксистік конструкцияларға сҽйкес жіктеледі. Мақал мҽтелдер 

оларда қарапайым сҿйлем бар; бағыныңқы орны бар кҥрделі жҽне кҥрделі бағынышты; 

одақсыз кҥрделі сҿйлем; сызықша; қос нҥкте. Осы жіктемелердің ҽрқайсысына толық 

сипаттама берілген. Жіктеулерде ҧсынылған мақал-мҽтелдер синтаксистік сипаттағы 

конструкцияларына сҽйкес талданады. Осылайша, мақалада орыс тіліндегі мақал-
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мҽтелдердің негізгі аспектілері, олардың негізгі белгілері, ҽртҥрлі типтегі маңызды 

ерекшеліктері жҽне синтаксистік конструкциялар бойынша жіктелімдері толық 

қарастырылып, зерттелген. 

Summary. This article examines the main characteristics of the syntax of proverbs of the 

Russian language. The main definitions are given, the moment about the proverb as a genre is 

considered. The main features of the grammatical structure and phonetic character of Russian 

proverbs are indicated. In addition, the main features of proverbs of the Russian language have 

been studied, which, first of all, include: brevity of presentation, clear expression of thought, 

fairly widespread in everyday speech, the use of well-known cliches, the immutability of the 

composition and order of the constituent parts of the proverb, reproduction in colloquial speech 

usually in ready-made form, stability of expression, imagery and expressiveness. The work also 

contains proverbs of various kinds, which are classified according to syntactic constructions. The 

proverbs with the presence of a simple sentence in them are considered; compound and 

compound with a subordinate clause; an unconnected compound sentence; a dash; colons. A full 

description is given for each of these classifications. The proverbs presented in the classifications 

are analyzed according to their syntactic constructions. Thus, the article fully examines and 

studies the main aspects of the proverbs of the Russian language with their main features, 

important features of various kinds and classifications by syntactic constructions. 

 

Основным и самым главным средством общения между людьми считается язык. 

Именно он является в некотором роде орудием передачи собственных мыслей. Спомощью 

языка людям удаѐтся полноценным образом понимать друг друга, поскольку он выражает 

совершенно все мысли и чувства человека. Здесь важно отметить, что слова могут 

обладать самой различной смысловой нагрузкой, имеющей существенное значение при 

общении. Особенно ярким образом семантика проявляет себя в строевых единицах языка. 

По большей части к ним относятся такие афоризмы, как пословицы, поговорки, крылатые 

выражения и др. Это определено тем, что именно в них смысловое значение является 

неотъемлемой и важнейшей частью таких выражений. Данная работа посвящена 

собственно рассмотрению и изучению пословиц. 

В первую очередь, важно выяснить, что собственно такое пословица. В словаре 

Ожегова дано следующее определение: «Пословица - краткое народное изречение с 

назидательным содержанием, народный афоризм». Стоит также отметить, что пословицы 

содержат в себе многовековую мудрость, которая прошла через десятки поколений. 

Данные изречения призывают человека к обдумыванию своих действий, учат любви, 

заботе, стремлению к самосовершенствованию и развитию. Пословицы не теряют свою 

актуальность, их употребление зачастую встречается и в современной речи людей. 

Пословицы представляют собой один из самых любопытных жанров фольклора. Данный 

жанр особым образом выражает мысли, чувства, мудрость и опыт русского народа. 

Пословицы рассматривают и изучают многие специалисты данной области, однако 

множество моментов до сих пор остается непонятным до конца и загадочным. 

Различные использующиеся приѐмы в пословицах дают возможность обобщения 

выражений, практически поднять пословицу до уровня метафоры. Иначе говоря, 

превратить пословицу в так называемый типический эквивалент буквально бесконечного 

числа ситуаций. Можно говорить также о так называемом «пословичном стиле», который 

существует практически вне времени: традиционность является настолько важнейшей его 

чертой, что собственно мысль об «истоках» данных выражений кажется некоторым 

противоречивым моментом. 

Отдельным образом стоит выделить именно русские пословицы и рассмотреть их 

особенности. Русские пословицы образованы особым образом, они имеют собственную 

характерную для них структуру. По смысловой нагрузке данные выражения обладают 

способностью передавать множество точных мыслей, мудрости и опыта. Изучим главные 
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особенности языкового характера пословиц русского языка с точки зрения 

грамматического строя, лексических и фонетических аспектов. 

Кроме того, к главным признакам пословиц, которые являются фразеологическими 

единицами русского языка, относятся: сжатость и краткость изложения выражения, 

чѐткость мысли, довольно широкая распространенность в бытовой речи, применение 

клише, неизменяемость состава и порядка составляющих частей пословицы, 

воспроизведение в разговорной речи обычно в готовом виде, устойчивость выражения, 

образность и экспрессивность. 

Пословицы могут включать в себя самые различные средства русского языка. С их 

помощью происходит наиболее лучшее выражение точных мыслей, мудростей, которые 

имеют конкретную смысловую нагрузку. Пословицы могут являться простыми 

предложениями, сложносочиненными и сложноподчинѐнными, а также бессоюзными 

предложениями. К тому же, пословицы могут включать в себя тире или двоеточие. Ниже 

приведены и проанализированы некоторые пословицы, состоящие из разных предложений 

и средств русского языка. 

Простые предложения в пословицах: 

Береженого Бог бережет 

            Клин клином вышибают 

Один в поле не воин 

На чужой каравай рот не разевай 

Данный тип пословиц, состоящих из простого предложения, встречается наиболее 

часто. Важно отметить, что среди самых употребляемых пословиц русского языка, 

которые приведены в книге Г. Л. Пермякова, около 60% пословиц имеют отношение 

именно к такому типу (лишь 80% наиболее частотных пословиц являются простыми 

предложениями с единственным главным предикатом). Множество пословиц, 

являющихся простыми предложениями, употребляются в речи наиболее часто, нежели 

выражения какого-либо другого типа. 

Сложносочинѐнное предложение: 

Отец - рыбак, и дети в воду смотрят. 

Бой красен мужеством, а приятель - дружеством.Глупый осудит, а умный рассудит. 

Горшок над котлом смеѐтся, а оба чѐрные.Попытка не пытка, а спрос не беда. 

Начал за здравие, а кончил за упокой. 

Как и в предложениях, союз в пословицах может соединять высказывания 

однородного типа. Сложносочиненные предложения с союзом «и» и присоединительным 

союзом «да» зачастую выражают отношения временного характера со значением 

одновременности и последовательности. Кроме того, к значению временной 

последовательности в предложениях сложносочиненного вида с союзом «да» могут 

присоединяться условно-следственные отношения. 

Сложноподчинѐнное предложение с придаточным места: 

Где упадѐт яблоко, там вырастет яблоня. 

Куда сердце летит, туда и облако глядит. 

Там, где роза растѐт, еѐ не ценят. 

Смелый там найдѐт, где робкий потеряет. 

Придаточное предложение может находиться перед главным. Данный вид приѐма 

применяется непосредственно для усиления смыслового значения придаточного. 

Особенно часто это можно замечать именно в пословицах, поскольку метод усиления в 

данных выражениях играет непосредственно значимую роль. 

Бессоюзное сложное предложение: 

Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережѐт. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Руки поборят одного, знания - тысячу. 

Одинокое дерево ветра боится, одинокий человек людей страшится. 



57 

 

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. 

У каждой горы свой уклон, у каждого человека свой нрав. 

Знающему - светло, незнающему темно. 

          Бессоюзное сложное предложение также зачастую можно встретить в пословицах. 

Данный тип предложения в пословицах определѐн тем, что части его соединяются между 

собой при помощи интонации без наличия каких-либо союзов и союзных слов, как, 

например, происходит в сложносочиненных или сложноподчиненных предложениях. 

Пословицы с тире: 

Из слов моста не построишь - нужны брѐвна. 

Повторение - мать учения. 

Волков бояться - в лес не ходить. 

Таскал волк - потащили и волка. 

Цветок сорви - и красота его увянет. 

С миру по нитке - нищему рубаха. 

За чужим погонишься - своѐ потеряешь. 

Лес рубят - щепки летят. 

Тише едешь - дальше будешь. 

Любишь кататься - люби и саночки возить. 

Хочешь есть калачи - не сиди на печи. 

Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. 

Тире ставится между предложениями, которые не соединены с помощью союзов, 

если второе предложение заключает в себе результат или вывод из того, о чем говорится в 

первом. Иначе говоря, тире является в некотором роде соединительным знаком. С его 

помощью соединяются части пословицы, это осуществляется непосредственно для 

точного описания выражения. Посредством тире первая часть поясняется второй, делая 

выражение полностью завершѐнным. 

С двоеточием: 

Всѐ в порядке: сани в Казани, хомут на базаре.Дорога матушка Родина: за золото не 

купишь, силой не возьмѐшь. 

Материнский гнев - что весенний снег: и много его выпадет, да скоро стает. 

Подлинная добродетель подобна реке: чем она глубже, тем меньше шумит. 

У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз. 

Двоеточие также довольно часто можно встретить в пословицах. После двоеточия в 

пословице буквально раскрывается первая еѐ часть, объясняя и дополняя еѐ. Собственно 

необходимость двоеточия в пословицах обусловлена тем же, чем и наличие в таких 

выражениях тире. 

Таким образом, рассмотрев и изучив основные особенности пословиц русского 

языка, можно заключить, что пословицы являются необычайно разнообразными, а тема их 

изучения была и будет актуальной. Существует множество самых различных пословиц, 

которые раскрывают совершенно разные темы. В данной работе были приведены 

конкретные классификации в соответствии с синтаксическими конструкциями, после 

которых было дано их описание. Тем самым, пословицы по своей конструкции могут быть 

различными. Некоторые состоят из простого предложения, другие - из 

сложносочиненного, а какие-то образованы при помощи тире или двоеточия. Но каждая 

из пословиц несѐт особую смысловую нагрузку, при помощи которой передаются все 

мысли, дающиеся для размышления. В заключении стоит сказать, что пословицы русского 

языка являются одними из частей культурного наследия всего народа, который передавал 

данные выражения из поколения в поколение. Это важная ценностная составляющая 

русского фольклора. 
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Loveyourteachermorethanyourfather 

Folkwisdom. 

 

Тҥйіндеме. Гуманитарлық саланың дамуына себепші кҿздер – адамдардың ҿмір 

салтында, дҽстҥрлерінде, халықтық педагогикада бекіген кҿп ғасырлық тҽрбие тҽжірибесі, 

іс-қызметтері; философиялық, қоғамтану, педагогикалық жҽне психологиялық еңбектер; 

ҽлемде жҽне елімізде жҥріп жатқан тҽрбие практикасы; арнайы ҧйымдастырылған 

педагогикалық зерттеу деректері; жаңа идеялар, жаңарған бағыт-бағдарлар, жылдам 

ҿзгерістерге келіп тҧрған бҥгінгі дҥниедегі тҽрбиенің тиімді соны технологиялары. 

Резюме. Источники, способствующие развитию гуманитарной сферы –многовековой 

опыт воспитания, деятельности, закрепленный в образе жизни, традициях людей, 

народной педагогике; философские, обществоведческие, педагогические и 

психологические труды; воспитательная практика, происходящая в мире и стране; данные 

специально организованного педагогического исследования; новые идеи, обновленные 

ориентиры, современные подходы к быстрым изменениям эффективные технологии 

мирового воспитания. 

 

Humanities are academic subjects that study aspects of human society and culture. In the 

Renaissance, the term was contrasted with the divine and referred to what is now called the 

classics, the main area of study in universities during the secular period. Today, the humanities 

often consist of vocational studies, mathematics, and the natural and sometimes social 

sciences.[1] 

The humanities use methods that are primarily critical, or speculative, and have an 

important historical element[2]- mainly different from the empirical approaches of the natural 

sciences, [2] unlike the sciences, it does not have a central order [3]. The humanities include the 

study of ancient and modern languages, literature, philosophy, history, archaeology, 

anthropology, human geography, law, politics, religion,[4] and the arts. 

Scholars in the humanities are "scientists of humanity" or humanists[5]. The term 

"humanist" also describes the philosophical position of humanism, which some "anti-humanist" 

humanities scholars reject. Renaissance scientists and artists were also called humanists. Some 

high schools typically consist of liberal arts subjects such as literature, global studies, and the 

arts. 
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 Human behavior like history, folkloristics, and cultural anthropology studies of 

manipulative topics do not use the experimental method and instead mainly use the comparative 

method[6] and comparative research. 

In all eras, pedagogues help children realize their natural abilities, find effective ways to form 

new qualities. For thousands of years, the necessary knowledge was carefully collected, and the 

pedagogical system was established, tested, unnecessary parts were removed, and finally, viable, 

most useful pedagogical ideas were preserved and reached today. Gradually, the science of 

education appeared, the main task of which was to group and systematize scientific knowledge. 

Today's pedagogy, which has experienced a long development, has become a science of the laws 

of human education. 

         Man is born as a biological being. In order for him to mature as a person, education is 

necessary. Education humanizes a person and forms necessary traits and qualities. In today's 

society, special institutions have been created to carry out educational work. This process is 

managed by professionals. There is a special science of education. Let's start learning that 

science. As in thousands of years before, a child's school of life is with his first breathwillbegin. 

Because of this, school teachers are in the grip of eternal problems. They consider it their most 

important duty to introduce the child to the world of interpersonal relations. However, until now, 

educational activity has never been so difficult, complex and responsible. It was a different 

world, where some of the threats children face today didn't even exist. The future life and 

happiness, prosperity of the whole society depends on what foundation is laid for the future 

citizen in the family, preschool institutions, school. 

 The humanitarian field equips teachers with professional knowledge on the specifics of 

raising children of a certain age group, teaches them to predict, design and implement the 

educational process in different situations, and to evaluate its effectiveness. It is necessary to 

constantly improve the educational process, because people's living conditions are changing, the 

volume of information is increasing, therefore the requirements for teachers are becoming more 

complex every year. Educators respond to such demands of society by developing new 

technologies for teaching, educating and educating the growing family. 

  Modern pedagogy is a rapidly developing science. Due to this development, there is a 

need to hurry up with the changes. The humanitarian crisis and delay leads to the crisis of 

people's development and causes the scientific and technical progress to stall. That is why 

pedagogy needs to collect and collect new knowledge from the desired data sources. 

The causes of the development of the humanitarian sphere are the centuries-old educational 

experience and activities of the people, established in the way of life, traditions, folk pedagogy; 

philosophical, sociological, pedagogical and psychological works; educational practices in the 

world and in our country; specially organized pedagogical research data; new ideas, updated 

directions, effective technologies of education in today's rapidly changing world. 

 The main way to ensure the stable economic and social development of our country is the 

planned creation of the education system. Today, becoming a leading state of the 21st century 

lies in the formation of an effective system of education. Education is one of the main priorities 

of all countries in the world. Therefore, we think that social and humanitarian education is very 

important in today's competitive conditions. For the advanced development of the modern highly 

developed technological society in information technologies, it needs educated and honest 

citizens, individuals who form new principles of public life.  

The importance of socio-humanitarian education in the formation of life in society is 

related to the following concepts: firstly, an educated society is not only a simple information 

society, but a society based on the teachings of social and human development of personal 

potential, which creates a fund of important values. Secondly, in the conditions of environmental 

and social crises, human professional activities ensure the security and development priorities of 

society in accordance with cultural assumptions. Teaching social and humanitarian subjects in 

any higher educational institution is an important feature of higher education. Social and 

humanitarian education is full of moral feelings. Ethical principles between the creator and 
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consumers of spiritual values are formed here. Laws adapted to contemporary tastes are always 

systematized according to cultural needs. Teaching social and humanitarian subjects introduces 

us to the world of spiritual culture and establishes ways not to get lost in this environment. It 

helps to be confident in a life where there are constant changes of cultural positions, the ability to 

evaluate the phenomena of social life, and not to be a part of the crowd guided by irrational and 

involuntary instincts. Spiritual values formed on the basis of life circumstances have a significant 

place in human life. And we think that the degree of spiritual development, which is closely 

related to the indicator of the effective level achieved by socio-humanitarian education, also has 

an important role. Each of its components in public culture is irreplaceable and independently 

independent. Therefore, it is important to acquire philosophical, historical, political science, 

legal, psychological, sociological, pedagogical knowledge in social and human life. It is also 

very important to know foreign languages that form mutual understanding between 

representatives of different national cultures. It is known that the humanistic education of 

education is closely related to the socio-humanitarian education. In addition to training future 

specialists, the community of educators educates individuals with high political culture, spiritual 

development, and respect for historical and cultural values. Therefore, great expectations and a 

heavy burden are placed on the teachers of "Kazakhstan history", "Philosophy", "Political 

science", "Sociology" and "Cultural studies". History is a constantly developing science. History 

is, first of all, knowledge of the world, discovery of its past.  

The development of the society is related to the deep understanding of the historical lesson 

by the citizens. After all, there is no nation without history, and the present and the future are 

based on the past. The study of historical experience forms historical consciousness, culture, 

tradition and succession of generations. At the same time, the human spirit is considered the 

main subject of history. That is why it is important not only to introduce students to history, but 

also to educate their human spirit. Another main task is the formation of Kazakhstani patriotism. 

It is considered the main form of analysis of the phenomenon of human civilization and the 

dialectic of modern global problems. In the teaching of philosophy, which studies the general 

forms and laws of a person's relationship with the surrounding world, it takes place by analyzing 

many problems that have arisen in social relations. Since the main problem of philosophy is man, 

it is better to rely on the foundations of philosophical anthropology during the lesson. The reason 

is that the teacher and the student have a question in which form we can implement this system 

effectively should stand. If we say that the entire philosophical heritage is a set of ideas 

belonging to different authors, then we understand that each statement has its own 

characteristics. Through this subject, students contribute to the formation of different concepts in 

considering the cosmological, psychological, physical, ontological, and epistemological aspects 

of a single concept. The subject of "Political Science" is of great importance for management of 

various spheres of public activity, recognition of participation in political and socio-cultural 

processes of the country.  

The main stages in the development of politics and political science on the basis of 

interdisciplinary communication in new technologies of education, especially interactively; 

understanding-categorical apparatus of political science; mechanisms of conducting political 

actions in various spheres; It is possible to recognize the features of the political system of the 

Republic of Kazakhstan. Through this subject, the meaning of politics as a single social structure 

is revealed, internal and external relations in political relations are determined, the main laws of 

political development are determined, the main directions, mechanisms and priorities of the 

political development of the country are clarified. General political science is first of all closely 

connected with philosophy, and then with historical sciences. Therefore, philosophical-historical 

and theoretical sections are of great importance in mastering the subject. And in the practical 

part, special importance is given to socio-psychological aspects of politics and political 

technologies. This will be a very suitable measure, especially for business games of various 

levels. 
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In conclusion, in the system of human sciences. Pedagogy, as a science of education, 

pedagogical reality, studies the laws of the development and operation of the pedagogical 

process, collects and systematizes theoretical knowledge, studies the experience of pedagogical 

reality, that is, creates a basis for the reconstruction of pedagogical reality for practice. 

Therefore, scientific research in this field is practically oriented. This is where the connection of 

pedagogy with the system of humanitarian education begins. Despite the fact that pedagogy, a 

humanitarian field, is included in the system of human sciences, it is the only scientific discipline 

that studies pedagogical purposefulness and pedagogical guidance for the formation of 

personality. 
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УДК 82. 145 

АБАЙ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ТІЛІ – ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ  

ДАМУЫНДАҒЫ ЖАҢА БЕЛЕС 

 

АМАНБАЕВА С.О 

Т.Рысқҧлов атындағы № 20 жалпы орта білім беретін мектебінің 

қазақ тілі мен  ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі, 

Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

Резюме. В данной статье говорится о том,что язык поэзии Абая является новой 

вехой в развитии казахского литературного языка.Сколько бы ни пршло времени, стихи 

Абая не утратили своего поэтико-эстетического характера и при каждом прочтении полны 

новых идей.Он смог создать гармоничную и ритмичную систему слов,что усложнило 

стихотворение.Всесторенне анализировал поэтику поэзии,теорию художественных 

особенностей.Проанализированы стихи поэта,выявлена ценность его  стихов с точки 

зрения литературного языка. 

 Тема статьи раскрыта согласно требованиям,структура,требования к написанию 

выполнено согласно инструкции. 

Summary. This article says that the language of Abai`spoety is a new milestone in the 

development of the Kazakh literary language.No matter how much time passes,Abai`s poems 

have not lost their poetic-aesthetic character and are full of new ideas every time they are 

read.He was able to create a harmonious and rhythmic word system that made the poem difficult. 

Comprehensively analized the poetics of poetry,the theory of artistic features.The poems of  the 

poet are  analyzed,the value of his poems from the point of view of  the literary language is 

revealed. 

The topic of the article is disclosed in accordance with the 

requirements,thestructure,writing requirements are fulfilled according to the instructions. 

 

         Абай шығармашылығына ден қойып,ізденер болсақ, ҿзіне дейінгі, ҿзімен тҧстас 

қазақтың ҿлең сҿзінің кҿп жайы ҽрине, Абайдың талабы мен талғамының деңгейіне 

келмей қалғанымен,жеке ақын-жыраулардың тілін місе тҧта алмаған жайы болғанымен,ҿзі 

кҿп тетігін қайта бҧрап, кҿп тетігін жаңадан қалағанымен, Абай қазақ поэзиясының 

жасалу жҽне даму заңдылықтары мен шарттарына мойын сҧнбай кетпеді. Себебі, бҧл-
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кҿркем сҿз дамуының заңдылығы: «Ақын ҿзінен бҧрынғы қаламдастарын жоққа 

шығаруы,мҧрасын кҿзге ілмеуі мҥмкін, бірақ жалпы тілдің жҽне поэзия тілінің 

заңдылықтарын ешқашан аттап ҿте алмайды» [1,41-б.]. Абай сан ғасырдан қазақ 

поэзиясына қызмет етіп келе жатқан ауызша тараған тҿл ҽдеби тіл мен халықтың сҿйлеу 

тілінен кҿрініс тапты. 

          Бҧл жерде Абай ҿзіне дейінгі дамыған,халықтың эстетикалық-рухани сҧранысын 

сан ғасыр бойы ҿтеп келген қазақ поэзиясы тілінің жалпы заңдылықтарын сақтай 

отырып,қазақ ҿлең сҿзіне орасан кҿп ҿзгеріс-жаңалықтар енгізді деп кесіп айтуға болады. 

Олай болса,Абай ҿлеңдеріндегі кҿркемдік ерекшеліктерді жан-жақты талдайық: 

– эпитет: ауру жҥрек, ыстық жҥрек, ит жҥрек, жау жҥрек, ет жҥрек, асау жҥрек, 

асыл жҥрек, сҧм жҥрек, мҧз жҥрек, жылы жҥрек, ҥрпейген жҥрек, қырық жамау журек, 

ыңғайлы ықшам киім,кҥркіреп жатқан ҿзен, шҧрқырап жатқан жылқы, тҥсі суық сҧр бҧлт, 

дымқыл тҧман, желсіз тҥн,жарық ай қолданады; 

– ауыспалы мағыналы сӛздер:сҥтпен енген надандық,аума-тҿкпе заман,қырмызы 

қызыл жібек бозбала,нҧрлы сҿз,нҧрлы ақыл т.б.поэзиясында кездеседі. 

–экспрессивтік бояуы бар сӛздер:ҽсемсіп, сҽнсіген, бойы былғаң, сҿзі 

жылмаң,салақ-олақ ,Масақбайдың қатындары, қыртың, тыртың, байғҧс қылпың, қу 

борбай, сымпыс шолақ; кҿңілге ажым салу, кҿңілі қалу, кҿңілі жабырқау т.б 

– кейіптеу: майысып қарайды, су бҧлаңдап ағады,жер иіп емізеді,кҥн 

қырындайды,жер кҥлімдейді т.б. 

– теңеу: қырмызы қызыл жібек бозбалалар, Оңғақ бҧлдай былғайды бір дым тисе 

т.б.қолданады. 

– фразалық тіркестер:аузымен орақ ору, қҧлын-тайдай айқасу, алты бақан ала 

ауыз болу,малына шылбыр беру, басқа шауып,тҿске ҿрлеу,қарағайды талға жалғау 

т.б.ҿлеңіне арқау еткен. 

– перифраз: ҽлем,дҥние дегенді - он сегіз мың ғалам,шартарап,қайран дҽурен,кемді 

кҥн,бҧлдыр заман; қызды-қызыл гҥл, қалам қас,піскен алма; таланттың аты,ҥміттің 

аты,қараңғылық пердесі,қайғы оты;соқтықпалы соқпақсыз жер, сҧрғылт тартқан бейуақ; 

ажары қайту, ажары тозу, ҿмірдің ҿрін тауысу,қайратсыз тарту; ҿлді-қҧдайдан бҧйрық 

жетті, дҥниеден кҿшті, бҧйрық дҽмі бітті, қҧдайдың қҧрған тезіне жолықты т.б. ҽсерлі 

қолданылған. 

– фразеологизмдер:ҥміттің аты,кҿңілдің жайлауы,ҧяттың кҥзетшісі,тілге сҿз 

тҥспеді,ант шайқау,ақылға ену,ар-ҧяттан кету, қасиеттерін тҿгу т.б.ирония,сарказм: 

қҧржаң-қҧржаң ету,тоңқаңдау т.б.поэзияның реңін ашып,поэтика-эстетикалық сипатын 

ашқан. 

          -метафоралар: 

Сҧлу аттың кҿркі –жал, 

Адамзаттың кҿркі – мал; 

Демалысы-ҥскірік,аяз бен қар, 

Кҽрі қҧдаң-қыс келіп ҽлек салды; 

Қартайдық,қайғы ойладық,ҧйқы сергек, 

 Ақылың-ашыған у,ойың-кермек. Абайдың қазақ поэтикасына қосқан жаңа 

метафорасы аз емес,ҽрі қҧнды.Сҿздерін қазақ поэзиясынан алса да,оны 

қиюластырыпқалауы ҥздік шебер,айтатын мағынасы терең,жаңа образ,жаңаша ҧғым 

болып шығады. Мысалы: жҥрек-теңіз, қызықтың–бҽрі асыл тас, Сол қызықсыз ҿмірде 

жҥрек қалмас. Кҥн – кҥйеу,жер – қалыңдық сағынышты – бҧл айшықтаулардан кҿркем 

сҿздердің астарлы мағынасында қанша терең ой, терең пікірлер жатыр.Осылар сияқты ҽр 

образда ҥлкен мҽн жатқаны Абайдың басқа ақындардан ерекше қасиетінің бірі деуге 

болады.  

–символ–бір сҿзбен айтқанда-бейнелеу.Айтатын ойды анық айтпай,астарлап,басқа 

бір нҽрсенің бейнесінде суреттеу...Абайдың «Сегіз аяқ» атты ҿлеңінің: 

Жартасқа бардым, 
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Кҥнде айқай салдым. 

          Онан да шықты жаңғырық. 

Естіп ҥнін, 

Білсем деп жҿнін, 

Кҿп іздедім қаңғырып. 

Баяғы жартас-бір жартас, 

Қаңқ етер, тҥкті байқамас – деген тҧсы символ.Символдың екі жағы болады:бірінші-

бейнелілік,кҿз алдымызға келетін сурет те, екіншісі-сол арқылы айтпақ автордың ой-

пікірі.Сондықтан символды тҥсіну терең мағынасына ҥңіліп тҥсінуді қажет етеді. 

-кейіптеу: жансыз нҽрселерге жан бітіре суреттеу. Абай кейіптеуге жан бітірген 

ақын. Ҽртҥрлі ҿмір қҧбылыстарын суреттеуде болсын,автордың ой-сезімі,ҿмірге 

кҿзқарастарын жанды етіп айтып беруде болсын,ең кҥшті қҧрал екенін біліп, ҿз ҿлеңдері 

мен аудармаларында кейіптеудің озық ҥлгілерін қолдана білген. Ақынның «Қыс», 

«Жазғытҧрым» т.б. ҿлеңдері, «Қараңғы тҥнде тау қалғып», «Теректің сыйы» сияқты 

аудармалары кейіптеу кҿркемдік ерекшеліктері арқылы жазылған. 

Бҧлттай қасы жауып екі кҿзін, 

Басын сіліксе,қар жауып,мазаңды алды. 

Борандай бҧрқ-сарқ етіп долданғанда, 

Алты қанат ақ орда ҥй шайқалды-деген ақынның ҿлең жолдарынан ҥскірік аяздың 

адам бейнесіндегі қозғалысымен суреттелген.Қыс мезгіліне дем алғызып,басқан жерін 

сықырлатып,жҥргізіп қою ҥшін тілдің басқа да кҿркемдік ерекшеліктері қолданылған 

(эпитет,теңеу,метафора) қысты ең бірінші ақсақал шал бейнесіне келтіру керек. «Денелі,ақ 

киімді,ақ сақалды,соқыр-мылқау» деген эпитеттерді, «Дем алысы-ҥскірік,аяз бен қар» 

деген тҽрізді метафораларды қолданып отыр.Кейіптеу Абайдың жазба ҽдебиетімізге 

бҥтіндей қосқан жаңалығы,кейіптеуді қолдану жолдары ҽр тҥрлі.Табиғатты жанды етіп 

суреттеудің ҿзі адамның жан дҥниесіне жақсы ҽсер етеді [3, 200б.]. 

 Абай ҿлеңнің ҧйқас тҥрлерін кҿбейтті,қҧбылтты,жаңа тҥр қалыптастырды:шалыс 

ҧйқас пен 6, 7, 8, 14 тармақты жаңа шумақтары – қазақ поэзиясында бҧрын болмаған 

мҥлде жаңаша дҥниелер.Сондай-ақ Абай ҿлеңнің жаңа ҿлшемдерін енгізді,ҽсіресе аралас 

буынды тармақтардың ҿлшемі қазақ поэзиясында соны тҥр болды.Стильдік мақсатта 

инверсияны (сҿздердің орнын алмастыруы) қолдануда да Абай ҥлгі кҿрсетіп,жол 

салды.Ҿлең тасымалының алғашқы нышндары да Абай ҿлеңдерінен басталады. 

 Жалпы айтқанда, Абайдың ҿлеңдері метафоралары,теңеулері,ой шумақтары, ішкі 

сезім сырлары,кҿңіл-кҥй тебіреністері, ҧлттық дҥниетанымға сай тҥсініктері, «ерекше ірі 

кҿркемдікпенен,ақылдың шеберліктің ҿзгеше боп қҧрылған кҥйі,келісімдері», қазақ 

поэзиясында бҧрын болмаған жаңалық,қиыннан қиыстырылған қҧбылыс болды.Ондағы 

жаңашылдық ҥздік метафоралық ойлау жҥйесі, кҿркемдік дҥниесі. Ҿлеңдерін жазуда 

қолданған шабыт,ҧқыптылық,тіл орамға ҿткір жҥйріктік кез-келген тҧсынан кҿрініс 

табады. 

 С.Негимов ақынның шабытына былайша пікір білдіреді:«Абай кҿк аспанның 

батырындай қиядан іліп тҥседі,қанды қақпандай қауып тҥседі, гҥлге қонған тоты қҧстай 

қҧмарлықпен сайрайды.Ақындық жаратылысында тҧтастық бар.Тҧтас болмысымен от 

жалындай тҧтанып сҿйлеп кетеді. Кҿңіл-кҥй толқындары гуілдеп-дҥрілдеп мҽңгі тозбас 

ғажайып бір суретке лезде кҿшеді». Бҧл пікірмен кез-келген Абайды оқыған адам келіседі. 

Шын мҽнінде поэзиясын қайталап оқыған сайын жаңа бір тҧстарын байқап, жаңаша 

оқығандай ҽсерге қалатынымыз сҿзсіз.Сонысымен де Абай қазақтың маңдайына біткен 

мҽңгі жарқырап тҧратын шоқ жҧлдызы [6, 42б.]. 

 Ақынның ҿлеңдерінен адамның ҿзі-қҧдірет екенін, қҧдіреті–

білімінде,ақылында,жҥрегі мен жанында екенін байқаймыз. Адамның жасампаздық еңбегі 

мен іс-ҽрекеті,шығармашылық ҽрі ойлау қабілеті, оның махаббатты білу,сезіну,сҥйе білу 

қасиеті–ҿлмес, ҿшпес, ешнҽрсеге теңдесі жоқ қҧдірет. Абай поэзиясын ерекшелендіретіні–

сыршылдық. Оған дейінгі поэзияда адамның ішкі дҥниесіне,жан сезіміне тереңдей 
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бойлап,тҥкпіріне ҥңіліп,ҽр сҽттегі кҿңіл-кҥйін айтып, психологиялық жағдайды сипаттау 

болмаған.Абай поэзиясы адам жанына ҥңіліп,оны жандандырып,рухани байытады. 

 Қорыта келгенде, Абай қазақ ҿлеңінің қҧрылысына барлық жағынан ҿзгеріс-

жаңалықтар қосты деуге болады,осы арқылы ол қазақ ҿлеңін жоғары дҽрежелі жазба 

поэзия деңгейіне кҿтерді.Қазақ ҽдеби тілінің дамуындағы жаңа бір белесіне шығара білді. 
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   Резюме. В статье рассматривается характер образов в казахской литературе. 

  Summary. The article discusses the nature of images in Kazakh literature. 

 

Жазушы аталған шығармадағы ҽрбір кейіпкердің рухани ҽлемін барынша тереңдеп 

ашу ҥшін психологиялық бейнелеудің сан алуан тҽсілдерін кеңінен пайдаланады. Ол ҿз 

кейіпкерлерінің психологиялық жай-кҥйін аналитикалық, динамикалық принцип 

тҧрғысынан зерттейді. Жазушы туындыларын талдау барысында біз Б.Момышҧлының ҿз 

шығармаларында ҽсіресе, бейвербалды ишараттарды молынан пайдаланатынына кҿз 

жеткіздік.  

        "Дҥние жҥзінде, жалпы ҽлемде елдің бҽріне тҥсінікті, ҽрі тҧрақты тҥрде (еріксіз) 

қолданылып келе жатқан тіл –  бейвербалды ишараттар.  Ол –  дене тілі, қимыл-қозғалыс 

тілі. Ол дінді, ҧлтты, жасты, жынысты таңдамайды.  Тілін білмейтін  бҿтен елге ойда-

жоқта бара қалсақ та осы сыртқы қимыл арқылы ҿзара тіл тауып, тҥсінісеміз. Жан 

сарайындағы ішкі сыр-қҧпияны қапысыз ҽшкерелейтін, денедегі ҽрбір дірілдің, қалт еткен 

қимыл-қозғалыстың  белгілі бір мағынасы, мазмҧны бар. Халықтық ҧғымда "емеурін 

таныту" немесе «ымыралап жеткізу» деген сҿз осы мазмҧнға саяды. Бейвербалды ишарат 

деп осыны айтамыз. Мҧнда жалғандыққа жол берілмейді. Адам санасынан тыс орындалып 

жататын қозғалыстар ақыл-ойға ерік бермейді.  Ішкі ой-сезіміңді, псхологиялық жай 

кҥйіңді қанша қымтап, қҧпиялап, білдірмеймін  десең де  дене мҥшелері оған 

дҽрменсіз"[20,20 б] – дейді ғалым Г.Пірҽлиева.  

 Осы айтылған пікір тҧрғысынан қарастырар болсақ Б.Момышҧлының "Ҧшқан ҧя" 

повесінде, ҽсіресе, бейвербалды ишараттарды молынан пайдаланғандығына кҿз 

жеткіземіз. 

Шығармадағы образдар ішінен ҽсіресе, ел арасында "Тура Момыш" аталып кеткен 

қара қылды қақ жарған ҽділ де, тынымсыз еңбекқор, сегіз қырлы, бір сырлы, яғни он 
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саусағынан ҿнері тамған ҽке мен алып кҥштің иесі, аңғалдығымен қатар адалдығы бір 

бойынан қатар аңғарылып тҧратын, шалт мінезді Момынқҧл ағаның характерлері 

ҿзгелерге қарағанда ерекше қырынан ашылған. Жазушының бҧл кейіпкерлердің сыртқы 

тҥр-тҧлғасын, келбет-пішінін, жҥріс-тҧрысын суреттеу шеберлігінің астарында қҧпия 

сырдың, ішкі сезімдік, эмоциональдық, психологиялық процестердің нанымды ҽрі 

нақышты бейнесі сҧлба танытып жатады. 

"Жас кезінде ҽкемді ҽйелдер жағы  "Молда бала" дейді екен, кейін "Ҧста бала" дейтін 

болыпты. Ал, ҽжем оны "Қара қатпа" деуші еді. Ҽкем орта бойлы, арық қара кісі еді. 

Маңдайы жап-жазық, қасы қалың, кҿзі шҥңгіл еді. Сол арықтығына қарамай, керемет 

кҥшті болатын. Ҽжем оны "Тарамыс" деп те атайтын"[11,300 б] деп сипаттайды. Осы бір 

тҧстағы Момыштың сыртқы тҥр тҧлғасына қатысты беоіліп отырған сипаттамадан ол 

кісінің ҽ дегенде кҿзге бірден тҥсе қоярлықтай ірі денелілердің қатарына жатпайтын, 

керісінше ықшам келген, шағын ғана денелі адам болғандығынан хабар аламыз. Дегенмен 

сонысына қарамастан, ол еңбектің арқасында шынығып шыңдалған, шымыр неге болса да 

мойымай тҿтеп бере алатын ішкі қуат тегеуріні ҽлеуетті жанның болмысын «Сол 

арықтығына қарамай, керемет кҥшті болатын» деген жолдардан жыға танымау мҥмкін 

емес. 

Ол кісіні ҽжесінің «Тарамыс» деп атайтындығы да тегіннен тегін айтыла салып 

отырған жоқ. Бҧл сипаттамадан адамның ширақ қимылды, бойында артық-ауыс еті жоқ, 

суытылған аттай, қайратты деген ҧғымды тҥсінуге болады. Ел арасында ҽуел баста азан 

шақырып қойған кісі есіміне оның сыртқы тҥр-тҧлға, келбет-пошымына, мінез-машығына, 

жҥріс-тҧрысындағы ҿзіндік айрықша белгілерге  қарай жанама тҥрде атау таңу да 

қазақтың қанына сіңген ескі ҽдеті. Тіпті осы бір ерекшеліктің ҿзінен-ақ бҧл халықтың 

таным деңгейінің ҿрісін, зейінінің зеректігін, аңғарымпаздық, бақылау-байқағыштық жҽне 

не нҽрсені де дҿп тауып бейнелеп, тҧспалдап, ымыралап жеткізе білетін тапқыштық, 

айтқыштық қасиетін де пайымдауға болады. Қазақта «Халық айтса қалт айтпайды» деген 

сҿз де осыған саяды. 

Олай болса автор ҽке тҧлғасына байланысты ауыл адамдары тарапынан  таңылған 

«молда бала», «ҧста бала», «қарақатпа» деп оның ҿмір белестеріне байланысты ҽркез 

ҿзгеріп, жаңарып отыратын жанама атауларды тҽптіштеп, рет-ретімен баяндап отыруында 

да белгілі бір мақсатты ойдың ишараты бар. Тек осы бір елеусіз ғана айтыла салғандай 

жанама атаулардың ішкі мҽн-мазмҧнын ҥңгіп, талдап тексеріп кҿрсек біз автордың сол 

арқылы айтпақ ойының тҥйінін шеше алсақ керек. Мысалы жас кезінде жеңгелерінің 

Момышты «молда бала» деп атауының ҿзінен оның бала кезден кҿзі ашық, кҿкірек кҿзі 

ояу, ой-санасы зерек, не нҽрсеге де ҧқыпты, қандай жағдайда да ҿзін-ҿзі салмақты, 

сабырлы, ақылға жеңдіріп ҧстай білетін жан болғандығы сезіледі. Ал есейе келе ол 

атаудың «ҧста бала» боп ҿзгеруі оның қолҿнерге икемді, істің кҿзін таба білетін, епті, 

қағылез, шебер азамат болып қалыптасқандығын байқатады. Ал енді сол бозбала шағында 

анасының ҿз қҧрсағын жарып шыққан перзентін «қара қатпа» деп атауының астарында да 

ҧлттық дҥниетаным, қазақы ҧғым тҥсініктің негіз тартып жатқандығын да байқамай қалу 

мҥмкін емес сияқты. Ҽдетте қазақ жас ҿренді, ҽсіресе соның ішінде ҧл баласын «кҿз 

тимесін» деген ырыммен «жаман неме», «тентек», «бҧзық» т.б осы сияқты ауыспалы 

мағынадағы атаулармен атайды. Мысалы: «Біздің ҥйдің тентегі» болмаса, «Бес бірдей 

бҧзығымыздан кейін кҿрген шҥйкебас еді», «келінініңіз жаман неме туды» деген сияқты 

тіркестерді ҧлттық сипатты шығармалардан табу қиын емес. Міне сол сияқты Момыштың 

анасының да ҿз  ҧлын «қара қатпа» деп атауының астарында абзал ананың ҿз перзентінің 

бойындағы айрықша қасиет белгіні ерекше бір сҥйсініспен даралап кҿрсетіп 

отырғандығын кҿреміз. Мҽн беріп қарасақ жазушы қаламынан ҿрілген осы бір болар 

болмас қана кҿрініс беріп тҧрған дҥниенің ҿзі астарына қаншама сыр бҥгіп жатыр.                            

Жазушы ҿзіне асқар таудай алып, теңдессіз пана кҿретін ҽке тҧлғасын  еске 

салатындай жақын-жуық туыс жандардың іс-ҽрекеті, сҿз саптаулары, сол арқылы кҿрініс 

беріп отыратын жан шуағы арқылы жалпы халықтық ҽдет-ғҧрыптардың, салт-дҽстҥрдің 
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кҿкейге қонымды қырларын ҽрдайым осылай ымыралап, кҿркемдік ҽдіс-тҽсілдер арқылы 

оқырман санасына ҧялатып отырады.  

Ҿзіміз кҿз жеткізгеніміздей іскер, ақылды, салмақты, қал-қадірінше оқыған-

тоқығаны бар, ҿз ауылында, ҿз руында абыройлы, беделді ҽкенің бейнесі ҿте тартымды 

сомдалған.  Момыштың  ең алдымен нағыз еңбектің адамы екендігі шығарманың келесі 

кезеңдерінде тереңірек таныла тҥседі.Оның қолынан келмейтіні жоқ, есеп-қисапты да 

тҽуір біледі, етікші де атанған, зергерлік ҿнерді де тҽп-тҽуір меңгерген. Ҽсіресе, оның 

бойындағы ең бағалы асыл қасиет – ар-ҧятты,  намысты бҽрінен жоғары қоя білетін 

азаматтығы. Атаққҧмарлық, менмендік оның табиғатына мҥлдем жат. Сҿзімізге оның он 

жеті жыл старшын болса да бҥйірі томпайып, дҥние, мал жимағандығы, сол қызметтің 

қҧлағын ҧстап тҧрғанында Текебай бидің тоқтап қалған қағазын жҥргізіп жіберуі, жетім 

бала Жарылқасынға аянбай кҿмек қолын созуы, туған бауыры Момынқҧлдың қария 

Нҧрбайға қол кҿтеруін кешірмей кетуі т.б. осы сияқты толып жатқан қым-қуыт оқиға 

ҥстінде кҿрініс тауып отыратын жайттар нанымды дҽлел бола алады. Адамгершілік,  

жомарттық, ҧстамдылық – оның мінез-қҧлқының басты белгілері.  

Повестегі Бауыржанның Момынқҧл кҿкесінің ҽдеби бейнесі де ҿте сҽтті шыққан. 

Кейіпкердің психологиясы портреттен басталып, бейвербалдыишарттарға ҧласу  арқылы 

ажарлана тҥскен.     

"Момынқҧл кҿкем  атам мен ҽжемнің ең кенже  баласы екен. Ҧзын бойлы, сҧлу, 

сымбатты, дҿңгелек қара кҿзді, кертпе мҧрындау, астыңғы ерні дҥрдіктеу, аққҧба жігіт 

болатын" [11,320 б]дей келіп, оның жас кезіндегі шалдуарлығы мен еркелігі, тентектігі 

былайша сипатталады: "Жаяу жҥрсе екі иығын жҧлып жеп, сермеген қолы айналасын 

алақтап жҥретін. Атқа мінсе жау шапқандай қҧйындатып, ай-шайға қарамай, ой-шҧқырды 

елемей еліріп алатын" [11,321 б] Шығарманың ен бойына қатысатын Момынқҧл 

психологиясы ҽдеттегідей монолог, кейіпкер ойы арқылы емес, кҿбінесе, қас-қабақ бағу, 

кейіпкердің жҥріс-тҧрысындағы, қимыл-қозғалысындағы ҽрбір қимыл-ҽрекет арқылы 

сезіліп, жҧмбақ сырлар ашылады.  

Ағасы Момыш байсалдылық қонып,  оқуға отырар деген ҥмітпен Момынқҧлды  

нағашысы – қатал мінезді Серкебайдың қолына бермек болып шешеді. Осы кездегі 

Момынқҧлдың ішкі ҽлеміндегі ҿзгерістерді, кҿңіл кҥйін жазушы ҧзақ-сонар тҽптіштеп 

баяндап жатпастан, кейіпкердің бір ғана сыртқы психологиялық қимыл кҿріністері 

арқылы сипаттауының ҿзі кҿңіл аударарлық.  

"Серкебай ҥзеңгіге шіреніп тҧрып бізбен қоштасты да, ат басын ауылына бҧрды. 

Соңынан ат ҥстінде иығы салбырап, кҿкем еріп бара жатты" [11,326 б].      

Бҧрынғы ҿжеттігінен, қайсарлығынан жҧрнақ та қалмаған Момынқҧлдың, 

нағашысына еріксіз ілесіп кетіп баражатқандығын жазушы бір ғана "иығының салбырауы" 

арқылы жеткізе білген. Жайшылықта жыр айтып, хисса оқып ҿз қызығымен жҥретін 

Момынқҧлдың тҽкаппар Серкебайдың алдындағы кейпі де сыртқы детальдар арқылы 

ажарлана тҥседі. Мҽселен, "...бір қызығы –  нағашым  ҧрысқанда кҿкем шынымен-ақ 

кінҽлі адамдай мойнын салбыратып ҥнсіз отырып алатын" [11,332 б]. 

Момынқҧлобразынан жас балаға тҽн аңғалдық, қарабайыр тасырлықпен қатар, қайратты 

ерге тҽн тҿзімділікті де қатар аңдап кҿруге болады. Кейіпкер бойында ҽркімде кездесе 

бермейтін бір айрықша ҿзіндік қасиет бар. Ол оның табиғи болмысына қанмен сіңген - 

тазалық. Мҽселен Момынқҧл Серкебайдан оңбай таяқ та жейді, жазықсыз Аққҧл қарттың 

соққыға жыққызатын ҽрекетін де бастан ҿткереді. Бірақ соның барлығына қарамастан 

оның кҿңілін кір шалмайды. Барлық жағдайға, ҽрбір кездескен кісіге ақ кҿңілімен 

қарайды. Сонымен қатар ҥлкен кісінің алдынан кесе кҿлденең ҿтіп, қарсы сҿз де 

айтпайды, тек қҧрметпен қарайды. Қандай жағдайда сипатталса да, осы абзалдық 

Момынқҧлды ірілендіре, ҿзгелерден дараландыра тҥседі.  
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ҚАЗІРГІ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

МУРАТБАЕВА А.С., АЙБАС Н. 

                      Т.Рысқҧлов атындағы № 20 жалпы орта білім беретін мектебінің  

қазақ тілі мен  ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі, 

 Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

Кітап маған тақтан да қымбат 

Шекспир 

 

Резюме. Человек Нового времени должен адаптироваться к современному 

высокоразвитому информационному обществу, которое стремительно трансформируется 

и трансформируется. Поэтому сегодня перед отечественной системой образования, ее 

филологической отраслью высшего образования стоит огромная задача. Это-

формирование у каждого гражданина Казахстана грамотности по правильному 

использованию информационных технологий, которые являются одними из самых 

важных образовательных и квалификационных качеств, то есть подготовка студентов 

нового поколения и конкурентоспособных в мире квалифицированных специалистов и 
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профессионалов, способных работать с необходимыми техническими устройствами и 

эффективно взаимодействовать с полученной ими информацией. 

Summary. A person of the New Time must adapt to the modern highly developed 

information society, which is rapidly transforming and transforming. Therefore, today the 

national education system and its philological branch of higher education face a huge task. This 

is the formation of literacy in every citizen of Kazakhstan on thecorrect use of information 

technologies, which are among the most important educational and qualification qualities, that is, 

the training of a new generation of students and globally competitive qualified specialists and 

professionals who are able to work with the necessary technical devices and effectively interact 

with the information they receive. 

 

 Кҿптеген адамдар филологияны ҿте айқын жҽне дерексіз деп санайды. Олар бҧл 

процестің тілдерді зерттеуге қатысты екенін біледі, бірақ оларда толық ақпарат жоқ. 

Филология факультетін бітіргендер ғана ауызша ғылымның барлық аспектілерін дҽл жҽне 

қызықтыра алады. «Рҽбиға Сыздықтың адами қасиеттері мен ғалымдық табиғаты 

арасындағы тамырластық тҿркінінде осындай бір ҥйлесім ҥлгісі мен сҧлулық сыры бары 

анық» [1, 7], – дегендей, Р.Сыздық – қазақ тілтаным ғылымында аса ерекше аталатын 

кҿрнекті тҧлғалардың бірегейі. Ғалым бҧл биіктікке ҿзінің табиғи туа біткен дарыны, 

жоғары танымдық қасиеті мен тынымсыз ізденісі арқылы жетіп отыр. Ғылымның ауыр 

жолында алмастай жарқыраған қазақтың біртума қызының қазақ тіл білімінде зерттеген 

тақырыптары мен салалары сан қырлы. Шешімін таппаған тартысты, даулы мҽселелер, екі 

ҧшты тҧжырымдарға дҽлелді ой айтып, тҧшымды пікір келтіре білген ғалым ҽлі кҥнге 

дейін тіл білімін жаңаша, салааралық сипатта байланыстыра зерттеумен айналысып 

келеді. Рҽбиға Сыздық туралы сҿз болғанда, ең алдымен, оның қазақ тіл білімі мен қазақ 

ҽдебиеті мҽселелері арасындағы «алтын кҿпір» екені ойға оралады. Себебі ол қос ҽлемді 

біртҧтас, ажырамас бірлік ретінде қарастырып, бҥтін дҥние тудыра білді. Ҽдеби 

мҧралардың, ақын-жазушылардың тілін зерттей отырып, қазақ лингвистикасында ҿзіндік 

қолтаңбасын қалдырды.  Филология ғылымдары ежелгі Грецияда кҿптен бері пайда 

болды. Алдымен олардың пайда болуы, одан кейін дамуы (орта ғасырларда), ал қазір 

Ренессанс - гҥлденудің толық кҥші болған. «Филология» деген тҧжырым XVIII ғасырда 

пайда болды. Содан кейін ол тек славян болғаннан кейін ғана классикалық ҿнеркҽсіп 

туралы болды.  

 Славян филиалының негізін қалаушы - чех ғалымы Добровский Йосеф. Филология 

дамуының басталуының себебін тҥсіну оңай. Еуропалықтар ҿздерінің ҧлттық 

тамырларына, кҿздеріне жҽне даму тенденцияларына қызығушылық таныта бастады. Бҧл 

кезеңде романтикалық дҥниетанымның дизайны, сондай-ақ тҥрік басқыншыларына қарсы 

кҥрес басталды. Ғылымның басқа да тҥрлеріне келетін болсақ, олардың ҽрқайсысы нақты 

индустрия мен онымен байланысты халықтарды терең зерттейді. Ҽлемде бірыңғай ортақ 

бизнеспен айналысатын кҿптеген қоғамдық ҧйымдар бар, кейде олардың жетістіктерін 

жинап, айырбастауда. 

Филологияның қандай филологиясы бар екенін толық тҥсіну ҥшін қандай филология 

ғылымдары оның компоненттері екендігін анықтау керек: 

Лингвистика. Екінші тіл - бҧл тілдің мҽні, оның функциясы, қҧрылымы туралы 

білетін лингвистика. 

Ҽдебиеттану. Ол ҽдебиет тарихын, оның дамуы мен халықтың мҽдениетіне ҽсерін 

қарастырады. 

Фольклор. Халықтық ҿнер, фольклор, мифтер мен аңыздар оқудың негізгі пҽндері 

болып табылады. 

Мҽтін жазу. Оның назарында ҽртҥрлі авторлардың шығармалары, олардың келбеті 

мен болашақ тағдыры жазылған. 

Палеография. Бҧл ғылым ежелгі қолжазбаларды, олардың пішіндерін, стильдерін, 

жаратылған жерін жҽне уақытын зерттейді.Қазіргі таңда  Осы филологиялық білімді 
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қазіргі заман талаптарына сҽйкес ҧйымдастырып, оның білім беру ҥдерісіне жаңа 

технологияларды енгізу туралы ғылыми зерттеулерге тереңірек бойлап, кеңірек ой 

жҥгіртсек, қазіргі заманның ҽрбір адамы белгілі бір сапа-қасиетке ие болуы қажет екені 

айқын бола бастады. Ол – компьютерлік сауаттылық пен электронды қҧрал-жабдықтарда 

оңтайлы жҧмыс істеп, ҿзіне жҽне қоғамға қажетті ақпаратты жедел ҽрі қажетті мҿлшерде 

ала білу жҽне тиесінше пайдалана білу екені анық. Ҿйткені жаңа заманның адамы жылдам 

ҿзгеріске тҥсіп, қҧбылып отыратын қазіргі жоғары дамыған ақпараттық қоғамға 

бейімделуі қажет. Сондықтан да қазіргі таңда отандық білім беру жҥйесінің, оның 

филологиялық жоғары білім беру саласының алдында зор міндет тҧр. Ол – қазақстандық 

ҽрбір азаматтың бойына тҥрлі білім мен біліктілік қасиеттердің ішіндегі ең бастыларының 

бірі болып саналатын ақпараттық технологияларды дҧрыс пайдалана білу бойынша 

сауаттылық қалыптастыру, яғни қажетті техникалық қҧрылғылармен жҧмыс істеп, солар 

арқылы алынған ақпаратпен тиімді қарым-қатынас жасай алатын жаңа заманның 

студенттерін жҽне ҽлемдік бҽсекеге қабілетті білікті мамандар мен кҽсіп иелерін дайындау 

болып отыр.  

«Оқытудың қазіргі заманғы жаңа технологиясы оқу ҥдерісіне педагогикалық-

психологиялық іс-ҽрекеттердің жҥйелі кешені ретінде пайдаланылады. Бҧл технологияны 

оқу-тҽрбие жҧмысының бір-бірімен тығыз байланысқан білімгерлерді  (оқушы, курсант) 

дамытуға бағытталған ҽдістері мен тҥрлерінің кешенді жиынтық жҥйесі деп қарайтын 

болсақ, онда ол білім қҧрылымы мен мазмҧнын жетілдіру ісінің басты бағыты, яғни оқыту 

мен тҽрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін біртҧтас ҥдеріс болып табылады. Сондықтан 

да оқу-танымдық, оқу-тҽрбиелік, оқу-ҽдістемелік, педагогика-психологиялық, ақпараттық-

коммуникациялық жаңа технологияға бетбҧрыс ҽлемдік білім кеңістігіне талпынған 

қазақстандық ғылыми-ҽдіснамалық жҥйені мазмҧны жағынан ғана байытып қоймай, 

қҧрылымын да ҿзгертіп, бағыты жағынан да жетілдіре тҥседі» Филология - бҧл ҽртҥрлі 

халықтардың руханилығын зерттейтін, олардың жазбаларын талдайды, белгілі бір тілдің 

сипаттамаларын егжей-тегжейлі зерттейтін, содан кейін біртҧтас тҧтас алған білімді 

жинайтын ғылым. Жазбаша мҽтіндер халық тарихын кҿрсететін кҿздердің бірі. Біріншісі, 

сҿздіктер, трактаттар мен діни жазбаларда кездесетін кҥрделі сҿздерге тҥсініктеме тҥрінде 

пайда болды. Гомер бірінші болды, ноталары мҧқият талдау жҥргізілді.Филология 

кҿптеген пҽндерден тҧрады жҽне олардың ҽрқайсысы ҿз саласында жҧмыс істейді. Роман-

герман филологиясы, мысалы, роман-герман тілдерін талдайтын ҽлемдегі ең кең тараған.  

Филологиялық білім беру – бҧл классикалық гуманитарлық білім беру. Қазақстанда 

алғаш ашылған оқу орындарында білім беріле бастаған да дҽл осы филология мамандығы 

болатын. Тарихи қалыптасқан бҧл мамандықтың 90 жылдық тарихы бар. Бҧл ғылым 

тҥріне тіл білімі, филология (тілтаным), ҽдебиеттану, коммуникация теориясы, 

лингвистика, аударма ісі, тіл мен ҽдебиетті оқыту методикасы, стилистика, тіл мҽдениеті, 

тіл тарихы, тіл саясаты тҽрізді тілге қатысты барлық бағыттар мен қҧбылыстардың 

жиынтығы жатады. Филология мен лингвистика – бҥгінгі таңда ҽлемдік бағытта дамып 

жатқан ғылымдар. Себебі ҽлемдік ҥрдіске айналған ҽрі ортақ ғаламдастыру 

қҧндылықтарын қалыптастырып жатқан тілдік қҧбылыстар мен тілдік тенденциялардың 

орын алуына байланысты бҧл ғылымның да дамып, кеңеюуі, ҥлкен ғылыми-идеологиялық 

кҥшке айналуы байқалады. Сол сияқты қазақстандық филологияның да басты мақсаты – 

полимҽдениетті білім беру бағдарламасын тағайындау. 

Қай елдің болсын заман ыңғайына қарай экономикалық-қоғамдық қатынастарының 

барлық саласы ҿзгеріп, дамыған сайын білім беру жҥйесі де ҿзгеше мҽн-мазмҧнға ие 

болып, сол қатынастарға сҽйкес дамитыны табиғи заңдылық. Тіл мен ҽдебиетті ҧлттан, 

ҧлттық мҽдениеттен, ҧлт ҿмір сҥріп отырған қоғамдық-ҽлеуметтік қарым-қатынастан 

бҿліп қарау мҥмкін емес. Ал қазақ қоғамның кҿркем-эстетикалық таным-біліктілікке деген 

қҧштарлығы қашанда мҽңгілік. Сондықтан да тіл мен ҽдебиеті заман талабына орай, 

жаңаша оқытып, оның рухани-мҽдени ҽлеуетін жас ҧрпақ тҽрбиесінде барынша тиімді 

пайдалану маңызды мҽселелердің бірі болып қала бермек. Сондай-ақ білім беруді 
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ақпараттандыру ҥдерісінің нҽтижелері сипатталып, оның  бірер жылда шешуге болатын 

мҽселелері анықталды.  

Қорыта айтқанда, қазіргі  филология  ғылымының  ҿзекті  мҽселелері тілді меңгерту, 

оқушыларға филология  салаларына талдай отырып, мамандық таңдауға шақыру. 

Бҥгінде  ҽлемдік озық технологиялар мен жаңашыл ізденістер отандық білім жҥйесінде 

кең қолданысқа ие болып отыр. Қазіргі кезде табысты болу ҥшін оқушыларға білім қандай 

қажет болса, дағды да сондай қажет деген ойдың жақтастары кҿбейіп келеді. Бҧл 

оқушылардың ақпаратты есте сақтап, алған білімдерін ҧғынуын, тҥсінуін жҽне ҽртҥрлі 

салада қолдана білуін талап етеді. Білімді дҽл осылай қолдану оқушыларға «ХХІ ғасыр 

дағдысы» деп жиі айтылып жҥрген кең ауқымды қҧзыреттілікті меңгеруге мҥмкіндік 

береді. Жаңа ғасыр дағдылары деген ҧғымның бірнеше анықтамасы бар. Пҽн бойынша 

білім, дағдылар мен қҧзыреттіліктерді анықтайтын оқу бағдарламаларын ҽзірлеу 

барысында жоғарыда келтірілген қҧндылықтар мен дағдылар ескерілген. Мҧны осы 

қҧндылықтар мен  дағдылардың барлығы қарастырылған барлық пҽндердің оқу 

бағдарламаларынан кҿруге болады. Танымал ғалым, педагог, философ, профессор Джон 

Дьюидің: – Егер біз бҥгін балаларымызды кешегідегідей  оқытатын болсақ, онда біз оның 

ертеңін ҧрлаймыз, – деген ойын ескере отырып, оқушы бойында қажетті қҧндылықтарды 

дамыту ҥшін бірлескен іс-ҽрекеттер, тиімді ҽдістер мен саралау тҽсілдерін қолдану қажет. 

Адам баласы ҥшін білімді меңгеруде басты  қҧндылықтарды  меңгерту. Қҧндылықтар 

жҥйесін қалыптастыруда оқу мен тҽрбие негізінде жаңаша оқыту формаларын тҧлғаның 

ҿзін-ҿзі танытуы ҥшін саралап таңдалғаны жҿн. 

Кҿрнекті психолог Л.С.Выготский: – Жақсы оқыту деп, ол баланың дамуына ілгері 

жҥретін, оны жетекке алатын оқытуды айтады, – деп тҧжырымдайды. Выготскийдің 

айтуы бойынша, жақын арадағы даму аймағы – оқушының ҿз бетінше шешкен 

міндеттердің кҿмегімен анықталған ҿзекті даму деңгейі мен ҥлкендердің басшылығымен 

жҽне анағҧрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы 

анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық. Негізінде, бҧл тҥсінік адам 

ҿз бетімен игере немесе кҿрсете алмайтын, бірақ біреудің кҿмегімен ҥйренуге болатын 

барлық білімдер мен дағдыларды қамтиды. Демек, оқыту барысында белгілі бір 

тақырыптың аясында оқушылар бірлесіп жҧмыс жасап, ортақ мҽселе бойынша талқылауға 

қатысса жҧмысты шығармашылықпен орындау, ҿзгенің пікіріне қҧрметпен қарау, ҿз 

оқуына деген жауапкершілікті сезіну, қарым-қатынас жасай білу қҧндылықтары арта 

тҥседі. Бастықҧндылықтардың бірі – шығармашылық жҽне сын тҧрғысынан ойлау. 
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ҼОЖ 82-33. 

ШӘДІ ЖӘҢГІРҦЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

ИГЛИКОВА Г.О.  

№57 орта мектебінің қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі,  

Қазақстан Республикасы, Тараз қ.  

МЫРЗАБЕРГЕН М. 

№57 орта мектебінің 8 сынып оқушысы, Қазақстан Республикасы, Тараз қ.  

 

 

Резюме. В статье рассматривается творчество поэта ШадиЖангировича. 

Summary. The article discusses the work of the poet Shadi of Jangirovich. 

 

Шҽді Жҽңгірҧлының кҿп жыл ізденіп, жазған дастаны – «Назым сияр Шҽриф» атты 

туындысы. Бҧл шығармада Мҧхаммедтің (ғ.с.) туғаннан ҿлгенге дейінгі барлық ҿмір жолы 

суреттелген. Ол кісі кіммен дос, кіммен кҥреңқабақ болды, кҽпірлермен қалай кҥресті, 

мҧсылмандарды қалай қолдады, қанша баласы болды, кімнің тҽрбиесін кҿрді, қанша рет 

некеленді, ҽке-шешесі кім еді, туған-туысы бҽрі-бҽрі тҥп-тҥгел жырда кҿрініс табады. 

Ақынның Мҧхаммед пайғамбар жайында қалам тербеуінің ҿзінде де кҿп мҽн бар. 

Біріншіден, пайғамбар ҿмір тарихының халық арасына тарауын кҿздесе, екіншіден, 

мҧсылман ғалымдары арасындағы даулы мҽселеге ҿзіндік кҿзқарасын білдіріп отырады. 

Дастанның басынан-ақ «Нҧр» сипатына ерекше тоқталуы соны аңғартса керек. Ҿйткені 

орта ғасырлық ғҧламалар Алланың алғаш жаратқан нҽрсесі жайында дауласып, ҽр тҥрлі 

пікірлерді ҧстанған болатын. Кейбірі алғаш жаратылған нҽрсе пайғамбардың нҧры десе, 

кейбірі қалам немесе ақыл екенін алға тартқан еді. Біз Мҧхаммедтің (ғ.с.) қалай ҿмірге 

келгенін де «Назым сияр Шҽрифтен» оқимыз: 

Ғабдолла Ҽмина аттыҽйел алды, 

Ибраһим тҽртібімен некеленді. 

Ҽуелі кездескенде Ғабдолламен, 

Алты айда Ғабдоллаға ажал жетті, 

Пайғамбар тумай жатып ҿліп кетті. 

Алланың ҽмірімен Мҧхаммедті, 

Қҧрсақта анасының жетім етті. 

Ақынның мҽліметі бойынша, соңғы пайғамбар Мҧхаммедтің (ғ.с.) тумай жатып 

жетім қалғанын білеміз, кҿптеген діни қолжазбаларда Алланың елшісін жетім ҿсті дейтін, 

ал қалай жетім қалғандығы жайында осы дастандай жан-жақты тҥсіндіріп айтқан емес. 

Шҽді Жҽңгірҧлының «Назым сияр Шҽриф» атты дастанында пайғамбарымыздың 

жиырма бес жасында қырық жастағы Хадиша атты жесір ҽйелге ҥйленгенін де жырлайды. 

Меғражға барып, Алланың кҿргенін де толғайды. Қаншама кҽпірлерді ислам дініне 

кіргізіп кҥндіз-тҥні аянбай, Алла жолында қызмет еткенін, мҥнафиықтарды (екі жҥзді) 

ешқашан аямайтынын, кҥллі мҧсылманды бір ел, ҽр қырынан жырлапты. 

Шҽдінің пайғамбар тарихына арнаған «Назым сияр Шҽриф» дастанынан басқа, оның 

Ислам ғазауыттарын кҿрсететін «Хайбар» дастанын да жазған. Хайбар – жердің аты. 

Мҽдинеден бірнеше шақырым жерде орналасқан. Бҧл соғыстың Ислам тарихында алар 

орны ерекше. Себебі Мҧхаммед (ғ.с.) пайғамбардың мҥшріктерді жеңіп, елдің сол қана-

тына шоғырланған жҥгеттермен болған шешуші шайқасы Хайбарда ҿткен болатын. 

Адам ата жаратылғалы бері адамзат баласының қасы – Ібіліс. Оның кҿздегені адам 

баласын дҧрыс жолдан тайдырып, жаманшылыққа бастау болып табылады. Ҽзҽзіл 

Ібілістің бар айла-шарғысын ашып кҿрсететін ибн Жузидің «Талбису Иблис» («Ібілістің 

айлакерлігі») деген еңбегі діндарлар арасына осы еңбектің желісіне қҧрылған. Шығармада 

Барсиса деген діндардың хақ жолында жҥріп, қалайша Ібілістің тҧзағына тҥскені жайында 
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айтылады. Шайыр осы шығармасы арқылы оқырманды ҿз нҽпсісінің қҧлы болмауға 

шақырған. 

Шҽді «Ахуал қиямет» деген дастанынан оның қҧран тҽпсірін жетік меңгергенін 

кҿруге болады. Шығарманың екінші жартысын оқығанда адамның ҿлер алдындағы 

сҽтінен бастап, қабір азабына дейінгі аралықты суреттеген шайырдың еңбегіне сҥйсінбесе 

амалы жоқ. 

Шҽді ақын ҿлімді айтуда адамдарды қорқытудан аулақ. Тірлікте істеген ҽрбір 

ҽрекеттің о дҥниеге апарар сенің еншің екенін еске салады. Демек, адам баласы тіршілікте 

істеген қателіктері ҥшін тіршілікте Алладан кешірім сҧрауы тиіс. Ақынның бҧл кҿзқарасы 

тҥсінген кісіге имандылыққа шақырған жаны таза адамның жҥрегінен шыққан ҿсиет сҿз 

екенін аңғаруға болады. 

Кеңес заманында Шҽді Жҽңгірҧлының туындысын «идеямызға жат» деп 

бҥркемелеп, жасырын ҧстап келгені анық, осы бір жайды Ҽ.Тҽжібаев ашына толғайды: 

«Бҧған дейін Шҽді туралы сҿз айтылмайды, ҿйткені кҿркем ҽдебиеттерді тану жҽне оның 

ғылымын жасау, тарихын жазу ісіндегі солақайлықтар сонау бастан Шҽді еңбектерін жат 

кҿрсетіп, ҽдебиет оқитын қауымнан жабық ҧстады да, ақынның ҿмір тарихы да жаңа 

жҧртшылыққа бейтаныс кҥйде қалды. Сондықтан бҧлдыр бейнені анық кҿру, жаңа бір 

ақынды тыңнан ашу, онымен тілдесу, сырласу, оның мінез-қҧлқын, ҽдет-салтын, дҥниеге 

қауымға, сҧлулыққа кҿзқарасын білу, қай жағынан алсақ та қажет екен» [11, 221б.].   

Шҽді Жҽңгірҧлы жазған ҽдеби жҽдігерлер қазақ, ҿзбек, қарақалпақ, тҥрікмен 

халықтарына ортақ деп айтсақ артығы жоқ. Ҿйткені сол елдердің ауызша, жазбаша 

қазыналарын меңгеріп, пайдасына жарата білген, шайырлармен араласып, ақындық 

шеберлігін ҧштаған адам. Тҥркі тілдес халықтарға ортақ саналатын іргелі тақырыптарды 

ҿзінше қайтадан жазып шығу ҿздігінен келмейтін жҧмыс екені айқын. 

Соған қарағанда, Шҽді тынымсыз ізденудің, еңбектің адамы болған, оны қасиетті 

туындыларынан тауып, танимыз, «Шығыс классикалық ҽдебиетінің назиралық ҥлгісін 

жете меңгерген, гуманистік ағартушылық бағытта дҽстҥрлі тақырыптарды жырлаған. 

Мазмҧн мен тҥрі жағынан, идеясы мен сюжеттік желі тҧрғысынан мҥлдем жаңа, қолтума 

тҿл шығармалар жазған» [12, 168б.].  

Сҿз ҿнері мен қолҿнер зергерлігін қатар алып жҥріп даңқы шыққан Шҽді ақын 

шығармаларының тигізген игі ықпалын оның еңбектерінен кҿруге болады. Кҿзінің 

тірісінде жетпіс бес табақтай еңбегі баспа жҥзін кҿрген Шҽді шын шабытқа дамыл 

бермеген қалам иесіне ҧқсайды. Кітаби ақындардың ішінде шығыс сюжетін қуалап қана 

қоймай, орыс халқының тарихын терең бойлаңқырап зерттеген Шҽді екен. «Ҽр сҿзі 

қҧйылғандай қорғасыннан» деп шайырдың ҿзі айтпақшы, оғын айдалаға бытырата бермей, 

жинақтап, шымырлап, ой елегінен ҿткізіп барып кҿпке ҧсынған кҿрінеді. Шҽдінің шығыс 

ҽдебиетінің ҽуендерімен байланысына барлай қарағанда не болса соны бері тарта бермей 

қазақ ҧғымына, санасына, ортасына, ҿнеріне жақыннан орнығып қалды-ау деген 

сюжеттерді суыртпақтай шығарып, салмақты дҥниеге айналдыра білген. 

Сонымен кезінде тҥрлі діни мектеп-медреселерде оқып, араб, парсы, шағатай 

тілдерін жетік меңгерген, сол арқылы араб поэзиясынан еркін сусындаған, Ислам тарихы 

мен араб ҽдебиетін терең білетін қазақтың ғҧлама шайыры Шҽді тҿре Жҽңгірҧлы қазақ 

кҿркем сҿз ҿнерін мазмҧн мен норма жағынан байыта тҥсуге ҿзіндік ҥлес қосты. Ол 

шығыс классикалық поэзиясына тҽн нҽзирҽ дҽстҥрін жан-жақты меңгеріп, қазақ 

оқырманының талап-тілектеріне сҽйкес келетін шығармалар жазды. Мҧның ҿзі қазақ 

ҽдебиетін мазмҧн, тақырып, идея жағынан кҿріктеу қҧралдарымен байытуға ҥлкен ҽсерін 

тигізді. 

Шҽді тҿренің алғашқы хикаяттарының қатарына «Ескендір Зҧлқарнайын» мен 

«Хикаят Ҽмір Хамзе» жатса керек. Бҧл шығармаларын ол 70 жылдар  ішінде жаза 

бастаған. Шығыстың ҥлгілі ҽдебиетінен алған ҿнегесі бойынша, Шҽді  де кҿбіне хикаялы 

роман, дастан жазады. Сюжеті кҿбіне шығыстан, ҽсіресе араб ертегілері мен шағатай 

ҽдебиетінен алған. Шығыс ақындары сияқты Шҽді тҿре де ҿзінің ақындығын нҽзира 
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ҥлгісімен жҥзеге асырады. Бірақ Шҽді аудармашы емес. Араб ертегілері, «Мың бір 

тҥннен» алған сюжеттерін ақын бос еліктеу тҥрінде жазбаған. Ҽрбір сюжет оның 

адамгершілік, ҽділет іздеген адамсҥйгіштік ҧлы армандарына ем болған. Шҽді шығыстан 

алған сюжеттерді біраз ҿзгертіп, образдарын ҿзінше жасаған. Ҿзінің ғибратшыл хикая, 

дастандары арқылы Шҽді тҿре қазақ ауылындағы тҥрлі ҽділетсіздіктерді сынайды. Ҿзге ел 

сюжетін ҧлт ҽдебиетінде сол елдің ҿз армандарына ҥйлестіре жырлау Байрон, Пушкин, 

Лермонтов, Толстой шығармаларынан да ҥлкен орын алған. Шҽді шығыс ҽлемінің бай 

ҽдеби қазынасын  кҿріп, соның ҥлгісін қазақ тілінде жасамақшы болады. Бҧл реттен Шҽді 

қазақтың Науаи сияқты ҧлы ақыны.    

Шҽдінің ҽдеби стилін тҥсінбеген кейбіреулер оның дін тақырыбына жазған 

алғашқы шығармаларын оқып, кітапшыл, діншіл ақын деп бағалауға асықты. 

Шындығында Шҽді ислам дҥниесін ҿзіне соншалық арман еткен  ақын емес. Дін 

тақырыбы оның шығармаларында ҥстем кҿрінбейді. Алғашқы кезде ислам тақырыбын 

біршама жырлаған соң, Шҽді сол ислам дҥниесін қатты сынауға кіріседі. Оның «Бҽрсиса» 

секілді дастандары  Дантэ жырлаған «Қҧдайдың мазағы», Байрон жырлаған «Каин», Гете  

жырлаған «Фауст» секілді ислам ҽлемін терең сынаған ҥлкен сатира. «Бҽрсиса» 

дастанында Шҽді о дҥниеде ҿз басын дозақтан қҧтқару ҥшін ҿмірден, халықтан, адамнан 

жырылып, жер астынан ҥй салып, ғибадатқа берілген заһид софының  ішкі дҥниесін 

ҽшкерелейді.  

Осы сатирасы арқылы  Шҽді мизантроп (адам сҥймеген), ғибадатты ҿз басы ҥшін 

істеген жанбағар, қорқақ тақуаның ішкі дҥниесінің шірік, қуыстығын ҽшкерелейді.   

Шҽдінің бҧдан соңғы бір сатирасы – «Камил хан деген патшаның уақытында болған 

оқиға» атты дастаны. Мҧнда Шҽді Бақылсары дейтін адам сҥймес, ҿзімшіл сараң байдың 

мінезін кҿрсетеді.  Бақылсары біреуге бір ҥзім нан берсе, ҥш кҥнге дейін тамақ ішпейтін 

сараң еді. Ҿзінің жалғыз қызына тҽулігіне бір кҥлше нан беріп, ҥйден аттап шығар болса 

барлық мҥлкін сандыққа салып, қҧлыптап жҥретін болған. 

Бір кҥні бір диуана нан тілеп келсе, қыз оған беруге ештеңе таба алмай, ҿзінің сол 

кҥнгі жейтін жалғыз тоқашын береді. Есіктен шығып бара жатқанда, ҽкесі диуананы 

тоқтатып, нанды кімнен алғанын сҧрайды. Диуана қыздан алғанын айтады. Мҧны естіген 

Бақылсары ҿз қызын елсіз жерге апарып: «Қызым, нанды диуанаға қай қолымен бердің 

дейді?»–дейді. Қыз оң қолын кҿрсетеді.  Сол жерде Бақылсары қызының оң қолын кесіп, 

«сенімен тҧрмақ енді харам болады» деп, қызын далаға тастап, ҥйіне қайтады. Аңда 

жҥрген бір патша қызды тауып алып, ҿзінің баласына қосады. Хан баласы ҿзінің 

қалыңдығына қолымен бір гҥл ҽпер десе, қыз сол қолымен ҽпереді. Шаһизада: «Жарым 

саһрайы екен» деп айып тағады. Қыз бҧған нала болып, қҧдайдан қол сҧрайды. Қыздың 

тілегі сол сҽтте-ақ қабыл болып, қолы орнына келеді де, кҥйеуіне оң қолымен екінші рет 

гҥл ҽпереді.  

Бҧл дастанында Шҽді адамгершілігі мен рахымшылығы мол қызды мҧратына 

жеткізіп, сараң байды сҿгеді. Қазақ байларының мінез-қҧлқын сынаудың бір ҥлгісі осы. 

Мҧндай сатираны ол Шардарбек, Отыншыбай сияқты қажыларға да қолданған. 

Дастанның жалғыз-ақ кемшілігі – ақын адам мінезіндегі жамандықты дҧрыс ҽшкерелей 

отырып, ҽділетке кҥрес арқылы емес, тҽңірінің дегенімен ғана жетуге болады деген ойды 

айтқысы келеді. 

Сонымен қорыта айтқанда, осы айтылған пікірлерден Шҽді тҿренің қазақ 

ҽдебиетіндегі тарихи орнын анықтауға болады. Шҽді–адамның бас бостандығын 

жырлаған ҥлкен гуманист  ақын. Оның негізгі мектебі–шығыс ҽдебиеті.  
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Человеческая мораль исходит от хорошего учителя 

Абай Кунанбайулы 

 

Тҥйіндеме.  Филология тек тілді зерттеуден ғана емес, сонымен бірге бір халықтың 

ҽдебиетін зерттеуден тҧрады жҽне осы зерттеу арқылы сол мҽдениетті білуге бағытталған. 

Бҧл тҧрғыда тек ҽдеби қҧндылығы ғана емес, шынайы  жазушыны қызықтыруы мҥмкін 

барлық жазбаларды зерттеу қажет. Осылайша филологияның негізгі міндеттері бар; 

тілдерді салыстырып, сол жерден санскриттің басқа тілдермен ҧқсастығын шығарады, 

бҧрын айтылғандай. Сондай-ақ, ол ҽртҥрлі қолжазбаларды зерттеу арқылы  мҽтіндерді 

қалпына келтіруге, сайып келгенде, классикалық жҽне қазіргі заманғы авторлардың 

редакциялауы мен мҽтіндік интерпретациясына жауап береді. 

 Summary. Philology consists not only of the study of a language, but also of the study of 

the literature of one people and is aimed at studying this culture through this research.  In this 

context, it is necessary to investigate all the records that may be not only of literary value, but 

also of interest to a genuine writer. Thus, philology has the main  tasks; comparing languages 

and extracting from there the similarity of Sanskrit with other languages, as mentioned earlier. 

He is also responsible for the  restoration of texts through the study of various manuscripts and, 

ultimately, for the editing and textual interpretation of both classical and modern authors.    

 

 Во-первых, филология и лингвистика - это две науки, которые имеют дело с языком, 

поэтому они путают его и даже сами знают. Но на самом деле, они по-разному относятся к 

языку из-за того, чтофилология рассматривается как более полная наука, которая изучает 

все возможные взгляды на человеческий язык.Филология-это наука, которая позволяет им 

получать информацию о дате создания текста и обществе, на которое составлен текст, или 

на кого он ссылается. Список трудов известных ученых, профессоров и тюркологов, 

внесших значительный вклад в становление казахского языкознания как науки, 

систематизирован в хронологическом порядке.В работе представлен обзор учебников и 

учебных пособий, монографий, коллективных трудов (грамматики казахского языка), 

энциклопедий казахского языка, научных трудов (кандидатских, докторских диссертаций) 

и исследовательских статей, дана характеристика каждого труда, представлены 

собственные выводы и предположения по актуальным вопросам. В работе несколько 

систематизированы исследования в области грамматики. Языковые категории, в том числе 

общенаучная трактовка категории, грамматические и понятийные категории, 

семантическая и т.д. лингвистическая природа типов категорий описана сопоставительно. 

Главной опорой нашей независимости являются язык и религия нации. Всем нам 

ясно, что наша независимая страна – многонациональное государство. Благодаря 

дальновидной политике нашего президента родные языки представителей всех 

национальностей в стране процветают и развиваются при поддержке государства. 

Владелец языка – казах вчерашний, казах сегодняшний и казах будущего. Жизнь 

языка вечна, как время. Язык – это доказательство того, что народ навсегда останется 

народом. Язык –наследие прошлого, честь сегодняшнего дня, залог завтрашнего дня. Вот 

почему знать ценность родного языка и уметь правильно говорить на нашем языке – 
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единственная обязанность ребенка казахской крови. «Будущее Казахстана – в казахском 

языке» Наша страна – Казахстан, наш язык – казахский. Мы говорим, что казахский язык 

— один из самых красивых и сложных языков в мире. Да, казахский язык очень богатый 

язык! На казахском языке написано столько замечательных произведений, столько теплых 

и душевных песен. Образование, воспитание, пример и нравы наших предков, 

укоренившиеся в казахском народе, внесли большой вклад в формирование нашей 

личности. Воспитание подрастающего поколения должно осуществляться через 

национальный язык, на национальной основе. Потому что там, где чистота языка, 

восторжествует чистота нации. Основа национального образования также начинается с 

языка. Поэтому главной задачей в школах является развитие речи. Наши люди, 

считающие, что «око ума – славное слово», также считали умение говорить великим 

искусством. Язык – отличный инструмент для передачи идей. Наша страна состоит из 

представителей многих национальностей. Мы, учителя, создаем различные условия для 

представителей других национальностей, проживающих в нашей стране, одним из 

которых является обучение языку в группах с использованием дополнительных занятий, 

языковых кружков и различных методик. Одним из способов решения проблемы изучения 

языка является взаимная дискуссия, создание диалога, изучающий язык не измеряется 

знанием всей лексики в словарном запасе этого языка, он начинается с умения 

сортировать и выбирать минимальный лексический словарный запас, необходимый для 

разговорной речи. из словарного запаса языка за один учебный год. 

Требования к обучению лексическому материалу: 

 1. Выберите минимальный словарный запас и постоянно улучшайте словарный запас 

сидеть. 

 2. Осуществление специфического языкового общения с помощью лексических 

единиц. 

 3. Непрерывное обучение способу соединения слов и умению использовать 

лексические единицы на практике. 

4. Обращаем внимание на употребление лексической единицы во фразе, контексте, 

тексте. 

5. Учить передавать мысли полными, законченными предложениями Обращать 

внимание на порядок слов в предложении. 

6. Выполнение устных и письменных упражнений с использованием различных 

методик и развитие памяти учащихся. 

7. Чаще проводить контрольные мероприятия, связанные с лексическим материалом. 

 Преподавание лексического материала не ограничивается хорошим знанием 

лексических единиц.Чтобы научить представителей других национальностей говорить на 

казахском языке, необходимо учить не только словарный запас, но и особенности и 

правила употребления в нем слов. Это указывает на то, что лексические правила, наряду с 

грамматическими, имеют особое значение для использования слов в языковом общении. 

  Произнесение фразы, передача мысли через предложение связано не только с 

грамматическими правилами, но и непосредственно с лексическими, поэтому можно 

добиться соответствующего результата при изучении языка, не разделяя их на 

лексические правила и грамматические правила. Общественные и социальные предметы, в 

том числе филологические предметы, занимают особое место в прочном становлении 

независимости и целостности Республики Казахстан. В оценке духовных ценностей 

нашей страны филологические предметы играют важную воспитательную, 

художественную, эстетическую, историческую и познавательную функции. Вот почему 

филологическое высшее образование должно преподаваться и информироваться новыми 

технологиями в соответствии с современными требованиями. 

По крайней мере, мы можем смело утверждать, что субъект в казахском языке 

выражен менее агрессивно, чем в западноевропейских. Тем не менее острая нехватка в 

Грамматике современного казахского языка совершенно очевидна. Мы неоднократно 
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говорили и писали о том, что из учебников казахского языка разных авторов непонятно, 

сколько же на самом деле наклонений. Почему четыре вспомогательных глагола (отыр, 

тҧр, жҥр, жатыр) на русский язык практически не переводятся, в то время как они 

присутствуют в языке с незапамятных времен, несмотря на известный закон экономии, 

непременно действующий для всех языков. Разве предложения: «Оля кітапоқыпжҧр 

(жатыр, отыр, жҥр)» эквивалентны одному русскому: «Оля читает книгу»? В них заложена 

особая ментальность казахского этноса, которую все еще хранит язык, но «забыла» наша 

суетная память. На самом деле, все понимают, что время и пространство в языковых 

картинах мира кочевников (казахов) и земледельцев (русских) имеет свои 

принципиальные отличия (об этом, кстати говоря, пишет в своей научно-популярной 

книге Бахыт Г. Каирбеков), но нет сравнительных описаний. Сравнение и сопоставление 

позволяют вычленить свое особенное, присущее конкретному этносу и картине мира. 

Немало казахов, живущих в Российской Федерации (а всего — более 980 тыс.), а также и в 

Республике Казахстан, хорошо знают различия в русской и английской языковых 

картинах мира, но едва ли аналогичные знания они могут предоставить о казахском языке 

в сравнении с русским. Можно ли их назвать семилингвами (полуязычниками) – 

«осовеченными манкуртами», в памяти которых существуют отдельные фрагменты 

казахской языковой картины мира? 

Что оставит в скрижалях летописи человеческой цивилизации казахская культура? 

Ведь, по мнению некоторых ученых, эта страна известна миру своей громадной 

территорией. «Казахстан имеет гигантскую территорию в 2.717.300 кв.км. (больше, чем 

Саудовская Аравия), это его наиболее заметная выдающаяся особенность (он был второй 

по величине территории республикой в составе Советского Союза, следующей за РСФСР, 

и сохранил такое положение в системе СНГ). Он граничит с Россией, Китаем, 

Кыргызстаном и Узбекистаном» [14, 387]. Ссылаясь на работу M.B. Olcott [15], ученые, по 

всей видимости, согласны с ней в том, что «Казахстан – это случайная, искусственно 

созданная страна, нация, выкроенная из Советской республики, границы которой никогда 

не мыслились как границы независимого государства» [14; 387,388] (выделено нами. — 

У.Б). 

Независимость государства обеспечивается множеством факторов, едва ли не в 

первую очередь языковыми. Языковые факторы наравне с географическими (в пределах 

государственных границ) и другими образуют собой подсистему государственной 

системы. Как только одна из подсистем начинает слабеть, начинает слабеть вся система. 

Как же обеспечить витальность, жизнеспособность казахского языка? Ответ: 

только привлекательностью страны. (Что значит привлекательная страна — тема для дру-

гой статьи.) Если индивиду внутри и вне Казахстана будет выгодно реализовать себя как 

личность в этой стране, он будет овладевать казахским языком. Мотивационные 

предпочтения человека суть витальности того или иного языка. А мотивация, прагматика 

увеличивается в прямо пропорциональной зависимости от привлекательности страны. 

Язык нельзя навязать сверху. Язык возрождается и обретает новую жизнь только тогда, 

когда люди выбирают его как свою перспективу, как свою судьбу, т. е. как осознанную 

перспективу формировать новые смыслы на конкретном языке. 
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ҚАЗАҚ  ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ  ЕРТЕГІ, АҢЫЗ ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ  

САТИРА ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

 

АЛИПБАЕВА С.Н. 

№47 орта мектебі КММ, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі, п.ғ.м.,  

Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

Резюме. В статье рассматривается сатира и ее приемы в сказках и легендах 

казахского фольклора. 

Summary. The article discusses satire and its techniques in fairy tales and legends of 

Kazakh folklore. 

 

Халық фольклорының бір тҥрі – ертегілер. Ертегі – ауыз ҽдебиетінің кҿне жанры. 

Онда еңбекші халықтың тҧрмыс-тіршілігі, ҽдет-ғҧрпы, тарихы, мҧң-шері, арман-қиялы 

бейнеленеді.  

Қазақ ертегілерінің жиналу, зерттелу, жариялану тарихына келсек, ҿткен ғасырдың 

20-40 жылдары қазақ ертегілерін, ҽсіресе, кҿп жинаған Ҽ.Диваев, С.Сейфуллин, 

Ҿ.Тҧрманжановтар болды. Осылар жинаған ертегі, аңыздардың кҿпшілігі кейінгі шыққан 

ертегі жинақтарында пайдаланылды. Ауыз ҽдебиетінің басқа жанрларына қарағанда 

ертегілер жан-жақты зерттелді. Мысалы, М.Ҽуезов, М.Ғабдуллин, Е.Ысмайылов, 

Б.Кенжебаев, С.Садырбаев, Н.Смирнова, С.Қасқабасов ертегілерді жан-жақты зерттеп, 

терең талдау жҥргізді. 

Ертегілердің қҧрылысы: біріншіден, ертегі ауызша айтуға лайықты қҧрылады, сҿз, 

сҿйлем қҧрылыстары да ауызша айтуға бейім, екіншіден, ертегілердің бастамасы жҽне 

аяқталуы болады, ҥшіншіден, ертегі міндетті тҥрде жақсылықпен аяқталды. Ертегінің тҥп 

тҿркіні – миф болып табылады. 

Сондай-ақ, оның негізінде аңшылар туралы ҽңгіме, ҽр тҥрлі кҽде-ырымдар, аңыздар 

болады.  

Ертегі жанры – аңыздық прозаның дамыған, кҿркемделген тҥрі. Оның мақсаты – 

тыңдаушысына ҥлгі-ҿсиет беру, эстетикалық жақтан  тҽрбиелеу. Ертегілер шындыққа 

бағытталмайды, оларда ҽсірелеу кҥшті болады. Ал ертегіні айтушы ертекші айтып 

отырған оқиғасын ҿмірде шын болған деп дҽлелдеуге тырыспайды. Ҿмірдегі бар, шын 

нҽрсені ҽдейі ҿзгертіп кҿрсету – ертегі жанрының ҿзіндік қасиеті. Демек, ертегі жанрында 

қиял мен ғажайып идеялық қызмет атқарады. Мысалы, тҥлкінің арыстанды жеңуі – 

қисынға келмейді, дегенмен ертекші оны шын болған оқиға ретінде суреттейді. 

Г.Н.Потанин жинаған ертегілерін топтап, М.Ғабдуллин 7 жікке бҿліп қарастырады:  

1) хайуанаттар туралы ертегілер;  

2) таңғажайып ертегілер;  

3) батырлық ертегілер;  

4) ғажайып-новеллалық ертегілер;  
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5) тҧрмыстық-новеллалық ертегілер;  

6) тҧрмыстық-ғибраттық ертегілер;  

7) сатиралық ертегілер[1]. 

Ал М.Ҽуезов ертегілерді тақырыбы жағынан 3-ке бҿліп қарастырады: 

1) қиял-ғажайып ертегілер;  

2) хайуанаттар жайлы ертегілер;  

3) шыншыл ертегілер[2]. 

Ауыз ҽдебиетін жан-жақты қарастырып, фольклористика тарихына зерттеу 

жҧмысын жҥргізген Ҽ.Қоңыратбаев ертегі жанрын тақырыбына қарай: 

1) мифологиялық (қиял-ғажайып);  

2) хайуанаттар (жан-жануарлар);  

3) реалистиік (тҧрмыс-салт) ертегілері деп бҿледі [3]. 

Қиял-ғажайып ертегілері – ауыз ҽдебиетінің ең кҿне тҥрі болып есептеледі. Олар 

адам табиғат сырын толық тҥсініп болмаған кезде туған. Олардағы негізгі кейіпкерлер: Ер 

Тҿстік, Ер Қосай, Кендебай, Қҧламерген, Аламан, Желім батыр секілді болып келеді. Олар 

– суға салса батпайтын, отқа салса кҥймейтін, алып кҥш иелері. Олар елдің қамын ойлап 

неше тҥрлі бай, бек, молда, саудагерлермен айқасып, Жалмауыз кемпір, жезтырнақ, дию, 

пері секілді мифологиялық образдарды жеңеді. 

Орыс фольклорындағы жалғыз кҿзді дию, жеті басты жалмауыз, мыстан кемпір, 

жезтырнақ  тҽріздес сорақы, сҧмырай персонаждар туралы айта келіп, Максим Горький 

былай дейді: «Бҧлардың бҽрі де табиғатқа қҧдіреті жҥретін ерекше кҥш иелері жҽне ҿздері 

адамға ҿзгеше қас, ызалы. Осыларды кім тудырған, бҧлар қалайша араласқан, бҧлар кімді 

қорқытады, ол арасын айыру қиын, бірақ, мҿлшермен болжағанда жасырын білімнің 

қуатын билеуші осы сҧмырайлар уақиғаларға араласқанда ҽдейі корқыту, шошыту ҥшін 

араласатын сияқты». 

Ал М.Ҽуезов қиял-ғажайып ертегілерінде сатираның орын алуына байланысты айта 

келіп, жоғарыда айтылған жағымсыз бейнелер туралы былай дейді: «...Қиял-ғажайып 

ертегілерінде де ҿзге барлық ертегілер тҥріндей, сатиралық ертегілер ҿзгеше орын алады. 

Қанаушыл, зорлықшыл, қаскҿй кҥштерге қарсы арналған халықтың ащы мысқылды, аямас 

ажуасы бҧл жҿнінде де ҥлкен қызықты ҥлгілер тудырады. Тек мҧндағы сатираның сықақ 

нысанасы да, персонажы да астарлы, ҿзгеше бір сындарлы болып келеді. Ел қиялынан 

туған ерлерге ҧдайы қарсы кҥресетін, қас кҥш болып есептелетін –жалғыз кҿзді дию, жеті 

басты жалмауыз, мыстан кемпір, жезтырнақ» [2,67б.]. 

Сондай-ақ, бҧл топтағы ертегілерде Таусоғар, Кҿлтаусар, Желаяқ, Кҿріпкел, 

Саққҧлақ секілді адамға дос кейіпкерлер мен ҧшқыш кілем, ыстатас, самҧрық қҧстар 

секілді ертегінің кейіпкерлеріне қысылған шақта қол ҧшын беретін бейнелер бар. 

Қиял-ғажайып ертегілеріндегі оқиғалар жақсылық пен жамандық ҽділдік пен 

зҧлымдық, адалдық пен арамдық секілді қарама-қарсы кҥштер арасында ҿрбиді. Қиял-

ғажайып ертегілерінің кейбіреулерінде ҽдеттегі ҿмір мен қиял дҥниесі араласып жатады. 

Мҧндағы кейіпкер қарапайым еңбек адамы болғанымен, ол айдаһар немесе самҧрық қҧсқа 

кездесіп, фантазиялық істер жасайды. Қиял-ғажайып ертегілері адамзаттың ой-арманын, 

ізденгіш қиялын білдірген, халық сонау сҽбилік дҽуірде қиялмен болашаққа болжам 

жасаған. Халық ҥшін еңіреген  ерлер мен сорақы қас кҥштердің арасындағы кҥресті 

суреттеу тҧсында қиял- ғажайып ертегілерде сатира, сарказм бой кҿрсетеді. Ҽлгі ажал-

тажал кҥштердің тҥр-тҥс, келбет-бейнесі қандай қорқынышты болса, олардың қаскҿйлігі, 

зиянды ҽрекеті сондай қорқынышты, сондай қауіпті. Осыны кҿрсету арқылы халық 

қоғамдағы, жеке адамдардың басындағы жат мінез, жаман қылық-қаскҥнемдікті, игілікті 

етектен басуға тырысар жауыздықты  ҽшкерелейді. 

Халық қиял-ғажайып ертегілердегі қаскҿйлік пен қаскҥнемдікті, арамдық пен 

дҧшпандықты, жақсылыққа жамандықты сықаққа жығып, сынап отырудың ҿзіндік басқа 

да идеялық сырлары бар. Ата бабамыз ҿз ертегісіндегі қаһармандарын айрықша бір кҥшті, 

айлалы, ҽрі ақылды кҿрсету ҥшін ҿз батырларын жалмауыздай ажал, тажалдарға қарсы 
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қояды. Олардың қарсы кҥресер жауын да шектен тыс керемет, сҧмдық та сҧмпайы, жаны 

сірі етіп суреттейді. Оларды оңай да осал жау етпей, жетіден басы бар, жеті кҥн ойласаң, 

ойға келмес алуан айла-амалы бар зымиян етіп кҿрсетеді. Олар бір басы қалғанша, денесі 

жеті бҿлінгенше соғыс жҥргізеді. Ертегі ерлері соның бҽрін де жеңеді. Сҿйтіп, халық ҿз 

ерлерінің жеңілмес кҥш екенін дҽлелдейді, соған сендіреді. Бҧл бірінші себеп болса керек. 

Екіншіден, халық игі ниет, мақсат қуған, елдің-жҧрттың мҥддесі ҥшін жҥрген ерлерге, 

батырларға істелетін қастық пен дҧшпандықты, арамдық пен пасықтыкты, қорқаулық пен 

қара ниеттілікті жеткізе ҽшкерелеу ҥшін ҽлгідей ҽсіре, жантҥршігерлік, қорқынышты 

персонаждарды алады. 

Кейбір қиял-ғажайып ертегілерінде аңыз ертегілері мен лиро-эпос жырларының 

айтпақ ой, идея-мақсаты жҥреді. Мысалы, «Жайық пен Еділ» ертегісінде суреттелетін 

жалмауыз жерге қарап қалған жоқ-жҧқана емес. Оның ҿріп жатқан қора-қора қойы бар, 

ҥй-жай, ақ ордасы бар. Ҥш баласы, ҥш келіні тағы бар. Сҿйте тҧрып, ол ел тонайды, ел 

ҥшін жҥрген ер Жайықты жейді. Еділді де ҧстап жемек болады. Ал ҿріп жатқан қой-

қозысына тіс тигізбейді. Дҽулетке дҽулет қоса берсем дейді, кҿзі тоймайды. Ол мейлінше 

ҿзімшіл. Жеріне, шегіне адам жуытқысы келмейді. Билеген ҿңіріне басып барған адамға 

іркіп қалар сҧмдығы болмайды.Міне, осы жалмауызды, оның ісін кҿргенде, Алдар алдап 

соққан Шығайбай сараң, Қозы мен Баянға аталық мейірімі тҥспеген малқор да, 

дҥниеқоңыз Қарабай еске тҥседі. Ҽлгі ертегіде де ішпей-жемей малды айдап ҿткен сасық 

сараңдарды ҽшкерелеу мақсат етілген. Демек, бҧдан фольклорлық туындылардың, оның 

жанрларының бір-бірін дамытып, ҧқсас ой, ҧқсас идеяны беріп отыратынын кҿреміз. 

Хайуанаттар туралы ертегілерде елдің бақташылық тҧрмыс-тіршілігі кҿрінеді. 

Оларда қойшы-малшылардың ҿмірі суреттеліп, ҿмірде болуы мҥмкін жайттарға қиял-

ғажайып оқиғалар аралас кҿрсетіледі.Бҧл топтағы ертегілерді Ҽ.Қоңыртабаев екі  топқа 

бҿліп жіктейді:  

1) мал шаруашылығына байланысты туған ертегілер (Бозінген), 

2) хайуанаттарға байланысты туған ертегілер (сырттандар, Арыстан мен тҥлкі, Тҥлкі 

мен ешкі, Аю, қасқыр, тҥлкі, бҿдене) [3]. 

Осы топтағы ертегілерде халық хайуанаттар мен жануарлардың мінездері арқылы 

адамдар бойындағы жақсы-жаман мінез-қҧлықтарды ҽшкерелеп отырған, олардың 

кемшіліктерін кҿрсеткен, оғаш қылықтарды тҧспалдаған. Мысалы:  

тҥлкі – айлакер, қу, сҧм; 

арыстан – зорлықшыл, қиянатшыл, озбыр; 

қоян – қорқақ; 

қой – момын; 

қасқыр – зҧлым, жауыздықты тҧспалдаған. 

Хайуанаттар ертегілерінде сатира сарыны жақсы кҿрініс тапқан. Таптық қоғамда 

ҥстем тап ҿкілдерін ҽр тҥрлі жан-жануарлар арқылы бейнелеу болған. Бҧл ертегілерде 

халықтың меңзеп отырғаны аңдар арасындағы жайлар емес, ҽлеуметтік теңсіздіктер деуге 

болады. 

М.Ҽуезов былай деп жазды: «Бҧндағы шеберлік қасиеттің бір алуаны - бейнелеу 

(олицотворение). Сол тҽрізді кҿркемдік ҽдістер арқылы, кҿбінше неше алуан айуандар; 

жыртқыш аңдар, қанқорлар арқылы хандардың, билердің, ілгері-соңғы ҽкімдердің 

жайлары, таптық-қоғамдық тҧлғалары кҿрінеді. ...Осыған байланысты қазақтың хайуанат 

жайындағы ертегілері қоғамдық сатира екендігін, сол арқылы тап тартысының астары, 

тамыры тереңдеп ашыла отырғанын, кҿп уақытта юморлық, мысқыл ажуаның, ҿтімді, 

кҥлдіргі тілдің тамаша шебер ҥлгілерін танытатынын есте тҧту шарт» [2, 41б.]. 

Хайуанат жайындағы ертегілерде сатира, юмор басқаша ҽдіс-тҽсілмен кҿрінеді. 

Мысалы, салт ертегілерде сын ашық айтылып, халық езушілерді ҿз ҿкілінің тапқыр сҿз, 

шешен тілімен тура ҽшкерелеп отырса, мҧнда астармен, аллегориямен келекелейді. Тіпті 

мҧндағы сын-сықақ, ҽлгі қиял-ғажайып дҥниелердегіге қарағанда, кҥрделірек, мҽндірек 

болып келеді. Бҽрімізге белгілі «Арыстан, қасқыр, тҥлкі жҽне тҥйе», «Маймыл мен тҥлкі» 
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сияқты халық ертегілерінде айлалы тҥлкі, айбынды арыстанды, қорқау қасқырды, момын 

тҥйені асқан қулығынын арқасында орға жығып кетсе, маймылды қақпанға тҥсіріп, «Екі 

бақ болады, бірі басқа, екіншісі аяққа қонады. Сенің аяғыңа тепкілесең де кетпейтін темір 

бақ қонды» деп ҽбден ҽжуалайды. 

Хайуанат туралы кейбір ертегілердің астар-сырын жақсы аңғарған профессор 

Е.Ысмайылов былай деп те жазды: «Хайуанат жайындағы ҽңгіме аңыздардың екі тҥрі бар. 

Бірінде хайуан мінез-қҧлықтарын дҽл хайуанның ҿзін суреттеу ҥшін айтпай, адамдағы 

мінез-қҧлыққа бейне, тҧспал, мысал есебінде қолданған. Адамдағы кемдікті, мінді 

бадырайтып ҧлғайтып, жиренішті етіп кҿрсету ҥшін, сондай сын арқылы жаманшылықпен 

алысу ҥшін мысал етіп алу болған.    Хайуан мінездерін    ҽңгіме етудің    екінші    бір тҥрі 

– хайуанды анық хайуан етіп, суреттейді» [4, 57б.]. Тҿменде сҿз болатын ертегі осының 

бірінші тҥріне жатады, оны мысал-ертегі деп атауға болады. 

«Тҥлкі мен ешкі» ертегісінде қҧдыққа қҧлап сорлап тҧрған тҥлкі ҥңіліп қараған 

ешкіге: «Кел, салқындап, су ішіп ал», – дейді. Ақымақ ешкі қҧдыққа қойып кетеді. Тҥлкі 

оның ҥстіне қарғып шығып, одан сыртқа атырыла жҿнеледі. Ешкі қҧдықта қалып кетеді. 

Міне, осында тҥлкі бейнесінде біреуді алдап, отқа тастап, ҿзі кҧтылып кететін залымдар 

сыналып отыр. Ешкі бейнесінде аңқау, алданғыш парықсыздар келекеленген [1, 41б.]. 

М.Ҽуезов хайуанаттар туралы ертегілердегі сықақтың мысал тҥрінде келетінін, оның 

ҽлеуметтік, қоғамдық сатира екендігін ескерткен. Осы пікірді растайтын бір ертегіде 

тышқан тамақ іздеп кеткенде оның ініне жылан кіріп жатып алады. Міне, осының ҿзімен-

ақ халық ҽлдінің ҽлсізге етер қиянат-зорлығын айтып отыр. Халық бҧл ертегіде «біреуге 

шҧқыр қазсаң, ҿзіңе ор қазылар» дегенді де ескертеді. Зорлықшыл жыланды адамға 

ҿлтіртіп, қиянатшылға да зауал бар, оны қҧртар кҥш бар дейді. Ақыры тышқан ҿз ініне 

қайта оралады. Мҧнда зор оптимистік идея жатыр. Сҿйтіп дана халық бҧрын-ақ жан-

жануар тірлігінен, мінез-табиғатынан адамзат ҿмірінде болатын қатынас-қҧбылыстарды 

таныған. Адамдар қауымында кездесетін жаман мінез, дағдыларды – зорлық-қиянат, 

қомағай жебірлік, настық-қорқаулық, сҧмдық-аярлық, қаскҿйлік-кекшілдік сияқты 

дерттерді кҿрген.  

Халық ҿзінің дҥниетану, қоғам тіршілігіндегі, ҥй-тҧрмысындағы іс-ҽркетін, мҧң-

мҥддесін, кҥрес-тартысын, талап-тілегін шыншыл ертегілерде кҿрсеткен. Мҧндағы 

кейіпкерлер  – кҥнделікті ҿмірдегі еңбек адамдары. Олардың мекені де – жер. Ал олар 

тартысқа тҥсетін жауыздық иелері хан, бай, молдалар. Шыншыл ертегілерге «Аяз би», 

«Тоғыз тоқылдақ, бір шіңкілдек»,  «Атымтай Жомарт», «Ҧр, тоқпақ» ертегілерін 

жатқызуға болады. Ҽдемі берілген ҽзіл-ҽжуҽ халық ертегілерінің осы бір саласында да 

жақсы кҿрініс тапқан. Оған ҽзілге суғарылған  «Аяз би», «Тоғыз тоқылдақ, бір шіңкілдек», 

«Ҧр, тоқпақ» ертегілерін жатқызуға болады. Ойымызды тҥйіндей келгенде, халқымыздың 

асыл қазынасы – ертегілер  ел даналығының айқын айнасы. Онда халықтың керемет қиялы 

да, шалқыған ақыл-ойы да, тапқырлық, шешендігі де, куақы кҥлкісі де, ащы ажуасы да 

тоғысқан. 

Қазақтың шешендікке, тапқырлық, тілмарлыққа негізделген келесі бір рухани 

мҧрасы–аңыз ҽңгімелер. Аңыз ҽңгімелері – тҥгелдей сатира мен юмордың айқын кҿрінісі. 

Олар ҽртҥрлі дҽуірде, ҽртҥрлі ниет-мақсатпен айтылып, ел арасына тартылып отырған. 

Бҧлардың бір тобы езгіні кҿп кҿрген қазақ халқының теңдік бостандық іздеуінен, ҽділдікті 

аңсауынан туған. Қарапайым халық тіке қарсы шығуға шамасы жетпеген шақта оларға 

деген ашу-ызасын, кекті ҥнін ҽзіл-оспақ, астарлы юмормен жеткізген.  

Белгілі ғалым Ҽ.Қоңыратбаев ол туралы: «Аңыз дегеніміз – қазақ фольклорлық 

прозасының жанры. Ол елдің, рудың шыққан тегі, кешкен жолы жайындағы немесе 

тарихта болған ҽйгілі адамдар: хан, батырлар, би, шешендер жайындағы, сондай-ақ, 

нақтылы бір жер-су, сол жерлерде болған оқиғалар туралы тарихи шындыққа негізделген 

халықтың есінде сақталған, дегенмен уақыт ҿте кҿркемдік сипат алған ҽңгіме», – дей келе 

аңыздың жанр ретінде ҿзіндік ерекшеліктеріне тоқталады: «біріншіден, нақтылы тарихи 

тҧлғалар қатысқан нақтылы тарихи оқиғаларды баяндалуы; екіншіден, оқиға ҿткен уақыт 
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шектеулі болуы; ҥшіншіден, жер атауының нақтылы кҿрсетілуі; тҿртіншіден, танымдық 

қасиетке ие болуы; бесіншіден, белгілі дҽрежедегі аймақтық шектеулік (яғни, ҽр жерде, 

негізінен, сол ҿңірде жасаған адамдар, болған оқиғалар туралы аңыздар кҿбірек 

сақталады); алтыншыдан, ретроспективалық сипаты болуы (яғни, ҿткенге мҽн беру); 

жетіншіден, сюжеттік-композициялық шарттылықтың сақтала бермеуі» [3,75б.]. 

Аңыздардың басқа жанрлардан ҿзіндік ерекшелігі – оның негізінде тарихи шындық 

оқиға жатады да, уақыт ҿте келе ол ҿзгеріске ҧшырап, қиялдық сипат ала бастайды. 

Тақырыптық сипатына қарай аңыздар 3-ке бҿлінеді: 

1) тарихи аңыздар; 

2) топонимикалық аңыздар; 

3) кҥй аңыздар.  

Қазақ арасында кҿп тараған Абылай, Бҿгенбай, Қабанбай, Олжабай, Райымбек, 

Сҧраншы, Кенесары, Исатай т.б. кҿрнекті тҧлғалар туралы аңыздар бірінші топқа жатса, 

екінші топқа нақтылы қоныстық тарихын баяндап, оның қай кезде, қалай аталуының 

сырын ашатын аңыздар жатады. Осы аңыздардың негізінде ҿзен-су, жер, тау, қала, 

ауылдардың аталуы қалай шыққанынан хабар алуға болады. Мысалы: «Келіншектау», 

«Мыңжылқы», «Ешкі ҿлмес» (байдың 1000 жылқысы ҿліп, кедейдің ешкілері тірі қалады), 

Қордай, «Қалмақ қырғын», «Ордабасы», «Домбауыл», «Жасауыл қырғын» – жоңғар-

қалмақ шапқыншылығы мен Шыңғыс хан жорығына байланысты туған. Ҽсіресе, Қазығҧрт 

тауы жайлы аңыздардың кҿркемдігі зор. 
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Резюме. В статье проанализировано творчество Абая и Алашской интеллигенции. 

Summary. The article analyzes the creativity of Abay and the Alash intelligentsia. 

 

Қазақ зиялылары халықтың болашағы Абай нҧсқаған сара жолда деп білді, соның 

ізімен жҥруді мҧрат етті. Абайдың қиялы шалымды, ойы терең, ақыл-білімнің ҽр 

тарауынан кҿкірегінде асыл қазына кҿп. Сол қазынаны барлық ырғағы, нҽзік сыпатымен, 

қазақтың ҧстармаған, ысылмаған жуан тілімен биязы ғып шығаруы, ҽрі ақындығы, қызыл 

тілді шешендігі. Осылай Ж.Аймауытҧлы мен М.Ҽуезов Абайдың сыншылдық, ойшылдық, 

сыршылдығы мен тілге шешендігін айтып, оның ҿзге ақындардан ҿзгешелігін атап 

кҿрсетеді. Яғни ақындық қуаты мен шеберлігін, ҿзіндік ҧстаған бетін айқындап береді.  

Қазақ халқының ҽдебиеті мен мҽдениетінің дамуына, бҧрын-соңды болмаған жаңа 

сапаға кҿтерілуіне Абайдың еңбегі орасан зор. Абай шығармашылығы халқымыздың 

қоғамдық санасында ерекше сілкініс туғызып, рухани бетбҧрыс жасады. Осыған орай 
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ХХ ғасырдың басында қазақ зиялыларының ҥлкен шоғыры ҧлттық мҥддені ту етіп 

кҿтеріп, тарих сахнасына шығуы да кездейсоқ қҧбылыс емес еді.  

Қазақ ҽдебиеті тарихында Абайдың ҽдеби мҧрасын жоғары бағалап, алғаш пікір 

білдірген қалам қайраткерлері – Алаштың ардақты азаматтары. ХХ ғасырдың басында-ақ 

Алаш арыстарының кҿшбасшысы Ахмет Байтҧрсынҧлы Абайға «қазақтың бас ақыны» 

деп, ал Мағжан Жҧмабайҧлы «хакім ақын» деп, Сҧлтанмахмҧт Торайғыров «ақындар 

пайғамбары» деп лайықты бағаларын берген болатын. Абайдың ҿмірі мен ақындық ҿнері 

жҿнінде бірінші болып ғылыми ой айтқан адам – Ҽлихан Бҿкейханов. 1905 жылы жазған 

«Абай (Ибрагим) Қҧнанбаев» атты азанамасында: «...Абай асқан поэтикалық қуаттың иесі, 

қазақ халқының мақтанышы болды. Абай сияқты халықтың рухани творчествосын 

осыншама жоғары кҿтерген қазақ ақыны ҽлі кездескен жоқ», - деп ең алғаш жоғары баға 

береді  [1, 18-19 б.]. Абай шығармашылығына шынайы ҽдеби талдау жасап, алғаш Абай 

ақындығына кҿркемдік тҧрғыдан зерделі ой айтып, ғылыми қҧнды мақала арнаған 

А.Байтҧрсынҧлы. Ол «Қазақтың бас ақыны» атты мақаласында: «Қазақтың бас ақыны – 

Абай (шын аты Ибрагим) Қҧнанбаев, онан асқан бҧрын-соңғы заманда қазақ баласында 

біз білетін ақын болған жоқ», – деген [2, 54 б.]. Бҧл ең жоғары баға жҽне ҥлкен қҧрмет. Бір 

ғасырға жуық бҧрын айтылған бҧл баға Абайдан басқа ҽлі ешкімге берілген жоқ.  

Абай мҧрасы жайлы А.Байтҧрсынҧлынан кейін қҧнды пікір айтқан адам – Міржақып 

Дулатҧлы. Оның 1914 жылы 23 шілдеде «Қазақ» газетінде жарияланған «Абай» атты 

мақаласы ақынның қайтыс болуының он жылдығына арналып жазылған. Қазақтың 

классик ақыны Абай дҽстҥрінің жалғасын алғаш танып, ол туралы жар салып пікір 

білдіргендердің бірі М.Дулатҧлы болатын. М.Дулатҧлы Абайды оянып келе жатқан қазақ 

халқы ҽдебиетінің негізін салушы деп таныстырады. «Ҽдебиетіміздің негізіне қаланған 

бірінші кірпіш – Абай сҿзі, Абай аты боларға керек. Абайға шейін қазақта қолға алып 

оқырлық, шын мағынасында қазақ ҽдебиеті дерлік бір нҽрсе болған жоқ еді. Бҽлкім, мҧнан 

кейін Абайдан ҥздік артық ақындар, жазушылар шығар, бірақ ең жоғарғы, ардақты орын 

Абайдікі», – деген пікір білдіреді [3, 71 б.]. Бҧған қарап Абайға дейінгі ҧлттық ҽдебиетті 

жоққа шығару деп тҥсінуге болмайды. Ақынның ҿзіне дейінгі халық даналығы, ауыз 

ҽдебиеті, ҿзі ҥлгі тҧтқан ҽлем ҽдебиетінің жауһарлары негізінде жасаған жаңа ҽдебиеттегі 

еңбегіне баға беру.  

Ж.Аймауытҧлы мен М.Ҽуезовтің («Екеу» деп қол қойған) 1918 жылы «Абайдың 

ҿнері Һҽм қызметі» атты мақаласы «Абай» журналының № 2 санында жарық кҿреді. Бҧл 

мақалада Ж.Аймауытҧлы мен М.Ҽуезов Абайдың қазақ ҽдебиетіндегі орнын кҿрсетеді. 

Абайдың ақындық ҿнерін ҿзіне дейінгі ҽдебиет ҥлгілерімен салыстыра отырып, ҿзіндік 

ерекшелігін, поэзияға ҽкелген жаңалығын атап ҿтеді. Абайдың ең бір артық ҿзгешелігі, 

заманының ыңғайына жҥрмей, ҿзінің «ҿздік» беті мықты ҧстап, ақылға, ақтыққа, кҿңілдің 

шабытына билетіп, кҿз тҧндырарлық кемшілік, міннің ортасында туып, ортасында жҥріп, 

ҥлгілі жерден ҿрнек алып келген кісідей ашық кҿзбен қарап, барлық мінді мҥлтіксіз 

суреттеуі, шарықтап жҥріп қылт еткенді кҿретін қырағы қырандай сыншылдығы... 

Абайдан соңғы ақындар шығармашылығы туралы қазақ ҽдебиеті тарихында алғаш 

ғылыми мақала жазған Ж.Аймауытҧлы. Ол «Абайдан соңғы ақындар» атты мақаласында 

Абайдың ақындық ҿнерін жалғастырып, дҽстҥрін сабақтаған Ахмет, Міржақып, Шҽкҽрім, 

Мағжан поэзиясына талдау жасайды. Бҧл мақалада ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 

поэзиясындағы Абайдың ақындық дҽстҥрі сҿз болып, кеңінен қарастырылады. Абайдан 

кейінгі ақындарды мынадай ҥш тҥрлі жікке бҿледі: 

«1) Сезімге ҽсер берерлік суретті ҿлеңдер кҿбінесе Мағжан, Міржақып, кейде 

Сҧлтанмахмҧт һҽм Ахмет Мҽметовтікі... Бҧлар – сыршыл (лирик) ақындар. 

2) Екінші жіктің ҿлеңшілері – Ахмет Байтҧрсынов, Сҽбит Дҿнентаев, Шҽһкҽрім 

Қҧдайбердиев, Бекет Ҿтетілеуов. Бҧлардың ҿлеңі сырты тҿгілген, сҧлу, кестелі, анық, 

халықтың ҧғымына, оқуына жеңіл, тҽтті. Бҧлардың ҿлеңінің сезім мен қиялға тҽрбие-ҽсері 

аз, ақылға азығы бар. Бҧлар – халықшыл (народник) ақындар. Ана ақындардан бҧлардың 

сҿзінің халыққа бір атасы жақын тҧрады. 
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Осы кҥнде сҽті кетіп бара жатқан ҥшінші бір жік бар. Бҧл жіктің ақыны ескі ҿлең, 

жыр-тақпақтарға еліктеп, желе жортақтатып, қҧбажондатып келетін Ғҧмар Қарашев», – 

дейді [4, 129 б]. «...Абайдың «ҥміт еткен жасҿспірім достары» ойланды жҽне сол Абай 

аңдатқан рухани бостандықты ту етті де мҧқым ҧлттық мҥддені «Алаш» деген ҧранға 

біріктірді. ...Мҧндай азаттық бостандыққа, рухани тҽуелсіздікке ҧшқын тҥсірген Абайдың 

ойлы сҿзі еді. Азаттық жолына біржола тҥскен тҧсында Ҽлихан Бҿкейханов пен Ахмет 

Байтҧрсыновтың, Мҧхамеджан Тынышбаев пен Міржақып Дулатовтың, Сҧлтанмахмҧт 

пен Мағжанның Абайды терең зерттеуі соған дҽлел. Демек, Абай қазақтың ҧлттық рухын 

ҿлтірмей, ҿсер ҧрпаққа тірі жеткізген елінің ҧлы ҧлтжанды тҧлғасы», – деген ғалым 

Т.Жҧртбайдың сҿзінің астарында терең тарихтың парақтары жатыр [5, 24 б.].  

«Алаш» партиясы, Алашорда ҿкіметі туралы кҥні кешеге дейін тарихи шындық 

бҧрмаланып, бетіне қара таңба басылып, қып-қызыл ҿтірікке былғанып келді. Оларды 

ҿкіметтің қас дҧшпандары етіп кҿрсетіп, есімдерін мҥлде атауға болмастай қатаң тиым 

салынды. Тҽуелсіздіктің таңы атып, тарих парақтарының бет пердесі ашылған тҧста, кеңес 

дҽуіріндегі идеология ҥстемдігінің кесірінен бір буын ҧрпақ қазақтың елді бастар нағыз 

кҿсемдері мен зиялы қауымынан қол ҥзіп қала жаздағанын тҥсінгендігін білді. 

Шындығына келгенде, Алаш азаматтарының басым кҿпшілігі ҧлт мҥддесі ҥшін аянбай 

кҥрескен, сол жолда жандарын қиған ерлер екеніне бҥгінгі кҥнде кҿзіміз жетіп отыр. Олар 

қоғамдағы маңызды мҽселелермен айналыса жҥріп, қуғын-сҥргін азабына қарамастан, 

ҽдебиет, публицистика, журналистика, сын, ғылым, аударма салаларында бай мҧра 

қалдырып кетті. Ел болашағы мен ҧлт тағдыры жолында атқарған еңбектерінің тарихтағы 

маңызы мен қоғамдық-саяси қызметі жайлы тарихшы ғалымдар академик М.Қозыбаевтың 

«Ғасыр қасіретін арқалаған арыстар» (1994 ж.), М.Қойгелдиевтің «Алаш қозғалысы» 

(1995ж.), К.Нҧрпейісовтің «Алашорда» (1995 ж.) атты еңбектерінде арнайы жан-жақты сҿз 

болады.       

ХХ ғасыр басындағы ҧлттың ояну кезеңінің жаршысы, қазақтың ҧлттық 

ҽдебиетінің классигі дарынды ақын Сҧлтанмахмҧт Торайғыров Алаштың ардақты 

азаматтарына жан даусымен Алаш деп ҧран салады. Ол барлық ерлерді бостандық, 

еркіндік, ел қамы ҥшін кҥресуге, бірігіп тізе қосуға, бір тудың астына бірігуге шақырады.  

Алаш туы астында, 

Біз – алаштың баласы. 

Кҥніміз туып кҿгерді, 

Сарыарқаның даласы. 

Қҧрт аурудай жайлаған, 

Қҧртпаққа бізді ойлаған, 

Қанымызға тоймаған, 

Қолымызды байлаған, 

Жерімізді шимайлаған, 

Ҿшті залым қарасы. 

Жасасын, алаш, жасасын!  

Ақынның бҧрыннан бері ішінде қайнап жҥрген бҥкіл арманы осылай ҧран болып 

шығады. Ол Алаш партиясының ҧранын қҧптап, бостандық жолындағы алдағы кҥнге 

артқан ҥмітіне қосылады. Бҧрынғы «ерімізді айдаған», «елімізді лайлаған», «жерімізді 

шимайлаған» «ҿшті залым қарасы» деп қуанады. «Алаш ісіне адалдықты, оны қолдауды 

уағыздайды, бірлікке, ел тҧтастығы ҥшін кҥреске шақырады» [6, 125 б.]. 

 Енді ешкімнің алашты, 

 Қорлығына бермейміз! 

дейді.  

Абай, Ахмет, Міржақып, Мағжандар қазақ ҽдебиетінде жаңа кҿркемдік ҽдістің 

негізін салды. Абайды білген немесе оның аты мен шығармаларына сырттай қанық ірілі-

кішілі ақындардың Абайдай кҿркем сҿз алыбына еліктемегені, тағлым алуға тырыспағаны 

кемде-кем.  
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Алаштың ардақты ҿкілдері ҧлттық ҽдебиетке ҿз бағыт-бағдарымен, ҿзіндік бет 

ҿрнегімен ҽсіресе ҧлы жаңалықтарымен келген қаламгерлер. Қоғамдық, гуманистік, 

ағартушылық, демократтық озық идеядағы тамаша туындыларымен, рухани мол мҧраларымен 

қазақ ҽдебиетінің алтын ғасырын жасаған классиктер.  

Сонымен, Алаш ақындарының ҿлеңдеріндегі ой тереңдігі қазақ қоғамының 

шындықтарымен тамырластығында жатыр. Абай мен Алаш ақындарын біріктіретін ортақ 

мақсат: біріншіден, олардың бҽрі де қазақ халқының қамын ойлап, ҧлттық тҽуелсіздігін 

кҿксеген, ел еңсесін кҿтеруді мақсат еткен; екіншіден, бҽрінің де негізгі ой-армандары 

елін, халқын жетілдіру, сауаттарын ашу басқа халықтармен терезесін тең ету еді. Бір 

сҿзбен айтқанда, ғасырлар бойғы қазақтың ҧлттық рухын паш ету, ел намысын, 

болашағын аяқасты етпеу.  
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Резюме. В статье рассматривается исследование  творчества Акансери. 

Summary. The article deals with the study of Akan Seri's creativity. 

  

 Ҧлы дала тҿсінде ағартушылық, сал-серілік мҽдениеттің талантты ҿкілдерінің 

бірегейі, бҥкіл тҥркі халықтарының мақтанышы – Ақан сері Қорамсаҧлының артына 

қалдырған сан-саналы шығармашылығы, ҿткір пікірлері–адамзаттың қҧндылығын 

бағалауға тҧрарлық ерекше мҧра.  

Ақан серінің ҿмірі мен тағдыры, шығармашылығы жайлы мағыналы зерттеу 

жҥргізген, кҿркем туындыларды дҥниеге ҽкелген атақты Мағжан ақын, жазушы Ілияс 

Жансҥгіров «Қҧлагер» поэмасын, Ғабит Мҥсірепов «Ақан сері –Ақтоқты» драмасын, 

Сыдық Мҧхамеджанов «Ақан сері – Ақтоқты» операсын, халық жазушысы Сҽкен сері 

Жҥнісов «Ақан сері» романын жҽне ғалымдар Мҧхтар Ҽуезов, Сҽбит Мҧқанов, 

Есмағамбет Ысмайылов, Айқын Нҧрқатов, Қажым Жҧмалиев, Ханғали Сҥйіншҽлиев, 

Серік Негимов, Қабиболла Сыдиқов, Гҥлшат Мҽдібаева сияқты ғылымға ғҧмырын арнаған 

адамдар арнайы зерттеу еңбектерін жазды.  

1988 жылы Қазақ Ғылым академиясының М.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер 

институтында дайындалған Ақан серінің творчестволық мҧрасы ҿнертанушы 
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Қ.Жҥзбасовтың алғы сҿзімен «Ҿнер» баспасында басылып шықты. Сондай-ақ, 1993 жылы 

Кҿкшетауда ҿткен Ақан серінің туғанына 150 жыл толуына байланысты мерейтойдың 

қарсаңында ҿкен ғылыми-практикалық конференцияның материалдары «Ақан тағылымы» 

атты жинақ болып шықты.  

Ақан серінің ҿмірі мен шығармашылық қызметіне арналған алғашқы зерттеу 

жҧмысын жҥргізіп, кҿлемді де, мазмҧнды «Ақан сері» атты очерк жазған қазақтың ҧлы 

ақыны Мағжан Жҧмабаев болатын. Ақан сері жҿнінде кейінгі жазғандар сол Мағжанның 

очеркіне сҥйене отырып, жазатын болған. Мағжан Жҧмабаев Кҿкше ҿңірінен шыққан 

«алты алашқа аты шыққан ақындарымыздың» атын атай келіп, былай деген: «Бҧл 

ақындардың ішінде адамның іскерлігін алдымен ҿзіне аударатыны–Ақан сері. Сҿзінің 

сҧлулығы, тереңдігімен демейміз, ҿмірінің сҧлулығымен» [1, 318б.]. 

1972 жылы шыққан Қазақ Совет энциклопедиясында былай делінген: «Ақан сері, 

Ақжігіт Қорамсаҧлы – ақын, қазақ халқының дарынды ҽнші композиторы» [2, 200б.]. 

Ҽрине, мҧнда Ақан серіге берілген сипаттама кҥмҽн туғызбайды. 

Қазақ ҽдебиеті мен музыка саласында ерен еңбектері бар, айтулы ғалымдарымыз 

Есмағамбет Ысмайылов, Ахмет Жҧбанов, Қажым Жҧмалиев, Айқын Нҧрқатов, тағы да 

басқа ҽдебиетшілер Ақантану жолында ҥлкен еңбек сіңірген. Солардың бірі де, бірегейі 

белгілі мемлекет қайраткері, айтулы да, ардақты ақын Кҽкімбек Салықов 2008 жылы ҧлы 

сазгер, ҽншінің шығармаларын жинақтап, қҧрастырып, «Ақан сері» деген атпен еңбегін 

жарыққа шығарды. Бҧл Ақан серінің ең толық шығармасы [3]. 

Атығай, қарауылдың болысы Шоғармақты ҿлтіре сықақ етеді. Осы ҿлеңдері мен 

«Замана адамында» сері ел билеген ҽкімдерді «Кей жаман мал бітті деп ҽкім болар»,  – деп 

ҽшкерелейді. Қонысынан айрылған елдің мҧң-мҧқтажын ақын халық атынан айтады. 

Мемлекет  2 думаға шағынады, ҽділдік, ҥміт кҥтеді. 

 Ҿмірінің соңғы кезеңінде жазылған ҿлеңінің бірі – «Қаратай». Ақан сері ауылы 

қонысынан айрылып, орнына Комаровка селосы орнағанда, ескі мекенге барып жҥрген 

Қаратайды (Ақан серінің мінген аты) егінге тҥсті деген сылтаумен ҧстап алып, сатып 

жіберіпті. Ат пен иесінің диалогы тҥрінде жазылған бҧл ҿлеңде қуғыншы 4 орыстан 

қашып барғанда «бҥбірнай» (выборнай) Кҿшербайдың рақым етпегені, судьяның ҽділ ҥкім 

шығармағаны айтылады. Соңында: «Орыс пен қазақтың алдым несін?! Тҽңір берген 

ҽркімнің несібесін. Ол тҥгіл жан салмаған Қҧлагердің, сҿйлейді граммофонда ҽңгімесін», 

–деп, «Қҧлагер» ҽнінің сол заманда пластинкаға тҥсірілгенін ескертеді.  

 Ҿлер алдында шығарылған «Мінҽжат» ҿлеңінде иман тілейді. Ақан сері –ҿмір 

шындығын ҥлкен суреткерлікпен жырлаған заманының асқақ ақыны ғана емес, мҧңшыл 

да, сыршыл, лирикалық тебіреністі сазымен, ҽншілік-орындаушылық ҿнерімен танылған 

ҿзгеше дарын иесі. Оның композиторлығы ақындығынан кем тҥспейді. Ҽділіне кҿшсек, 

«Ақан сері» атанып, кезінде жҧртшылыққа кең танылуы, атақ, даңқының шартарапқа 

жетуі – ҽншілік-композиторлық ҿнерінің жемісі. 

 Жасынан халықтың ҽн-кҥйінен сусындап, ҿзіне дейінгі ҽншілік дҽстҥрді толық 

меңгерген Ақан сері бертін келе, жігіт шағында серілік қҧрып, ҿзі де ҽн шығарады. 

Кҿкшенің сҧлу табиғатына кҿз тігіп, оны албырт сезімді, ҽсерлі музыка ҥнінен бҿлейді. 

Осы ҽншілік ҿнерде Ақан сері жалғыз болмайды. Айналасына ҽнші-кҥйші жастарды 

жинап, ҿзгеше бір ҿнерлі топ болып ел аралайды. Ақын, ҽнші серілердің бҽрімен 

достасады. Балуан Шолақ, Жаяу Мҧса, Естай, Иман Жҥсіп, Қҧлтума сияқты атақты ақын-

ҽншілер Ақан серінің ең жақын достары болған. Олардың бҽрі Ақан серінің ҽншілік 

ҿнеріне игі ҽсер еткен,  композиторлық талантын жетілдіріп, шеберлік, суреткерлік 

талғамын шыңдай тҥскен. Ол қазақтың ҧлттық ҿнерін профессионалдық биікке кҿтеріп, 

дҽстҥрлі ҿнердің классикалық ҥлгісін жасады.  

 Сан қырлы дарындылық, поэзия мен музыканың тел қозыдай табысуы, ҿзіне ғана тҽн 

нақыш, жоғары деңгейдегі орындаушылық шеберлік–Ақан сері шығармашылығына тҽн 

басты-басты қасиеттер. Қазақ мҽдениетінің алтын қорына Ақан серінің елуге жуық 

музыкалық, поэтикалық мҧрасы енген. Ақан сері шығармалары поэтикалық 
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тҧнықтығымен, образдар ҽлемінің тереңдігімен, поэтика жҽне музыка тілінің 

шырайлығымен, айрықша талғампаздығымен, нақыштық тазалығымен ерекшеленеді.  

 Оның шығармашылық болмысының басты қасиеттері – ҿмір шындығын боямасыз 

жырлауы, психологиялық иірімдерге толы, эмоциялық бояуының қанықтығы. 

Шығармаларының басым бҿлігін қамтитын кеңінен танымал кҿңіл-кҥй жҽне махаббат 

лирикаларында ғажайып табиғат суреттері мен нҽзік мҧң, ҿмір қиыншылықтары туралы 

трагедиялық пайымдаулар шынайы да шымыр қатар ҿріліп жатады. Оның стиліндегі 

жоғары жетістігі – кең тыныстылық, ҽн иірімдерінің нҽзіктігі, ҽуен ҽсемдігі, интонация 

суреттерінің молдығы, сазының биік те, асқақ ырғақтары мен қайырымдарының ҧзақтығы.  

 Ақан серінің «Ақтоқты», «Алтыбасар», «Тер қатқан», «Мақпал», «Балқадиша», 

«Сырымбет», «Майда қоңыр» т.б. ҽндері ҽйел жанының сҧлулығын жарқырата 

кҿрсетуімен бірге, махаббат қҧдіретін асқақтата суреттеуімен де қҧнды. 

 Кеңінен танымал бҧл ҽндер ҽйелдер образының галереясын жасап, шынайы 

махаббат рухын ту етіп кҿтереді. Ақан сері ақын-ҽнші ғана емес, саңлақ аңшы, атбегі де. 

Ақынның сҥйікті досына, қимас ҿмірлік серігіне айналған сҽйгҥлігі мен қыран қҧстарына 

арналған.  

 Ақынның «Маңмаңгер», «Қараторғай», «Кҿкжендет», «Қҧлагер» ҽндерінде Ақан 

серінің ішкі жан дҥниесіндегі бҧрқаныс, қан жылаған жҥрек, телегей теңіз мҧң мҿймілдеп 

тҧрғандай. Ақан сері басындағы трагедиялық кҥй кез келген жҥректі толқытады. Ҽсіресе, 

«Қҧлагердегі» экспрессивті интонация, толқыған мҧңлы ҽуен, драмаға суарылған қайғылы 

оқиға шынайылығымен бурайды. Ҽн ақын ҿмірінің трагедиялық сҽтін бейнелеумен қатар, 

сол қоғамдағы ҿнер адамдарының тағдырын қамти отырып, ҿзі ҿмір сҥрген қоғамның 

ҽділетсіз бет-бейнесін ашады. 

 Бҥгінгі жас ҧрпақ сол асылдарымыз бен жҥйріктеріміздің ҿнердегі, ҿнегелі 

жолдарынан ғибрат алып, терең зерделеп жатса, ол дҽстҥр жалғастығының заңды 

ерекшелігі болмақ.  
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АСАНҚАЙҒЫ ЖӘНЕ ЖЕРҦЙЫҚ 

 

МАХАМБЕТОВ Қ.М. 

№24 жалпы білім беретін орта мектебінің қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің 

 мҧғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі,  

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар ауданы 

 

          Резюме.    В статье представлена информация о жизни и творчестве Асан кайгы 

          Summary. The article provides information about the life and work of Asan kaigy 

 

Еліміздің болашағы ҥшін ҿлшеусіз қызмет еткен ҧлы бабаларымыздың бірі – Асан 

Сҽбитҧлы. Ауыз ҽдебиетіндегі бізге жеткен жыр-шумақтардан бабамыздың нақты біздің 

аймақтарда да ҿмір сҥргенін байқаймыз. Есімі аңызға айналған айтулы тҧлға Асан қайғы 

Сҽбитҧлы бір деректерде Еділ бойында дҥниеге келген. Қҧрбанғали Халидҧлы ҿзінің 

«Тауарих хамса» атты еңбегінде ҽйгілі Майқы биді Асан қайғының арғы атасы еді дейді. 

Бір қызығы, «Алшын Асан сопы», «Асан би» атанған тарихи тҧлға Алтын орда 

хандарының бірі Ҧлығ Мҧхамедке сҿзін ҿткізетін билердің бірі болғандығы тарихи 

деректерде анық айтылады. 1420 жылы Ҧлығ Мҧхамед Сарайдан қуы-лып, Қазанды 
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паналағанда, Асан қайғы жасының егде тарт-қанына қарамастан ҿз ҽміршісінің жанында 

болған екен. 

Асан қайғы тҿңірегіндегі аңыздар ішіндегі ең таңдаулысы – Асан қайғының 

Жерҧйықты іздеуі жайлы аңыз. Асан қайғы елдің кҿшіп отырған тҧрмысына 

қанағаттанбайды, халқының болашағын ойлап қамығады. Оның ойынша жер ҥстінде 

адамзат тіршілігінде кҿруі мҥмкін ҧжмақ бар, аты – «Жерҧйық». Онда жҧрттың бҽрі тең, 

бҽрі де шат-шадыман тіршілік кешеді, ел аласы, ру таласы жоқ. Малға жай, елге ырыс 

осындай мекен барын ғайыптан болжап білген Асан қайғы енді сол жерді іздеп табу ҥшін 

желмаяға мініп, тҿңіректің тҿртбҧрышын кезеді. Жолында кездескен тау, ҿзен, шҧрайлы 

жерлерге тиісті баға беріп отырады. Ақыры Жерҧйықты таба алмай, ҿксіп дҥние 

кешеді...Қазақ білетін Асан қайғы елдің ертеңін ойлап, еңсесін кҿтеруді ҿмірлік мҧрат 

еткен абыз қалпында суреттеледі.  

Орал қаласы жергілікті қазақтар арасында кҥні кешеге дейін «Теке» аталып келгені 

белгілі. Бір қызығы, осы исламдық діни орталық, тҽкие деген атаудың шығуына Алтын 

Орда хандары жанында аса беделді Алшын Хасан сопының тікелей қатысы бар екен. 

«Алшын Хасан сопы мен біздің Асан қайғы – бір адам» деген болжам тарихшылар 

аузында жиі айтылады. Соңғы жылдары Орал қаласының тҥбінен археологиялық қазба 

жҧмыстары кезінде табылған ортағасырлық Жайық шаһарының орны, соның ішінде аса 

ҥлкен кесене қалдығы бҧл жерде ел ҽулие тҧтқан атышулы тҧлға жерленгендігін 

айғақтайды... Қазақ ҽдебиетіндегі Асан қайғы туралы осындай кҿп мҽліметтерді, кең 

тараған аңыз-ҽңгімелерді оқи зерттей келе біз осы ғылыми жҧмысқа Асан абыздың 

Жерҧйықты іздеуін негіз етіп алдық. Асан туралы  аңыздардың тарихи негіздерін 

зерделеу;  ―Жерҧйық‖ жайлы толғауына зерттеу жасау. Қазақ фольклорындағы сан-қырлы 

мол мҧралардың бірі болып табылатын Асан туралы аңыздарды  зерттеу;Асан қайғының 

―Жерҧйық‖ туралы берген бағалары мен кҿзқарасының  мҽні мен маңызын анықтау. 

Халықтың қамын, елінің болашағын ойлаған Асан қайғы ―Жерҧйықты‖ іздеу 

мҽселесіне ҥлкен мҽн берген. ―Жерҧйық‖ дегеніміз қандай жер жҽне бҥгінгі заманда қазақ 

халқы ҿз жерҧйығын тапты ма деген сауалдарға жауап іздеуде дала данышпанының 

рухани мҧралары негіз етіп алынды. 

Қазақ халқының басынан ҿткен тарихын зерттеуде, дҥниетанымын, арман-тілегін 

тануда Асан туралы аңыздардың мҽні зор. 

«Дала данышпаны ретінде танылған Асан қайғының рухани мҧралары халық 

санасында сақталған. Асанқайғы жҿніндегі аңыз- ҽңгімелер мен ҽр тҥрлі алуан деректерді 

біршама қалыпқа тҥсіріп, қҧнды пікірлер жазған академик жазушы М. Ҽуезов болды. «Бҧл  

тарихта болған адам. Бірақ, тірлік еткен заманы Жҽнібек ханның тҧсы дегені болмаса, 

дҽлді кім еді, қай ортадан шығып еді, қандайлық еңбек, ҽрекет етіп, қандай ҿмір шегіп 

ҿтіп еді. Бҧл жайынан ешқайсынан дҽл дерек жоқ».  

Асан Қайғы Сҽбитҧлы (14 ғасырдың ақыры – 15 ғасырдың басы) – мемлекет 

қайраткері, ақын, жырау, би, философ. Ол Керей мен Жҽнібек хандардың ақылшысы 

болған. Ҽкесі Сҽбит Арал ҿңірінің Сырдария жағасын мекен еткен. Қызылорда облысы 

Шиелі ауданында «Жеті ҽулие» қорымындағы Асан ата кесенесі Асан Қайғы мазары 

делінеді. 

Асан қайғының саяси іс-ҽрекеттері тҿңірегінде қалам тартқан  академик Ҽ. Марғҧлан 

болды. Ғалым, « Асан қайғы» деп аталуы – халықтың қамын кҿп ойлаған екендігін 

айтады. 

Асан  ХIV ғасырдың екінші жартысында Еділ бойында дҥниеге келген ақын, 

философ, аңыз кейіпкері, ҥнемі халық қамын, елінің болашағын ойлап жҥргендіктен, 

замандастары оны Асан атаны «қайғы» деген сҿз қосып, Асан қайғы атап кеткен.  

АсанҚайғы (шын аты-жҿні Хасан Сҽбитҧлы) XIV ғ/ң  2-жартысында, Еділ бойында , 

Алтын Орданың ыдырауы дҽуірінде ҿмір кешкен. Асан Қайғы ілкіде Сарайда, біраз 

жылдардан кейін Қазандағы Ҧлығ-Мҧхаммед ханның жанында болған. XV ғ/ң 50 

жылдарында Дешті Қыпшаққа  қайта оралып, Керей, Жҽнібек бастаған қазақ хандығының  
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ақылшы биі болды. Асан қайғының қҧтты қоныс іздеуі: Асан қайғы туралы 

аңыздардағы негізгі мазмҧн «қҧтты қоныс» іздеу сарыны. «Қҧтты қоныс» ҽлем 

халықтарының дҥниетанымында орын алған рухани сана, жақсы ҿмірді кҥткен арман-

аңсары. Асан қайғының “Жерҧйықты” іздеуі «қой ҥстінде бозторғай жҧмыртқалаған» 

заман тудыру, мал-жанға жайлы, тыныш, қҧтты мекен іздеу, ҿзі ҿмір сҥріп отырған 

қоғамды ҿзгерту.   

Жерҧйық: 

– тҥркілер дҥниетанымындағы қҧтты мекен 

–Асан қайғының философиясымен тығыз байланысты 

–ҿрісі малға, қоймасы дҽнге,ҥй –іші жанға толып отырған ел. 

Асан қайғы желмая мініп желдіртіп, Сарыарқаны аралап жҥргенде, ҽр жерге айтқан 

сындары мынау екен: Ҧзын аққан Ертісті кҿргенде: «Мына шіркіннің баласы тойдым деп 

қарап отырмас, қарыным ашты деп жылап отырмас. Сиырдың мҥйізі, доңыздың қҧлағы 

шығып тҧрған жер», –екен депті. 

Тҥндікті ҿзенін кҿргенде: «Он екі қазылық Ой тҥндік, маңырап жатқан қой тҥндік. 

Қойдың қҧлағы тҧтам шығып тҧрған жер екен»,— деп тастап кетуге қимай, артына ҥш 

қараған екен. Сонан ≪Ҥш қара≫ атанған екен таудың аты.Қызылтау деген жерге 

келгенде: «Тау-тасы кеш болғанда қой болып, ыңыранып жатады екен. Тоқты қысыр 

қалмайтын жер екен», –депті. 

Баянауыл тауын кҿргенде: «Ат ерін алмайтын жер екен. Бауырында тҧзы бар екен, 

тҧзы ауыр екен, бір тҥн тҥнеп кетемін деген адам, бір жҧма тоқтап қалады екен. Тҧзы 

жібермейді екен»,—депті.Ащы бойына келгенде, артына қарап: «А, Баянауыл! Сенің 

қоныс болып тҧрғаның мынау, ащының арқасы екен. Мал жазғытҧрым бір жҧма 

ащылайды екен, кҥзге таман бір жҧма ащылайды екен. Сонысы бір жылға татиды екен»,—

депті.Шідерті деген ҿзенді кҿргенде: «Мына шіркіннің топырағы асыл екен. Алты ай мініп 

арықтаған ат, бір айда майға бітетін жер екен. Бос жылқы шілдерлеп қойғандай 

тоқтайтын, жылқының қонысы екен», – депті. Ҿлеңті ҿзенін кҿргенде, тоқтап ешнҽрсе 

айтпай, ҿлеңдете берген екен. «Неге ҥндемейсіз?» – дегенде, аз тҧрып: «Ҿлеңтінің суы — 

май, Шідертінің шҿбі – май», – деп жҥре беріпті. Сілентіден ҿтіп Жалаңаштың тҧзына 

барғанда: «Аттың тҿбеліндей Жалаңаш, сені алдыма ҿңгерейін бе, артыма бҿктерейін бе, 

қай жарама тартайын? Айналаң аз, онан басқа мінің жоқ, табылмайтын жер екенсің», – 

депті.Есіл ҿзенін кҿргенде: «Жары мен суы тең, жарлысы мен байы тең болатын жер 

екен», – депті.Нҧраның бойын кҿргенде: «Алты кҥнде ат семіртіп мінетін жер екен», – 

депті.Торғай ҿзенін кҿргенде: «Ағар суы бал татыған, ақ шабағы май татыған жер екен», –

депті. 

Терісаққан деген ҿзенді кҿргенде: «Сарыарқаның тҧздығы екен», – депті.  

Жеті қоңырды кҿргенде: «Сарыарқаның маусымы екен», – депті. 

Ҧзын аққан Сыр бойын кҿргенде: «Басы байтақ, аяғы тайпақ қоныс екен, Қара тауды 

жайласам, Сырдың бойын қыстасам, қоныс болуға сонда ғана дҧрыс екен», – депті.Сулы 

Келес, Нҧрлы Келес ҿзендерін кҿргенде: «Мҿңіреуін, сиыр болып мҿңіреуін. Сиыр 

тҧқымы ҥзілмейтін жер екен», – депті. Асан қайғы бҥкіл алты алаштың (қазақтың) жер-

суын, қонысын кҿрем, бҧларға жағдай туғызамын деп кҿп заман ҿмірін далада ҿткізіпті. 

Жҥрген жерінде жақсы қонысқа да, жаман қонысқа да баға беріпті. 

Асан қайғы Жиделібайсын жеріне қызығып: «Ай, Жиделібайсын, артыма бҿктеріп кетер 

едім, ҽттең атым кҿтере алмайды-ау!» –депті. 

Яссы қаласын (қазіргі Тҥркстан) олардың қожа-молдаларын кҿргенде: «Ай, қарыс 

жері бір арық, жер сорлысы мҧнда екен, ҽйелі семіз, ері арық, жҧрт сорлысы мҧнда екен», 

– депті. Шыңғырлауды кҿргенде: «Ай Шыңғырлау, жылқы ҿзі ҿскен жоқ, Шыңғырлау сен 

ҿсірдің!» –деп ҥш айналып, Шыңғырлаудың суына қолын малып отырып: «Шыңғырлау 

ҿкпелер, аттың ерін ал, қонайық, ат суарып, аунап-қунап кетейік», – деген екен. 

«Ай Жанарыстан, жырымдай суға бола шетте қалдың-ау есіл, ерім-ай», – деп бір 

тҿбеге келіп жылап тҧрған екен. 
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Жерҧйық іздеген Асанқайғы бабамыз Ҧлытауға келіп «Таптым жердің ҧйығын» деп 

демалып, осында кҿз жҧмыпты дегенді кҿнекҿз қариялар ҧрпақтан-ҧрпаққа қалдырып 

кетті. Қазақ жерінің қай ҿңірі болса да қасиетті де, қадірлі екені рас. Ҽйтсе де, ҧлт ҥшін 

Ҧлытаудың орыны ҿте ерекше екені де даусыз. Елдің елдігі, ердің ерлігі сынға тҥскен 

небір қысылшаң шақта қазақтың игі жақсылары бас қосып, ҥш жҥзі мҽңгілік бірлікті 

қалайтынын білдіріп, тасты қашап, таңба салды. Тҽуелсіздікке, бостандыққа қол созды. 

Басынған жауды тойтарды, ҧлттың ҧлттығы сақталды. Ҧлытау – міне, осынысымен де 

қҧнды, осынысымен де тарих ҥшін бағалы.  

Асан Қайғы елінің сулы – нулы, шҿбі шҥйгін, қҧтты қоныс тауып, «адамды жҥзге 

келмей ҿлмейтін, қойы екі тҿлдейтін,  мамыражай, еркін ҿмір сҥруін» аңсады. Бҧл 

мҧратын жырау «Жер ҧйық» деп атады 

Бҥгінгі заманда қазақ халқы ҿз жерҧйығын тапты ма деген сҧраққа оралар болсақ, 

ХХІ ғасырдағы қазақ халқының Жерҧйығы – Тҽуелсіз Қазақстан деп айтар едік. 

Жаһандану заманында Қазақстан  ҧлттар мен ҧлыстардың қасиетті, қҧтты мекеніне 

айналған тҽуелсіз мемлекет. Ҿз заманында кҿрген жерінің бҽріне қонымды баға беріп, 

шҧрайлы қоныс, нулы ҿлке іздеумен ҿмір бойы тыным таппаған  Асан қайғының 

арманының жҥзеге асқанына кҿзіміз жетіп отыр.  

Сонымен қорыта айтқанда, бҥгінгі тҽуелсіз Қазақстан  – Асан қайғының Жерҧйығы,  

халқы тҽуелсіздік қҧндылығын ҧлықтаған қҧтты қоныс. Қазақстан тек қана қазаққа ғана 

қҧт-береке болған жоқ, қазір мекендеп отырған бҥкіл ҧлыстарға қайырлы Отан болды. 

Тҧрағы бҿлек отандастарымыз ҥшін  Қазақстан Жерҧйыққа айналды. Ҿйткені, кіндік 

қаның тамған,  қызық ғҧмыр кешкен жерің, ҿскен жерің, кҿрші-қолаңмен тату-тҽтті ҿмір 

сҥрген жерің Жерҧйық болмағанда, не Жерҧйық болмақ?! Ҽркімге ҿз тҧрған жері-

жерҧйық. 
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Резюме. В статье с научной точки зрения исследуется наследие детского устного 

творчества со времен древней эпохи до нашего времени. 

Summary. This article considers heritage of children‘s oral literature in the period from 

ancient age till present time. 

  

Ҽдетте, қазақ балалар ҽдебиетінің тарихы жҿнінде ғылыми тҧжырымдамалар 

жасағанда ең басты мҽселе ретінде ежелгі дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебиеті туралы айту 

табиғи нҽрсе. Олай болатын себебі балалар ауыз ҽдебиетінің бастау кҿзі сонау кҿне 

дҽуірлерде жатыр. Сол кҿне дҽуірлерде жатқан, сол кҿне дҽуірлерден ауыз ҽдебиеті 

арқылы осы біздің заманымызға жеткен ауыз ҽдебиеті мҧраларын жинап, басылымдарға 

жариялап, зерттеп оқулықтар, оқу қҧралдарын, хрестоматиялық оқу қҧралдарын 

жазуымыз қажет. 

Ғалым М. Ҽбілҧлы 2013-жылы Алматыдағы "Полиграфия-сервис жҽне К" атты 

баспадан "Ежелгі дҽуірдегі балалар ҽдебиеті" атты хрестоматиялық оқу қҧралын 

қҧрастырды. Оқу қҧралы "Сҽбилер мен бҥлдіршіндерге арналған ауыз ҽдебиеті", "Балалар 

мен жасҿспірімдерге арналған ауыз ҽдебиеті","Жастарға арналған ауыз ҽдебиеті" деген ҥш 

салаға бҿлінген. Ал, жалпы, ежелгі дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебитін қҧрастырушы "Ежелгі 

дҽуірдегі отбасылық балалар ауыз ҽдебиеті", "Ежелгі дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебиеті", 

"Ежелгі арий дҽуіріндегі балалар ауыз ҽдебиеті", "Ежелгі сақ дҽуіріндегі балалар ауыз 

ҽдебиеті", "Ежелгі ғҧн дҽуіріндегі балалар ауыз ҽдебиеті", "Ежелгі тҥркі дҽуіріндегі 

балалар ауыз ҽдебиеті" деп алты тарауға бҿліп қарастырған. 

М.Ҽбілҧлы ауыз ҽдебиеті соның ішінде балалар ауыз ҽдебиеті ҥлгілерін жинаушы 

ҿнер адамдарын жинаушы, айтушы, ертекші, қиссашы, жоқтаушы, жыршы-жырау, 

көшіруші деп атаған.  

М.Ҽбілҧлы 2012-жылы "Ежелгі дҽуірдегі балалар ҽдебиеті" атты оқулық жазды. Бҧл 

туралы республикалық "Балдырған" журналы былай деп пікір білдірді: "Басқа 

халықтардың ҽдебиеті сияқты қазақ ҽдебиетінде де ертегіден ескі жанр жоқ. О баста 

балаларға арналған жанр екеніне қарамай, ол ғылымда осы кҥнге дейін халық ауыз 

ҽдебиеті аясында қарастырылып келеді. Жалғыз ертегі ғана емес, ежелгі дҥниедегі рухани 

қҧндылықтардың ішінде балаларға тҽн тағы талай нҽрселер бар. Бҧл бізде  балалар 

ҽдебиеті тарихының ҽлі терең зерттелмей жатқанын айғақтаса керек...Балалар жазушысы, 

Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің профессоры Меңдібай Ҽбілҧлы 

ағаларыңның  "Ежелгі дҽуірдегі балалар ҽдебиеті" деп аталатын ғылыми еңбегі жарық 

кҿріпті. Бҧл балалар ҽдебиетінің тарихын арыдан зерттеп, тереңнен танытатын еңбек 

болғандықтан, оны ҿздеріңе таныстырып қоюды жҿн кҿрдік..." [1]. 

Қазақ халқының арғы ата-бабалары сақтар мен ғҧндар екені ғылыми тҧрғыдан 

дҽлелденген. Ежелгі гректің тарихшысы Геродоттың еңбектерінде бҧл жҿнінде анық 

айтылған. Ал, М. Ҽбілҧлы кҿне дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебиетін сол сақтар мен ғҧндар 

заманынан бастайды. "Балдырған" журналы атап ҿткендей қазақ балалар ҽдебиетінің 

тарихы ҿз алдына ірі сала ретінде осы кезге дейін зерттелмей келді. М. Ҽбілҧлы ежелгі 

дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебиетін халық ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінен ҿз алдына екшеп алып, 

бірнеше тарауларға бҿліп зерттеген. 

Белгілі ғалым Х.Сҥйіншҽлиев халық жадында сақталып, біздің дҽуірімізге жеткен 

шешендер мен жыраулардың сҿздері туралы былай деп жазады: "Қазақ ҽдебиетінің ілкі 

дҽуірі туралы сҿз болғанда бізге қолжазба кҥйінде жеткен ҽдеби мҧралармен қатар 

халықтың жадында жазулы хаттай сақталып келген шешен-жыраулар сҿздерінің де 

маңызы зор болатыны ерекше ескерілуге тиіс..."[2]. 

Сонау сақ, ғҧн дҽуірінен жеткен ауыз ҽдебиетінен басқа жазба ҽдебиеті де бар екені 

белгілі болды. Ол - алтын адамның жанынан табылған кҥміс тостағандағы жазу. Бҧл 

жазудың балалар ҽдебиетіне де қатысы бар. Х. Сҥйіншҽлиевтің кҿне дҽуірлерден келе 

жатқан шешендер мен билердің, жыраулар мен жыршылардың сҿздерін рухани 

қазынамызға балап жатқанында бір мҽн бар.  
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Х.Сҥйінішҽлиев мыс дҽуіріне жататын мҽдени мҧра туралы былай деп жазды: 

"Қазақстан жерінен табылып отырған мыс дҽуіріне жататын мҽдени мҧра, Андронов 

кезеңіне тҽн Атасу, Нҧра, Боқсай, Талды, Қарасу, Бегазы-Дандыбай, Бҧғылы, Қарқаралы, 

Суықбҧлақ, т.б. ескерткіштер мҽдениетіміздің ең кҿне дҽуірінен мҽліметтер берсе, кейінгі 

орта ғасырлық деректер: кҿне қала- кент мҽдениеті, сол дҽуірде жасаған аты ҽйгілі  ҧлы 

адамдар есімі, сҽулетті кҿркем туындылар халқымыздың біршама соңғы кездегі мҽдени 

ҿмірінен тиісті мҽліметтер беріп отыр..." [3]. 

Мыс дҽуіріне жататын мҽдени мҧралардың да ауыз ҽдебиетіне қатысы бар. Олай 

дейтін себебіміз халық ауыз ҽдебиетінде жоғарыда аталған Атасу, Нҧра, Боқсай, Талды, 

Қарасу, Бегазы-Дандыбай, Бҧғылы, Қарқаралы, Суықбҧлаққа байланысты балаларға 

арналған аңыз-ҽңгімелер, ертегілер кҿптеп кездеседі. 

Ежелгі дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебиетін  ғалым М. Ҽбілҧлы балалардың жас 

ерекшелігіне қарай мынадай салаларға бҿліп қарастырады: "Сҽбилер мен бҥлдіршіндерге 

арналған ауыз ҽдебиеті (отбасылық балалар ҽдебиеті-балалар бақшаларындағы сҽбилер 

мен бҥлдіршіндерге арналған ауыз ҽдебиеті); балалар мен жасҿспірімдерге арналған ауыз 

ҽдебиеті (мектеп оқушыларына арналған ауыз ҽдебиеті); жастарға арналған ауыз ҽдебиеті 

(білімгерлерге арналған ауыз ҽдебиеті)..." [4]. 

М.Ҽбілҧлы ежелгі дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебиеті туралы былай деп жазады: 

"Ежелгі дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебиеті ҿте бай. Ата-бабаларымыз ҿскелең ҧрпақтарды 

отаншылдық, ҧлтжандылық рухта тҽрбиелеу ҥшін  ауыз ҽдебиетінің мол ҥлгілерін 

қалыптастырған. Мҧндай ауыз ҽдебиеті сҽбилер мен бҥлдіршіндердің тілінің тез шығып, 

аяғын қаз-қаз басуына, ҧлттық салт-дҽстҥрлерді кҿздің қарашығындай сақтап, ҧлттық 

сананы жетілдіруге септігін тигізген. Осындай тҽрбие кҿзінің молдығынан балалар жас 

кезінен-ақ шешендік ҿнерді меңгерген, сҿздің жҥйрігін табуға талпынған, табан астында 

суырып салып ҿлең-жыр шығарған. Сҽбилер мен бҥлдіршіндердің ҿмірге деген 

қҧштарлығын арттыруға баса кҿңіл бҿліп, ҽртҥрлі салт-ырымдарға арнап тақпақ ҿлеңдер 

шығарған. Мҧның ҿзі баланың қоршаған ортаның тылсым сырларын тез ҥйреніп, ҿмірге 

деген талпынысын арттырған..." [5]. 

Жалпы, ежелгі дҽуірдегі балалар ауыз ҽдебиеті сҽбилер мен бҥлдіршіндердің, 

жасҿспірімдердің рухани қазынасы. Осы қазынаны тҿгіп-шашпай ҧлттық 

идеологиямыздың алтын қазығы етіп алып, қазақ балалар ҽдебиетінің тарихын 

қалыптастырсақ ҿскелең ҧрпақтардың алдындағы міндетімізді адал орындаған боламыз. 

Ендеше жол ашылды, сең бҧзылды. Ақыл мен қаламға кезек беретін уақыт келді. 
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ҚЫТАЙ ШАПҚЫНШЫЛЫҒЫ 

 

ӘБІЛҦЛЫ М.  

Халықаралық Тараз инновациялық институтының доценті, ф.ғ.к,  

Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

Резюме. В этой статье расматривается китайское нашествие на територию Средней 

Азии и Казахстана. Фундаментальных исследований на эту тему нет и автор призывает 

остальных ученых обратить внимание и рассмотреть его. 

Summary. This article reviews Chinese invasion on the territory of Central Asia and 

Kazakhstan. There is no fundamental research on  this theme and author draws attention to it and 

encourages other researchers to consider.    

 

Қазақ халқының басына тҥскен ауыр нҽубеттерді ашына жырлаған қазақтың белгілі 

ақыны Мағжан Жҧмабаев «Батыр Баян» дастанында: «Алыстан орыс, қытай - ауыр 

салмақ, жақыннан тыншытпайды қалың қалмақ...» - деп жазғанынан салмақты ой 

аңғарамыз [1]. 

Енді осы ойымызды тарқата айтар болсақ, Ежелгі тҥркілердің Қарахан мемлекеті ХІ 

ғасырдың аяғына қарай қҧлдырап кеткенін тарихтан білеміз. Бҧл мемлекеттің қҧлдырауы 

қарақытайлардың тҥркі жеріне емін-еркін кіре бастауына мҥмкіндік жасады. Ал бҧл 

аймақта тарихта белгілі қарақытайлардың Ляо мемлекеті  907-1125 жылдары ҿмір сҥрген 

еді. 

Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет жҽне қоғам қайраткері Ҽбіш Кекілбаев 

атақты Атлақ шайқасы туралы "Талайғы Тараз" атты кітабында былай деп жазады: "Қытай 

ҽскері 740-жылы Таразды шауып талқандады. Қара сор ҽулетінің билігі жойылды. Ашина 

Сянь деген қытай боданы "он оқтың" ханы болып тағайындалды. Ол 742 -жылы Қҧланда 

ҿлтірілді. Қытайдың ауыр қолы 748-жылы Батыс тҥрік астанасы Суябты алып талқандады. 

749-жылы Шаш (Ташкент) шабылды. Оның ҽкімін Қытайға апарып, дарға асты. 

Соғдыларға арабтарға мойын ҧсынудан басқа жағдай қалмады. Оқиғалардың бҧлай 

ҿрістеуі Хорасандағы Аббас халифтерінің ҽкімі Ҽбу Мҥсілімді атқа мінуге мҽжбҥр етті.Ол 

Қытайға апарылып дарға асылған марқҧмның баласы Зияд ибн Салихтың ҽскері 

қоршаудағы Таразға кҿмекке аттанды. Қытай жағында 30 мың ферғаналықтар, 

қашқарлықтар, қҧшастықтар бар еді. 

 Екі ҽскер 751 жылғы шілдеде Талас ҿзені маңындағы Атлах деген жерде кездесті. 

Бес кҥн бойы екеуі де бірінші болып шабуылға шыға алмай, теке тіресіп тҧрып алды. Істің 

тҥйінін бесінші кҥні қытайлардың ту сыртынан тҧтқиылдан тап берген қарлҧқтар шешті. 

Сол-ақ екен бір қанаттан арабтардың  қалың қолы қаптағайлап шабуылға шықты. Тан 

ҽскері сан жағынан кҿп болса да, қапы қалып, сетінеп сҿгіле бастады. Зор шығынға 

ҧшырап, шегіне-шегіне, ақыр аяғында бет-бетіне қаша жҿнелісті. Мҧсылмандар мен 

қарлҧқтар жеңіске жетті. Мол олжаға кенелді. Тҧтқынға тҥскен қытай кҽсіпкерлері  

Самарқан мен Иракқа апарылып, қағаз бен жібек ҿндірісін жҥзеге асырады [2]. 

 Бҧл шайқас жҿнінде Л.Н.Гумилов: "Жеңіліс қытайлықтарды қорқытып тастағаны 

соншалық, олар батысты басып алмақ ойларынан тҥңіле бас тартты" (Кҿне тҥріктер, 371-

бет)-десе, О.Г. Большаков: "Тан қытайының Орта Азия істеріне араласу ниетіне тҥпкілікті 

тыйым салынды" (Аталмыш еңбегі, 132-бет), дейді. Ал бҧл шайқас мҧсылман 

мҽдениетінің Орта Азияда Қытай мҽдениетінен басым тҥскендігінің кҿрінісі дейтін пікірді 

Л.Н. Гумилов сияқты біз де ҧшқырылық деп санаймыз. Ҿйткені ол екі мҽдениеттің емес, 

екі саяси мҥдденің шайқасы еді. Қытай империясы кезекті қҧлдыраудың алдында тҧрса, 

Араб халифаты қайратына енді мініп келе жатқан-ды. Оның ҥстіне шайқасқа тҥскен екі 

ҽскердің қҧрамында да арабтар мен қытайлардан гҿрі  жергілікті отырықшы, кҿшпелі, 

қазіргі тҥркі тілді болып кеткен тайпалардың ҿкілдері кҿп еді. Сондықтан, біздің 
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ойымызша, Атлақ (Талас) шайқасы Орталық жҽне Орта Азия тҥріктері ол кезде қытай мен 

араб экспансиясына санының аздығынан да, мҽдениетінің тҿмендігінен де, ҽскери 

қҧдіретінің кемдігінен де емес, бірқатарының емін-еркін ерсілі-қарсылы кҿшіп жҥретін 

мекендік тҧрақсыздығынан, бірқатарының, керісінше, сауда мен қолҿнерді талап етіп, бір 

базар мен бір қоныстың тҿңірегінен шыға аламй қалған мекендік томаға-тҧйықтығынан, 

соның салдарынан туындайтын шашыраңқылық пен ҽр ыңғайластықтан тиісті тойтарыс 

бере алмағандығын кҿрсетеді..." [3].  

Белгілі ғалым И. Жеменей 751 жылы Атлақ мекенінде тҥркілердің қытайларға 

ойсырата соққы бергені туралы мынадай дерек келтіреді: "...751 - жылы тҥркілер Қытай 

ҽскеріне қарсы Атлақ мекенінде Аббаси халифасының ҽскери кҥштерімен бірлесе 

шайқасып, жеңіске жеткен..." [4]. 

Ҧлт пен ҧлысты  берекесіздікке апаратын алаауыздық ежелгі тҥркілерде болды. VІІ 

ғасырда қарақытайлар тҥркілердің алаауыздығын пайдаланып, оларды тепкісіне алды. 

«Тоныкҿк» жазуында қарақытайлардың боданында болып, ауыр азаптарды бастарынан 

кешірген тҥркілер туралы былай деп жазылады: 

  «...Бектерінің халқының ымырасыздығынан, 

  Табғаш халқының тепкісіне кҿнгендігінен, 

  Арбауына кҿнгендігінен, 

  Інілі-ағалының дауласқандығынан, 

  Бекті халқының жауласқандығынан, 

  Тҥркі халқы елдігін жойды. 

  Қағандығынан айырылды...» [5]. 

 Айрандай ҧйыған тҥркілерде бірлікпен береке болмағандықтан қарақытайлар 

олардың мемлекетін қҧлатып тынған. 

 Алауыздық пен жалтақтық, сатқындық қазақ халқының ел басқарған сҧлтандары 

мен бай-болыстарында да болғаны ҽммеге аян: 

 «...Елді сатып қан сорған, 

 Қарғылы қара болыстан...»  

 ...Ҧлық, тҿре, бай, манап, 

 Патша жақты паналап, 

 Елді бірге талады... 

 ...Хан мен сҧлтан, бай мен бек, 

 Патшаларға телмеңдеп, 

 Табандарын жалады...» [6]. 

Қазақ тіл білімінің тҧңғыш профессоры Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов ҽдебиет 

пен тарихтың байланысы туралы былай деп жазады:«Қазіргі қазақ атанып отырған 

халықтың ҿткендегі тҧрмыс-тіршілігін білу ҥшін Қазақстан жерінде ҿмір сҥрген бҧдан 

бҧрынғы халықтардан қалған жҽне олардың атақты  жеке адамдарынан қалған ескі 

ҽдебиет мҧраларына да ҥңіле қарау керек. Ескі ҽдебиеттің , оның ішінде ескі жазба 

ҽдебиеттің, қандай болса да кейінгі қауымдар ҥшін ерте замандардан қалған ҽдебиет 

мҧрасы болып саналады. Ескі ҽдебиет мҧрасы халықтың тарихын танытатын материал 

болады, бір халықтың тарихын білу ҥшін, сол халықтың ҽдебиетінен қалған мҧраларды 

жинау, сақтау, оларды тиісінше тексеру керек. Біздің жҧртшылығымызда ҧлан-байтақ 

Ҧлы Отанымыздағы ҽрбір ҧлттың тарихи мҧраларын соның ҥшін сақтайды, сақтап та 

отыр...» [7]. 

Онан ҽрі профессор Қ.Жҧбанов қарақытайлардың Орталық Азияға басып кіруін, 

сопылық ҽдебиеттің кҿрнекті ҿкілі Қожа Ахмет Ясауидің хикметтері туралы, 

қарақытайлардың Ҽмудария мен Сырдария аралығындағы  ҿктемдігі туралы былай деп ой 

толғайды: «...Хожа Ахметтің «Диуани хикмҽті» діни ҥігт жырлар болумен бірге, сол ҿз 

ҿмірінің тҥрлі кезеңдерінде айтылған, сол кездегі қоғам тҧрмысымен байланысты туған 

бірқатар жыр-толғауларды қамтитыны  айқын кҿрінеді. Солардың ішінде, ҽсіресе біздің 

кҿңілімізді  аударған 95-ші толғауы болды. Ҿйткені, бҧл толғаудың айтылуы Қазақстан 
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халқының бір бҿлігінің тарихымен байланысты тҽрізді. Оның мҽнісі былай екен: «12 

ғасырдың алғашқы жартысында  Шығыс жақтан келіп, Орта Азияға қарақытайлар басып 

кірді. Бҧл – саны 40 мың ҥйге дейін баратын, кҿшпелі кҿп халық болған. Қара қытайлар 

Шу ҿзенінің аңғарында  кҿшіп-қонып жҥре бастаған. Амудария мен Сырдарияның 

алқабындағы екі ҿзен аралығын мекендеген отырықшы халықтың қара қытайға тҽуелді 

болуы тек оларға алым тҿлеумен біткен. "...Қара қытайлар бір қатар жерлерді жаулап 

алады. Оның ішінде Амудария мен Сырдарияның арасын мекендеген халықтарды да 

басып алады. Жеңілген елдің ҽрбір тҥтін басы сайын бір динар (ақша) салық тҿлеп 

отырған. Бірақ, 1212 жыл шамасында кҥншығыстан келген Шыңғыс ханның алғашқы 

қолынан жеңіліп, қара қытайлардың ҥкіметі қҧлайды...» [7]. Тарихи кітаптарда қара 

қытайлардың 12 ғасырдың алғашқы жартысында ҿзен аралығындағы елдерді жаулап 

алғаны айтылады. Бірақ,  қалайша жаулап алғаны, жеңілген халықтың нендей кҥйзеліске 

тҥскендігі сҿз болмайды ... 

Профессор Қ.Жҧбанов қытай басқыншыларының шапқыншылығынан азап кҿрген 

қазақ халқының жай-кҥйі туралы былай деп жазады: «...Осы дҽуірде Тҥркістанда ҿмір 

сҥрген Хожа Ахмет Яссауидің 95 толғауы жауға шабылған елдің кҥй-жайын суреттеуге 

арналған...» [7]. 

Профессор Қ. Жарықбаев ХІІ ғасырда ҿмір сҥрген ҧлы бабамыз Қожа Ахмет 

Иасауидің діни ағартушылық қызметінің қытай шапқыншылығымен тҧспа-тҧс келгенін 

атап кҿрсетеді: "...Оның діни ағартушылық уағыз қызметі будда мен шаман діні жолын 

ҧстаған, ХІІ ғасырдың қырқыншы жылдарында Орта Азия мен Оңтҥстік Қазақстанның 

едҽуір бҿлігін ҿздеріне қаратқан қара қытайлардың жойқын шабуылымен тҧспа-тҧс 

келеді..." [8]. 

Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінде қытай шапқыншыларынан зардап шеккен қазақ 

халқының ауыр тағдыры былай суреттеледі:   

  Ҽй, достар, заман ақыр болды, кҿрің, 

  Кҽпірлер дҥние-ҽлемге толды, кҿрің. 

  Барлық жаннан ізгілік ниет қашты, 

  Сол ҥшін Тҽңірім ашу қылды, кҿрің! 

 Қожа Ахмет Ясауи ел басқарған сҧлтандарды, зиялы қауым (интеллигенция) 

ҿкілдерін   сынайды:  «ізіне ерген халықты басқара алмады, арам ниеттілер қытайларға 

сатылып кетті, оларда ізгілік пен адамгершілік сияқты аса қымбат қасиеттер жетіспеді...»   

«Тоныкҿк» жазуында: 

  «...Соңындағы інілері қаған болған, 

  Ҧлдары да қаған болды. 

  Соңындағы інісі ағасындай болмады, 

  Ҧлдары ҽкесіндей болмады. 

  Біліксіз қағандар отырған екен, 

  Жалтақ қағандар отырған екен. 

  Ҽміршілері де біліксіз екен,  

  Жалтақ болған екен...»-деп жазады [9]. 

 Мҧндай ауыр жағдай ежелгі тҥркілерде де болған. «Кҥлтегін» жазуында: 

 «...Табғаш халқына бек ҧлдары қҧл болды, 

 Пҽк қыздары кҥң болды...»-деп жазылған [10]. 

 Жамбыл Жабаев «Ҿтеген батыр» жырында: 

 «...Айдарлыңды қҧл қылып, 

 Тҧлымдыңды тҧл қылып...» деп жырлады [11]. 

 Қожа Ахмет Ясауи ҿзінің хикметтерінде қарақытайлардың шапқыншылығынан 

азап кҿрген тҥркілердің ауыр тағдырын былайша суреттейді:     

 «Ата!»-деп, кҥндіз-тҥні жылайды олар, 

 Ботадай аңырап қалған боздайды олар. 

 Қозыдай жетім қалған маңырауына, 
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 Қара тас та еріп су болады, кҿрің! 

Қожа Ахмет Ясауи ислам дінін қорғайтын, кҽпірлерді ислам дініне енгізуге бар 

кҥш-қайратын жҧмсаған батырлардың қытайларға қарсы кҥресіп, қытайлар жаулап алған 

жерді қайтарып алатын кҥн бар ма екен деп, Дариғадай, Шаһимардандай батыр болып 

туатын ҧл-қыздарды армандайды: 

 Дариға, Шаһимардан болса ер-ді, 

 Қолына алмас қылыш алса ер-ді. 

 Ҽскерін кҽпірлердің қырып салып, 

 Қайтарып ғаріптерді, алса жерді [9].  

Профессор Қ.Жҧбанов Қожа Ахмет Ясауидың бҧл хикметтері туралы ҿз ойын 

былайша ҿрбітеді: «Біріншіден, бҧл толғаудың Хожа Ахмет аузынан айтылуы жоғарыда 

сҿз болған қара қытайлардың Тҥркістан елін жаулап алуымен байланысты тҽрізді. Ҥйткені 

бҧл толғаудың мазмҧны шапқыншылыққа ҧшыраған халықтың хал-жайын суреттейді. Ал 

қазіргі қолда бар тарихи деректерге қарағанда, екі ҿзен аралығындағы Тҥркістандық 

елдерді 12 ғасырдың алғашқы жартысында қара қытайлардан басқа жаудың шауып алғаны 

айтылмайды. 

 Бҧл толғаудың мазмҧнына қарағанда, қара қытайлар Тҥркістан елін (ҿзен 

аралығындағы елді) жаулап алған кезде, олар елге ҥлкен зҽбір-жапа жасаған. Елдің 

ҧлдарын қҧлдыққа, қыздарын кҥңдікке алып, ел тҧрмысын зор кҥйзеліске тҥсірген. Қҧр 

жылау-сықтаудан басқа жергілікті халықтың қолынан еш қайрат келмеген. Шет ел 

басқыншыларының мҧндай жауыздығына қарсы ызаланған Хожа Ахмет ел кҥйзелісін 

суреттеп,  басқыншыға  «кҽфірлік» атақпен  нҽлет айтып, («кҽфір» деген сҿз ол кезде адам 

баласының ең жауызына айтылатын қарғыс есебіндегі сҿз еді, біздің заманымыздағы 

«фашист» деген сияқты), осы жырымен мҧңын шерткен тҽрізді. 

 Екіншіден, сол кездегі тҥркістандық елдердің ҿзара ауызбірлігі кем болған. Оның 

себебі қара халыққа  хан-сҧлтандардың қамқорлығы, ғалым-ғҧламалардың  мейірімі 

тҥспеген тҽрізді. Соның салдарынан жергілікті халықтың шеттен келген басқыншыға 

қарсы кҥресі ҽлсіз, бытыраңқы болғанға ҧқсайды. Сонымен қатар, сол кездің ҿзінде-ақ, 

жергілікті халықтың ҽлеуметтік, саяси тағдыры хан-сҧлтан, ғалым-ғҧламалардың  

қолында болғандығы кҿрінеді...» [7]. 

 Тҥркілердің алауыздығы монғол шапқыншылығы кезінде де болғанын біз тарихтан 

білеміз. Монғол шапқыншылары сол алауыздықты пайдаланып Отырарды, Орталық 

Азиядағы Хорезм, Бҧқара, т.б. қалаларды басып алғаны белгілі.  

 Қазақ ауыз ҽдебиетінде Самарқан қаласы ҥшін қарақытайлармен шайқасқан 

тҥркілердің ерлік істері жҿнінде баяндалатын  «Кҽпірлердің Самарқанды басып алуы» 

атты діни қиссаны Ҿтім жырау, Мыңбай жырау, Теңізбай жырау жырлағаны белгілі. 

Қиссада қытайларға қарсы шайқасқан тҥркі қолбасшылары - Тебінген батырдың,  

Омарқҧл батырдың, Шыраз батырдың елін кҽпірлердің тепкісінен қорғау жолында қҧрбан 

болғаны баян етіледі. Қиссада ҥш батыр да Ислам діні жолында қҧрбан болады. Қиссада 

қытай басқыншылары кҽпір ретінде суреттеледі. 

 "...Қытай, Жоңғар, Ресейдің соққысына ҧрынды, 

 Кең даласын қорғаймын деп "мың ҿліп, мың тірілді" [12]. 

Бҧқара қаласы ҥшін болған шайқас жырланатын  «Ҧлы шайқас» деп аталатын діни 

қисса да «Ғазауат Сҧлтан» деп аталатын діни қиссамен сабақтас. Қиссада Бҧқараны 

қарақытайлдардан азат етудегі тҥркі халықтарының азаттық соғысы баян етіледі. 

Тарихи деректерде жоңғар тағына таласушы Ҽмірсананы Абылай ханның 

қолдайтыны айтылады. Қытай боғдыханы Цяньлуидың  Абылайханға хат жазатыны бар. 

Цяньлуидың 1756-жылдың мамырында Абылайханға жазған хатында: «Цзянь цзюи 

бастаған он мың қолды екі бағытпен сенің жеріңе жіберіп отырмын. Егер сен ҧрыны 

жасырғың келсе, ҿзіңнің қателігіңді тҥсінбей оны байлап, матап ҧстап бермесең, онда ҧлы 

армиямызды  саған жіберуге жҽне сендерді тҥгелімен қҧртуға негіз бар деп есептеймін...» 

[13]. 
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Қысқасы, сҿзімізді тҥйіндеп айтар болсақ, Қытай шапқыншылығының орта 

ғасырдағы қазақ жҧртына, оның батырларына жасаған зорлық-зомбылықтары сол кездегі 

қазақ халқының рухынтаптап, жігерін қҧм қылу ҥшін жасағаны белгілі. Сондықтанда бізге 

ҿткен тарихымызға зерделей қарап, ежелгі замандардағы жҽне ҿткен ғасырлардағы Қытай 

шапқыншылығының зардаптары жҿнінде еліміздің тарихына байланысты жазылған ҽдеби 

жҽдігерліктер жазылған ҽдеби шығармаларды кҿптеп басып шығару арқылы 

халқымыздың намысын оятып, ҧлттық рухын жануымыз керек. Ал шығармалар болса, 

халқымыздың рухани байлығына айналуы тиіс. Демек, біз осындай тарихи-ҽдеби  

жҽдігерліктер арқылы ҧлттық идеологиямызға қомақты ҥлес қоса аламыз. 
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Ж.АЙМАУЫТОВТЫҢ «АҚБІЛЕК» РОМАНЫНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ-

ӘЛЕУМЕТТІК ТҦРМЫС КӚРІНІСІ  

 

НАУРЫЗБАЕВА З.Н. 

№21 жалпы білім беретін орта мектебінің қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі, 

Қазақстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

         Резюме. Можно сказать, что роман великого гения нашего народа Жусипбека 

Аймаутова «Акбилек» - это традиции и обычаи, имеющие большое воспитательное 

значение, в которых показаны национальные знания и здравый смысл, национальное 

единство. Роман «Акбилек» — один из первых казахских романов, описывающих судьбу 

одинокой девушки-казахи и перемены в казахском селе во время социальной революции. 

         Summary. We can say that the novel of the great genius of our people Zhusipbek 

Aymautov "Akbilek" is traditions and customs of great educational value, which show national 
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knowledge and common sense, national unity. The novel "Akbilek" is one of the first Kazakh 

novels that describes the fate of a lonely Kazakh girl and the changes in the Kazakh village 

during the social revolution. 

 

Қазақ ҽдебиеті мен мҽдениетінің маңдайына бақ болып бітіп, бірақ ҿз маңдайын кҥн 

шалмай ҿткен шаңқанбоз маңмангер Жҥсіпбек Аймауытов, оқырманына айтар идеясын 

қҧрғақ баяндаудан мҥлдем бҿлек, соны мақсат ҧстанған суреткер-кейіпкерлердің ішкі 

ҿміріне психологиялық талдау жасаудың ҥздік ҥлгісін осы, "Ақбілек" романы арқылы 

кҿрсетеді. 

Жҥсіпбек Аймауытов та ҿзінің тартымды шыншыл шығармаларымен оқырман 

қауымның кҿңілінен шыққан аға буын жазушыларымыздың бірі. Шығармаларының тілі 

шҧрайлы, ҿмір қҧбылыстарын еш бояуламай, дҽл кҥйінде суреттеп жазады. Жҥсіпбектің 

жазу стилі ҿзгеше. Шығармалары негізінен ырғалты прозамен жазылған. Айтар ойын 

кҿркем де мҽнерлі етіп, ҿлең жолдарын тҿгіп-тҿгіп жібереді. Жалпы Жҥсіпбек прозадағы 

ырғақ, стиль композиция, кҿркемдік қҧралдарға ерекше кҿңіл бҿлді, ҽсіресе халық тілінің 

сан алуан байлығын еркін қолдана отырып, Европа орыс ҽдбеиетіндегі бейне жасау, 

мінездерді даралау, сезім бҧрқағын, ой толғауларды кҿрсету дҽстҥрлерін еркін 

пайдаланған. Жазушының ҿн бойындағы тамаша таланты мен зор қабілеті "Ақбілек" 

романында айқын кҿрінеді. [Р.Нҧрғалиев Қазақстан коммунисі, 1989 № 6.]. 

Дандай Ысқақов "Ақбілек" ҽлемі [Жҧлдыз 1990ж. № 8] деген атпен ҽдеби сын 

мақаласын жариялады. Мҧнда роман нені суреттеді, тіл ерекшелігі қандай, жазушы 

кейіпкерлерінің ішкі жан-дҥниесіне кҿңіл бҿлуі жайына тоқталды. 

Мен Жҥсіпбек Аймауытовтың "Ақбілек" романындағы адам мінезін кҿрсетудегі 

тілдің қҧралдарды пайдалану тҽсілдеріне тоқталмақпын. Бҧл жайлы Герольд Бельгер, 

Дандай Ысқақов ғана шамалы пікірлерін айтқан. Менің бҧл тақырыпты алудағы мақсатым 

бҧл тақырып ҽлі де толық, зерттеле қоймағандықтан адам мінезін кҿрсетудегі тілдік 

қҧралдарды пайдалану тҽсілдерін аша тҥсу жҽне де Ж.Аймауытовпен бір қырынан болса 

да етене жақын танысу. Жҥсіпбек ҿмірі мен ҿнері, таланты мен таным тереңдігі-таусылып 

бітпес ҽңгіме, сарқылып болмас қазына. Бҧны біз жас таланттың қазір қолымызға тиген 

шығармаларынан – ақ сезіп, білуімізге болады. Бҧдан тҥйер ортақ тҥйін: Жҥсіпбек – 

профессионалдық, ҧлттық ҽдебиетіміздің дамуына ҿлшеусіз еңбек сіңірген санаулы 

саңлақтардың бірі. Бҧл жағынан ол-ҽрі ҧстаз. Егер сонау бір соқтықпалы кезеңнің ҿзінде 

қосарлана шауып, қосамжар есімімен белгілі болған "Екеудің" бірі-Мҧхтар, бірі-Жҥсіпбек 

болса, Совет дҽуіріндегі қазақ ҽдебиетінің айтулы шебері Ғабит Мҥсіреповтің ҿзі: "Менің 

ҧстазым-Жҥсіпбек" десе, ол неге ҧстаз болмасын. Бір сҿзбен айтқанда, Жҥсіпбек 

Аймауытов деген есім қазақ ҽдебиетінде талайға ҧстаз болған, талайға ҽлі ҧстаз болып 

қала береді. 

«Ақбілек» романы халық тұрмысы  мен өмірінен ойып алынған шындық негізінде 

қазақ қоғамында болып жатқан әлеуметтік революциялар кезіндегі қазақ ортасына жат 

қылықтарды әшкерелейді. Әрине, Ақбілектің басындағы ахуал жалғыз оның ғана емес, 

бүкіл қазақ жұртының басындағы ауыр жайт болатын. Қаймағы бұзылмаған қазақи 

дәстүрі берік  елдің естілерінің есін алып, қызды қасиет деп білетін халқымыздың 

асылын,  қыз баласының етегін көтеріп, абыройсыз етіп, сүйекке таңба, жүрекке жара 

салып кеткен сол бір жылдар ғана емес, сондай жат қылыққа барған патша әскері 

ақтардың зауалы ел есінен шыға қоймасы анық. Қарғыс пен нала арқалаған патша 

әскерінің кейінгі тарихы айтпасақ та белгілі жай.  

Ақбілек – қазақ ҽдебиетіндегі алғашқы эпикалық роман. «Ақбілек» романындағы 

еліміздің шығыс ҿңіріндегі ҽлемге аян Алтай ҿңіріндегі ауыл кҿріністері, Ертіс-Кҥршім 

сипаты, Марқакҿлдің мҿлдір суы мен оның айналасындағы аң-қҧс, жануарлар ҽлемі, алуан 

тҥсті адам портреттері, этнографиялық этюдтер, яғни қазақ тҧрмысы мен заман 

кҿріністерінен, адамдар арасындағы қатынастарды  шебер бейнелеген. Ақбілек ҽлемі, 

Қазақ тҿңкерісінен кейінгіқазақ ауылының ҽрекеті кеңінен кҿрініс береді. Маңыздысы 
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жазушы жан ҽлемін жаулап алған, қазақ қызының тағдыры. Автор оқиға ҿміріне сай 

табиғат тамашаларын ҽсерлі, шабытты сҿз етсе, енді бірде ала ат мінген жалғыз адам 

туралы, сосын жекеленген бейнелер. Жҥсіпбек Аймауытов роман оқиғасын тарата, 

кҿркем, келісті баяндайды. "Ақбілек" романы деп аты айтып тҧрғандай романның 

кейіпкерлері ҿте кҿп. Олардың ҽрқайсысының ҿзіндік мҽні бар. Бірақ шығарманың ҿн 

бойында кейіпкерлер Ақбілекпен тҥгелдей дерлік тікелей қатынаста болған емес. Тікелей 

қатынаста болғаны дерлік Ақбілекті жақсы кҿрмейді. "Адам аласы ішінде, мал аласы 

сыртында" дегендей, Ақбілекке қастық ойлағандар да, достық ойлағандар да, келемеждеп 

кҥлгендер де, ақтағандар да, даттағандар да бар. "Ҽке кҿрген оқ жонар, шеше кҿрген тон 

пішер"-деген бар. Ақбілек-жастайынан жақсы тҽрбие кҿрген бала ешкімге зияны жоқ, 

артық ауыз ҿсек-аяңмен ісі болмаған, ҥлкен кісілерге қарап сҿйлемек тҥгіл, тіктеп 

қарамаған да қыз. Мінезі жібектей, адамгершілігі мол, мейірімді ҽрі кішіпейіл жан. 

Шығарманың ҿн бойында Ақбілек ҿзінің ақылдылығымен, салмақты да сабырлылығымен, 

тҿзімділігімен ҿзіне тартады. 

 "Ақбілек бҽрінің қамқор анасы ҿзіндей, бҽрін де қанаты астындағы балапанындай 

бауырына басып, жылытқысы келеді. Бҽрін де ҿзіндей қуанышты, бақытты болса екен 

дейді. Ешкімді ренжітіп, ешкімге жамандық ойлайтын тҥрі жоқ". /270 бет/ 

Жазушы суреттеп отырған осы жолдарда Ақбілек туралы оқырманға тамаша ой тастайды. 

Ол ҥлкен-кішіні бірдей сыйлайды. Ҿзін ренжітіп жатқан адамға да, балағаттаған жанға да 

ешқашан бір ауыз жаман сҿз айтқан емес. 

 «Ақбілек» романын ҧлттың таным мен парасатты, ҧлтық болмыс – бітімін кҿрсететін 

тҽрбиеік мҽні зор салт – дҽстҥр, ҽдет ғҧрыптар деуге болады. «Ақбілек» романы – бір ғана 

қазақ қызының тағдырымен қатар, ҽлеуметтік тҿңкеріс тҧсындағы қазақ ауылының 

ҿзгерісін суреттеген алғашқы қазақ романдарының бірі. Роман арқылы ҧлтымыздың 

бҥгінгі, ертеңі болашақ ҧрпағымызға ой салары анық.  Жҥсіпбек Ақбілек образы арқылы 

оқушыларының эстетикалық сезіміне ҽсер етеді. Ол оқырманды ҽдемілік пен сыпайылықты 

тҥсінуге, мінез-қҧлықтарын жақсартуға, тағдырдың тарту еткен ҽрбір сыйын қабылдап, 

қиындығынан қашпай қашанда сабыр сақтап, істің ақырын кҥтуге шақырады яғни 

ҥйретеді. Ақбілектің басындағы азды-кҿпті қуанышы мен ҿмірлік ҧмытылмас қайғысын, 

ҿзегін оттай ҿртеген небір тозақты кҥндер мен тҥндердегі кездерін, оның тҽтті қиялдары 

мен асыл армандарын автор оны ҽркез қоршаған ортамен, табиғат суреттерімен 

астарластыра суреттейді. Мысалы: 

     Мамырбайдың Ақбілегі, 

     Ақбілегі – жас тҥлегі 

       Айы-кҥні – жалғыз қызы...[2,147 бет]. 

Осы жолдар Ақбілектің сҧлулығын, оның еркетотай бір ҥйдің қанаттыға қақтырмай, 

тҧмсықтыға шоқтырмай отырған, айға балап, кҥнге теңеп отырған болашағынан кҿп ҥміт 

кҥттірген періштесі екенін суреттейді. 

Қазақтың ҿткен тарихын тануда Ж.Аймауытовтың "Ақбілек" романының теориялық 

та, практиклық та мҽні зор. Себебі, ол сол кезеңнің тарихи шындығын оқырманға жҽй ғана 

баяндап қоймайды, кестелі тілмен ҿрнектеп кҿркем бандап береді. 

Жалпы шығармада негізгі айтылып отырған жай Ақбілек басындағы оқиға 

болғандықтан, оның бар қуанышы мен қайғысына ортақ болған ҿзінің туыс-бауырлары 

мен кҿңіл білдіріп ҧнатамын деген, бірақ "Махаббат туын" биікке кҿтеріп, берік ҧстай 

алмаған тҧрақсыз да кінҽмшіл жігіттер. Сырттай ерегесіп ҿштескен қара ниет жандар 

Ақбілекпен тікелей араласпаған кҥйі қала береді. Басты кейіпкерлерді шығармада 

жағымды-жағымсыз деп бҿліп жару керек емес. Ҽркім ҿзінің рҿлінде осы шығармада 

айтар ойды жеткізу ҥшін ҿз мінезімен, тірлігімен, сана-сезім, ой-пікірімен тамаша 

суреттелген. Осы оқиғалар негізінде Жҥсіпбек сол бір аласапыран жылдардағы қазақ, 

аулы ҿмірінің шындығын, адамдар тағдырындағы ҿзгерістерді, тынымсыз ізденісті кең 

бейнелейді. Ескі ауыл мен оның адамдары бойындағы қайшылықты кҥйлер мен ҧғымдар 

тартысының суреттері, психологиялық толғаныстар жазушы реализмінің байлығын, 
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суреткерлік қарымының кеңдігін кҿрсетеді. Роман кейіпкерлері заманмен, дҽуірмен 

қабаттама ҿзгеріске ілеседі, қоғамнан ҿзіне лайық орын іздейді. Ол орынды бірі тауып, 

бірі таба алмай жатса да, жалпы ізденістің беталысы елдің рухани оянуға ҧмтылысын 

аңғартады. Солардың алдыңғы легінде Ақбілек дегеніне жетеді. Жазушы оның 

қайшылықты тағдырын жеңілдетпей, ҥлкен психологиялық образ дҽрежесіне кҿтере 

біледі. Қыздың ақ солдаттарының колына тҥскен кездегі, қара мҧртпен кездесулеріндегі 

жан кҥйзелісі романда жарқын суреттелген. «Ақбілек» - бір қыздың тағдыры негізінде 

ҽлеуметтік революциялар дҽуіріндегі қазақ аулының жаңаруын суреттейтін алғашқы қазақ 

романының бірі. ретінде танылды. Жазушы суреткерлігі, стилистігі кезінде жас қаламгер-

лер ҥшін зор мектеп болды. 

Жҥсіпбектің сан салалы творчестволық қызметі дҽуірдің талап етуінен туады. Бҧл — 

бір Жҥсіпбек басындағы ғана емес, қазақ интеллиген-циясының алғашқы буынына 

тҥгелдей ортақ сипат. Ҽр саланың ҿз мамандары жоқ кезде олар заман, ҿзгеріс дҽуірі кҥн 

тҽртібіне қойып отырған қажеттікті ҿтеуге бар мҥмкіндіктерін жҧмсады. Ақын да, жазушы 

да, драматург та, сыншы да, ғалым да болып еңбектер жазды. Аударма да жасады. Бҥгін 

біз Жҥсіпбектің кҿркем туындыларының ҽдебиет тарихындағы орнын, жазушы 

шеберлігін, ізденістерінің байсалдылығын айта отырып, оның барлық творчествосының 

тарихи маңызын айрықша атаймыз. 

Қорыта айтқанда, жазушы Ж.Аймауытҧлының «Ақбілек» романына  аудармашы ҽрі 

жазушы Г.Бельгердің «Аймауытовты оқығанда еріксіз таң қаласың, ҽсіресе сҿз кестесі, 

айшықты, ҽшекей тілі оқушының ҿзін бірден баурап, ҥйіріп ҽкетеді. Шын мағынасында 

эстетикалық лҽззат алып, шынайы сезімге бҿленесіз» - деп баға бергеніне толық қосылуға 

болады.  Жҥсіпбек қазақ қоғамы дамуының ең бір кҥрделі кезінде, ҽлеуметтік 

революциялар дҽуірінде ҿмір сҥрді. Сол дҽуірдің қайшылықты сипаттарын да бойына 

сіңірді. Сондықтан оның шығармаларындағы, кҿзқарасындағы қайшылықты сҽттерді 

кҿргенде, оның себебін алдымен дҽуірдің кҥрделілігінен іздеуіміз керек. Жҥсіпбек 

шығармаларын байымдап оқыған адам оның қателіктері мен қайшылықтары емес, біз 

ҥшін ең маңыздысы жазушының жаңа советтік шындықты танып, мойындап, оның 

келешегін айқын болжаудан туған еңбектері екенін кҿре алады. 
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 Резюме. В статье рассматривается традиция Махамбета в казахской поэзии. 

 Summary. The article deals with the Makhambet tradition in Kazakh poetry. 

 

Кейінгі толқынның алдыңғы буыннан ҥйренуі заңды қҧбылыс. Олар ҥшін аға ҧрпақ 

ҿкілдерінің жеткен биігі ҥлкен асу, биік меже. Қолына жаңа ғана қалам ҧстаған жас 

талапкер қазақ поэзиясының озық ҥлгілерінен ғана емес, ҽлем поэзиясынан нҽр алып, 

жетістіктерін бойларына сіңіре білулері керек. Содан кейін барып ҿз стилін 

қалыптастырады. Ҽрине, бҽрі талантқа, ізденіске байланысты. Бірі еліктеуден аса алмай, 

бірі ҿзінше жол тауып, жаңашылдыққа бет бҧрады. Дҽстҥр сабақтастығын 

жаңашылдықпен ҽрі қарай жалғап, ғасырлардан-ғасырға ҧласа бермек. Яғни, «дҽстҥр 

ҽрдайым жаңашылдыққа кеп тіреледі, жаңашылдық ҿзгеше формаға еніп дҽстҥрдің 

қайнауынан шығады да, қайталай дҽстҥрге айналады» [1, 52 б.].  Ҿнердің кҿкжиегін 

кеңітіп, кең ҿріске бастайтын – дҽстҥр.  «Махамбет, Абай жырлары ҿздерінен кейінгі 

талай ҧрпақ ақындарға жарық шырақ болғаны аян. Ол жырлардан қазіргі қазақ ақындары 

да ҥйренеді, келер толқын да кҿңілге нҽр, ойға азық алары кҽміл» [2, 9б.]. 

Махамбеттің тҥр-тҧлғасы, батырлығы, мінез-қҧлқы ҿз ҿлеңдерінде мен мҧндалап 

сайрап тҧр.Махамбет–ҧлан-байтақ Отанын сҥйіп, қҧмына дейін қастерлей білген патриот 

ақын. Ақынның ішкі сезім толқыны, қуат-кҥші, ой- мақсаты, сҿйлеу мҽнері қағазға 

тҥскенде де аңғарылып тҧрады. Ҿйткені, ақын ҿлеңі – іштен туған сҽбиі секілді. 

Махамбет ҿлеңдерін оқығаңда да оның ішкі жан сезімі, адуынды, айбынды, қызуқанды 

мінезі, турашылдығы, шыншылдығы, ҽділдігі, тіке, ешкімнен де тайсалмай, қаймықпай 

сҿйлейтіндігі, бірбеткейлігі мен қайсарлығы бірден кҿзге ҧрып тҧрады. Елім деп еміреніп, 

жерім деп тебіренген жырларында оның Отанына сҥйіспеншілігі, жҥрек дҥрсілі, қуанышы 

мен қайғысы кҿрінеді. Махамбет жырларының кҿркемдігін айтпағанның ҿзінде негізгі 

қасиеттерінің бірі де осы отаншылдық ҿршіл сезімде жатыр.  

Ақын ҿзіне дейінгі  поэтикалық дҽстҥрді, ҽсіресе жыраулар тілінің бар байлығын 

ҿлеңдерінде қолдана отырып, сол ҿзі ҿмір сҥрген кезеңнің ҿзінде қазіргі ҽдебиет 

теориясында айтылатын қҧбылту, айшықтау, ҽсерлеу, ажарлау тҽсілдерін қолдана білген. 

Бҧл ҿлеңдерінің кҥш-қуатын, бедер-кҿркін ерекшелендіріп, мҽн-мағынасын арттыра 

тҥскен. Махамбет жырларының тіл ерекшелігінің бірі де сол жыраулар толғауымен 

ҥндесіп жатуында, кҿне сҿздерді орнымен қолдануында, кҿркемдей, ҽсерлеу тҽсілдерінде 

жатыр.  «Ақынның ... метафоралы, теңеулі образдары қазақ поэзиясы тілін жоғары сатыға 

кҿтерді, осындай қолданыс арқылы жаңа образдар жасауда қазақ тілінің мҥмкіндігі орасан 

зор екендігін танытты. Оның ҥстіне бҧл образдардың айтылмақ ойға (шығарма идеясына) 

дҽл келіп, қиысып жатуы қазақ поэзиясында мазмҧн мен тҥрдің ҥндесуі дегенге ҥлес 

қосты деп тҧжырымдауға болады» [3, 183 б.].   

 Махамбет–дана ақын. Даналық– адамның ойлау қабілеті мен ҽрекетінің ҥздік 

нҽтижесі. Оның даналығы тек ҿлеңдерінен ғана емес, ҿмірінен де, іс-ҽрекетінен де 

байқалады. «Айтса дағы айныман кҿлдененің сҿзіне», – деп ҿзі айтқандай, ол мақсат-

мҥддесінен, алған бағытынан табан тайдырмады, биік зерде, зор парасат тҧғырында 

қалды. Ҿйткені, оның ойлағаны қара басының қамы емес, халықтың қамы, елінің 

болашағы.  

Махамбет–нақтылы тақырыбы бар, ҿзі жыр еткен оқиғаларға қатысушы ақын. Оның 

жырларын жыраулар поэзиясынан  оқшауландырып тҧрған басты мҽселе де осында. 

Дҽстҥр жаңашылдыққа, жаңашылдық қайтадан дҽстҥрге айналатыны белгілі. Махамбет 

Ҿтемісов  жырлары да бҧл кҥнде дҽстҥрге айналып, кейінгі толқынға ҽсер етіп, бағыт-

бағдар болды. Дҽлірек айтқанда, Махамбетше ой толғап, Махамбетше шындықты бетке 

айтатын ақындар кҿбейді. Кҿптеген талантты, батыл, қайтпас-қайсар ақындар ҿлеңдерінен 

Махамбет рухы атойлап, оның жырларының ҿлмегендігін аңғартады. Рухы кҥшті ҿлең 

осылайша ғасырдан ғасырға жалғаса бермек! 

Махамбеттегі ҧлттық Рух ҧлттық тілдің барлық болмыс-байлығын  қолдана білуден 

туындайды... Махамбет поэзиясы пайда болған кҥннен бастап қазақ поэзиясына ықпал 
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етіп келеді, оған еліктеп жазылған  жырларды кҿптеп кездестіруге болады. «Ҿзгелерді  ҿз 

алдына қойғанда ҿртке тиген дауылдай ҿлеңі» ҿзінен аумаған Қасым мен  «кҥпі киген 

қазақтың қара ҿлеңіне  шекпен жауып ҿзіне қайтарып» кеткен Мҧқағали ҽдеби-

эстетикалық сауатын бҽрінен бҧрын  «Махамбет мектебінен» оқып ашқан» [4, 100б.] – деп 

академик З.Қабдолов айтқандай, Махамбет поэзиясындағы ҿшпес рух, сҿнбес жалын, 

кҥш-қуат ҿзінен кейінгі ҧрпақ ҿкілдерінің ҿлеңдеріне де сҽулесін тҥсіргені анық. Мҧны  

«Отты жырлар отты жылдарға жазылуға тиіс еді» [5, 101б.],  – деп Қасым Аманжоловтың 

ҿзі де мойындап кеткендей. 

Қасымның дауылды ҿлеңдерінде Махамбет сарыны қалайша жоқ дей аламыз. Ақын 

«Ақын ҿлімі туралы аңыз» поэмасында: 

          Қасиет кҥші ҧлы Отанның 

          Қанатын бер қыран қҧстың. 

          Ашуын бер арыстанның, 

          Жҥрегін бер жолбарыстың! 

          Кҥллі ҽлемнің ашу-кегі, 

          Орна менің кеудеме кеп.  

          Жау жолына атам сені, 

          Бомба бол да, жарыл, жҥрек! – 

деп Абдолланың  аузына сҿз салса, «Ҿзім туралы»  деген ҿлеңінде: 

         Ҿртке тиген дауылдай ҿлеңімді 

         Қасымның ҿзі емес деп кім айтасың!. –  

деп тебіренсе, шындығында да махамбет жырларының арыны да, жалыны да сезіледі.  

Махамбет те, Қасым да қазақ ҿлеңіне соны леп ҽкеліп, жаңалық еңгізген жаңашыл да 

шыншыл, ҿрлікті, ерлікті ту етіп кҿтерген батыр ақындар. Екеуі мінездес, ҥндес, 

тамырлас.  

        «Топ шеңгелден пыр-пыр ҧшты бҿдене  

         Кҿз ҧшында сағымданған немене? 

         Нҧрлы  ҿмірге Исатай мен Махамбет 

         Отты жырын қайта бастап келе ме? 

         Келсе игі еді,  кҿрсе  игі еді біздерді – 

деп жырлаған Мҧқағали Мақатаевтың осы  «Қҧм нарында» атты ҿлеңіндегі  «Шҿккен нар-

нар, бура-бура» деген жолы Махамбет жырларымен ҥндесіп тҧрғанын байқау қиын емес. 

Қасым «Уа, дариға – алтын бесік туған жер» [5, 321 б.] – десе, Мҧқағали  «Дариға, 

домбырамды берші маған» [6, 55б.]  – деп тебіренеді. Мҧқағали шындықты сҥйген, сол 

шындықты Махамбетше ашық айтуды армандап ҿткен ҧрпақтың ҿкілі: 

          Жасырмай ойымды айттым талай-талай, 

          Қайтейін кетті бҽрі қарайламай. 

         ...Айтарын ашып айтқан абайламай, 

         Дариға-ай, Махамбеттер, Абайлар-ай!!! 

Мҧқағали енді бірде: 

        Жаса, Орал, жаңа Орал, жасыл Орал, 

        Қара бҧлт қайта келмес басыңа Орал, 

        Кҿгінен, кҿлкіп жатқан кҿлге ҥңілем, 

 

        Оралым – Ордам менің таныс маған,  

        Бораның Махамбет боп дауыстаған. 

        Исатай ақ семсерін, Қҧрман бабам 

        Ҧрпаққа домбырасын табыстаған, – 

десе, Махамбет дауысын қайта жаңғыртып, ҥні жеткенше шындықты айтып, бабалар 

аңсаған арманды жалғай тҥскен ақын ҧрпақтарының бірі Мҧқағали Мақатаевтың ҿзі еді.  

Махамбет: 

          Мен кесекті ердің сойымын, 
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          Кескілеспей бір басылман... 

          Мен бір шарға ҧстаған 

          Қара балта едім... 

          Мен ақсҧңқар қҧстың сойы едім, 

          Шамырқансам, тақсыр кетермін .... –  

десе, Тҿлеген Айбергенов: 

          Мен қара тҿспін, қайғыдан бақыт жасаған... 

          Мен жарық Жермін, Жаңғырықтарға ҥн қосқан 

          Мен сірі тҿспін–сызылып аққан сымдармын 

          Жаңғырған болат жолдарға дейін 

          Басталып қҧйттай қармақтан – 

деп толғанады. 

Бір топырақта жаралып, дауылды кҥнгі Каспийдің толқынын, Атыраудың қатал 

табиғатын кҿріп ҿскендіктен бе, ҽлде «Сайраған Жетісудың бҧлбҧлымын» атты 

поэмасында  «Жалқы Темірқазығым Махамбет» деп ҿзі мойындағанындай, жырымен 

сусындап, бойына кҥш-қуат алып ҿскендіктен бе, Фариза Оңғарсынова жырларында да 

Махамбеттің дауылды  ҥні жиі ҧшырасады: 

          Теңіз аласапыран 

          Тҧра қашып, кҿктегі жасқанды бҧлт, 

          Кҥркірейді жағада тас жаңғырып. 

          Дауыл толқындар ҿршелене 

Шапшиды аспанды ҧрып...   

Іштегі дауыл сезім, кҥш-қуат қазақтың қара ҿлеңіне сыймай, буырқанып, асып-

тасып, тҿгіліп, шашылып, ҽдеттегі қалпын ҿзгерткен. Тасқынды сҿз де, ҿлең қалыбы да 

Махамбет жырларын еске тҥсіреді. Деміккенге дем, ҽлсізге кҥш, мҧңайғанға жҽгер беріп, 

жаныңды баурайды.  «Шығарған шындық, арды естен, зҧлымдықтарды қан кешкен 

Махамбеттен қалған нар кескен – айбалта-жырмен шапсам деп»,  «ҽділеттің шамын 

ғаламға, қарамай қҧрсау, қамалға лаулатып солай жақсам» деп Махамбетше мақамдап, 

Махамбетше сҿйлейді.  «Серігім – жырым-жебеммен, жҥрегім-желкен, жел кернеп, қарсы 

ағыстырса, сеңге ҿрлеп, қағілез қҧттай денеммен дауылдарды қҧшып келем мен» деп, 

Махамбетше теңеу, метафораларды қарша боратады.  «Кеуделерді қақыратар дабылы 

Арыстанды-Қарабастың дауылы керегіп тҧр маған бір! Қағындырар шемен болған 

шаңымды шаңға бҿккен жанымды» десе, Махамбеттің  «Толарсақтан саз кешіп, тоқтамай 

тартып шығарға қас ҥлектен туған қатепті Қара нар керек біздің бҧл іске» деген жолдары, 

Қасымның  «Дауылы» ойға оралады: «Ышқына соққан дауылға қҧмартушы ем жасымда, 

нҿсерлеп қҧйған жауында  қызығушы ем жасынға ... Дауыл! Дауыл! Дегенге, шықтық 

ҥйден дҥркіреп, аспан тҧрды тҿбемде, алас ҧрып, кҥркіреп... Жігіт болдым, ер жеттім. Мен 

дауылдың ҧлымын» [5, 319б.]. 

Махамбет те, Қасым да, Фариза да ҿр мінезді, кесек сҿйлейтін дауылпаз ақындар. 

Сондықтан да олар дауылды сҥйіп, дауылды жырлайды. Бҧл ҥш ақынның ҥндес, мінездес 

екендігіне тағы бір айғақ – Махамбет Ҿтемісҧлы шығармашылығы жайында жазған 

мақаласына Берқайыр Аманшин  «Дауылпаз ақын», Қасым Аманжоловтың ҿмірі мен 

шығармашылығы хақында сыр толғаған Сырбай Мҽуленов  «Дауылды дарын иесі»,  

«Найзағайлы қара бҧлт»  деп ат қойса, Фариза Оңғарсынованың екі томдық шығармалар 

жинағына жазған алғы сҿзін Рымғали Нҧрғалиев  «Мінезді жырлар» деп атапты. Бҧл 

атаулар тегін қойылмаған.  

          Қорыта айтқанда, Махамбет жыраулар мектебінің нҽрі мен ҽрін бойына сіңіріп, 

ҿткен ҥлгілерден ҥйренген, алған, ҿзіне дейінгі қазақ поэзиясының ғасырлар бойы 

қалыптасқан, шыңдалған, елек кҿзінен ҿткен табысын бір жерге тҥйіп тастап, оны ҽрі 

қарай жаңа бағытта жалғастыруға бет алған суреткер. Бҧл – дҽстҥр сабақтастығы. Еліктеу-

солықтаумен қалып қоймай, жаңашылдыққа бет бҧрып, ҿзінше сҿз саптап, ҿзінше ой 

тҥйіп, ҿзіндік қолтаңбасын қалыптастырған. Сҿйтіп ҿзінен басқа ешкім айта алмайтын 
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жаңа ҥлгі, жаңа бағыттағы керемет жырларын тудырған. Ақынның қай толғауын 

оқысаңыз да тек қана Махамбетке ғана тҽн ҿршіл рухты, тасқын-сел кҥш-қуатты сезінесің. 

Оның ҽр жолы тот баспас қылыштай, ҿшпес ҿмірдің ҿзінен де бағалы дҥниелер.  
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Халықаралық Тараз инновациялық институтының  студенті,  

 Қазақстан Республикасы, Тараз қ.  

 

 Резюме. В статье рассматриваются художественно-поэтические особенности 

казахских загадок. 

 Summary. The article deals with the artistic and poetic features of Kazakh riddles. 

 

Фольклордың қанша қарастырылып, зерттелгенімен кезінде назарға ілінбеген, 

еленбеген, тҥпкілікті шешілмеген, тың соны мҽселелері жетерлік. Бір кезде сҿз 

болғанымен жаңа ҽдістемелік тҧрғысынан, ғылымның соңғы жетістіктері биігінен уақыт 

ҿте келе қайта оралып, тағы зерттеуді қажет ететін мҽселелерінің де туындап отыруы да 

заңдылық. Ғылымның бір орнында тҧрып қалмай, ҥнемі қозғалыста толысып, жетіле тҥсуі 

теориялық деңгейінің тереңдеуімен кіндіктес. 

Жҧмбақтың ауыз ҽдебиетінде, жалпы ҧлтымыздың рухани ҿмірінде алатын орны 

мен маңызын айқындау – зерттеу жҧмысымыздың кҿтерер жҥгі. Қазақ жҧмбағы жайында 

М.Ҽуезов [1], Ҽ.Марғҧлан [2], М.Ҽбжанов [3], Ж.Адамбаева [4], Н.Оңғарбаева [5] т.б. 

бағалы ой-тҧжырымдар жасады. Дегенмен, жҧмбақ жайлы жазылған пікірлерге шолу 

жасап, саралай отырып, қастерлі мҧрамыздың жиналу, басылу тҽжірибесін 

қорытындылап, таразылайтын кез жетті деп санаймыз.  

Кҿрнекті ағартушы А.Байтҧрсынов жҧмбақты қазақ фольклорының бір жанры 

ретінде қарастыра келіп: «Жҧмбақ деген аты жҧмудан шыққан: яғни қолдың ішінде бір 

нҽрсені жасырып, жҧмып тҧрып таптырмайды. Ойды бҥгіп, айтпай қойып, сол нҽрсеге  

ҧқсас нҽрселерді сипаттап айтып, ҧқсастығы бойынша таптырады. Жҧмбақ зейінді 

ҧстартуға пайдасы бар нҽрсе», –деп жазады [6, 234б.].  Алайда, ғалымның жҧмбақ сҿзінің 

тҿркінін тҥсіндірген пікірінен басқа да пікірлердің бар екенін ескерткен жҿн. 

А.Байтҧрсынов одан ҽрі жҧмбақтың бейнелеу қҧралдарына тоқталады. Айтылмыш жанр 
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туралы қалам тербеген  ғалымның бірі–Мҧхтар Ҽуезов. Ғалымның жҧмбақ хақындағы 

зерттеу мақаласы алғаш рет «Ҽдебиет майданы» журналының 1938 жылғы 10 санында 

жарияланды, кейін  1940  жҽне 1959 жылдарда жарық кҿрген жҧмбақтар жинағы ҧлы 

ғалымның беташар сҿзімен ашылған. 

60 жылдары баспа бетін кҿрген  «Қазақ ҽдебиеті тарихының» фольклорға арналған 

томдарында жҧмбақ жайлы арнаулы тараулар бар. Фольклордың  ХХ ғасырға дейінгі  

кезеңіне арналған томына Ҽлкей Марғҧланның зерттеуі, кейінгі томында Шеген 

Ахметовтің мақаласы енген. «Балдырған» журналы мен «Ҧлан» газеті  фольклорлық 

мҧраларды таратып,  насихаттауда игілікті қызмет атқарып келеді. Егер тарихқа жҥгінсек, 

қазақтың ең алғашқы журналы «Айқап» ҿз сандарында жҧмбақтарды жариялап, оның 

шешімдерін табуға оқырмандарын араластырған. 60 жылдары сатиралық бағыттағы «Ара» 

журналы арнайы рубрикамен ҽзіл-сықақ тҥрінде жҧмбақтар беріп тҧрды.    

Жоғары оқу орындарының студенттеріне бағышталған М.Ғабдуллиннің «Қазақ ауыз 

ҽдебиеті» (1959), Ҽ.Қоңыратбаевтың  «Қазақ фольклорының тарихы» (1991), 

М.Тілеужановтың  «Ел ҽдебиеті» (1991) оқулықтарынан жҧмбақтың жанрлық сипаты 

туралы ой-тҧжырымдарын табамыз. 

Қазіргі уақытта жҧмбақтар қазақ ҽдебиеттану ғылымының арнаулы нысаны ретінде 

зерттеліп келеді. ҒалымН.Оңғарбаева «Қазақ жҧмбақтарының тілі» атты тақырыпта 

филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дҽрежесін алу ҥшін  кандидаттық 

диссертациясын қорғады. 

Фольклордың ҽрбір жанрының кҿркемдік-поэтикалық ерекшелігін жеке-жеке 

зерттеу зҽру мҽселе болып табылады. Жҧмбақтың ҿзіндік белгілері бар ма, басқа 

тҥрлерден айырым жерлері неде деген сҧрауларға жауап іздеу ділгірлік. Ҽрбір жанрды 

оқшаулайтын қыры алдымен поэтикалық амал-тҽсілдерді екшеп, талғап қолданудан 

байқалады. Бҧл пікір ҽр жанр басқа жанрда кездеспейтін тҽсілдерді ғана қолданады 

дегенді аңғартпайды. Мҽселен, қайталау, ырғақ, айқындау, ҽсерлеу фольклордың кҿпшілік 

жанрларына еншілі, бірақ олардың ешқайсысы осы компоненттерді мақсаты мен  

мҥддесіне орайластырып, ҽртҥрлі дҽрежеде кҽдеге жаратады. Жҧмбақтың жасалу, 

суреттеудегі ҽдіс-тҽсілі басқалау екендігін аңдау қиынға соқпайды. Бҧл сҧрақтарға жауап 

беру ҥшін жҧмбақтың поэзиялық қҧрылымы мен образдық кҿркемдік кестесін айналып 

ҿте алмаймыз. Жҧмбақтың поэтикалық болмысын екі бағытта қарастырамыз:  

1. Ҿлеңдік-ырғақтық жҥйесі; 

2. Образдық-бейнелеу тҽсілдері. 

Осы екі қыры жҧмбақтың тҿл бойында шебер жымдасып, бір жҧдырықтай 

жҧмылып, мазмҧнды кҿркемдік-эстетикалық  тҧрғыдан уытты етуде бірін-бірі 

толықтырады. 

         Аталған жанрда белгілі бір ҿлеңдік қалып сақталмайды. Оның ырғақтық-ҧйқастық 

қҧрылымы сан тҥрлі ҿрнектеледі. Олардың ішінде тҿрт аяғын тең басқан ҿлең тҥріндегі 

ҥлгілермен қатар қарапайым қара сҿзбен келетіндері аз емес. Жҧмбақ жанрына тҽн басты 

ерекшелік–кҿлемі шағын, қҧрылым жағынан жҧп-жҧмыр, шымыр болып, аз сҿзбен кҿп 

нҽрсені айтуға бейімділігі. Жҧмбақтың синтаксисі де осымен байланысты, бҿлек ештеңе 

байқалмайды. Ол кҿбіне қысқа, жақты сҿйлемдерден етек-жеңі жинақы пішіледі. Осы 

жағынан алып қарағанда, мақал-мҽтелге қатты ҧқсайды. Академик Зҽки Ахметовтің: 

«Мақал-мҽтелде басқа поэтикалық формалардың ҥлгілері тҽрізді кейде шағын 

сҿйлемдерден тҧрады. Мҧндай жағдайда ол қарапайым  ғана ырғақты-қҧрылымдық тҥрге 

иеленеді, ҽдетте аяқталған ырғақтық тҥрге иеленбесе де, тҥрлі дыбыстық қайталаулар 

арқылы бірігеді», – деген пікірінің жҧмбаққа да қатысы бар [7, 212б].   Жҧмбақтың 

жоғарыда бір ғана жолдан тҧратындығын айттық. Мысалы: 

1.Ҥйдің іші толған  мыс кене (Керегенің кҿзі). 

2. Қырық қой қырқылдақтан су ішіп жатыр (Уық, шаңырақ). 

3. Таудан тас қҧлады (Кҿздің жасы). 

4.Ҥй  айнала қан тҿктім (Басқҧр). 
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5. Бір ҧяда – жеті жҧмыртқа (Апта). 

 Мысалдар–синтаксистік тҧрғыдан қарағанда жай сҿйлем ҥлгілері. Біреулері 

толымды болса, екіншілерінің бастауыш, не баяндауышы тҥсіріліп, толымсыз сҿйлемге 

айналған.  Жҧмбақ–ҥнемшіл, бас артық, орынсыз тҧрған сҿзді кҿтермейді. Егер айтудан 

ҧғымға ауырлық келтірсе, эллипсис тҽсілмен ҽдейі қалдырып кетеді. Бірінші жҧмбақта 

«толған» етістігі «мыс кене» сҿзінің алдында шығарылып, саналы тҥрде инверсияға 

барған. Бҧлайша сҿздердің дағдылы орын тҽртібін бҧзу мағыналық реңк дарытқан. 

Жҧмбақтардың бҽрі қара сҿзбен келуіне қарамастан образды, айшықты. Тек екінші, 

ҥшінші жҧмбақтарда ғана аллитерациялық ҥндестік, буын сҽйкестігі сақталған. Қара сҿз 

жҧмбақтарда ішкі ҧйқас, дыбыс қайталаушылықтың болуы шарт емес. Бірақ жҧмбақты 

тыңдаған, не оқыған кезде жай ғана хабарлы сҿйлемдей қабылдаймыз. Мҧның сыры 

бейнелі ауыстырумен келуінде.  

Сонымен, қазақ жҧмбағы қара сҿз жҽне ҿлең тҥрінде болады. Ҿлең тҥріндегісі екі 

жолдан асуы қажеттілік. 

Екі жолды: 

Мекеде бір ағаш бар тҥбі жуан, 

Он екі ҧл, алпыс қызы бір кҥн туған (Адамның он екі мҥшесі, алпыс тамыры). 

 Сырты– қылшық, 

 Іші–былшық (Кірпік пен кҿз). 

Ҥш жолды: 

Таңертең тҿрт аяқты, 

Тҥсте екі аяқты, 

Кешке қарай ҥш аяқты (Адамның балалық, есі кірген, қартайған кезі). 

Тҿрт лаулау, 

Екі дің-дің, 

Бір шібжің (Тҥйенің тҿрт аяғы, екі ҿркеші, қҧйрығы). 

Жҧмбақтардың буын саны ҽрқилы, тҿрттен он екіге дейінгі аралықта бҽрінде де 

ҧйқас бар. Тармақ жолдары ҧйқас арқылы бірігіп тҧтастық алған. Жҧмбақ ішінен 

ҧйқастың толымды, толымсыз тҥрлерін кездестіреміз. Жҧмбақ кейде қара ҿлең ҧйқасын 

пайдаланады, мҧндай жағдайда буын саны тҧрақты, біркелкі. 

1.Адам жоқ салмақ салмаған, /а 

Орны жоқ, кезіп бармаған, / а  

Тізе бҥкпей ҽлі тҧр, /б  

Сонда да тағы талмаған /а 

2.Тҿрт аяқты болса да жҥре алмайды, /а 

Ҿздігінен еш нҽрсе біле алмайды, /а  

Жайлаған дҥниеге бір ғажайып, /б  

Тік кҿтеріп отырар адамдарды /а. 

 Мысалдардағы ҧйқас ҿрімі: а, а, б, а буын саны алғашқысында–8,  кейінгіге 

11буынды болып кестеленген. 

 Осындай ҿлең ҿрнегіндегі кҿркемдігі келіскен жҧмбақ мысалдарын кҿптеп 

табамыз. Алтай, башқҧрт т.б. тҥркі халықтарының жҧмбақ топтамаларынан 11 буынды 

қара ҿлең формасын ҧшырата алмаймыз. Аталған ҿлең формасы қазақ ҿлеңінің 

жетілгендігін айғақтайтындығы теоретиктер еңбектерінде анық айтылған.  

Қорыта айтқанда, жҧмбақ еркін кҿсіліп жайылуды сҥймейді, кҿп сҿзділікке бой 

ҧрмай, ықшам, жинақы пішіледі. Ол бір затты не қҧбылысты нысана ете отырып, оны 

астарлап, бҥкпелеп бейнелеуді, осы тҧспал бейнені тыңдаушыға табуды артады.  

Жҧмбақта байламының қасиеттері, қимылы, жеке бҿліктері басқа бір қҧбылыспен 

салыстыра отырып сипатталады. Логикада бҧл ҽдісті аналогия дейді. Аналогия – екі 

нҽрсенің кейбір белгілерінің ҧқсастығы туралы тҥйін жасауға мҥмкіндік беретін ой 

қорытындысы. Адам айналасындағы, ҽлемдегі шексіз қҧбылыстар мен заттарды бір-
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бірімен салыстыру арқылы таниды, салыстыратын нҽрселердің жеке жақтары мен 

қасиеттерінің аралығындағы заңды байланысты табады. 
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 Резюме. В статье рассматриваются письменные данные связанные с историей жизни 

и деятельности Бейбарыс Султана. 

 Summary. The article deals with written data related to the history of the life and work of 

Beibarys Sultan. 

 

Қазіргі таңда «Мҽдени мҧра» бағдарламасы  аясындағы ҧшан-теңіз шаралардың  

арасында шет елдердің, оның ішінде, мҧсылман жҽне араб елдеріндегі архивтердің 

қойнауында жатқан қазақ халқының тарихына тікелей қатысы бар мҽдени, тарихи 

мҧраларды тҥгендеп-тҥстеп, олардың кҿшірмелерін ғылыми-зерттеу айналымына енгізу 

тҧрғысында ауыз толтырып айтарлықтай істер атқарылып жатыр. Бҧл қадам еліміздің 

саяси жҽне рухани  тҽуелсіздігін қалыптастырудың бірі екендігі сҿзсіз. 

Осы тҧрғыдан алғанда мҧсылман ҽлемінде шашырай орналасқан қазақ халқының  

тарихына  тікелей қатысы бар тҥркі дҥниесінің ескерткіштеріне кҿңіл аудара бастағандық 

экономикасы қарқынды дамып келе жатқан еліміз ҥшін қасиетті міндеттердің бірі екендігі 

аян. 

Олай болса, туған  топырағынан  аласапыран замандарда тҧтқында кетіп, тектілігінің 

тегеурінімен алты мың  жылдық тарихы бар Мысырды перғауындар, Мҧса мен 

румдықтар, арабтар мен селжуктер заманынан кейін мамлюктер  билігі  тҧсында 1260 

жылдан 1277 жылға дейін тура он жеті жылдай билеп, опат болған тҧлға, ҿз ҿсиетімен 

Ҽбу Насыр ҽл-Фараби бабамыз жатқан мазараттың маңына жерленген аса кҿрнекті 

мемлекет қайраткері, атақты қалбасшы ҽз-Заһир Бейбарыс сҧлтан жайында бҥгінгі таңда 

жасалынып жатқан зерттеулер мен ҽртҥрлі игі істер соның айғағы.  

Мысыр  мамлюктерінің  кҿсемі,  Тҧран жҧртының даңқты перзенті ҽз-Заһир 

Бейбарыс туралы  қазақ  жҧртшылығы аз білетін сонау кеңестік бҧлыңғыр заманда Ливан, 

Сирия сапарында естіген-білген мҽліметтерін бҧрынғы «Лениншіл жас» ал қазіргі «Жас 

Алаш» газетінің 1968 жылғы сандарында «Жебе мен жҧмыртқа» атты мақаласы арқылы 

Ҽбіш Кекілбаев ағамыз жариялаған болатын [1].  Кейін осы ҥрдіспен Оңтҥстік  Батыс 

ауыл шаруашылығы ғылыми-ҿндірістік орталығының директоры, ауыл шаруашылығы 
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ғылымдарының докторы, профессор, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ҽбдірахман 

Омбаев 2000 жылдың шілде айында Иордания, Сирия, Тҥркия мемлекеттеріндегі 

фермерлік шаруашылықтардың жҧмыстарымен танысу іс  сапарында Дамаск қаласында 

арнайы болып, ҽз-Заһир Бейбарыс сҧлтан рухына тағзым етті. Ғалым бҧл ізгі де, қасиетті 

іс сапары туралы Оңтҥстік Қазақстан облыстық «Оңтҥстік Қазақстан» газетінде мақала 

жариялады [1]. 

Тҽуелсіздігіміздің  алғашқы жылдары  атап айтқанда, 1993 жылы Қазақстан 

Президенті Н.Назарбаев Египетке сапары барысында Бейбарыс сҧлтанның Каир 

қаласындағы  жҧма мешітін қайта қалпына келтіруге Қазақстанның дайындығын білдірген 

болатын [2]. Осы кезеңнен бастап зерттеушілерімізбен ғалымдарымыздың назары  Тҧран 

топырағында дҥниеге келіп Мысыр жерін басқарып, сҥйегі туған жерден жыраққа 

жерленген аса кҿрнекті мемлекет қайраткері, атақты қолбасшы ҽз-Заһир Бейбарыс 

сҧлтанға ауғаны шынайы шындық. Кресшілермен болған Думият шайқасында кҿзсіз 

ерлігімен аты шыққан, Мансура шайқасында Франция королін тҧтқынға алған, 

қыпшақтарға ала кҿзбен қараған Мысыр сҧлтаны Тураншаһты қылыштың жҥзімен 

бағындырған, кресшілер жорықтарына соңғы нҥкте қойған, Кетбҧқа ноянның  тҥменін 

талқандап,  Хулагу қосындарының арынын біржолата басқан, қҧл  базарына  тҥскен  

тҥркілерді  бірін қалдырмай сатып алып отырған, олардан ҿз заманының ең озық жасағын 

қҧра білген, мҧсылман тарихында ислам қҧтқарушысы атанған, ислам дінінің тҿрт 

мазһабын теңеп, бір ғимаратқа отырғызған,  ислам  Мҧхаммед пайғамбардың Мединедегі 

мешіті мен Меккеден бҧрын бірінші қҧбыла  болған  Қҧдыстағы (Иерусалим)  Кубба ас-

Сахра (Жартас кҥмбезі) мешітін кҥрделі жҿндеуден ҿткізген, Ислам ҽлемінде ғана емес, 

бҥкіл дҥние жҥзінде алғашқы діни оқу орны болып саналатын ҽл-Захар (Жарқыраған 

мешіт) мешітін қайта қалпына келтірген, жҥздеген мешіттер, кҿпірлер, керуен сарай, 

медресе соққан, жетім балаларды мемлекеттің қамқорлығына алып, ортағасыр 

қойнауында биік адамгершілік қасиеттерімен дараланған, атажҧрты – Алтын Ордамен 

дипломатиялық, сауда байланыстарын орнатқан, ана тілінде сҿйлеп, қымыз ішіп, жылқы 

етін жеп, киіз ҥйде тҧрып кҥнделікті ҿмірінде ата дҽстҥрін ҧстанған, жат жерде он жеті 

жыл сҧлтандық қҧрған жҽне басқа да ҿшпес істер қалдырған Бейбарыс cҧлтанның ҿмірі 

жайында кҿптеген дерек кҿздері анықталып, зерттеу еңбектер жарыққа шығып, тіптен 

кҿркем шығармалар оқырмандар қауымының назарына ҧсынылуда. 

«Мамлҥктердің тҿртінші сҧлтаны Бейбарыстың тҧлғасы ҿте қызықты, ҽрі қарама-

қайшылыққа толы. Ол 1223 жылы дҥниеге келді, содан кейін бала кезінде Аюби ҽулетінің 

сҧлтаны Салық Нажим-ад-дин жеке жасағына жауынгерлікке ҿзге тҥрік-қыпшақ 

қҧлдарымен, бірге оны да сатып алды. Бейбарыс Сириядағы ҽскери дайындықтан 

ҿткеннен кейін мамлҥктердің жасағына қосылды, онда асқан қабілеттілігін танытып 

ҽскери дҽрежесі тез кҿтерілді, ал Мансҧр тҥбіндегі шайқаста талантты ҽскербасы ретінде 

кҿзге тҥсті», ˗ деп жазылады «Аз-Захир Бейбарыс сҧлтанның ҿмірнамасы» атты халық 

хикаясында [3, 48б]. 

Шындығындада, дҥниені дҥр сілкіндірген ҽйгілі адамдардың ішінде дҽл 

Бейбарыстай тағдырдың тҽлкегіне ҧшырап қҧлдық пен хандықтың арасында қатыгез 

ғҧмыр кешкен, ҿмірінің ақыр соңында жер шапқыншыларына да, «крест жорығын» 

бастағандарға да тойтарыс беріп, араб елін тҧтас мемлекетке айналдырып, тҿрткҥл елге 

ҽмірін жҥргізген, таңғажайып аңызға айналған екінші тҧлға жоқ десе де болады. 

Қасіретімен де, қайшылығымен де, адалдығымен де, қатыгездігімен де, ақыл-парасатымен 

де ҿзгелерден дараланып тҧрады. Ал қыпшақ даласында киіз ҥйде туып, есін білер-

білместен қҧлдыққа сатылып, темір шынжырды сҥйретіп Египеттің аралына барып 

мамлҥктердің ҧрып-соққанына шыдай жҥріп, ақ тҥскен кемтар кҿзіне қарамастан араб 

елінің тағына отырған Тҧран ҿлкесінің ҧланы бҧрынды-соңды болған емес. 

Бейбарыс расында Тҧран ҿлкесінің ҧланы. Бҧл сҿздің растығына қазір ешкім де 

кҥмҽн келтірмейді. Бейбарыстың беріш руынан шыққандығы, жеті-он жасында монғолдар 

мен византиялықтардың арасындағы қҧлдыққа сатылғаны ғылымда дҽлелденген, 
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мойындалған шындық. Араб елдерінің «Мың бір тҥнімен» қатар қоятын халық романы 

«Бейбарыстың» ҿзінде оның Хорезм, Дербент қыпшақтарынан тараған, ҽкесінің аты – 

Жамақ, шешесі ˗ Ҽйек екені айтылады. Ҽрине, оқиға пері мен періште, Алланың аяны 

араласқан хикаяда ҽсірелеу де кездеседі. Ендігі жерде Бейбарыстың осыншама тағдыр 

тҽлкігіне ҧшырауына қандай тарихи жағдай мҽжбҥр етті? Оны білмей Бейбарыстың 

тағдырын тҥсіну мҥмкін емес. 

Міне, сондықтан да алғашқы кезекте осы мҽселеге тоқталуды дҧрыс деп таптық. 

Бейбарыстың тағдырына ҽсер еткен тарихи жағдай  Мҧхаммед пайғамбардан кейінгі 

ислам саясатына байланысты еді. Арабтар «ғазауат» ˗ қасиетті соғыс жариялап, дҥниенің 

тҿрт қҧбылысына аттанды. IX ғасырда ғалайисламның сақабалары Орта Азия мен Жетісу 

бойына да жетті. Алайда, ислам дҥниесінің ішінде пайғамбардың мҧрагерлігінен 

ҥміткерлердің таласы жҥріп жатты. Ақыры пайғамбардың қызы Фатима мен кҥйеуі 

баласы Ғали-Арыстанның тҧқымдары билікке ие болады. Олар жергілікті халықтан 

сескеніп, ауғандық қара зеңгілерді сатып алып, ҽскери ҿнерге ҥйретіп оларды мамлҥктер – 

мемлекет жасағы деп атады [3, 71б.]. 

Бірте-бірте Ғали-Арыстанның ҥмбеті сол мамлҥктердің ықпалынан шыға алмады. 

1171 жылы тҥркі текті кҥрд елінен шыққан ҽскербасы Салих-ад-дин Аюби халифті тақтан 

ысырып, сҥннет бағытын ҧстанды. Ол енді тҥркі тектес халықтың ҿкілінен жасақ қҧрды. 

Мамлҥк жасағына ҽдейі ҿзі сҧранып келетіндер де кҿбейді. Ал моңғол шапқыншылығы 

кезінде нояндар тҧтқынды ҿлтіруден гҿрі ақшаға сатқанды пайда кҿрді. Бҧл кезде 

христианның уағызшы-тақуалары «крест-жорығын» бастап, «қасиетті жер»  ˗ Сирия мен 

Палистинаны жаулап алуға кірісті. Пайғамбардың жиені Фатима аш-Шажарат-аддҥрге 

ҥйленген Салық Нажим-ад-дин «кҽпірлерге» қарсы ҥлкен кҥш жиды. Ҽскерінің негізі: 

«....кҿшпелі тҥрік қыпшақтары еді. Бҧларды Қара теңіз жағалауында тҧтқынға алған 

монғолдар итальян кҿпестеріне қҧлдыққа сатты, ал олар мҧны Египет сҧлтандарына 

жҿнелтті. Жас тҧтқындарды ислам дініне енгізіп, мҧсылмандарға ортақ ат берді, ҽскери 

ҿнерге баулып сарай жасағына алды» [3, 68б.]. 

Жебе мен Сҥбедейдің 1223 жылғы Қалқадағы жеңісінің «жемісінің» бірі ˗ Бейбарыс 

еді. Олай болса, Бейбарыстың тағдырына ҽсер еткен тарихи жағдайлардың ең негізгісі ˗ 

Шыңғыс ханның Орта Азияға жасаған шапқыншылық жорығы. Бейбарыстың тағдыры 

жайлы сҿз еткенде жиі кездесетін тарихи есім ˗ Берке ханның есімі. Осы мҽселе жайында  

сҿз етер болсақ, Шыңғыс ханың  баласы Жошы ҧрпақтары кезіндегі  тарихи жағдай, 

ондағы мҽдениет, дін жҽне тҥркілендірудің жоғары сатыға кҿтерілуі деген сауалдардың 

тҿңірегінде ой ҿрбітуге тура келеді. 

«Жошының ҧрпақтары арасында оңтҥстіктен Кавказға жҽне батыстан Каспий 

теңізіне дейінгі жерлерге таласу байқалады. Осындай таластың бірі Жошы ҧрпақтарымен 

Персияда монғолдар қҧрған мемлекет арасында ҿрістеп, 1250 жылғы соғысқа ҽкеліп 

тіреді. Толының ҧлы Хулагу Монғол басшыларының ешқайсысының келісімінсіз 1258 

жылы Бағдат халифатының ҽскерін талқандап, Иранды басып алып, ильхандар (ҧлыс 

хандарының) мемлекетін қҧрды. 1259-1265 жылдары Ирандағы ильхандар мемлекетінің 

қҧрамына зорлықпен қосылғандар: Ауғанстан, (Балхтан басқасы), Ҽзірбайжан, Ирак, 

Бағдатпен бірге Курдистан, жоғарғы Месопотамия, Кіші Азияның бір бҿлігі, Қызыл 

Ирмаққа дейін, Селжуктардың қонилық сҧлтаны (Рум), Грецияның Трапезун патшалығы, 

Грузия, Киликиялық Армения, Кипр королдығы. Осы аталған елдер тҥгелдей ильхандық 

Хулагуға бағынды жҽне салық тҿлеп тҧрды. Жошы билігінің қҧрамына Сырдарияның 

тҿменгі ағысы мен Хорезм, Қарахан империясының, кейін наймандар қҧрған мемлекеттің 

солтҥстік бҿлігі (Ертістен Алакҿлге жҽне Іле мен Сырдарияға дейінгі жерлер, Қойлық 

қаласы) кірді.  

1246 жылы осы аймақтың шығыс бҿлігіне Плано Карпинидің саяхаты кезінде 

Ертіске жақын жерде Жошының ҥлкен ҧлы Ордада тҧрып жатты. Іле мен Сырдария 

арасындағы аймақтың батыс бҿлігі Жошының кіші ҧлы Шибанға тиді. (Соңынан 
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мҧсылмандар бҧл атты Шайбан деп ҿзгертті XYI ғасырдың басында Тҥркістандағы ҿзбек 

мемлекетін қҧрушы Шибаның ҧрпағы Шайбан деген есім қабылдады). 

Абылғазыда келтірілген мҽлімет бойынша, Шайбани ҿзінің ағасы Батыйдан Батый 

мен Орда Эжен  билеген жерлердің аралығынан иелік алды. Ол жазды Ырғыз, Ор, Елек 

жағаларында, Жайықтың шығыс мен Орал тауларында, ал қыста Қарақҧм, Аралқҧм, 

Сырдария, Шу, Сарысу жағалауларында ҿткізген. Шайбани ҧрпағының билік етуімен 200 

жыл шамасында ҥкімет бір ғана хан тҧқымының қол астында болды», ˗ деп жазады бҧл 

жайында  белгілі ғалым К.Р.Аманжолов [4,59б.].  

Шыңғыс ханның кҿрегендік ақылымен қҧрылған мемлекетінің негізі мен берік 

тҽртібіндегі ҽскери ҧйымының пайдасы монғол кезеңіне дейінгі қыпшақ даласындағы, 

Жайық бойы мен Қырымдағы мемлекеттік қҧрылыс дҽстҥрлерінен кем болған жоқ. Бҧл 

турасында «Тҥркі халықтарының тарихы» атты еңбекте: «Шын мҽнінде бҧл ҿздерінің 

мҽдениетінен басқаны мойындамайтын жҽне ҿркениеттің басы Қытай мҽдениеті деп 

тҥсінетін қытайлықтарға ешбір қатысы болмады. Ата-тегі бойынша емес, білімі бойынша 

қытай министрі болған Члюн-чу-Цаюға жазылған қытай хабарлары да осымен 

тҥсіндіріледі (ол қарақытайлардан – тҧңғҧстардан шыққан)», ˗ деп жазылады [4,62б.]. 

Ҽкесі Жошының бҥкіл  иелігінің мҧрагері Батый басқарған батыс бҿліктегі 

монғолдар арасында мҽдениет жоғары қарқынмен ҿсті. Монғолдар ҿздері басып-

жаншыған Еділде Монғол хандығының теңгелері соғылып тҧрған. Жошы билігінде бҧлғар 

қалаларында қазіргі қалдығы чуваш тілі болып саналатын тіл сақталды. XYI ғасырдағы 

монғолдар кезеңінде Еділ ҿзенінің ортаңғы ағысында салынған қалалар Қазан қаласы 

сияқты бастапқы кезден-ақ таза тҥркілердікі болды.  

«Бейбарыс сҧлтанның ҿмірнамасында»  «Мҧсылманша толық аты ˗ Ҽл-мҽлік-ҽз-Заһир 

Руки-ҽд-дҥние уҽ-ад-дин Бейбарыс-Ҽлгі ҽділділік рухын ҧстанатын Бундукқари 

ҽулетіндегі (сатып алған кҿпес) Салық сҧлтанның жасағы – Бейбарыс деген сҿз»,˗ деп 

жазылған [5, 15б.].  

Ал, Бейбарыс сҧлтантуралы ҽлемге ҽйгілі «Британика» Британия 

энциклопедиясында кҿлемді мақала бар екен. Сол мақаланы аударған Асқар 

Абдрахмановтың еңбегінде былай делінген: «Бейбарыс Толық аты – жҿні - Ҽл – Мҽлік ҽз 

– зҽкір Рухад – Дин Бейбарыс ҽл – Бундуктары ҽл – Салиһли. Бейбарыс, қыпшақтар 

елінде, Қара теңіздің теріскей бетіндегі далалық ҿңірде туған. 1277 жылы 1 шілдеде 

Дамаскіде (Сирия) қайтыс болған. Египет пен Сириядағы мҽмлҥк сҧлтандарының 

арасындағы ең кҿрнектісі, 1260 жылдан 1277 жылға дейін билік қҧрған. Крест жорығын 

бастаушылар мен моңғол жаулаушыларына қарсы жҥргізген ҽскери кҥресімен ғана емес, 

сондай-ақ елдің ішінде жҥзеге асырған ҽкімшілік реформаларымен де танымал болған. 

Оның ғҧмырбаянын фольклорлық тҧрғыдан ҽңгімелейтін «Зерат Бейбарыс» атты еңбегі 

арап дҥниесіндегі ҽйгілі шығармалардың бірі. 
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 Резюме. В статье рассматривается связь поэмы «Джахан-наме» с казахской 

литературы. 

 Summary. The article deals with the connection of the poem "Jahan-name" with Kazakh 

literature. 

Адамзат тарихында кҿптеген ҧлы ғҧламалардың, ойшылдардың ҿз халқы ҥшін 

ҿшпес рухани мҧралар қалдырып кеткендігі тарих беттерін ақтарған сайын таусылмас 

қазына ретінде ҧрпақтың санасында ізін қалдырып, оны ашқан сайын ҿзінің сҽулесін 

шашып, халық зердесінде сақталатыны кҥмҽн тудырмайды. Ҽр кезеңдегі тарихи-

ҽлеуметтік жағдайлар мен қоғамдық мҽселелерге байланысты ҧлы шығармалар дҥниеге 

келіп, ол зымыран уақыттың еншісімен келер заманға аманат ретінде жетуі заңдылық.  

Дегенмен, заманындағы дҥрбелеңдерге байланысты кейбір рухани мҧраларды зерттемек 

тҥгіл, олардың атын атап, мазмҧнын оқып, зерделеуге болмайтын шақтарды да халқымыз 

басынан кешіргені тарихтан белгілі. Уақыт ҿте келе, еліміз егемендік алып, бҿрілі байрағы 

кҿкжиекте желбіреген тҧста тарихтың терең қойнауын ашып, оның иірім-қатпарларын 

тегіс жазуға ҥлкен мҥмкіндіктер туды. Халқымыздың тарихын, мҽдениетін, ҽдебиетін ел 

санасына қайта сіңіру, оларды елдігіміздің мақсат-мҥддесіне жаңаша пайдалану заман 

талабына сай маңызды міндеттердің қатарынан орын алды. Осының айқын дҽлелі – 

елімізде  ХҤІ ғасыр перзенті, кҿрнекті мемлекет қайраткері, тарихшы, ғҧлама, ақын ҽрі 

дипломат Мҧхаммед Хайдар Дулати мҧраларының қолға алынып, жан-жақты зерттеле 

бастауы. Ҧлы бабамыздың бізге жеткен асыл мҧрасы – оның ғылыми, тарихи еңбегі мен 

ақындық туындылары деп тҧжырымдап кҿрсетсек те, ол мҧраның сан қилы қырлары кҿп, 

ҽр қатпарын ашқан сайын нҧр шаша беретін таусылмас энциклопедиялық дҥниетанымға 

бҿлей бермек. 

Сондықтан осындай қайталанбас қолтаңбасы бар дарын иесінің шығармашылық 

дара болмысын  танып, зерделеу зерттеу тақырыбының ҿзектілігін кҿрсетеді. 

М.Х.Дулатидің «Тарихи-Рашиди» шығармасы Шығыс пен Батыс Еуропа елдеріне кеңінен 

таралған. Оның қолжазба кҿшірмесі, ал, ХІХ ғасырдан бастап кітап етіп басып шығарған 

нҧсқалары ҽлемнің  кҿптеген елдерінде сақталған. Кейінгі шығыс зерттеуші ғалымдардың 

барлығы Орталық Азия, Шығыс Тҥркістан, Ҥнді, Тибет пен оларға іргелес елдерге 

қатысты тарихи жҽне географиялық мҽліметтерді осы шығармадан алғанын айту керек.  

Мырза Хайдардың «Тарихи-Рашиди» шығармасын тҧңғыш рет тарихи дерек ретінде  

ирандық ғалым Ҽмин Ахмет Рази 1593 жылы жазған «Һҽфт ықлым» еңбегінің Кашмир, 

Қашғар жҽне Хотанның жағдайы, билеушілері мен тарихы туралы тарауларында 

пайдаланған. 

Батысеуропалық ғалымдардың ішінде М.Х.Дулати шығармасын ҿзінің 

зерттеулерінде бірінші пайдаланған В.Эрскин болған (Лондон, 1854). Француз зерттеушісі 

Рене Гроссе еңбегінде М.Х.Дулати шығармалары жҿнінде бірқатар бағалы пікірлер 

жазылды. 

Орыс шығыстанушылары – В.В.Вельяминов-Зернов, А.Н.Куропаткин, 

В.И.Масальский ҿз еңбектерінде пайдаланған. Бҧл энциклопедиялық еңбекті ҿзбек 

ғалымдары – А.Орынбаев, Р.Жалилов, Л.М.Епифанова «Фан» баспасынан 1996 жылы 

толығымен орыс тіліне аударып, бастырып шығарды.  

Сонымен қатар, Б.Қожабекҧлы, Т.Омарбеков, Б.Кҿмеков, Б.Кҽрібай, Н.Келімбетов, 

М.Мырзахметҧлы сияқты ғалымдар мен жекелеген зерттеушілердің еңбектерінде Мырза 

Хайдар  Дулати шығармашылығы тарихи-ҽдеби тҧрғыдан сараланғанын кҿреміз. Қазақ 

фольклортанушылары С.Қасқабасов пен Р.Бердібайдың ғылыми-зерттеу мақалаларында 

осы тақырыпқа қатысты тҥйінді ойлар айтылады.       

Ал, Ҿзбекстан нҧсқасы бойынша парсы тілінен тікелей қазақ тіліне белгілі 

шығыстанушы ғалым Ислам Жеменейдің аударуымен 2003 жылы «Тҧран» баспасынан  
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жарық кҿрді. Жалпы редакциясын басқарып, алғы сҿзін жазған – филология 

ғылымдарының докторы, профессор Ҽ.Дербісҽлі, екі тілдегі (қазақ, орыс) нҧсқаларын 

салыстырып, ҽдеби ҿңдеп, толықтырып, ғылыми редакциясын басқарған – Мҧхтар 

Қазыбек. Ҿлеңдерін жолма-жол аударған – Қадыр Мырза Ҽлі.  

 «Жаһан наме» – М.Х.Дулатидің ақындығын дҽлелдейтін басты қҧжаты. Поэманың 

ҿзіндік бір ерекшелігі – мҧнда шығыстың кҿптеген дастандарындағы ерекшеліктер – 

сюжет желісіндегі кейбір элементтердің, эпостық сарынның, дастанның қҧрылысынан жиі 

кҿрініс беріп тҧруы. 

Мысалы, батыр ескі ҧғым, наным бойынша «қҧдайдан тілеп алған» біреудің жалғыз 

баласы болады. Мҧның ҿзі ғайып ерен, қырық шілтен, Қыдыр тҽрізді ҽулиелермен 

байланысты болып келеді. Тҿрт-бес жасында-ақ асқан кҥштің иесі екендігі танылып, ҿзіне 

серік ҽйелі мен аты табылып, жасынан ел қамын, жҧрт пайдасын ойлайды. Бҧл – батырлар 

жырына тҽн ерекшеліктердің бірі. Кейбір батырларға атса оқ ҿтпейді, шапса қылыш 

кеспейді, отқа салса, жанбайды, суға салса, батпайды. Мҧндай эпизод «Жаһан наме» 

дастанында кездеседі.  

Ертеде Самин деген қалада Шаһсауар атты патша болыпты. Екі жҥз жылға таяу 

ғҧмыр кешіп, жеті ықылым елді бағындырған ҽмірші, тҿрт қҧбыласы тҥгел болып, ҧлыс 

пен уалаят, қазына мен байлықтан кемшілік кҿрмесе де, бір перзентке зар болыпты. Ҧлы 

жоқтық отына кҥйіп, қайғы жалынына қақталып, қасіреттен қан жҧтқан патша мазар-

мазараттарды аралап, ҽулие-ҽнбиелерге сиына жҥріп, бір Алладан перзент сҧрап 

жалынады. Ақыры, патшаның дҧға, мінҽжаты қабыл болып, кҥндердің кҥнінде дҥниеге ҧл 

келеді. Оған Фирузшаһ деп ат қояды. Шаһзада эпостар мен ертегілердегі сияқты тез ҿсіп, 

жас кезінде-ақ бар ғылымды меңгереді. Осы эпизод «Алпамыс батыр» жырын кҿз 

алдымызға ҽкеледі. Байбҿрі байдың бір Аллаға медет етіп, перзент сҧрауы, Баба тҥкті 

Шашты Ҽзізге жалбарынуы, оның тілегінің қабыл болып, Алпамыс атты ҧлдың дҥниеге 

келуі, баланың сағат санап ҿсуі – осының барлығы қазақ эпосындағы батырлар жырына 

арқау болып ҿрілген элементтер.  

Сондай-ақ, қазақ эпосында кейіпкер портретін сомдауда, ҽсіресе, қыз бейнесін 

суреттеуде алуан тҥрлі сҿз бояулары ҽсем ҿрнектеледі. Мысалы, «Ер Тарғын» жырында 

Ақжҥніс бейнесін:  

 Қара жерге қар жауар, 

 Қарды кҿр де, етім кҿр! 

 Қар ҥстіне қан тамар, 

 Қанды кҿр де, бетім кҿр! 

 Бет-ажарын қарасаң, 

 Жазғы тҥскен сағымдай. 

 Ет ажарын байқасаң, 

 Терісінен айырған 

 Арпа-бидай, ақ ҧндай... 

 Бҧрылып белі бҥгілген, 

 Қараған кісі ҥңілген... [1, 12б.]. 

деп сҿзден сҧлу мҥсін орнатқан. 

 Ал, «Жаһаннаме» дастанында: 

 Ерекшеленіп отыр бір перизат, 

 Жҥзі ай, кҿзі шолпан, бойы шамшат, –  

дей отырып,: 

 Бҽрі сҧңғақ бойлы, бҽрі алқызыл жҥзді, 

 Бҽрі бҧйра қара шашты, хош иісті. 

 Бірақ, жоғары қараса бір сҧлу отыр, 

 Кісі оған жҥз рет жан берсе де аз. 

 Жарқыратып тақ ҥстін наз дидармен, 

 Сҿйлейді нҽзік ҥнімен. 
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 Бҧларменен ҥй гҥлзар, ол гҥл болып, 

 Бҧлар баршасы оған бҧлбҧл болып. 

 Бҧның алдында кҥлгін бокал ҧстап, 

 Барлығы оның сҧлулығына кҿз тігіп, – [2, 141б.] 

деген суреттеулер арқылы «кісі оған жҥз рет жан берсе де аз, пері қыздарының бҽрі 

жиылып гҥлзар болса, Назбой – ондағы гҥл» секілді екендігіне ҽ дегеннен-ақ оқырманның 

назарын аудартады.  

 Қазақ ҽдебиетіндегі лиро-эпостық жырларда адамның ҽртҥрлі кҿңіл-кҥйін, ішкі жан 

сырын, азап-толғанысын, кҥйініш-сҥйінішін суреттеу басым. Мысалы, «Қыз Жібек» 

жырындағы Тҿлегеннің ҿлер алдындағы алты қазға қоштасып айтқан мына жолдары жан 

толқытады: 

 Ҽуелеп ҧшқан алты қаз, 

 Етің шекер, сорпаң бал. 

 Атайын десем оғым аз. 

 Қонар болсаң, жануар, 

 Міне, майдан, міне саз. 

 Мен кеткен соң, дариға, 

 Кҿкешім деп Сансызбай, 

 Еркелеп кімге қылар наз. 

 Ҽуелеп ҧшқан алты қаз, 

 Жерге неге қонбайсың? 

 Тілсіз, мақҧлық жануар, 

 Бірге келген жолдасым, 

 Қасыма неге келмейсің? [3, 80б.] – 

деген жолдар лиризмге толы, сҥйгеніне қосыла алмай, қанды қол қарақшының ҧрланып 

келіп, опық жегізіп кеткеніне қапыда «қап!» деген ҿксік-ҿкініш зары ғашықтық жолында 

қаза тапқан Тҿлегеннің ҿлім сағатындағы жан азабы тебіреніспен ҿрнектелген. 

 «Жаһан наме» дастанында Фирузшаһтың тҥс кҿріп, тҥсінде бір перизатқа ғашық 

болып, қайғы-мҧңға батқанда, ішкі жан тебіренісін досы Фирузрайға жайып салғаны 

былайша суреттеледі: 

 Тҥсімнің оң болуын кҥтіп, жаныма дерт ҿтіп кетті, 

 Тҧла бойымды бастан-аяқ тҧтты мҧң. 

 Ежелден атың сенің Фирузрай, 

 Кҿрейін, маған білдірер екенсің қандай рай! 

 Деді де айтты бар халін 

 Барлық кҿрген, есіткен жағдайын. 

 Бірақ, ол перизат ғашық жарын 

 Кҿре алмай шеккен қайғысын. 

 Деп айтып бітпей бҥккен арманын, 

 Салар еді ҿртке мҧңлы ҿз жанын [2, 15б.]. 

М.Х.Дулати ҿзінің дастанында Шаһсауар мен Фирузшаһ мемлекетінің халқы 

тҥркілер мен тҽжіктер екендігін білдіру мақсатында тҥркілердің қҧда тҥсу, қыз ҧзату, 

шашу шашу, қалыңдыққа жасау беру, бақилық болған марқҧмды аза тҧтып, жоқтау айту, 

оған ас беру сияқты ҽдет-ғҧрыптарды суреттеген. Мысалы, Фирузшаһтың анасын 

жоқтағаны: 

Бірақ, анасын Фирузшаһ 

Ҽкесімен кҿрмеген соң етіп аһ! 

Деді: «Ой, дариға-ай, ол қамқоршым тек, 

Тҥк кҿрмеген мҧң мен михнатымнан басқа. 

Анам мейірбаным, қыблам қайда, 

Сҧлтан ҽкеммен кҿрмедім оны!» [2, 154б.] 

Қазақ ҽдебиетіндегі: 
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Туғанда дҥние есігін ашады ҿлең, 

Ҿлеңмен жер қойнына кірер денең. 

Ҿмірдегі қызығың бҽрі ҿлеңмен, 

Ойлансаңшы, бос қақпай елең-селең, – [4, 50б.] 

деген Абайдың тармақтары адам баласының туғаннан бастап ҿмірден ҿткеніне дейінгі 

ҿмірі ҽн, ҿлеңмен ҿтетіндігін меңзесе керек. 

Бҧл айтылғандардың бҽрі – қазақ халық ауыз ҽдебиеті мен «Жаһаннаме» 

дастанының ҥндестігі мен қҧндылығын дҽлелдейтін фактілер. 

Бҧл дастанды шағатай тілінен аударуға ниет жасағандардың қатарында жазушы, 

зерттеуші Бақытяр Ҽбілдҽҧлының да есімін атап ҿту орынды. Оның аудармасы бойынша: 

 «Қҧдайдың қҧдіреті қандай кҥшті, 

 Қанат беріп ҧшырар кҿкке қҧсты. 

 Ағаш та, гҥл, тікен де сумен кҿктеп, 

 Иемденер ҽрқайсысы тҥрлі тҥсті. 

 Жердің бетін жапқанда жасыл желек, 

 Кҿңілдегі қайғы-мҧң кетсе керек, 

 Ҽр шҿп, жҽндік шыққандай қолдан шебер, 

 Зауал жетсе ҽп-сҽтте бірден ҿлер...» – 

деген кҿркем сҿз ҿрнектерінің сҽтті ҿрілгендігі байқалады. 

 Сонымен қорытындылай келгенде, бҧл тҧста ақын ҿз басындағы мҧң-шерге орай 

философиялық ой толғап, ҿмір-ҿзенінің бір сҽтке де тоқтамай, тек ҿз заңдылығына 

жҥгінетіндігін, уақыты келіп, зауалы жетсе, ғаламдағы тіршіліктің бҽрі бақилық 

болатындығын жазады. Осы тҧста ақын ҽдебиет теориясындағы психологиялық 

параллелизм ҥрдістерінің шебері тҽрізді. Табиғат аясындағы оның элементтері мен ҿмір 

заңдылықтарының элементтері арасынан ҥлкен ҧқсастық, параллельді сҽйкестік табуы да 

Дулатидің ақындық ҿнерінің ҿресінде жатса керек. 
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Саяси жҽне идеологиялық қатаң қыспақтан арылып, ҿміріміздің тҥрлі салаларына 

демократиялық, еркіндік нышандары ене бастауы – Абай мҧрасын қайта қарап, дҧрыс 

бағалауға мҥмкіндік беріп отыр. Бҧл орайда бҧрын ауызға еш алынбай, алынған кҥнде 

қараланып, жамандалып келген ағартушы ақынның діни-адамгершілік мазмҧндағы еңбектері 

қайта қолға алынып, нақты бағасын ала бастады. 

Абай туралы, оның шығармашылығы, дҥниетанымы жайлы аз жазылған жоқ. Соның 

ішінде «Абайға шығыстан кірген бҧйымдардың басы ислам діні», – деп  ғалым Мҧхтар Ҽуезов 

атап кҿрсеткен мҽселе бҥгінгі кҥнге дейін лайықты бағасын алып, толық зерттелген жоқ. 

Абайды қаншама ғалымдар зерттеп жазса да, ақын дҥниетанымы, оның рухани ішкі ҽлемі ҽлі 

кҥнге дейін ҿз деңгейінде шешімін тапқан жоқ. Оның басты себебін М.Ҽуезов атындағы 

Ҽдебиет жҽне ҿнер институтының қызметкері Қыдыр Тҿрҽлі былай деп тҥсіндіреді: «Соның бір 

ҧшы Шығыс пен Батыс ҽдебиетін бір кісідей білгенімізбен де, Ислам қҧндылықтарын жетік 

білмейтіндігімізде жатса керек», – дейді [1, 5б.].  

Абайдың дінге қатысы туралы еңбектер жазылды. Бірақ ол еңбектердің ішінде қате 

тҥсінік берілетін мҽліметтер де кездеседі. Абайтану тарихында Абайдың дҥниетанымына, 

Абайдың іліміне ҽр тҥрлі сыңаржақ пікірлер де айтылып, ҿз дҽрежесінде тҥсіндірілмей жатқан 

кездер де бар. Бҥгінде кеңестік идеологияның темір қҧрсауы алынып тасталып, оның орнына 

пікір бостандығы ҿріс алып тҧрған заманда, Абайдың дҥниетанымы жҿнінде дау туғызған 

сыңаржақ еңбектердің жазылып жарыққа шыққаны да рас. Ҽр салада философтар, тарихшылар, 

дінтанушылар, шығыстанушылар қалам тартып та жатыр. Ҽр ҧрпақ ҿзінше тҥсіндіргісі келеді. 

Бҧл тақырып толастамайтын, сан ҧрпақтың жылдар бойы зерттей беретін ҿзекті мҽселесі 

болмақ.  

Абайдың дінге қатысы кҥрмеуі қиын мҽселе. Біз бҧл зерттеуімізде Абайдың дінге 

кҿзқарасын, дінге қатысын сҿз етуден аулақпыз. Ал негізгі мақсатымыз – М.Ҽуезовтің: 

«Абайдың діні – сыншыл ақылдың шартты діні», –деп келешекке терең ой тастаған пікіріне 

жауап іздеу. Ғалымның кезінде бҧл мҽселе жайлы ашық айта алмаған, бірақ болашаққа дҧрыс 

жол нҧсқаған ойлы сҿзінің астары Абай жайлы жазған зерттеулері мен кҿркем туындыларында 

кҿрініс тапқандығын дҽлелдеу.  

М.Ҽуезов 1934 жылдың ҿзінде-ақ Абай мҧрасының нҽр алған қайнарлары жайлы ақын 

мҧрасын зерттеушілер арасынан тҧңғыш рет «Абай  ақындығының айналасы» атты 

мақаласында кең тҥрде пікір кҿтерді. Абай шығармаларының нҽр алған бір қайнары – Абай 

мҧрасының Шығысқа қатынасын ҿзінің зерттеу еңбектерінде Мҧхтар Ҽуезов негізінен ҥш 

салаға топтастырып қарастырады. Олар: а) Абай жҽне Шығыс классиктері, ҽ) Абайдың 

исламиятқа қатысы, б) Шығыс хакімдерінің, ойшыл даналарының ортасында ғасырлар бойы 

мол сҿз болған мораль философиясы жайлы мҽселелерге қатысы.        

М.Ҽуезов Абайдың Шығысқа қатысын кеңінен сҿз ете отырып, ақын шығармаларындағы 

дін тақырыбы туралы былай дейді: «...Абай бірсыпыра ҿлеңдерінде, ҽсіресе «Қарасҿздерінде» 

дінді жақтады. Дидактикалық ҿлеңдеріндегі насихатының бірқатарын Абай ислам заңдарымен 

дҽлелдеді» [2, 31б.].  

Кезінде кеңестік ҽкімшіл-ҽміршіл заманда Мҧхтар Ҽуезов Абай шығармашылығының 

нҽр алған қайнар кҿздерін зерттеп, ғылыми негізге тҥсіріп берді де, ал Абайдың дінге қатысы 

жайын тереңінен талдап ашып отырмастан «Абайдың діні – сыншыл ақылдың шартты діні» 

деген тезисін айтумен шектелді. Ал бҧл мҽселеге белгілі абайтанушы ғалым Мекемтас 

Мырзахметҧлы 1982 жылы «Мҧхтар Ҽуезов жҽне абайтану проблемалары» атты 

монографиясында тереңдеп барып, Абайдың исламиятқа қатысын зерттеп, абайтанудың тың 

жаңалығын ашты. Мекемтас Мырзахметҧлы Абай дҥниетанымы Шығыс философиясындағы 

хауас, иманигҥл, жҽуанмҽртлік танымдарынан қаншалықты нҽр алып барып қалыптасқанын 

тҥбірлеп берді. Абай дҥниетанымының негізі Исламияттан бастау алғанын алғаш 

жҧртшылыққа таныстырып, ғылыми тҧрғыдан дҽлелдеп кҿрсетті. М.Ҽуезовтің зерттеулеріндегі 

Абайдың Исламиятқа қатысы туралы М.Мырзахметҧлы былай дейді: «М.Ҽуезов «Абайдың 

діні – адамгершіліктің діні» деген танымын ҿз зерттеулерінде, кҿбінесе, бір ой желісін қуа 
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талдамай, топшылап береді де, оның ҿзі ары қарай талдай тҥсуге, мҽнін жан-жақты аша тҥсуге 

бейімдей қҧрады. Мҧнда зерттеуші ақын ойының табиғатын дҽл танып, оқырманды ҿзекті 

мҽселеге тура бастап отырады. Қай зерттеушіге болса да ҿзі ҧсынған ой қазығы бағыт-бағдар 

берумен қатар, оны ары қарай тереңірек қазып ашуға кең ҿріс те қалдырады» [2, 74б.]. 

М.Ҽуезовтің бҧл пікірі қай зерттеушіні болсын адастырмас дҧрыс бағыт берер ой қазығы екенін 

ғалым ескертіп, оны тереңірек қазып ашу керектігін қажет деп біледі.     

М.Ҽуезовтің «Абай діні – сыншыл ақылдың шартты діні» деген ой қазығын Абайдың 

1895 жылы Ҽбдірахманның ҿлімімен байланысты қайғы-мҧңға бату ҥстінде дін мҽселесі мен 

адамның жаратылыс турасындағы тақырыптарға жазған «Лай суға май бітпес қой ҿткенге», 

«Ҿлсе ҿлер табиғат, адам ҿлмес» деген екі ҿлеңін талдағанда анық байқалады. Абайдың 

Алланы жиі ауызға алып, кҿп жалбарынып, ҥздіксіз мінҽжҽт етуі сҥйікті ҧлы Ҽбдірахманның 

науқасқа шалдыққан кезінен басталады. Ақын ҿмірінің трагедиясы қат-қабат. Ол қыруар 

соққыға ҧшырады. Ҽбіш ҿлімі Абай тартқан кҥйіктің ең ауырлары. Соққы қасіреті Абайдың 

болашаққа деген сенімін кҥйретті. Мҧндай хҽлде адамның Алладан медет сҧрап, аса тҽубешіл 

болуы психологиялық заңды ҽрекет. «Жасҿспірім замандас қапа қылды» атты ҿлеңіндегі мына 

жолдар: 

Жамандық, жақсылықпен - оған бір бҽс, 

Дін ісін, қҧдай ісін айыра алмас. 

Алла бір, пайғамбардың хақ екенін мойындаудан туғаны сҿзсіз. Ҽсте қҧлшылық ҧрып 

жалбарыну жоқ. Амал қанша, ақын тілегін Алла бермеді. Ҽбдірахманды ҿзінің қасына алады. 

Шерлі ҽке сонда да, тақуалығынан танбады. Жҥрегінің жартысын жҧлып кеткен қайғы Ҽбішті 

ҿлеңімен жоқтайды. Қасіретті кҿтеруге таяныш-тіректі мҧсылмандықтан тапқан Абай сарылып 

дін жолына тҥсіп кетпегенімен, аят-хадистерге ҧйып ден қояды. 

М.Ҽуезов Абайдың басынан ҿткен ауыр қазадан кейін туған тҥңілу сарындары қосылып 

келіп, ақын ҿлеңдері діншілдік ойлар мен кҥйлерге ҧласқанын айтады. Қайғы мен уайым жеген 

ақын кҿңілі тиянақ таппай, мҧсылманшылдық дініне  барғанын  тҥсіндіреді. Абай ҿлеңіндегі 

мына ҥзіндіні мысалға келтіреді: 

...Кҥні-тҥні ойымда бір-ақ тҽңірі, 

Ҿзіне қҧмар қылған оның ҽмірі, – 

Абайдың аллаға бас иген кҥйін осылай таныстырады. М.Ҽуезов Абайдың мҧсылманшылық 

дінге қатысына сипаттама бере келе: «...Абайдың діні – ақылдың, сыншыл ойдың діні болуға бет 

алады», –деп нақтылай тҥседі [3, 165б.].  

Абайдың:  

...Ҿлсе ҿлер табиғат, адам ҿлмес, 

Ол бірақ қайтып келіп, ойнап-кҥлмес. 

«Мені» мен «менікінің» айрылғанын  

«Ҿлді» деп ат қойыпты ҿңкей білмес...   

деген ҿлеңінде адамның жаратылысы туралы осылай ой толғайды. Бҧл туралы М.Ҽуезов: 

«Сҿйтіп, адамның жаратылысы мен ҿзінің тҧтынған діні турасында Абайдың ең ҥлкен мҽн 

беретіні – адамдағы сыншы ақыл, терең ой ғана болады. Нҽтижеде ақын жаратылыс 

мҽселесінде идеалистік кҿзқараста тҧрса да, сырттай мҧсылманшылық белгілерін 

байқатқанмен, бар нҽрсенің тетігі ой дегенге келеді. Сҿйтіп, жоғарыда айтқанымыздай, оның 

діні сыншыл ақылдың шартты діні болып шығады», – дейді [3, 166-167бб.].  

М.Ҽуезов Абайдың дінді тҧтынғанда сыншыл ақыл, терең ой елегінен ҿткізіп барып 

қолданатынын айтады. «...Абай дінінің «сыншыл ақылдың шартты діні» болатын себебі, оның 

«сенімі», мҧсылманшылығы ҽлдеқайда жоғары тҧрған «сауатты» сенім екендігінде. Ақынның ҿз 

сҿзіне жҥгінсек, «Ғақли иман» деуге болады. Ҿйткені ол дінді, исламды, иманды, оның 

шарттарын, мораль, тҽрбие, адамгершілік қасиеттердің барлығын қҧр соқыр сенім арқылы емес, 

сыншыл ақыл арқылы қабылдайтындығында» [4, 54б.]. 

Ақынның ҧстаған діні «сыншыл ақылдың шартты діні», «Абай діні – адамгершіліктің 

діні» дегенді М.Ҽуезов ҽр кез ғылыми зерттеу еңбектерінде осы екі ой байламы арқылы беріп 

отырған. Абайдың дін жайлы танымдарын жазушы «Абай жолы» роман-эпопеясында ҽр тҥрлі 
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оқиға ҥстінде ҽр сипатта келтіріп, оқырманға  танытып та отырады. Эпопея желісінде басты 

кейіпкерлердің ішкі нанымдарын ашу жолында жазушы дін жайлы ішкі ойын молырақ 

келтіреді. Жазушы Абайдың дінге деген кҿзқарасын «Абай жолы» эпопеясының «Еңісте» атты 

тарауында Абай мен Михайлов арасындағы болған сҧхбат, пікір алысу ҥстінде ҧзақ-ҧзақ 

толғану, сырласу сҽттерін бере отырып жеткізеді. Мҽселен: «Абай: 

– Тарихтан біз ислам тарихын, медресе дҽрісі тҥрінде емес, жай  ҿздігімізден, тҥртініп 

оқығанмыз бар... – дейді. 

 Михайлов бҧл сҿзге кҥлді де: 

– Ендеше мен сізге айтайын, исламға байланысты шығыс туралы, Абайды хайран еткен, 

қызық жаңалықтар айтып кетті. Ислам, араб ҿнері, жалпы дҥние жҥзінің ғылым, сана табысына 

кҿп ғасырлар бойында аса зор жемістер берген. Ескі антик ҿнері мен Европаның беріде келіп 

шыққан ояну дҽуірінің арасында жатқан бірнеше жҥз жылдар меңіреулігі бар. Сондағы кҿп 

ғасырдың қараңғылық заманына, сҽуле беретін, тек араб мҽдениеті екенін айтып ҿтті. Арыдағы 

Сократ, Платон, Аристотель мирастарын бҥгінгі ҿнерлі халықтар қауымына ҿзінше ҿсіріп кеп 

жеткізушілер шығыстан шыққан данышпандар болғанын ескертті. Бҧлардың бҥгінгі ҽңгімесі 

осы жайға ауысқанда Абай ҿз ішінен сҥйсіндіргендей жаңалық тапты. Бҧл ойын Михайловтан 

ірікпестен айтқан еді.  

– Евгений Петрович! Шынымды айтайын, мен адам баласының білім қазынасында 

мҧсылманшылық ғаламы ҿзі бір бҿлек жатқан, жалғасы жоқ дҥние деп ҧғушы едім. Сіз менің 

бытырап, бҿлініп кеткен, біріне-бірі қарсы, ерсі кҿрінетін дҥниелерімді тҧтастырып беретін 

сияқтысыз. Шынында ғаделет, хақиқат, ахлақ мҽселелерінде қауымның игілігін ойлаушылар аз 

ба?  

...Ҧзақ ҽңгімемен, ҧғымды етіп, оның бҧл кҥнге шейін ислам дҥниесінен білген білімін 

бағалады» [5, 426б.].  

М.Ҽуезов екі халықтың ойшылдары арасындағы сҧхбатты беру арқылы оқырманға ислам 

дҥниесі мен шығыс мҽдениеті жайлы кҿп мағлҧматтың басын ашып береді. Жазушы 

Михайловтың сҿзі арқылы ислам тарихының шексіз ҥлкен білім екенін, ал ислам тарихы 

шығыс мҽдениетінің ең негізгі бҿлігі екенін жасырмайды. Ислам мен араб ҿнерінің ежелден 

дҥние жҥзі ғылымында ғасырлар бойы зор жемістер бергенін айтып мадақтайды. Ал ескі антик 

ҿнері мен Европаның ояну дҽуіріне дейінгі аралықта бірнеше жҥз жылдар меңіреу басқан 

жайды аңғартады. Осындай қараңғылық заманында сҽуле берген араб мҽдениеті, соның ішінде 

Сократ, Платон, Аристотель сияқты ғҧламалардың ізін жалғастырған шығыстан шыққан 

данышпандар екенін ескертеді. Михайловтың ойлы пікіріне Абайдың риза болғаны, оның бҧл 

кҥнге шейін ислам дҥниесінен білген білімін бағалағанын жазушы осылай жеткізеді. 

«Кең мағынасында Абай дҽстҥрлерін дамытқан деп, мысалы, Сҽкен мен Ілиясты да, 

ал жеке бір қырларынан келсек, М.Ҽуезовті де, кейінгі атақты ақындардың қайсысын 

болса да алып қарауға мҥмкін екені талассыз», – деп  академик З.Ахметов Абай дҽстҥрін 

М.Ҽуезовтің кейбір қырынан жалғастырғанын айтып, келешек зерттеушілерге терең ой 

салатыны бар [6,  392б.]. Абай дҽстҥрін Ҽуезовтің жазушылық шеберлікпен жалғастыруы 

– олардың туған жер, ҿскен ортасы, рухани нҽр алған қазына кҿздері, дҥниетаным 

ҿзектері, ҿмір сҥрген дҽуір болмысы, сҿйлеу тіліндегі ҧқсастықтар жҽне сан сала қырынан 

келіп шығады. Екі алыптың ойшылдық, гуманистік, ағартушылық, сыршылдық, 

сыншылдық, суреткерлік қырлары сабақтасқан, тҧтасқан дҥние деп қараймыз. Ҧлылар 

дҥниетанымының ҿзектері, эстетикалық танымдары, ой тереңдігі, сҿйлеу тіліндегі рухани 

тҧтастық – ақын мен жазушының рухани сабақтастығының басты белгісі. М.Ҽуезовтің 

ҧстазы Абайдың рухани ҽлеміне ҿмір бойы тереңдеуі жазушы шығармашылығын тҧтас 

бірлікте алып қарауды қажет етеді. Ҿйткені, Абай мен Мҧхтар ҽлемі – біртҧтас ҽлем. Абай 

мен Мҧхтар ҽлеміндегі рухани сабақтастық мҽселесі ақын мен жазушының ой санасына, 

ішкі дҥниесіне, сҿйлеу тіліне ҥңілуді кҿздейді.  

Абайдың дін туралы ойларын М.Ҽуезовтің осы тҧрғыдан келіп тҥсіндіргісі келгенін 

байқаймыз. Мҧхтар Ҽуезов Абай шығармаларындағы діни наным мен адамгершілік ҧғымның 

қатар келіп отыруына ерекше назар аударған. Жазушы Абайдың дін жайлы танымын, сыншыл 
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ақылға салып ҿзінің ішкі нанымы тҧрғысынан «Абай жолы» роман-эпопеясында ақын маңында 

жақын жҥрген адамдар арасындағы пікір таласы арқылы, ақынның белгілі бір ортада айтқан ҽңгіме-

сҧхбаты арқылы, дін басыларымен ҿткізген айтыс-тартыстары арқылы, олардың ішкі наным-

сенімдері мен психологиясындағы ҿзгерістері негізінде образды тҥрде кҿркемдеп кҿрсету жолымен 

ашып берді. Мҧхтар Ҽуезов Абайдың исламиятқа қатынасын зерттеу арқылы «Абай діні – сыншыл 

ақылдың шартты діні» деген ой қорытындысына келуде, ҽсіресе, Абайдың дін жайлы таным 

тҥсінігіне  сҥйенгені анық байқалады. 
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 Резюме. В статье рассматривается трансформация традиционного искусства  в XIX 

века. 

 Summary. The article deals with the transformation of traditional art in the 19th century. 

 

  ХІХ ғасыр ҽдебиетінің қазақ ҽдебиеттану ғылымындағы зерттелу, зерделену 

нҽтижелері жалпы қазақ сҿз ҿнерінің теориялық тарихын жасауда негізгі тиянақ, тҧғыр 

болып келе жатыр десек – асырып айту емес. Қазақ ҽдебиеттану ғылымының іргелі  

абайтану, махамбеттану, жамбылтану, айтыстану, т.б. арналары ХІХ ғасырдың ҽдебиет 

фактісі негізінде ҿрістеді. 

     Халқымыздың киелі ҿнері, қашанғы қадірлісі, ең астам, ең асқан байлық-қазынасы – 

Сҿз ҿнері ХІХ ғасырда аспан асты, жер ҥстінде ҿзін ешкімнен артық та, кем де 

санамайтын, кең кеуде, ақ пейіл, ашық жҥрек, жҥзі нҧрлы қазақ жҧртын жаңа бір сырмен 

баурап, ҿзгеше бір кҥймен ҽлдиледі... 

     Қазақ ҽдебиетінің кҿркемдік даму ҿрісі бір жарым ғасырға жуық уақыттан бері 

ғылыми айналымда келе жатыр. Қазақ ҽдебиеттану ғылымының қалыптасып, дамуында 

ХІХ ғасырдағы сҿз ҿнері ҧланғайыр мҽтіндік нҧсқалармен, жеке шығармашылық 
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тҧлғалардың айқын машық, тҽсілімен, тҥрлі кҿркемдік бағыттардың жанрлық, стильдік 

ҿзгешеліктерімен айрықша ҽдеби нысан болды. ХІХ ғасыр ҽдебиетіндегі кҿркем 

нҧсқалардың жанрлық жаратылысын, тарихи негіздерін ашу, тану бағытындағы 

зерттеулер қазақ ҽдебиетінің теориялық тарихын (А. Шҽріп) жасаудағы негізді, мҽнді 

ғылыми тҧжырымдамаларға ҧласты. 

ХІХ ғасырда қазақ сҿз ҿнерінің ҥздігі айтыс айрықша салтанат қҧрды.  Ҽдебиет 

зерттеушілер осы бір ҿзгеше ҿнердің жанрлық сипаты, тҥрлері  жҿнінен ілгеріден  айтып 

келеді. Шоқан Уҽлиханов  қазақ  ҽдебиеті ҥлгілерін  жинау барысында  ҽйгілі айтыс 

ақындары Орынбай, Шҿже,  Жанақ, т.б.  туралы  алғашқы жазба деректер ҧсынды. В.В. 

Радловтың 1870 жылғы ІІІ томында  бірнеше айтыс ақындары аталып, айтыс мҽтіндері 

берілді. ХХ ғасыр басында қазақ ҽдебиеті ҥлгілерін теориялық жақтан жҥйелеуді 

мақсатты тҥрде қолға   алынғанда бҧлар  Х. Досмҧхамедҧлы, А. Байтҧрсынов, М. Ҽуезов 

еңбектерінде аталды. Ғылыми негізде зерттеліп қарастырылды. Ежелгі, айрықша тҿлтума 

айтыс ҿнері қазақ ҽдебиетінде ХІХ ғасырда мол,  олжалы мҧра болып толықты. Орнықты. 

З.Сейтжанҧлы [1], А.Жақсылықов [2], Т.Тебегенов [3], Қ. Алпысбаев [4], Б.Мамыраев [5], 

С.Қорабаев [6] зерттеушілердің айтыс ҿнері жҿнінен жазған зерттеулері негізінен ХІХ 

ғасырдағы  айтыс материалын қарастырды. 

М.Ҽуезов ―Ҽдебиет тарихында‖ бір бҿлімді тҧтастай айтыс ҿлеңдердің  табиғатына 

арнады. Айтыс сҿз қазақ ескілігінде ҿте жанды, ҿте қызулы болған сҿз болғандығын айтты. 

Айтыстың қазақ ҽдебиетіне ғана тҽн екендігін ҿзге жҧрттардың ҥлгілерімен салыстыра 

отырып тоқтам жасаған М.Ҽуезов: ―Міне ҿзге жҧрттың  ҽдебиетінде  айтыс ҿлеңдердің  

осы сияқты тҥрлері болғаны рас. Бірақ мҧның бірде-бірі  қазақ айтысындай  кҿпке тарап, 

кҿп жҧрттың  барлығын  бірдей ермек  қылатындай  болған жоқ. Қазақтікі  сияқты  

ҽдебиет тарихының  бҿлімі болуға жарайтындай болып етек алып тараған емес. Қазақтың 

кҽрі,  жасындай айтысты қызық кҿріп қызуланып, тегіс ҿлең қылып, жалпақ ел ҧстанған 

емес. Қазақтағы айтыс  ҽдебиет  бҿлімі  болудан басқа ел тартысының  бҧрынғыдан келе 

жатқан театры сияқты кҿпке бірдей қазақ беретін жиын  сауығы  болған‖ [7, 173 б.]. 

Сол еңбекте М.Ҽуезов атаған айтыс ақындарының барлығы ХІХ ғасырда  жасаған 

ақындар. Шҿже, Кемпірбай, Жанақ, Сабырбай, Мҧрат, Тоғжан, Сара. Осы ҿнер иелерінің 

дҽл ХІХ ғасырда шоғырлана кҿруінің тарихи себебін М.Ҽуезов замана  беталысынан  

ашады. ―Ел тіршілігінің жауынгерлік  дҽуірінен шығып, тыныштыққа бет алған кезінде, 

Сарыарқаны сайқалдап оңды-солды шарлап жҥрген  бір алуан адамдары, осындай сҿз 

батырлары кешегі Жанақ,  Кемпірбай, Шҿже, сол ақындардың ҥлгісі ел ортасында соларға 

ҧқсамақ болған жігіттер кҿбейген‖ [7, 174 б.]. 

М.Ҽуезов айтыс ақындары ҿлеңін мағына жағынан бірнеше тҥрге бҿлді. Біржан мен 

Сара ҿлеңдерін ру кҥндестігі, ру жарысы, ру мақсатының  ҿлеңдеріне жатқызады. 

М.Ҽуезов  бір алуан айтыс бас мінесуге арналған ҿлеңдер деп, Мҧрат пен Жантолы 

айтысынан ҥзінді береді. Кемпірбай мен Шҿже айтысы да сол ҥлгіде дейді. 

Кемпірбай: 

 Бес намаз,  он екі иман жанға пайда, 

 Қалайын бір сҿйлесіп осындайда. 

 Біреуге мал,  біреуге бас қайғығой, 

 Барасың,  соқыразбан,  жаяуқайда. 

Шҿже: 

 Ҧстараның жҥзіндей ауған дҥние, 

 Мен ікҿріп шабықтың мҧнша неге. 

 Ай мен кҥн,  жер мен кҿкті кҿргенім жоқ 

 Кемпірбай, ақылың болса,  маған тиме. 

 Баласы Жаныс марқҧм Сҽтібай мырза, 

 Қҧран оқи барамын қаралы ҥйге. 

Кемпірбай: 

 Асыма шақырмаған келдің жетіп, 
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 Бҧғылы,  Тҧғылыдан жаяу ҿтіп. 

 Бҧл елде қожа,  молда жоқ деп пе едің, 

 Соқыр ит,  кім шақырды жекелетіп. 

Шҿже: 

 Салмағы екі кҿздің дҽл кеудемде 

 Алланың ҽр не қылса,  еркі ҿзінде, 

 Бар болса қасиетің кҿзімді жаз 

 Ҧрайын жаза алмасаң қу сҿзіңді… 

Айтыстың келесі бір алуаны ру аралық жуандық, зорлық ҿлеңі деп, Сабырбай мен 

Тасыбай айтысы  мысалға алынады. 

 Сабырбай: 

 Ақтайлақтың баласы Сабыр ермін, 

 Бҽйгеден кҥнде келген қарагермін. 

 Қанай  Тҿбет елімді  екі шапты; 

 Бҽлем,  арғын,  етіңді  тірі жермін… 

М. Ҽуезов жіктеуінде тҿртінші тҥр, сирек кездессе де, білім таласы. ―Ол кҥнде 

білім – дін білімі. Сондықтан қҧранның аятын айтысады. Дін жҥзінен жҧмбақтар айтып, 

соны шешіседі‖. 

Шҿже: 

 Кемпірбай кҿкте не бар, жерде не бар. 

 Жаратқан кеше мақлҧқ қадір жаппар. 

 Алланың достысы кім, дҧшпаны кім. 

 Ҿзіңнен сҧрайтҧғын ҽр сҿзім бар. 

 Қай кҥні қарасақ та майдан болып, 

 Қай кҥн іҿлім қошқар бауыздалар… 

Кемпірбай: 

 Болғанда жерде Мҽди, кҿкте Айса, 

 Алты кҥнде жаралды екі дҥние. 

 Мҧн салда кҿріп едім осылайша. 

 Жеті қат жер астында кҿк ҿгіз бар, 

 Дҥние бҧзылғанша ҿлмей тҧрар... 

М.Ҽуезов айтыс ҿлеңдерінің осындай мағыналық тҥрлерінің кейде аралас келетінін 

де айтып, айтысты сырт тҥріне қарай қайым ҿлең, қара ҿлең деп бҿледі. Қайымдасуға 

Мҧрат пен Жантолының айтысын келтіреді. ―Қайым ҿлеңнің белгісі бір ауыз ҿлеңнің 

алғашқы екі жолы екі ақынға ортақ сҿз болады‖ деген анықтамасы айтыстың  бір тҥрінің 

жанрлық, жасалу ерекшелігін,  кҿркемдік  негізін кҿрсетіп тҧр. 

Айтысты ҽуелі Шоқан Уҽлиханов қазақ ҿлеңін тҥрге бҿлгенде тҧтастай қайым ҿлең 

деп алған. М. Ҽуезов айтыс туралы азғана сҿзінде осы ҿнердің  тҥпкілікті айырмашылық, 

ҿзіндік сипаты жайлы бірнеше қадау-қадау пікір айтты. 

Айтыс ақындарының шығармашылық мҧрасын  кҿркемдік негіздер,  тҥр, жанр 

жағынан айқындаудың  негізін салушының  бірі сҿз жоқ,  Сҽбит Мҧқанов. Айтыстың ҿлең 

формасы ҽр жолы жеті буынды келетін жыр мен ҽр жолында  11 буын бар, тҿрт жолдан 

ҧйқасып отыратын қара ҿлең дейді С.Мҧқанов. Ілгеріде М.Ҽуезов  айтыс сыртқы 

формасына қарай 2 тҥрлі: қайым ҿлең, қара ҿлең дегенін,  Шоқанның анықтамасын 

ескерсек, жалпы айтысты жанр ретінде тану, ашудың ҽрқилы ізденіс, болжамдары 

болғанын байқаймыз. 

Ҽуелбек Қоңыратбаев айтыс ҿнеріне, оның ішінде ХІХ ғасырдағы  айтыстарға, сол 

тҧста айтыстың кемеліне жетіп, жеке айтушылары туғанына, шын мҽніндегі кҿркем 

айтыстың дамығанына назар аудара ой тҥйді. Айтыстың жанрлық сипатын, табиғатын 

ашуда тҥрлі пікір, тҧжырымдардың бар екендігін айта  отырып, ҿз пайымдарын алға 

тартты. Айтыс ҿнері ҽдебиет зерттеушілер тарапынан біршама сҿз болғанын қарамастан, 



120 

 

кҥні бҥгінге шейін бҧл ҿнердің ҽлде де саралай тҥсуді  қажет етіп отырған сырлары  

баршылық.  

Ҽ.Қоңыратбаев  ҿз зерттеулерінде айтыс тҿңірегіндегі бір жҥйеге тҥспей жатқан 

тҥйткілді мҽселені кҿтеріп, кҿрсетіп сҿйлейді. 

Ҽ.Қоңыратбаев қайым айтыс – айтыстың қарапайым айтушыға байланысты саласы. 

Келе-келе қалыптасқан ақындар айтысының авторлық айтыстың  табиғатында қайым 

элементі жоқ деген  тҧжырым жасады. Мҧхтар Ҽуезов пен  С. Мҧқанов пікірлерінде бҧл 

тҧжырым жоқ. Айтыс тҿңірегінде пікірталас  тҥрінде  ҿрбігенімен, ҽр зерттеуші ҽр 

мезгілде ҿз тҧжырымын жасап отырғанын кҿреміз. Мҧның ҿзі айтыс, ҿзіміз қарастырып 

отырған ХІХ ғасыр айтыстарын танып, талдауды біраз кҥрделендіріп келеді. Айтысты 

танып, ашуда жалпы  қазақ ҽдебиеттану ғылымы бастан кешкен тҥрлі саяси мҽжбҥрлеудің 

де қою кҿлеңкесі  жатқаны  даусыз.  

ХІХ ғасырда қазақтың дҽстҥрлі айтыс ҿлеңі кҿп тҥрленіп, кҿркемдік сипаты 

айшықталып  ҿсе тҥскен ҿнер арнасына айналды. Ежелгі, ауыз ҽдебиетінің еншісі болып 

келген айтыс ҿлең ХІХ ғасырда дара ақындар айтысы тҥрінде кҿрінді. Қазақтың айтыс 

ҿнерінің небір дҥлдҥлі сол ХІХ ғасырдың бел ортасында жалпақ елге танылды.  
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СҤЙІНБАЙ АРОНҦЛЫНЫҢ АЙТЫСТАРЫ 

 

ОРДАБАЕВА Ҥ.Б. 

№29 орта мектебінің мҧғалімі, Қазақстан Республикасы,  Жуалы ауданы  

 

 Резюме. В статье рассматриваются аргументы Суйынбая Аронулы 

 Summary. The article deals with the arguments of Suiynbay Aronuly 

 

«Сҥйінбай мен Тезек тҿренің айтысы» – халық арасына кең тараған, ҽлеуметтік мҽні 

терең, кҿпке белгілі, ҽйгілі айтыс. Осы уақытқа дейін ҧмытылмай хатқа тҥсіп, елдің 

қызыға айтып, тамсана тыңдап келе жатқан кҿркем дҥниесі. Бҧл – Сҥйінбай Аронҧлының 

есімін тҧңғыш рет қалың қазаққа кҿрші қырғыз еліне танытып, даңқын асырған сҿз 

жарысы еді.  

 Асылы, «Сҥйінбай мен Тезек тҿре айтысының» ҧмытылмай халық ойында сақталып, 

бҥгіндері зерттеу объектісіне айналуының ҿзіндік сыры бар. Бҧл айтыста қазақ халқының 

феодалдық дҽуірдегі тҧрмыс-тіршілігі, заңы ҽдет-ғҧрпы, экономикалық халі анық 

кҿрінеді. Сҧлтандар билеген замандағы елге жасалған зорлық, тҥрлі қиянат, қысым шебер 

ашылған. Жҽне айтыста халықтың ҥстем тап ҿкілдеріне наразылығы, ашу-ызасы, кегі 
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бейнеленген. Еңбекші бҧқараның хан-сҧлтандарға айта алмай отырған ойы – Сҥйінбай 

арқылы ҿткір айтылған.  

 Енді, Сҥйінбай айтысқан Тезек тҿре деген кім? Тезек тҿре – хан тҧқымы, ХІХ 

ғасырдың орта шеңінен бастап, Жетісуды мекендеген Ҧлы жҥздің аға сҧлтаны. Тезектің 

арғы атасы – белгілі Абылай хан.  

 Аға сҧлтан Тезектің «Тезек тҿре» атанып, қазақ-қырғызға аты мҽлім болып, барынша 

мҽлім болған тҧсы – 1847 жыл мен 1868 жылдың аралығы. Бҧл тҧста Тезек ҿзін ханмын 

деп атайды. Ҽрі аға сҧлтандық билік жҥргізіп, ҽрі тҿрелік қҧруының ҥстіне, Тезек тҿренің 

ақындық қабілеті де болған. Ҿз кезіндегі аты белгілі ақындармен сҿз жарыстырып, 

жанынан шапшаң ҿлең суырып айтуды ҽдетке айналдырған. Алдына келген кісіні ҿлеңмен 

буып, қағытып отырған. Арғы аталарының ел билеген хандық дҽрежесін мақтан тҧтып, ҿз 

ҿлеңдеріне қосып айтып, дҽріптеп отыруды қатты ҧнатқан. Ҿзін де, шығу тегін де қалың 

жҧрттан жоғары қойып, асқақ сҿйлеп, паңдық танытқан.  

 Тезек тҿреге Сҥйінбай ақын шамамен 1851 жылы барған. Ақын Тезек тҿренің 

аулына жайдан-жай бармаған. Тҿренің жігіттері айдап ҽкеткен кедей-жарлының малын 

жоқтап, солардың жанашыр іздеушісі болып барған.  

 Сҥйінбай келген кезде Тезек тҿре қҧр қол оралған ҧрыларына ҧрсып, ҿлеңмен сыбап 

жатады. Есік алдында Сҥйінбай ақынды тҿренің есік қҧлы тоқтатып: «Тҿренің ҥйіне 

кірме, кірсең басың кетеді. Жылгелді, Бапау деген екі ҧрысы тҥн қатып, аттан жаңа тҥсті: 

бірінің қолы сынық, бірінің басы жарық. Тҿре екеуіне қатты долданып, ашуланып отыр», 

– дейді. Осы айтқандай «Ханмын, бетіме ешкім келуге тиіс емес, ата жолымды ешкім 

бҧзбақ емес» деп тҥсінетін Тезек тҿре ҥйіне рҧқсатсыз келген Сҥйінбай ақынның да ат-

шапанын алып қоймақ болады. Жаза бергісі келеді.  

Бҧл, ҽрине, Тезектің кҥтпеген сҿзі еді. Ҽ, дегеннен барлық сырын ашып, ащы айтқан 

ақын сҿзі тҿреге шаншудай қадалады. Ешкімнен мҧндай тойтарыс, ҿткір сҿз естімеген 

Тезек тҿре тҧңғыш рет Сҥйінбайдан естиді. Халықты арқа тҧтқан Сҥйінбай ақын да ҿз 

кезегінде тҿреден қорықпайтыныны бірден аңғарта сҿйлейді. Тезек тҿренің ҧрлығын 

бетіне баса отырып ел билеуге лайық еместігін, ел ішіндегі телі мен тентекті тыюдың 

орнына ҿзінің де сондай былыққа белшесіне батып кеткен қорқау, парақор ҥстем тап ҿкілі 

екендігін ашады. Сырты ғана сесті, паң, мырза кҿрінетін тҿренің шын кейпі оның ісінде 

жатқаны, бейшара ҽрекетінің мол екенін мазақтайды. «Елден жылқы қоймаған кезептігін» 

ҥлкен мін, кешірілмейтін қылмыс етіп кҿрсетеді.  

 Қаһарлы тҿре қанша долданып, зҽрленсе де іштен тынып, амалсыздың кҥйіне 

кҿшеді. Ҿзгеге істейтінін Сҥйінбайға істей алмайды. Халықтың сҥйікті жыршысы 

Сҥйінбайдай ақынға қол жҧмсауға Тезек тҿре батпайды. Мҧның ҥстіне бар мінез-қҧлқын, 

қарау ниетін, тҥпсз дҥние қоңыздығын тура кҿзіне айтып, жырлап қоя берген ақынның 

отты, қызыл жебе сҿздері тҿрені есеңгіретіп те тастайды. Тезек тҿре сҿзден тосылып, 

сасып қалады. Ҿзі ес білгелі шҧғылданып келген шындығының беті ашылып, қҧтылмас 

кҥйге ҧшырағанын сезеді.  

 Сҥйінбай ақын тҿреге қайтарған осы жауап сҿзінде Тезектің ҧрыларының да есімін 

дҽл атап, жеткізе ажуалап отыр. 

 Жылгелді мен Бапаудай ҧрын келсе, 

 Ҽжің қабыл болғандай кҥлімдейсің!– 

деу арқылы Тезек тҿренің ҧры ҧстайтынын, ҽрі ҧрлықсыз отыра алмайтынын шенейді. 

Ҥйіне ҧрыларының келіп кіруі тҿре ҥшін зор қуаныш болатынын жҽне жаңа бір қылмыс 

жасауға бет алатынын жасырмай айтады.  

 Тезектің қара басының ҿзі тікелей ҧрлық жасаудан сырт тҧрмаған. Ол жас кезінде 

нағыз баукеспе ҧры атанған, ҧрлықты кҥн кҿру қҧралы деп білген. Кейін жылдар ҿте, 

жасы ҧлғая келе Тезек тҿре аталған ҧрылар тобының басшысына айналған. 

 Тезектің осы жағын дҿп басқан адуын ақын Сҥйінбай Аронҧлы Тезекке алғашқы 

бетте-ақ тие сҿйлеп, ҧрлықпен кҥн кешіп келе жатқан қарау тірлігін бетіне басады. 
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 Ел мҧңын ҿз мҧңым деп білген Сҥйінбай Жетісу ҿлкесінің қаһарлы аға сҧлтаны 

Тезек тҿреге тайсалмай қарсы қарайды. Шу дегеннен-ақ ҿзін езілуші кҿптің жақтасы, 

ҥстем тап ҿкілдеріне қарсы кҥресте қара халықтың ту ҧстаушысы етіп кҿрсетеді. 

Ақынның ашына тҧрып ащы айтқан, зілі мен кҽрі кҿп ызалы сҿзінен Тезек тҿре қатты 

сескенген. Бар қылмысын мойнына қойып берген Сҥйінбайдың ақындық қҧдіретін еріксіз 

мойындайды. 

 Хан, тҿрелердің ҽйелін, қыздарын мадақтату салты – ертеден келе жатқан дҽстҥр. Еш 

мініміз жоқ деп ойлайтын ҥстам тап ҿкілдері ҿздерінің былық істерін кҿрмейді. Елге 

батқан жҽбірі мен қиянаттарының бастан асып жатқанын елемейді. Мҧның ҥстіне қорқақ, 

жалтақ ақындар олардың кҿрініп тҧрған кемшіліктерін айта алмаған. Жасық ақындардан 

кілең мақтау естіп ҿсіріп жҥрген сҧлтан, тҿрелер Сҥйінбай сияқты ҿрт мінез ақынға кез 

келгенде маңдайлары  тасқа тигендей тоқырасқан.  

 Сҥйінбай Тезек тҿренің ҽйелі мен қыздарының жағымсыз кейпін сатиралық ҽдіспен 

шебер ашып береді. Дҽулеті асқан феодалдық отбасының азғын хал-жайын дҽл таниды. 

Тҿре ҽйелінің тҧрлаусы, жеңіл жҥрісті біреу екенін ҽшкерелейді. Бай отбасының бастары 

бірікпеген қырық қҧрау тон екенін келеке етеді. Сҥйінбай сатирасына қарай отырып, 

тезекті, оның қыздары мен ҽйелінің ішкі дҥниетанымын да анық аңғарамыз. Барлыққа 

басы айналған аға сҧлтан Тезекті жаңа бір қырынан кҿреміз. 

 Ең алдымен Сҥйінбай шындықты бҥркелемеген қатал федалдық заманды сынайды. 

Сол заманның қатігез ҽміршісіндей болып отырған Тезекті астарлы, кекесін сҿздермен 

шаншып ҿтеді. Қыздарының бес тиындық қҧны жоқ, тҿре отбасында ҿмірдің ащы-тҧщы 

дҽмін білмей, шолжықтап ҿскен бай ортаның еркетотайлары екенін паш етеді.  

 Ақындық пен батырлық – егіз. Сҧлтан екен, тҿре екен демей тайсалмай тайталасқан 

ақыннан, оның қолдаушысы артында тҧрған қалың кҿптен Тезек тҿренің жҥрегі 

шайлығып беті қайтады. Мынадай сҧмдықты бетіне басқан ақын енді бҧл сҿзін халық 

ішіне барғанда да айта беруі мҥмкін екендігінен жҥрегі суылдай қорқады. Ақынға сырттай 

сҥйсінген қалып танытқан болып, одан тезірек қҧтылудың амалын қарастырады.   

 Осы тҧста Сҥйінбай Тезек тҿренің жеке басын жҽне тҧрмыс-тірлігін жан-жақты 

ашып берген мысал айтысын қолданыды. Мысал айтысы – ақындар айтысы ҥстінде тым 

сирек кездесетін ҽдіс. Айтыстың бҧл тҥрі ақындардың ҿміртанымын, олардың 

сыншылдық қабілетінің дҽлдігі мен кҥшін, кҿзқарас бағытын білдіреді.  

 Сҥйінбай Аронҧлы – қазақ ауыз ҽдебиетінде етеден келе жатқан айтыстың мысал 

тҥрін жаңашылдықпен игеріп, белгілі бір мақсатқа пайдалануда оның мҥмкіндігін ҿз 

шығармаларында алғаш рет терең ашып кҿрсеткен ақын. Бҧған осындағы сары ат пен 

қаракер аттың атынан айтқан сҿздері жатады.  

 Ақын Тезек тҿремен айтысында ҿзінің атынан, ҽрі сары ат пен қаракер аттың атынан 

сҿйлеу арқылы мысал айтысының ҿте кҿркем қызықты тҥрін жасайды. Айтыстың осы 

тҥріне мейлінше ҧста ақын екенін танытады.  

Сары атқа берілген бағадан тҿренің кессе қан шықпайтын сараңдығы байқалады. 

Ақын кҽрі аттың сыртқы пішінін тасқа басқан таңбадай айқын, анық бейнелейді.  

 «Сҥйінбай мен Қатағанның айтысы» – тынысы кең, ҿрелі айтыс. Аталмыш айтыста 

Сҥйінбай кҥллі қазақ атынан сҿйлейді. Ол санамалап отырып, ҽр рудың жетістігін паш 

етеді. Халық жҧдырықтай жҧиылып, бірлік тапқанда, ҿзара ынтымақтасқанда ғана кҥшті, 

іргелі дегенді ақын ірі турап айтады. 

Жҥз жыл бойы қазақ, қырғыз халықтарының арасында жатқа айтылып, ауызша 

сақталған «Сҥйінбай мен Қатаған айтысында»  ХІХ ғасырдағы қазақ, қырғыз 

халықтарының ҽлеуметтік қҧрылысы, сҧлтандар мен бай, манаптар билеген феодалдық 

дҽуірдегі елдің ауыр тҧрмысы тарихи шындық негізінде терең ашылған. Себебі, ҿткен 

замандарда тілі, ҽдет-ғҧрпы жақын қазақ, қырғыз халқы бір-бірімен еркін араласып, 

туысқандық жағдайда ҿмір сҥрген. Кҿрші тҧрып, достық, ынтымақтастық, бірлікті берік 

ҧстанған ағайынды халықтар бір-бірінің қуанышына ортақтасып, қасіретті, қатерлі 

шақтарда қайғысын бҿліскен. Ежелден-ақ, той-жиындарды бірге ҿткізісіп, онда болатын 
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дҽстҥрлі ҧлттық ойындар – бҽйге, палуан кҥрес, ақындар айтысы тҽрізді ҿнер жарыстарын 

бірге отырып тамашаласқан.  

 Ҿнерді терең зерттеген ғҧлама, қазақты дҥниеге танытуға ҥлкен ҥлес қосқан ҧлы 

Мҧхтар Ҽуезов Сҥйінбай мен Қатаған айтысын бағалай келе, «қазақтың айтыс ҿнерінің 

алтын діңгегі» деген бағаны тегіннен-тегін бермеген. Бір айтыстың ҿзіне алты алашты 

тҥгел сиғызып, олардың жетістігін мадақтау, олардың бірлігі мен ынтымағының алмайтын 

қамалы жоқ екедігін сҥйсіне баяндау тек «Алтын діңгектің» ғана қолынан келген. 

 Сҥйінбай мен Қатаған алғаш рет қырғыздың ең ірі билеуші манабы Орманның 

шешесіне берілген асында кездескен. Ас 1852 жылы Ыстықкҿл жағасында ҿткен. 

 Орман ханның шешесіне берген асына ел езген феодал шонжарлардан басқа қазақ, 

қырғыз халқының қарапайым шаруа баққан, ҿз еңбегімен кҥн кҿрген еңбекші тап ҿкілдері 

де ҿте кҿп жиналады.  

 Сҥйінбай манаптың кекесін сҿзіне сабырлы тҧрып, салмақпен жауап береді. 

Манаптың ішкі қара ниетін дҽл танып, теріс пиғылын дереу сынға алады. Қым-қиғаш 

талас пен ҧрыс туғызып, содан ҿздеріне пайда, атақ, даңқ іздеген қанаушының ьҧлдыр-

бҧлым қарау бағытын бірден жҿнсіздік деп табады. Солардың ҧйымдастыруымен болып 

жатқан мына дарақты шашпа-тҿкпе асқа отты мысқыл аралас сын айтады. 

 Екі халық бас қосқан жиынға ынтымақ, бірлік биігінен қараған ақын Қара Бҽйтік 

сияқты ел қанаған манапқа наразылық білдіреді. Ақын қай халықтың да намысы, ары бар, 

ол қасиетті нҽрсе, оған қол созуға, тіл тигізуге болмайды деген ой тастайды. Бҧдан 

Сҥйінбайдың ҥстем тап ҿкілдері тҧрған барымта, ел шабу тҽрізді содыр былығы кҿп 

сатыдан ҽлде қайда жоғары, елдің тыныштығы мен жарқын келешегі толғантатын 

қайраткерлер деңгейіндегі ақын екендігі анық танылады.  

 Орман хан сияқты озбыр феодалдың ҿмір тірлігіндегі нақты іс-қимылын бҥркемелеп 

жасырған Қатағанның ел тірлігіне жат мінез кҿрсеткенін халық алдында айыптап, 

ҽшкерелейді. Сҥйінбай ақын ҿмірдегі тіршілік амалды кҿлеңкелемей сҿйлейік деген 

турашылыққа бастайды.  

 Бірақ, Қатаған ақын ҿзінің бай-манаптарды жақтаған бағытын одан ары тарқата, 

дамыта тҥседі. Ел билеген хандардың тілеулесі екендігін ашып айтады.  

 Хандарда да бар байлықты, бектік пен кҿптікті ҿзіне тірек етеді. Ол керенау 

кербездік пен тоғышарлықтан, кедей бҧқараны зар қақсатқан зҧлымдық пен айлакерліктен 

тазалық, сыпайылық, зиялылық іздейді. Соның бҽрі асып тҿгілген байлықтың жемісі деген 

тоқтамға келеді. 

 Қатаған Орманды батыр, кҿсем, шешен дҽрежесіне кҿтереді. Оның ел талағыш 

озбырлығын, кҿшпелі тҧрмыстың обыр ҿкілі екенін кҿлегелейді.  

 Қатаған мадақтаған манаптардың сол дҽуірдегі шын іс-қимылы, ҽлеуметтік орны 

мен салмағы, езушілерге деген халықтың кҿзқарасы мен бағасы Сҥйінбай ақын айтқан 

сҿзде терең ашылады. Ең алдымен, ол бай-манаптарды дҽріптеген Қатағанның ақындық 

ҿресін сынайды. Оның байларыд саралап кҥн кҿріп жҥрген дҽрменсіз жалтақ ақын екенін 

ҽшкерелейді. Мҧнда ақынның ақындығы, байлықты, бай ортаны дҽріптеуден кҿрінбейді, 

халық мҥддесін тҥсініп, кҿптің атынан сҿйлеуінен кҿрінеді деген маңызды мағына жатыр. 

 «Халықтың атын былғама», – деп Сҥйінбай кесімді турашылыдқ кҿрсетеді. Орман, 

Жантай, Бҽйтік сияқты еңбекші бҧқараны аяусыз езіп келе жатқан қанаушыларды халық 

атымен қатар атауға болмайтындығын ескертеді. Озбыр манаптардың байлығын, бектігін 

таяныш етіп, жарыста озғысы келген Қатаған жолының терістігін Сҥйінбай сынайды.  

Сҥйінбай мҧнда Қатағанның ҥстем тап ҿкілдерін мадақтап, тҥлкі бҧлаңға салып, 

сырғып, ҿте шықпақ болған ҽрекетін шенеп отыр.  

 Ҽрқашанда халықтың атынан сҿйлеп, еңбекші елдің намысын, арын қорғап келе 

жатқан «Сҥйінбай сынды ақынды, Жеңемін жеп ойлаған» Қатағанның ішкі ҥміт-дҽмесін 

біржолата кҥйретеді. Азаматтық, адамгершілік тҧрғысынан Қатағанға баға береді.  

Сҥйінбайдың бҧл сҿзінде мақсаты халық мақсатымен бірікпеген, ел мҧңын ҿз мҧңым 

деп білмеген ақын тҥптеп келгенде ақын емес деген терең мағына бар. Шынында да, қара 
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басының қамынан аса алмай, бай-шонжарларды тҿңіректеп мал-мҥлік, ат-шапан дҽметкен 

ақындарды халық ақын деп білмеген. Ондай ақындарға қҧрмет кҿрсетіп, кҿңіл тҿрінен 

орын бермеген. Жалтақ ақын айтқан ҿлеңдерді мҽнсіз, жасық дҥниелер қатарына 

жатқызған. Ел ҿміріндегі оыс шындықты Сҥйінбай дҽл басып отыр. 

 Қатаған ақын манаптарды қорғап дҽріптесе, сҥйінбай ақын еңбекші шару халықтың 

мҧң-мҥддесін қорғайды. Сҥйнбай ақын ел ҥстінен кҥн кҿрген манаптардан, тҿре-

сҧлтандардан жақсылық кҥтпеуге ҥндейді. Ҥстем тап ҿкілдерінің халық бағытынан тыс 

жатқан озбырлығын жҽне елге тек қана зар, қайғы ҽкелетін соғысқҧмар, қара ниет 

ойларын аяусыз тҥйреп айтады. Екі халық бас қосқан мынадай зор жиында сырттарнан 

ғана жылтырап, жақсы кісі атанғысы келген манаптар мен би, тҿрелердің айлакер 

қулығын айтыс ҥстінде ашып тастайды. Сол арқылы олардың сҿзін сҿйлеп, кҿп алдында 

асқақ кҿрінуге ҧмтылған байшыл ақын Қатағанды жерге қаратады. 

 Сҥйінбайдың бай, тҿреге, манаптарға тура қарап, именбей, сескенбек бҧлай батыра 

айтуының ҿзінше бҿлек сыры бар. Себебі, Сҥйінбай сҿз сайысында қалың бҧқараға арқа 

сҥйеп, ҿмірлік қызығын қорғаған ел батырларын бетке ҧстайды: Албан, Суан, Дулат, 

Жалайыр, Шапырашты, Арғын, Найман, Байҧлы, Жетіру, Ҽлім, Шҿмекей, Қоңырат, 

Қыпшақ, Тама тҽрізді руларын атап, олардан шыққан батырлардың ерлік қимылдарын 

сипаттайды. Сҥйінбайдың бір кереметі: ол – қазақ халқының этникалық қҧрамын жҽне 

елдің тарихын жан-жақты терең біледі.  

 Айтыс ҿнерінің жҧлдызы Сҥйінбайдың Ыстықкҿл жағасындағы жеңісін асқа 

қатысқан елдің қарапайым халқы шын жҥректен қҧттықтап, қошемет кҿрсетті.  

 Жоғарыда талданған кҿпке белгілі ең атақты екі айтысынан басқа ҧшқыр ойлы 

жеңімпаз ақынның бір топ шағын айтыстары да бар. Олар – Сҥйінбайдың Қаңтарбаймен, 

Жантаймен, Майлықожамен, Уҽзипамен, Кескенкекілмен, Кҥнбаламен, Тҽтіқызбен жҽне 

мысал тҥріндегі «Сҥйінбайдың қарғамен айтысы». 

 Аталған айтыстарда ақын феодалдық қоғамдағы кедей елдің хал-кҥйін, тҧрмыс-

тіршілігін жҽне ондағы белең алған ҽлеуметтік теңсіздіктерді атап кҿрсетеді. Рушылдық 

пен жікшілдік отын ҥрлеп, ҿршітіп, жеке басының пайдасы ҥшін қолданғысы келген 

желҿкпе даңғойлықты, қисынсыз пысықтықты қатал сынға алады.  

 «Сҥйінбайдың қарғамен айтысы» – мысал айтыс. Мҧнда ақын ҿз атынан да, қарға 

атынан да кезек сҿйлеп отырады. Сол арқылы ең алдымен, ҿзінің жҧпыны-жҥдеу, 

бақытсыз балалық шағынан хабар береді. Осындағы жетім  баланың басындағы аянышты 

трагедиялық хал сол замандағы қазақ халық бастан кешкен ащы ҿмір шындығы еді. 

Айтыстағы қарға сҿзінен езілуші таптың мҧң-зары, бай-сҧлтандарға деген кезекті ашу-ыза 

лебі еседі.  

Ҥзіндіде ру арасындағы дау-таластың орны толмас ҿкініштен басқа ештеме 

бермейтіндігін, қайта ішкі тартысты тереңдетіп, кҥшейте тҥсетіндігін меңзейді. Ҿз 

кезегінде ақын ел басына тҥскен ауыр тҧрмыстан қҧтылудың жолын нҧсқайды. 

Ақын Сҥйінбайдың Қаңтарбай, Жантай, Майлықожа айтысы кҿлемінің аздығына 

қарамастан, айтар ойымен мҽнділігі жҿнінен қҧнды шығармалар болып есептеледі. 

Қаңтарбай, Жантай, Майлықожа ақындар – ҿлең сҿздің белгілі жҥйріктері, талай рет жиын 

топқа тҥсіп, есімдері елге кең тарап кеткен атақты ҿнерпаздар. Ҥшеуі де Сҥйінбаймен 

айтысқа тҥсіп, ҿнер жарыстырған. Бір кереметі осындай жалпы халыққа тегіс мҽлім азулы 

ақындар ортасында Сҥйінбайдың еңсесі мейлінше биіктеп, асқақтап, аспандап кҿрінеді. 

Қиып тҥсет қылыш тілді ақынынң ҿнерде ҧстанған айқын бағыты оны кіммен, қандай 

айтыста болмасын ҽрқашан жеңіс тҧғырына кҿтерген. Алдаспанның жҥзіндей ҿткір, 

қарайғанды қалт жібермейтін асқан байқампаз, қырғидай қырағы Сҥйінбай ақын 

қарсыласының жаңылыспастан осал жерін шу дегенде-ақ дҽл басқан. Мҽселен, байлықты 

мҧрат тҧтқан Қаңтарбайдың рушыл, байшылдығын бҧлтартпай мойнына салған. Дҥние 

қоңыздықты елдің елдігіне, ынтымақ-бірлігіне салқынын тигізетін кесір, дерт деп білген. 

Мансапқорлық пен билікшілдікке Сҥйінбай халық тҽуелсіздігін қорғаған батырлық пен 

ерлікті қарсы қойған.  
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Логикалық шешім, ҿмір тҽжірбиесіне сҥйенген ділмарлық пен тапқырлық ақын 

айтыстарында ҿте жиі кездесді. Мысалы: Жантайдың шариғатшыл, бҧлдыр діни тҥсінігін 

Сҥйінбай бірден теріске шығарады. 

Негізінен, Сҥйінбай мен Майлықожа табан тіресіп айтыспаған. Екеуінің арасындағы 

сҿз алысқа бармай, қысқа қайырылған. Ақындық сес, ызғар шашысып, шарпысып қана 

ҿтіскен. Сол аз ҿзінде-ақ Сҥйінбайдың басымдығы байқалып қалады. Сол себепті, екі 

жақты да алма-кезек тыңдап отырған тҿреші: «А, қожам! Сен мынамен айтыса алмайды 

екенсің, сҿзі тым ҧшқыр екен», – деп Майлықожпны ҽділ бітімге шақырады.  

 Нақ осындай халық Сҥйінбайдың Уҽзипамен, Тҽтіқызбен жҽне Кескенкекілмен 

айтысынан да анық байқалады. Ол ҥшеуі де айтыс ҥстінде Сҥйінбайдың тым ҥлкен ақын 

екендігін мойындап, ізет сақтап, кішілік кҿрсетеді.  

 Ҧлы ақынның қыз-келіншкектермен айтысынан бірден кҿзге тҥсетін бір ерекшелік– 

Сҥйінбай олардың қоғамдағы рҿліне, ҽлеуметтік жай-кҥйіне зер сала қарап, толғана кҿңіл 

бҿліп отырған. Ҽсіресе, қазақ жастарының бас бостандығы, махаббат еркіндігі ақынды 

қатты ойландырған. 

 Айтыста ҽйел теңсіздігін феодалдық қоғамдағы ең қайшылығы мол, зор ҽлуметтік 

мҽселе етіп кҿтерген. Адам басын саудаға салып, бағасын шығарушылық – ақсҥйек тҿре-

сҧлтандар мен байлардың рухани азғындығын ҽшкерелейтін дҽлел деп қараған.  

 Сҥйінбайдың Қарғамен, Тезек тҿремен, Қаңтарбаймен, Кескен кекілмен, 

Кҥнбаламен, Уҽзипамен, Қатағанмен т.б. айтысы сақталып жеткен бҥгінгі кҥнге. Бармақ 

бҥгіп санауға болатын санаулы айтыс. Алайда  мейлінше сапалы айтыстар. Бҥгінге ҥзіліп-

жеткен айтыс-жырдан қызбен айтысса, махаббат отын маздатып қызық айтысар, 

қатарласымен айтысса, тайпалған жорға мінез танытар, қырғыз Қатағанмен айтысса, бҥкіл 

қазақ руларын атап, ҽруақтанып, қызып айтысар арқалы ақынды кҿреміз. 

 Сондықтан елін сҥйген азамат ақынды халқы да тҿбесіне кҿтеріп, ақындық ҿнеріне 

ілтипатпен, қҧрметпен қараған. 
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Резюме. В статье «Лексикография казахского языка и частотные словари» автор 

рассказывает об области лингвистической статистики(лингвостатистики), возникшей в 

последнее время прошлого века в казахском языкознании, о типах новых словарей –

частотных словарей, родившихся в этой области. Сосредотачивается на их потребностях, 
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которые могут быть использованы в текстовых исследованиях и методике преподавания 

языков. В связи с этим автор также  высказывает свои мнения. 

Summary. In the article ―lexicography of the Kazakh language and frequency 

dictionaries", the author talks about the field of linguistic statistics (linguostatistics), which was 

born in the last period of the last century in Kazakh linguistics, about a new type of dictionaries – 

types of frequency dictionaries born in this field. It focuses on their needs, which can be used in 

text research and language teaching methods. In this regard, authoalso expresses his own 

opinions. 

 

Қазіргі жаһандану заманында ҽлемдік деңгейдегі талаптарға сай, ҽрі кез келген 

заманауи ақпараттық технологиялық ҥдеріске тҿтеп бере алатын ана тіліміз - қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл дҽрежесіне кҿтерілуіне, ҽлеуметтік ҿміріміздің ақпараттық саласында 

ресми тҥрде қызмет етуіне, сонымен қатар оның ғылым тілі дҽрежесіне дейін дамуына 

қоғамымызда - ҽдеби, мҽдени, ғылыми жҽне ҽлеуметтік салаларда бҥгінгі таңда жҥргізіліп 

жатқан сан тҥрлі іс-шаралардың маңызы зор. Бҧл бағытта атқарылып жатқан істер 

қатарында тіл білімі саласы мамандарының - тілші ғалымдардың да ҿзіндік зор ҥлесі бар.      

Анығын айту керек, XX ғасырда басталған ғылыми-техникалық «революция» 

ҽлемнің кез келген елінің ішкі-сыртқы саясатына, оның экономикалық ҽлеуетіне ерекше 

серпін бергені анық. Ҽсіресе Тҽуелсіз Қазақстан Республикасы сияқты дамушы елдердің 

жас мемлекет ретіндегі қалыптасуында айрықша рҿл атқарды. Қоғамдық кызметтің қай 

саласында болмасын қолданбалы бағыттағы ғылыми зерттеулер басымдық алды. Осыған 

орай қоғамдық ғылымдар қатарындағы тіл білімінде де оның бҧрыннан бар саласы - 

қолданбалы тіл білімі (прикладная лингвистика) жаңғыра дамып, бҧрынғы дҽстҥрлі тіл 

білімі бағыттарын ҿз ҽдіс-тҽсілдерімен жаңаша зерттеуге кірісті. Бҧл мҽселе тек бізде ғана 

емес, бҥкіл ҽлемдік ғылымның бҥгінгі даму сатысында жаңа инновациялық бағыттарда 

зерттеліп, жазылып, жасалып жатқан жҧмыстарға да тҽн болып отыр.  

Мҽселен, ҿткен ғасырдың соңғы жартысында ғылым мен техникаға қоса, сандаған 

жаһандық  жаңалықтар тҧрмысымыздың барлық салаларына барынша дендеп, тереңдеп 

еніп, қолданылып жатты. Бҧлардың ішінде, ҽсіресе, компьютерлік техникалардың 

(бҧрындары ЭЕМ - электронды есептеуіш машиналар делінетін – Б.А.Б.) дамып, олардың 

сан тҥрлерінің шығуы, атқаратын қызметтерінің кҿптеп ҿсуі қол кҥшін керек ететін 

сандаған жан иелерінің  ауыр еңбектерін жеңілдетуде. Кҿп адам бірігіп атқаратын, 

кҿптеген қол кҥшін керек ететін, ҧзақ уақытқа созылған қарапайым жҧмыс 

ҥдерістеріннеғҧрлым тездетуде ҽрі оңтайландыруда бҧл заманауи техникалық 

қҧрылғылардың кҿп кҿмегі тиіп отыр. Жҧмыс ҿнімділігі мен сапасын арттыруда да 

олардың кҿп жҽрдемі болуда ... 

Сҿз арқауын ары жалғап, ғылымға қарай бет бҧрып, ҿз зерттеуімізге орай сҿз айтар 

болсақ, кешегі кҥнге дейін ҽр кездерде «ғылым мен техника жетістіктерін – жансала 

насихаттап, компьютерлік техникаларды тіл мҽселелерін зерттеуге де, тілдерді оқыту 

жҽне ҥйрету ҽдістемесіндеде пайдалануға болатындығын жҽне бҧл қҧрылғылардың тіл 

қҧбылыстарын жан-жақты қарастыруда тиімділігініңде мол екендігін айтып, баспасҿз 

беттерінде жазып та келген едік [1],[2]. Ендігі жерде дамыған елдердің кҿбінде қазіргі 

кезде тіл мҽселелерін зерттеуде мҽтіндік зерттеулер мықтап қолға алынуда. Оларда бҧл 

мҽселеде – белгілі бір тілді бір тілден екінші тілге автоматты тҥрде аудару, ол тілдегі 

тілдік қҧбылыстарды барлық жағынан компьютерлік техникалардың кҿмегімен жан-

жақты зерттеу, сондай-ақ ҽр ҧлт тілдерінің машиналық қорларын немесе ҧлттық жҽне  

компьютерлік корпустарын жасау сияқты т.б. кҿптеген істер қолға алынып, бҧл жайларда 

елеулі жетістіктерге жетіп жатқандары да бар. 

Қазақ тілтанымында, қала берді тҥркі тілдерінде мҽтіндерді статистикалық 

тҽсілдермен зерттеу – бҧл тілдің ішкі табиғатына, яғни жалғамалылық (агглютинативтік) 

сипатына негізделеді.Мамандардың тҥсіндіруінше, кітаби жҽне сҿйлеу тіліндегі тҥрлі 

типті сҿздердің ҽр ыңғайдағы қолданылу жиілігін анықтайтын мҧндай тҽсіл тілдің 
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қҧрылымдық-грамматикалық, кейде стильдік-семантикалық айырым белгілерін ажырата 

отырып, осы стильдерге тҽн қасиеттерді анықтауға мҥмкіндік береді.Сонымен бірге 

тіліміздегі грамматикалық категориялардысандық тҽсілмен талдаудың ҿзі ҽдеби тіліміздің 

барлық аясындағы функционалдық салмағын кҿрсетуде де аса маңызды.  

Белгілі Санкт-Петербург ғалымы филолог-статист Р.Г.Пиотровский тҥрлі тілдерді 

сандық деңгейде зерттеудің негізі олардың ішкі қҧрылымдық табиғатына тҽнекендігін 

айта келе, бҧл тілдерге ҥндіееуропа тіліне тҽн екпінді ассимиляция мен редукциялар жҽне 

осы сипатты қасиеттер жат екенін баса кҿрсетеді. Бҧл жағдай тілдік деректердің жай кезде 

қиындық туғызатынкейбір тҧстарын математикалық ҽдіспен тіркеу мен тануда аса 

маңызды деп санайды [3]. Демек, бҧл айтылғандардан байқайтынымыз, қазіргі заманғы 

тілтанымдық зерттеулерде тіл мҽселелерін лингвостатистика тҧрғысынан қарастыруда 

мҽтіндік зерттеулердің маңызы зор екендігі кҿп айтылады. Мҧндағы тіл білімінің 

лингвистикалық статистика (лингвостатистика) саласы кҿп жағдайда қазіргі заманғы 

заманауи компьютерлік техникалардың (машиналардың) кҿмегіне сҥйенеді. Сол кҿмектің 

(жҽрдемнің) негізінде қарастырып отырған тілдік зерттеулерге қажетті ҽр тҥрдегі жиілікті 

сҿздіктер менжиілікті  тізбелер, сҿз тіркестері, мҽтін жҽне мҽтіндік ҥзінділер т.б. алынып, 

олар алдыға қойған басқа да зерттеулерге қажетті лингвистикалық талдауларға негіз 

болады. Басқаша айтсақ, бҧл ғылым саласы (лингвистикалық статистика) – белгілі бір 

тілдің, мысалы бізде – қазақ тілі, тілдік қҧрылысында бар, не болып жатқан ҽртҥрлі тілдік 

қҧбылыстарды, не ҿзгерістерді сандық жҽне сапалық тҧрғыдан жан-жақты зерттеуді 

(қарастыруды) мақсат тҧтады.  

Лингвистикалық статистикадағы (лингвостатистикадағы)негізгі ҧғымдардың бірі – 

жиілік ұғымы екендігінжақсы білеміз,ол кҿбінесе жазба тілдегі тілдік материалдарды 

лингвостатистикалық тҧрғыдан зерттеуде не ондағы тілдік бірліктерді (фонема, ҽріп, 

буын, морфема, сҿз, сҿзтҧлға, сҿйлем, сҿз тіркесі, т.б.) талдауда қолданылды. Бҧл 

талдаулар– зерттеуҥшін қажет болған мҽтіндегі зерттеу нысанасына алынған тілдік 

бірліктер мен мҽтін бҿліктерінің (ҥзіктерінің) ауызекі сҿйлеу тілінде не жазбаша тілде 

жҧмсалыну жиіліктерінің қолданылу сипатына негізделеді. Ҿйткені ҽрбір мҽтіннің ҿзіне 

тҽн статистикалық сипаттамалары болады. Ол сипаттамалар, жоғарыда айтылғандай, 

зерттеу ҥшін қажет болған мҽтіндегі зерттеу нысанасына алынған тілдік бірліктер мен 

мҽтін бҿліктерінің (ҥзіктерінің) бірінің не бірнешеуінің қолданылуын зерттеу ҥшін 

талданып жасалынған жиілік сөздіктер мен жиілік тізбелер арқылы кҿрініп отырады. 

Себебі жиілік сҿздіктер мен жиілік тізбелердегі ҽрбір сҿздің тҧсындағы жиілік (сандық) 

кҿрсеткіштер аз не кҿптігіне қарамай сол сҿзге сапалық тҧрғыдан сипаттама береді, 

басқаша айтқанда – кҿрсетіліп тҧрған санның астарында сол сҿз сапасын (мінездемесін) 

сипаттайтын (кҿрсететін)сапа бар. Сондықтан да жиілік сөздіктер мҽселесі жайын сҿз 

еткенде лингвистикалық статистика ғылымындағы мҽселелердің ішіндегі ең бастысы да 

негізгісі болып табылады [2],[4], [5],[6],[7],[8], [9]. Ал жиілік сӛздікдегеніміз – мәтіндегі 

сөздер мен сөзтұлғаларының лексика-грамматикалық сипаты анықталып көрсетілген 

және олардың зерттеуге алынған мәтіндегі қайталану жиілік саны қоса берілген 

жиілікті сөзтізбені айтамыз.Ҽрине, тіл біліміндегі мҧндай жаңа мазмҧндағы сҿздіктер 

тҥрінің жалпы тіл білімі саласындағы (лексикографиядағы) ғылым талаптарына сай пайда 

болып, дамуында оның даму ҿрісін кеңейте тҥсетіндігіне дау жоқ. 

Жалпы тіл білімінде бҥгінгі тҥркітануда, оның ішінде қазақ тілтанымында қазақ тілі 

лексикографиясының айырықша орны бар деуімізге толық негіз бар. Ҿйткені мҧндағы 

қазақ тілші ғалымдарының туыстас тҥркі тілдерінің ішінде шоқтығының басқалардан 

ҽлдеқайда биік тҧрғандығын айтқанымыз жҿн. Айталық бҧл мҽселеде, бір кездері он 

томдық  «Қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігін» [10] қҧрастырғандатҥркі жҧрты ішінде алда 

болған қазақ тілші-ғалымдары бҥгінде онбес томдық «Қазақ ҽдеби тілінің сҿздігін» [11] 

жарыққа шығарып отыр. Ал енді осындай іргелі еңбектерден соң олардың заңды 

жалғасындай болған, қазақ лингвостатист ғалымдарының жоғарыда сҿз болып отырған 

заманауи ғылымдар бағытындағы жаңа сҿздіктер тҥрлерін жарыққа шығарулары қазақ тіл 
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біліміндегі ҥлкен жетістік ҽрі табыс деп айтуға болады [12], [13],  14], [15], [16], [17], [18], 

[19]. Тіпті бҧл бағытта қазақ ғалымдарының – лингвостатист ғалымдардың қазірге дейінгі 

жасаған жҽне жазған ғылыми еңбектері мен мақалалары іс-тҽжірибе, ҥлгі-ҿнеге 

тҧрғысынан тҥрікі ҽлемінде кҿшбасшылық  сипатта десек те артық айтқандық емес. 

Қазақ  мҽтіндері негізінде лингвостатистикалық жиілік сҿздіктер жасау ісі бір 

замандарда қаншама адамның қатысуымен - қол кҥшімен санап есептеу арқылы жҥзеге 

асырылған болса, ендігі жерде – санақ ҽдісі (қарапайым санау не компьютерлік 

техникалар көмегімен санау) жҽне компьютерлік техникалардың жҽрдеміне сҥйену 

арқылы жҥзеге асырылады. Олар қазақ мҽтіндерінің лексикаморфологиялық қҧрылымы, 

оның ішінде сҿз таптары, сҿзтҧлғалары мен оның структуралық қҧрылымы жҿнінде қазақ 

тілтанымына кҿптеген пайдалы тілдік деректер (мҽліметтер) бере алды. Мҧндай тілдік 

деректер, ҽрине зерттеу жҧмыстарында, оқыту ҽдістемелерінде, ҽртҥрлі 

лексикографиялық сҿздіктер қҧрастыруда т.б. зор кҿмегі тиетін тілдік материалдар бола 

алатындығы анық, солай болды да. Сондықтанда қазақ тіл біліміндегі бҧл саланың 

(лингвистикалық статистика - лингвостатистика) туып қалыптасқанына да аз уақыт болды 

дей алмаймыз. Оның тарихы ҿткен ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарынан басталған. Сол 

бір жылдары Мҽскеу мен Санкт-Петербургте, сондай-ақ Минскіде лингвистика мен 

математика ғылымдары жетістіктерін ҧштастыра (тоғыстыра) зерттейтін ғылыми бағыттар 

(орталықтар - Санкт-Петербург, Мҽскеу, Минск, Алматы, Шымкент) пайда болып, қҧрыла 

бастады. Олардың басы-қасында Санкт-Петербург ғалымы - роман тілдерінің маманы 

Раймонд Генрихович Пиотровский мен қазақстандық ғалым (Шымкент) – сол кезде 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент, кейіннен – филология 

ғылымдарының докторы, информатика ғылымының академигі болған Қалдыбай 

Бектайҧлы Бектаевтар тҧрды.  

Айта кету керек, Қалдыбай Бектайҧлы Бектаев (27.11.1920 – 16.10.1996) – 

Қазақстандағы математикалық лингвистика, инженерлік лингвистика, лингвистикалық 

статистика ғылымдарының негіздерін қалаған қазақ ғалымы болды. Оның есімі сол кездің 

ҿзінде-ақ тек бізде ғана емес, сондай-ақ Еуропа ғалымдарына да танымал болатын. 

Сондықтанда ҧстаз-ғалым туралы ҽлі де кейінірек арнайы тоқталып сҿз етпекпіз. Мҥмкін 

ҧстаздардың ҧстазы болған ҥлкен ғалымға арналған кҿлемді еңбек те шығар. Ҿйткені 

Отандық ғылымда ғалымның ғылымға жасаған жҽне сіңірген еңбегі айырықша болды.  

... 90-шы жылдар Қазқстан статолингвист ғалымдары ҥшін ауыр кезең болды. Ҧлы 

Ҧстаз – ҧстаздардың ҧстазы Қалдыбай Бектайҧлы Бектаев (16.10.1996) дҥниеден ҿткен соң 

отандық Қазақстан ғылымының - лингвистикалық статистика, инженерлік лингвистика 

(машиналық аударма), математикалық лингвистика жҽне компьютерлік лингвистика 

бағыттары дамуында аздап іркіліс пайда болды. Бірен-саран ғалымдардың жазған шағын 

ғылыми мақалалары болмаса, іргелі жҧмыстар болмады. Лингвистикалық статистика 

саласының жиілік сҿздіктер жасау бағытында да осылай болды. Тек соңғы жылдарда ғана 

жаңа заманның жаңа толқынының ҽсерімен бҧл бағытта ауыз толтырып айтарлық екі-ҥш 

дҥние жарыққа шықты. Енді солар жайлы бірер сҿз. 

2016 жылы Білім жҽне ғылым министрінің тапсыруымен мемлекеттік тілді 

оқытудың тиімді ҽдістемесін жасау мақсатында лексика-грамматикалық минимумдар 

жасау ҥшін аса қажетті қазақ тілінің жиілік сҿздіктерін қҧрастыру ісі қолға алынып, ол 

істер Қазақстан Республикасының А.Байтҧрсынҧлы атындағы Тіл білімі институтында 

орындала бастады.  

Алғашқы кезекте, 2016 ж. А.Байтҧрсынҧлы атындағы Тіл білімі институтының бір 

топ маман қызметкерлерінің (А.Қ.Жҧбанов, А.Ҽ.Жаңабекова, Б.Д.Карбозова, 

А.Қ.Қожахметова) дайындауымен іргелі еңбек - «Қазақ тілінің жиілік сҿздігі» жарық 

кҿрді. Бҧл –қазақ тіл білімінде, оның ішінде қазақ лингвостатистикасында жарты ғасырға 

жуық уақытта осы сала мамандары мен ғалымдары асыға ҽрі сағына кҥткен аса бағалы да 

қҧнды еңбек болды. Сондай-ақ бҧл еңбек тек қазақ тіл білімі ҥшін ғана емес 

тҥркітанудағы тҧңғыш іргелі (фундаменталды) еңбек болып шыққан. 
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Сҿздік қазақ тілі лексикасының статистикалық қҧрылымын анықтауға арналған. 

Мҧнда жиілік сҿздіктердің ҥш тҥрі де (ҽліпбилі-жиілік, жиілікті-ҽліпбилі жҽне кері-

ҽліпбилі сҿздік) берілген. Сҿздік қҧрастыруға алынған мҽтін кҿлемі – 2 102 496 

сҿзқолданысты қамтыған. Ҧядағы (реестрдегі) сҿзтізбе саны – 30 515 сҿз.[20]. 

Бҧдан кейінгі кезекте бір топ ғалым мамандардың қатысуымен  «Жалпы білім 

берудегі қазақ тілінің жиілік сҿздігі» атты ҧжымдық іргелі еңбек қҧрастырылды. (Жалпы 

редакциясын басқарған – ф.ғ.д., проф.Қажыбек Е.З., Фазылжанова А.М.).Сҿздік 7 (жеті) 

миллионнан астам сҿзқолданысы бар мҽтіндік (тілдік) база негізінде жасалған. Ол-

мемлекеттік тілді оқытуда, ҽсіресе оқулықтарды, оқу қҧралдары, оқу сҿздіктерін, тілдік 

(лексикалық, грамматикалық) минимумдарды жасауда бірден-бір қажетті қҧрал бола 

алатын енңбек болып шыққан. Сҿздіктің тілдік базасы оқушының мектепті бітіргенше 

кҥнделікті қоғамдық жҽне тҧрмстық ҿмірінде коммуникацияға тҥсетін тҥрлі дискурстағы 

мҽтіндерден қҧралған. [21]. 

 Келесі кезекте 1918 жылы бір топ ғалым мамандардың қатысуымен  «Қазақ 

сҿзформа қҧрылымының жиілік сҿздіктері» жарық кҿрді.Жалпы редакциясын 

басқарғандар – ф.ғ.д., проф.Қажыбек Е.З.).Сҿздік материалдары (ҽріп, ҽріп тіркесі, буын, 

тҥрленім қосымша, тҥрленім тҧлға, сҿз) қазақ тіл білімінің лингвостатистика саласының 

теориялық мҽселелерін толықтырады. Сонымен қатар тілдік қҧбылыстарды зерттеу мен 

анықтауда нақты статистикалық ақпараттар берді. [22]. 

Қазақ тілтанымының лексикография саласында қазақ тілі жиілік сҿздіктерінің алар 

орны айырықша. Ҽсіресе олардың жастарға білім беру ісінде, мемлекеттік тілді оқыту-

ҥйретуде, оны тереңірек меңгертуде, тілдік қабаттарының дамуын бақылауда, сҿздік 

қорымыз бен сҿздік қҧрамымызды ҽлеуметтік тҧрғыдан зерттеуде ҿте маңызды. Сҿйтіп 

алдағы кездегі ҧлттық тіліміз – қазақ тілінің даму бағыты мен сипатын анықтап 

отыруымызда мҧндай еңбектер кҿп септігін тигізбек.    

Атқарар мақсат-міндеттеріне қарай қҧрастырылған ҽр тҥрдегі бҧл аталған жиілік 

сҿздіктерінің ҽрқайсысы тілдерді оқыту ҥдерісінде болсын, ғылыми-зерттеу 

жҧмыстарында болсын ҿзіндік қҧрылым-сипаттарына орай мҥмкіндігінше 

пайдаланылады, пайдаланылып та келеді. Ҽрине ол ізденуші мен зерттеуші адамның, 

сондай-ақ сҿздікті қолданушының талғамына, талабына, тҥсінік-біліктілігіне де тікелей 

байланысты. 

Қысқасы, қорыта айтқанымызда, қазақ тіл біліміндегі қазақ тілі мҽтіндері негізінде 

орындалған лингвистикалық статистика  (лингвостатистика) саласындағы  зерттеулердің 

қорытынды-нҽтижелерін еліміздегі мектептерде, жоғары оқу орындарында, т.б. білім 

беретін мекемелерде тіл мҽселелерін оқытып ҥйрету ҥдерістерінде толығынан 

пайдалануға болады. Десек те оның кҿбірек қолданысқа ие болуы, ҽсіресе мектеп 

мҧғалімдеріне тікелей байланысты. Олар тіл білімінің  осы лингвистикалық статистика  

(лингвостатистика) бағытынан хабардар болып, оның тҽсілдерін, нҽтижелерін ҿздері 

ҿткізетін сабақтарында қолданып отыруға бейімделулері керек. Ҿйткені, ол – жаңа 

бағыттағы жаңа ҽдіс-тҽсілдердің бірі. Сонымен бірге қазіргі заманғы уақыт талабына да 

толығымен сай келеді. 
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Халықаралық Тараз инновациялық институты, «Қазақ тілі мен ҽдебиеті» білім беру 

бағдарламасының 4 курс студенті, Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

СТАМКУЛОВА Б.Ш. 

Халықаралық Тараз инновациялық институтының аға оқытушысы, п.ғ.м., 

 Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

Резюме. В статье рассматривается исторический образ Махамбета в казахской 

поэзии как поэма мужества, воплощение духа народа. 

Summary. The article examines the historical image of Makhambet in Kazakh poetry as a 

poem of courage, the embodiment of the spirit of the people. 

 

Махамбет - 1836-38 жылдары болған шаруалар кҿтелісінің белсенді қатысушысы, 

қазақ ҧлтының тарихындағы беделді батыр жҽне қазақ поэзиясындағы шоқтығы биік 

дауылпаз жыршы. Оның туындылары ҽдебиетіміздегі жыраулар поэзиясынан да, зар 
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заман ҿкілдері шығармашылығынан да оқшау жатыр. Тарих пен ҽдебиетте қатар аталатын 

батыр ақынның есімі бҥгінгі ҧрпаққа таныс болғанымен, оның поэзиясы ҽлі де 

қаламгерлер мен зерттеушілердің, жас ізденушілердің назарын аударуда.  

Махамбет поэзиясы - ерлік жыры, халық рухының кҿрінісі. Сол себепті ҽдебиеттің 

ҽр саласында оның бейнесі қайта жаңғырып, кҿркем шығармалар арқылы ҽр ҽдеби кезеңде 

кҿрініс берген. Шығармалардың кҿпшілігі Махамбетті «Исатай-Махамбет» кҿтерілісінің 

шеңберінде қарастырғанымен, батырдың бейнесін ҽр қырынан сипаттайтын шығармалар 

да тҿл ҽдебиетімізде жиі ҧшырасады. Жалпы алғанда батыр-ақын образы кездесетін 

туындылар ақынның ҿз жырларынан бастау алып, ҽдебиеттің ҽр тегінде кездеседі.  

Айталық, лирика бойынша Т.Жароков, Қ.Жылқышиев, О.Сҥлейменов, М.Сатыбалдиев, 

Қ.Мырзалиев, Ж.Ерман, Т.Молдағалиев, А.Бақтыгереева, Ф.Оңғарсынова, С.Жиенбаев, 

Т.Медетбек, С.Ақсҧңқарҧлы сынды ақындардың ҿлеңдерінде батырдың тарихи бейнесі 

жасалды. Сонымен қатар, батыр бейнесі поэзиялық эпикада Ы.Шҿрековтің «Исатай-

Махамбет», Ж.Нҽжімеденовтің «Жаңғырық», Ф.Оңғарсынованың «Алмас қылыш немесе 

мен Махамбетпен қалай кездестім», М.Шахановтың «Нарынқҧм зауалы», М.Неталиевтің 

«Арыстан еді-ау, Исатай», Т.Медетбектің «Махамбет рухының монологы», Ғ.Сейтақтың 

«Махамбет пен Пушкин немесе Жайықтағы жҥздесу» т.б дастан-поэмаларда сҿзбен 

суреттелген. Прозада дауылпаз ақын есімі Ҽ.Ҽлімжановтың «Махамбеттің жебесі», 

Н.Ҽбутҽлиевтің «Наркескен», Б.Аманшиннің «Махамбеттің тағдыры» романдарына, 

Қ.Жҧмалиевтің «Айқас», Қ.Мҧхамбетқалиевтің «Бас жҧтқан бас» т.б повестерге, 

Т.Ҽлімқҧловтың «Қараой», Ҽ.Таразидің «Тҽж», М.Мҽжитовтің «Барлыбай тҥбіндегі ҽн» 

т.с.с. ҽңгімелерге арқау болған. Ал драмада ҽзірге  тарихи трагедия жанры бойынша ҥш 

шығармада - І.Жансҥгіров, М.Ақынжанов, Ғ.Сланов пьесаларында  кҿрінеді.  

Лирика - ҽдебиеттің эстетикалық, эмоциялық қырын танытатын, адам жанының ең 

нҽзік иірімдерін ашып кҿрсететін тегі. Орыс сыншысы В. Г. Белинский де оның адам 

кҿңіл-кҥйімен байланысты екенін жазады. «Лирика деген - ҿлеңнің жаны. Ол идеяны, 

адамға тҽн ішкі сезімді қамти алады. Тіпті, мылқау тҥйсікке тіл бітіреді, жансыз бейнеге 

образ береді, оларды ыстық кеуденің қысымынан кҿркем ҿмірдің таза ауасына шығарып, 

ҿзгеше ҿмір сҥргізеді» [1, 153]. Бҧндай ҽсерді Махамбет бейнесі сҿзбен салынған қазақ 

поэзиясынан алуға болады. Алайда лирикалық шығармалардағы ақын бейнесін алдымен 

оның ҿз ҿлеңдерінен іздеуді жҿн кҿреміз. Себебі оқырманға таныс Махамбетті де, поэзия 

мен прозаның сан тҥріне кейіпкер болған Махамбетті де таныстырушы - дауылпаз 

ақынның ҿз жыры. Ғалым Ҽ.Нарымбетов тҧжырымдағандай: «Махамбет ҿлеңдеріндегі 

ақынның ҿз бейнесі тҿл ҽдебиетіміздегі есімі ел есінде қалатын қаһармандарға орнатылған 

ескерткіштердің бірі һҽм бірегейі іспетті. Ол ҽлдеқашан қазақ ҧрпағының рухын қайрап, 

қиын шақта жігер беріп отыратын қазынаға айналған»[2, 370]. 

Махамбет бейнесі ақынның ҿз ҿлеңдерінен ҽртҥрлі сипатта кҿрінеді.  Мҽселен, 

«Менің атым - Махамбет», «Шамдансам шалқамнан тҥсер асаумын» ҿлеңдерінде ақынның 

мінез-қҧлқы, ал «Еңселігім екі елі» ҿлеңінде сыртқы келбеті бейнеленген. Ал ақынның 

психологиялық темпераменті «Қылыштай қиғыр алмас ем», «Белгілі туған ер едім» 

жырларында кҿрінген. «Мен Нарыннан кеткенмін» жҽне «Мен ақсҧңқар қҧстан туған 

қҧмаймын» Махамбеттің ҿмірлік ҧстанымын, мақсат-мҥддесін жеткізеді. «Ҿлең айтып 

толғадымнан» ақындық образы, «Сҿйлесем даусым аңқыған» ҿлеңінен тҧлғалық биіктігі, 

асқақтығы аңғарылады. «Мен едімде» оның орындалмай қалған арманы, «Мен тауда 

ойнаған қарт маралда» ҿкініші мен жан сыры кестеленеді. Аталған ҿлеңдерден ақын 

бейнесі бір бағытта кҿрініс тапса, кей жырларында Махамбет ҿзінің қарама-қайшы 

тҧстарын кҿрсетеді. Айталық, «Пыр-пырлай ҧшқан қасқалдақтағы» жаны нҽзік, жаралы 

ақын «Қарағай шаптым шандоздапқа» келгенде адуын мінезді, ащы тілді батырға 

айналады. Бҧл қатарды тағы бірнеше ҿлеңмен жалғастыруға болады. Сонымен қатар, 

дауылпаз жыршының Жҽңгір хан мен Баймағамбет сҧлтанға арнап шығарған ҿлеңдерінде 

де оның ҿз образы, тарихи бейнесі мен азаматтың ҧстанымы кҿрініс табады. Міне, 

осылайша Махамбеттің бҥгінгі қазақ оқырманына таныс екі бейнесі – ақындығы мен 
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батырлығы – ең алдымен, ҿз ҿлеңдері арқылы білінеді. Ақын жырлары тарихшы 

ғалымдардың естеліктерінде айтылатын оның мінез-қҧлқы, ҽдеттері туралы 

тҧжырымдарға да бҧлжымас айғақ бола алады. Мысалы, Х.Досмҧхамедов дауылпаз 

жыршының батырлық пен жыраулық ҿнерді меңгергенін, шебер домбыра болғанын жаза 

келе, оның мінезінің тік, сотқарлыққа жақын, бҽрі бетке айтатын батылдығы, ақылмен 

арбайтын айлакерлігі болғанын жазған [3,62]. Жоғарыда санамаланған ҿлеңдерді тҥсіне 

білген оқырман ҥшін ғалымның бҧл тҧжырымы тайға таңба басқандай анық та, айқын 

ҧғынылады.  

Ақын шығармашылығындағы образдар жҥйесі туралы ғалым Қ.Жҧмалиев оның екі 

образ жасағанын, «бірі – Исатай образы, екіншісі - Махамбеттің ҿз образы»[4,475] екенін 

айтып тҧжырымдайды. Демек, оның батыр ретіндегі ерлігі, ақын ретіндегі жан сыры, адам 

ретіндегі тҧлғасы – бҽрін ҿз жырларынан іздей аламыз. Сол себепті бҧл тараушының 

алғашқы бҿлігін ақынның біршама ҿлеңдерін субъектілі пайым тҧрғысынан талдауға 

арнамақпыз. 

Ғалым Ҽ.Дербісҽлин зерттеулеріне сҥйенсек, «Қазақ поэзиясы тарихында дарынды 

ақынның қайталанбас ҿз бейнесін жасау сияқты кҿркем ҽдебиет 

ҥшін ең негізгі істің басы Махамбеттен басталады» [5,85]. Алайда қазақ ҽдебиеті 

тарихына, оның ішінде жыраулар шығармашылығына ҥңілсек, ҽдебиеттегі «меннің» 

бейнеленуі Қазтуған шығармашылығынан басталғанын аңдаймыз. Бҧл тҧжырым 

жыраулар поэзиясын зерттеген бірқатар ғалымдармен де дҽлелденген. Ҿз кезінде 

ҿлеңдердегі «мен» образын тҥрлі факторлар тудырған. Олардың ішіндегі ең маңыздысы – 

қоғамдағы қажеттіліктер. Демек, ақынның ҿз шығармасында ҿз бейнесін сомдауы – ҽдеби 

ҥрдіс.  Бҧл дҽстҥрдің басы да, соңы да Махамбет емес. Алайда Махамбет сол дҽстҥрді жай 

ғана жалғастырушы емес, жаңа серпін беруші, жаңғыртушы қызметін атқарған. Мысал 

ретінде Қазтуғанның «Мадақ жыры» мен Махамбеттің «Еңселігім екі елі» ҿлеңін 

салыстырайық.  Мақсаты мен мазмҧны жағынан қос толғаудың бірнеше ҧқсастығы бар. 

Біріншіден, екі шығарма да жаугершілік заманның ҽсерінен, рух жаншылып жатқан тҧста 

жазылған. Яғни, екеуінің де мақсаты мақтаншақтық пен ҿзімшілдіктен ҽлдеқайда биікте 

тҧратын елге қамқор болумен ҧштасады. Екіншіден, Қазтуған соңынан жҧртын ерткен 

тайпа кҿсемі болса, Махамбет те – қол бастаған батыр. Екеуін де халықтың мҧңы мен 

жағдайы алаңдатқан. Ҥшіншіден, екі шығармада да авторлар ҿздерінің портретін сҿзбен 

кескіндейді, мінез-қҧлқын, тарихи орны мен мақсатын білдіреді.  

...Бҧлт болған айды ашқан, 

Мҧнар болған кҥнді ашқан, 

Мҧсылман мен кҽуірдің 

Арасын бҧзып ҿтіп дінді ашқан 

Сҥйінішҧлы Қазтуған!  [6, 28] - дейді Қазтуған.  

Жауырыны жазық, мойны ҧзын, 

Оқ тартарға қолы ҧзын, 

Дҧшпанына келгенде 

Тартынбай сҿйлер асылмын, 

...Мен Ҿтемістің баласы 

Махамбет атты батырмын, [7, 25]- дейді Махамбет.   

Ҥзінділерден байқалатындай, авторлардың ҿз шығармашылығында қолданған тілдік 

бірліктері де олардың ҿзара ҧқсас екенін кҿрсетеді. Мысалы, екеуі де «шеке» ҧғымына 

баса мҽн берген. Оның бір емес, екі санымен қатар аталуы да қос авторға тҽн. Бҧл қазақ 

танымындағы ер баланың «торсық шекелі» сипатымен байланысты. Ҽрі Қазтуғанның 

«Қары ҧнымы сҧлтандайын жҥрісті» деген тармағы мен Махамбеттің «Оқ тартарға қолы 

ҧзын» екендігі бір мағынаны білдіреді, ол  қос батырдың садақ тарту ҿнерін шебер 

меңгеруі. Сонымен қатар, Қазтуған «Сҿйлесе, қызыл тілдің шешені» болса, Махамбет ҿзін 

«Тартынбай сҿйлер асылмын» деп сипаттайды. Осындай ҧқсастықтардың кҿп кездесуі 

Махамбеттің Қазтуғаннан кҿшіргенін не оған еліктегенін білдірмейді, ҽдебиеттегі «дҽстҥр 
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мен жаңашылдық» атты теорияны тҥсіндіреді. «Дҽстҥр мен жаңашылдық – болмыстағы, 

дҥние мен ҽдебиеттегі барлық дамудың бастауы саналады. Бҧл екеуі болмаса, ҿнерде ҿсу 

де, ілгерілеу де болмақ емес»[8, 4].   

Жалпы Махамбет бейнесі оның ҿз шығармаларынан бастап, кҥні бҥгінге дейін ҽр 

жанрда ҽр қырынан сомдалып келеді. Кҿркем образдың ҽдебиеттің ҽр тегінде ҽртҥрлі 

жасалатынын ескерсек, ақын есімін арқау еткен шығармалар да дауылпаз жыршыны ҽр 

қырынан сараптайды. Кҿркем образдың сомдалуына қатысты ҽдеби-теориялық еңбектерге 

сҥйене отырып, ҽр текке жатататын бірнеше шығарманы нысан ретінде алып, солардағы 

Махамбеттің тарихи немесе психологиялық бейнесін жаңаша кҿзқараспен талдау, ҽр 

жанрдағы образ ерекшеліктерін ҿзара салыстыру, Махамбеттің жалпы қазақ ҽдебиетіне 

ортақ кҿркем бейнесін ерекшелеп, таным таразысына салу - дипломдық жҧмысымыздың 

ҿзектілігін қҧрайды.  

Махамбет Ҿтемісҧлының тарихи жҽне психологиялық образын жасаған кҿркем 

ҽдебиеттің ҽр тегіне (эпика, лирика, драма) жататын шығармалар.  

Ҽдеби шығармалар арқылы айқындалған Махамбет бейнесінің ҽр текте ҽртҥрлі 

кҿрінетінін, автор мақсатымен ҥндесіп тарихи жҽне психологиялық сипат беретінін 

дҽлелдеу. Сонымен қатар, ҽр тектің Махамбеттің кҿркем образын жасаудағы 

ерекшеліктерін талдау да зерттеудің мақсатына жатады.  

«Бес ғасыр жырлайды» жинағы, «Махамбет ҽлемі» сериясымен жарық кҿрген 

М.Ҿтемісҧлы жинақтары, Қ.Бекхожин «Ҿлең ҿткелдері» жинағы, Ж.Молдағалиев 

«Таңдамалы» кҿптомдық шығармалар жинағы, М.Сатыбалдиев «Қызғыш қҧс» ҿлең 

кітабы, «Уақыт жҽне қаламгер» кҿптомдығының 1-томы,  Т.Жароковтың жыр жинағы, 

О.Сҥлейменов ҿлеңдерінің Қ.Мырза Ҽли аударған нҧсқасы, Ф.Оңғарсынова «Алмас 

қылыш немесе мен Махамбетпен қалай кездестім» поэмасы, Ҽ.Кекілбаев «Махамбет» 
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Қарақалпақстан қазақтары тіліндегі лексикалық ерекшеліктер Говордың лексикалық 

ерекшелігі болып, жергілікті халық тілінде қолданылатын сҿздерді, ҽдеби тіл мен басқа 

говорлардың лексикасында кездеспейтін, кездесе қалса, лексикалық мағынасы ауысып, 

басқа мағынада жҧмсалатын сҿздердің тобын айтамыз. Мысалы, бҧл жердегі халықтың 

тілінде айтылатын: мҽйек–жҧмыртқа; пышық-мысық; бейтаба–шҧлғау; пышқы–ара; қапы–

есік; кҽт–кереует; қат–бҿлме; пҽнжира–фанар; қҧйы–қҧдық; шелдеу–тегістеу; пешехана–

масахана; шыра–шам; жаба–айыр сияқты сҿздер қазақ ҽдеби тілінің басқа говорларында 

кездесе бермейді. Кездесе қалған кҥнде де кҿрші тілдердің лексикасымен, ескі тайпа 

тілдерінің лексикасымен, кҿне тілдің мҧрасымен сабақтасып келіп, ерекше сипат алады. 

Сондықтан бҧл жай сол кҿршілес тілдер мен кҿне элементтерінің сол территорияда ҿмір 

сҥрген тҥрімен байланыстыра, салыстыра, ол тілдермен қаншалықты араласқанын, 

алмасқанын кҿрсету, анықтау мақсатында қаралауы керек, яғни қарақалпақ, ҿзбек, 

тҥркмен тілдерімен жҽне басқа говорлармен бірлікте танылуы қажет. Міне осылардың 

шінде кҥнделікті тҧрмыста, ҥй жабдықтарында қолданылатын сҿздерде диалектілік 

ерекшеліктер ҿте кҿп кездеседі. Мысалы: Ҥй шаруашылығына, ҥй жабдықтарына 

байланысты сҿздер. Мҧнда ҥй тҧрмысындағы кҿрпе-тҿсек, ыдыс-аяқ, киім-кешектен басқа 

заттар қамтылады.  

Жуырқан–кҿрпе. Мейманға таза жуырқанды бер. Тҥнде жуырқан жамылмасаңыз, 

жаурап қаласыз. Жҧмыр–сусын ыдысы (кейде май, қаймақ та қҧяды), малдың қарнынан 

жасалады. Малшылардың жҧмырынан талай ауқат ішкенмін. Жамылғыш//жамылғы–

кҿрпе. Тер кҿйлек–кҿйлек. Зархом–жез қҧман, кҿк шҽйнек, дҥмше. Зархомды отқа қҧйып 

жіберің. Кҿкнҽрі кесе–ҥлкен кесе, сапар кесе. Ашығанды кҿкнҽрі кесеменен ішің, шҿлің 

қанады. Керсен–ҥлкен ағаш, яки темір табақ. Кепкір–қазан ішінен нан, ет т.б. сҥзіп алатын 

қҧрал. Кҿзгентай–кішкентай сырлы ағаш тостаған. Кҥзе–қҧмыра, жіңішке мойынды, 

қыштан кҥйдірілген, сырланған ыдыс. Керме–кереге басына керіп, іліп қоятын қалта. 

Мына орамалды кермеге сала салың. Қҧм–балшықтан кҥйдіріліп жасалған, су қҧятын 

ыдыс. Лауа кесе–ҥлкен кесе. Лауа кесеменен ішемін. Лҽккі табақ–ақ табақ (тайпақ табақ). 

Мойнақ–торсық, тҥйенің мойын терісінен жасалған, ҧзын мес торсық. Метей–шелек, 

ағаштан жасалған, қҧлағының тесігі бар ыдыс. Метей кҿпшілігінде қауға орнына 

жҧмсалады. Нҽр–мамық, қҧс тҿсек. Самар–ҥлкен ағаш табақ, керсен. Кейде сеңкер деп те 

айтылады.  

Сарқҧм–кружка. Келе сала бір сарқҧм су ішіп қойып едім. Себет–талдан тоқылған 

ыдыс, кҽрзеңке. Себетпенен жемістер, жҥзімдер тасылады. Селебе–қанжар, ҥлкен пышақ. 
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Сары қасық–ағаштан істелген ҥлкен қасық, ожау. Сымшҥмек–ақ шҽйнек, аққҧман. Шайды 

сымшҥмекке салып демдеп, қайтарып барып қҧйың. Табия–таба, нан жабатын таба. 

Терме–алаша, тҧсқа тҧту ҥшін арналып тоқылған ҿрнекті алаша. Пҽрнек//пҽйнек–шҽйнек. 

Тіс аяқ–ыдыс (стакан)–шайды тік аяққа қҧйып бере берің. Тҿсек шыпта–тҿсек астына 

салатын тоқылған қоға, қамыс, ши. Телбау–шымылдықтың бауы. Шаттауық–от қысқыш, 

қысқаш, ҽтешкір. Шаттауық шоқты қысып алу ҥшін жасалады. Шій қасық–шай қасық, бал 

қасық. Шал – алаша. Қолдан тоқылған жақсы, қызыл ала шалымыз бар. Шолпы–қазаннан 

қамыр, ет т.б. сҥзіп алатын қҧрал. Мҧның кҥртік шолпы, тары шолпы, май шолпы тҥрлері 

болады. Шаққы – бірнеше тілді пышақ, бҽкі. Шидек – қҧрт жаятын кішкене ши. 

Шабақша–кесе салатын ағаш ыдыс. Шиша–бҿтелке, шҿлмек. Шайға қҧятын бір шиша сҥт 

керек боп тҧрыпты. Мата тҥрлеріне, киім-кешекке байланысты сҿздер Ақ кіреуке – 

бедерсіз ақ мата. Қарағай найза балаған, ақ кіреуке ки дейді. Аребек – мҧрынға салатын 

сырға тҥрі. Ақсҥп – жҧқа шыт. Пешехананы кҿбінесе ақсҥптен тігіп жасаймыз. Алшалғы – 

алжапқыш, жҧмыс істеуге ҥстін білдірмес ҥшін киеді. Алшалғы қане, маған берін, ҥстім 

бҥлінбесін.  

Байтаба – қой, тҥйе жҥнінен тоқылып жасалған қалың шҧлғау. Балпын бҿз – сирек 

тоқылған қап, қанар жасайтын бҿз. Дҥкенге балпын бҿз кҿп тҥсіпті. Бҽлшін//балшын – 

тҥсі ақ сарғыш, тҥктілеу шыт. Бҧрансыз – тҥсі қызылдау болып келетін шыт мата. 

Бҧрансыздың еркекқол, кемпірқол т.б.тҥрлері болады. Қол шаршы – бет орамал, мҧрын 

орамал. Малмал – жҧқа матаның бір тҥрі. Мҽкі – кебіс. Кебістің шарық сияқты, жиегі 

кҿктелген, тҧмсығы қайқы тҥрі. Сіле – дҽке. Тептік – тек мата. Термелі – тҥсі ақ, сҽтеннен 

де, мықтырақ шыт мата. Термелі қолға кҿп тҥсе бермейді. Ҧштап – майда, ҧсақ гҥлді мата. 

Ҧштаптың жібек, сҽтен т.б.тҥрлері бола береді. Бітеу етік – саптама етік. Бестақа етік - 

ҿкшелі, жетім ҧлтанды, атқа мінгенде аяққа киетін, ҥзеңгіге ыңғайлы етік. Долаң//ақ долаң 

–шҧлғау жасайтын мықты ақ мата. Дҧқат шапан – асыл матадан тігілген шапан. Делегей 

малақай – бҿрік, аласа бҿрік. Жегде – еркек кҿйлек. Жадағай – жҧқа, жағасы сырмақ 

шапан. Жорап – қолдан тоқыған жҥн шҧлық. Ҽйел жорап, еркек жорап деп айтыла береді. 

Жемелек – шашпау, шашқа тағатын тағым. Жапатай – жҥнін ішіне қаратып, қой, қозы 

терісінен тіккен бҿрік, айналасы жиектеледі, тысы болады. Кҽме бҿрік – кҽмшат бҿрік, 

қҧндыз бҿріктің бір тҥрі (қыздар киеді).Кҥмпей//гҥмпей – ішік шапан, (арасына қалың 

етіп, тҥйе жҥнін салған). Кепеш – тақия, тебетай. Баласына кепеш сатып алды. 

Қҧрайшы//қҧрайыш бҿрік – қҧндыз бҿрік. Қызыл тон – сырты мақпалмен тысталған, іші 

тҥлкі немесе елтіріден жасалған қымбат киім. Қаңылтақ – жібектен, мақпалдан тігілген, 

ҿзі жҧқа, ҿзі жиі сырылған шапан. Қарсы ілгек – ілгек, тҥйме, бір-біріне ілінетін екі жақты 

ілгек. Камзолыма тағатын қарсы ілгек іздеп отырмын. Қаптырма ілгек – топсалы ілгек, 

мҧны кейде қаусырмалы ілгек деп те атайды.  

Малақай – тақия, жеңіл бҿрік, малақайым суға қалқып кетті. Ҿңірше – кҥміс 

жалатқан ҥш тақталы алқа. Ҿңіртал – екі тақталы, ортасында бір қарыс шынжырыбар 

кҥміс жалатқан алқа. Ҿңір жиек – кҥміс не алтын жалатқан тҿрт жиекті, тақталы, ашпалы 

алқа. Сырттық ішік – терінің бірыңғай арқа жағынан тігілген ішік. Сол сияқты сырттық 

тымақ та болады. Собық – кҥміс, алтын жалатқан ҥш бҧрышты, буынды, екі-ҥш тҥймелі 

сырға. Сеңсең тон – боялған тері тон, сыртында тысы болмайды. Теріні нарқабық, нарпос 

(шҿп аты) сияқты бояумен бояйды. Сыпи табан етік – ҿкшесіз, жҧқа, жеңіл мҽсі орнына 

киетін етік. Ҿкшесін ҧлтан ішінен салады. Асау атқа, бҽйге атына мінетіндер киеді. Сірке 

– тҥрлі зергерлік заттардың бетіне себіле тҥсірілген майда тҿмпешік нақыштар, бедерлер. 

Тҥрме – жалпақ жібек белбеу. Ақ тҥрме басқа орау, тарту, жаулық ҥшін, қызыл тҥрде 

белге орау, байлау ҥшін жҧмсалады. Тегелей бҿрік – жиегі елтірі, тышқан терісінен 

тігілетін, тҿрт қырлы кҥмбезді бас киім. Туатаяқ – киім ілетін ілгек. Киім ілу ҥшін, 

мҥйізден жасалған, киіз ҥйдің шаңырығына іліп қойылады. Тізкиім – іш киім, дамбал. 

Ҧйық – пима. Шарқат орамал – ҥлкен шашақты, бірыңғай тҥсті жібек орамал. Шепік – 

сандал, кҿннен тігіледі, тек табаны бар, екі жанынан, маңдайынан жіппен ілініп, аяқтың 

алқымынан байланады. Шығыт киім – ҧзатылатын қызға кигізетін киім-кешек, дҥние 
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жасау. Шығыт киім, шығыт кҿрпе, шығыт етік деп те айта береді. Шепшер – илеусіз, тҧзға 

піскен тері, кҿннен жасалған аяқ киімнің сыртынан киетін қорғаныш. Мҧны кейде шарық 

деп те айта береді. Шҿгерме – сеңсең бҿрік, қозының ҧшы жазылмаған бҧйра терісінің 

тҥгін сыртына қаратып тігеді. Шоппаш бҿрік – бас киім. Қозының терісінен тігілген бас 

киім. Шаң етік – брезент етік, жазда киюге жҧқа, жеңіл, салқан болады. Шерім етік – кҿн 

етік. Ҽуеде бҧлт болса, жерде шерім етік ҧртын томпайтады. Тҧрмыс-салтқа, ҽдет-

ғҧрыпқа, ойын-сауыққа байланысты сҿздер Ақлай қҧда – ҧлы, қызы ер жеткен кісілердің 

бір-біріне қҧда тҥсіп, жіп байлап, балаларын ҥйлендіруі. Алапа – ҽйел босанған, келіншек 

тҥскен тойларда берілетін ақшалы орамал, қаде-қаумет. Айтымал – алым тҥрі, келіннің 

бетін ашқанда алатын алым. Келіннің бетін ашып, айтымал ал. Бастамбарай – қаденің бір 

тҥрі. Шымылдық ішінде жатқан қыз бен жігіттің бас жағынан қыз жеңгесінің барып 

алатын алымы. Дҽп - дҽстҥр, ҽдет-ғҧрып. Сен бҧрынғы дҽбіңді қойып, осы елдің дҽбін 

ҧстайтын бол. Кҿйт - асық ойынның ҧтыс қорытындысы. Шахмат ойынындағы «мат» 

деген сияқты, асық ойынында кҿйт болады. Қарауыл шанышқы – қарақшы басына сҥйек, 

қҧс іліп қою. Далалы жерде осы уақытқа дейін ҽрбір ҥйдің есігінің алдында қарауыл 

шанышқысы тҧрады. Отырыспақ – бірігіп бас қосып кеш ҿткізу. Сына – мола, қабір, 

бейбіт. Сыралғы – аңшыдан алатын сый, байлау. Қарақҧлақ – ойын аты. Қызайып – 

қыздардың ойнайтын ойыны. Кейде қызайыпты ҥлкен адамдар ҽм ойнайтын. Қас – гауһар 

тас. Жҥзік, білезік, кҿздеріне салатын тҥрлі тҥсті гауһар тас. Нақыра – ҥлкен, ҧзы сырнай. 

Нақыра тартқызып, 30 кҥн ойын, 40 кҥн тойын жасады. Орамал той – жігіттің қызға 

аттанар алдында жасайтын тойы. Жігітім, орамал тойды қашан жасаймыз? Ошақ бҽйге – 

қонақ кҥні, тойдан бір кҥн бҧын берілетін тоқ бҽйге (суытылмаған аттарды қосады). 

Орамал – мҥше (алым). Ахҧнекеңнің ҥйіне кҿкнҽріні салып орамал алдым. Шекпеншек – 

бес тас ойыны. Ҥсір – садақа, бітір. Алым-салықтың бір тҥрі, жан басына алынады. Алып 

болсаң ҥсіріңді Аулаққа сал дҥсіріңді (Халық аузынан). Қонық – кеңесу кеші. Ҧзақ базар – 

жексенбі базары. Қысқа базар – сҽрсенбі базары. Шҥкей – кішкене асық. Ойласық – 

тойдан бҧрын кеңесу. Ιс-ҽрекетті, қимылды білдіретін сҿздер Алжасу – жанжалдасу, 

ҧрысу, араздасу. Аттау – сҥттің қаймағын (майын) айырып алу. Асылу – жала жабу. 

Аяздап қалу – салқын тиіп ауырып қалу.  

Асықтау – жиектеу, кҿрпені, киімді т.б.нҽрселерді жиектеу. Бопсалау – ҿзімсіну, 

еркінсіну, сену. Ботасу – бытысу, шатасу. Дыққаттау – анықтап айту, пысықтап айту. 

Дағыту – тарату. Ертең оқу дағиды. Ерісу – жету. Ҥлкен табыстарға ерісті. Ендеу – ену, 

бату. Тамырыңды ендет тереңге. Желіндетпеу – дҽмелендірмеу. Не болса, соған оны 

желіндетпеу керек. Жҥктеу – тиеу. Бір машын продукт жҥктеді. Жантасу – жақындасу. 

Жақсыдан адаспа, Жаманға жантаспа (Мҽтел.) Зыңғыту – лақтыру. Кезігу – кездесу. 

Ондай малға ҽзір кезіккен жоқпан. Кҥзеу – тесу, ою, кеңіту. Кҥрендесу – ҽңгімелесу. 

Кежден//кежену – кежірлену, кесірлену. Нағып кежденіп отырсың? Кҥсеу – тілеу, аңсау. 

Қарау – тоқтау, тояттау. Қузау//қаузау – қуу, қуғыштау. Қысқарту – азайту. Қыпықтану – 

сезіктену, қауіптену. Бізің қу қыпықтанып отырыпты. Қалалау – базарлау. Марапаттау – 

икемделу, жақындасу. Матау – қамау. Нобайлау – отасу. Тҧрлығҧлдың 40 жыл отарласқан 

аялы ҿліп… Оңысу – кҥн кҿру, тіршілік ету. Ҿбісу – ҿбісу, сҥйісу. Жақсының сҿйлескені 

ҿбіскендей, Жаманның сҿйлескені тебіскендей (Мақал.) Пасылдау – байқау, топшылау, 

шамалау. Оның пасылдауы дҧрыс екен. Райлау – жазылу, оңала бастау. Ол аурудан 

райлады, райлай бастады. Райламау – қайтпау, алған бетінен қайтпау. Еңбекке шын 

берілген адам олай райламас болар. Сауу – жҧмсау, шашу. Сҥру – жер жырту, айдау. 

Сҥрістіру – жарыстыру, аттарын жарыстыру. Сҽмсіреу – ҽлсіреу. Тҧтылмау – кідірмеу. 

Таула – шиыру, бҧрау. Гҽйкіні таулау керек. Тастиықтау – куҽландыру. Тҽртіптеу – 

баяндау. Тҿгу – ау салу, а жазу. Шҿлкемдестіру – ҧйымдастыру. Шыралау – оңалу, семіру. 

Шҽукілдеу – дірілдеу, дҥрсілдеу, жҥрек соғу. Ҧйыту – қайнату. Ішкерілеу – ішке кіру, ҥйге 

кіру. Ірікпеу – тоқтатпау, кідіртпеу.  

Мезгілді, амалды, кҿңіл кҥйді білдіретін сҿздер Арқайын – емін-еркін, кең. Ауа – я, 

ие, мақҧл, жарайды. Аңсат – оңай, жеңіл. Ҽзеден – ҽуелден, ҽуел бастан. Бҽһҽрда – 
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кҿктемде. Беймалал//бималал – алаңсыз, уайымсыз, емін-еркін. Дҽслеп – алғаш, алдымен. 

Дауам – барысы, бойы. Дҽрһал – дереу. Жетітоқсан – кҥздің басы, жел тоқсан. Жарын – 

келер жыл. Зият – артық. Қолай – ыңғайлы. Қайлы – риза. Қардар – зҽру, қажет, керек. 

Мҧғдарында – шамасында. Муштан – мҥйістен, бҧрыштан. Мҽгҽрҽм – егер. Рабайда – 

анда-санда. Толас – қолдың бос, еркін кезі. Шеп – сол жақ. Машының жолдың шеп 

жағында тҧрсын. 

Жалпы, бҧл сияқты мысалдар ҿте кҿп, бҧны зерттеп, бҽрін хатқа тҥсіріп отыру 

тілшілер алдында тҧрған ҥлкен жауапкершілікті жҧмыс. Сондықтан да, Қарақалпақстан 

қазақтары тілінің бҥгінгі кҥндегі зерттелуі тілдер арасындағы ҿзара байланыс мҽселелерін 

шешуде ҿте маңызды болып есептеледі. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. І. Материалы по диалектологии. Москва. 

1951.  

2.Бекетов Б. Қарақалпақ қазақтарының тілі. Алматы. Рауан. 1992.  

3.Болатов Ж. Семей облысының Абай, Шҧбартау аударында… «Қазақ тілі тарихы 

мен диалектологиясының мҽселелері» 2-шығ. 1960.  

4.Дҽўлетов А. Ҩҽзирги қарақалпақ тили. Фонетика. -Нҿкис: 2005. 

5.Қуттымуратова Ы.А. Қарақалпақстан Республикасы Қоңырат районындағы қазақ 

сҿйлесиминиң лексика-семантикалық ҿзгешеликлери. -  Нҿкис, 2020. 

6.Қуттымуратова Ы.А. Қоңырат районында жасаўшы қазақлар тилиниң тарийхый-

лингвистикалық сыпатламасы. -  Нҿкис, 2020. 

 

 

ҼОЖ 37.013.42 

 

ӚЗІН-ӚЗІ ТӘРБИЕЛЕУ –  ПЕДАГОГИКАНЫҢ  НЕГІЗГІ  ҚҦРАЛЫ 

 

                                БИСЕНҒАЛИЕВА  М.С.  

№16 орта мектебінің директоры, Қазақстан Республикасы, Тараз қ.  

                                 КАРИБАЕВА А.У.  

Халықаралық Тараз инновациялық институтының  доценті, ф.ғ.к.,  

РАМ-ның корр.мҥшесі., Қазақстан Республикасы, Тараз қ.  

 

Резюме. В этой статье выясняется, что самовоспитание человека-это одна из 

познавательных действий, которая позволяет получить систематические знания в любой 

области науки, культуры, литературы и педагогики. Уровень самодисциплины человека-

это результат воспитания личности. 

 Summary.  In this article it turns out that self-education of a person is one of the cognitive 

actions that allows you to gain systematic knowledge in any field of science, culture, literature 

and pedagogy. The level of self-discipline of a person is the result of personal education. 

Адамның ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуі - бҧл ғылымның, мҽдениеттің, ҽдебиеттің жҽне 

педагогиканың  кез-келген саласында жҥйелі білім алуға мҥмкіндік беретін, мақсатты 

танымдық іс-ҽрекеттің бірі. Ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу танымы, адамның ҿзін-ҿзі анықтауының 

негізі болып табылады. Ол мықты маман болудың негізгі  кҿзі ретінде ҽрекет етуге, яғни 

адамның ҽлеуметтік қатынастар жҥйесіндегі орнын саналы тҥрде таңдайды. 

Ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу мҽселесі ҽлеуметтік-педагогикалық қҧбылыс ретінде белгілі  

педагог- ғалымдардың  Я.А.Коменский, И. Г.Чернышевский, Л. Н. Толстой,С.Т.Шанский 

сияқты т.б.[1] ҿнегелі ҧстаздардың еңбектерінде қарастырылды. Бҧлардың зерттеулерінде 

негізінен оқушының жетістігін қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар барша халықты 
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қызықтырады. Қазіргі кезеңде бҧл мҽселе ҽртҥрлі тҧрғыдан кеңінен зерттелуде. Қазіргі 

уақытта философиялық, психологиялық, педагогикалық  ҿзін-ҿзі тҽрбиелеудің бірыңғай 

анықтамасы болған жоқ. 

Ҽдетте ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу мҽселесі - адамның жақсы жақтарын жетілдіруге жҽне 

жағымсыз қасиеттерінен алшақтатуға,қиыншылықтарды  жеңуге бағытталған іс-ҽрекеті. 

Ал ҿзін - ҿзі тҽрбиелеу деңгейі - бҧл жеке тҧлғаны тҽрбиелеудің нҽтижесі. 

 Адамның ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуі - бҧл ғылымның, мҽдениеттің  кез-келген саласында 

жҥйелі білім алуға мҥмкіндік беретін, мақсатты танымдық іс-ҽрекет болып табылады.  

Мҽселен, орыс ғалымы П.Н. Осипов бҧл «ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу» мҽселесі мыналарды 

білдіреді,- дейді. 1) кҥш – жігер; 2) ҿзін-ҿзі жетілдіруге деген ҧмтылыс; 3) ҿзін-ҿзі 

жҧмылдыру[ 2].  

Автор ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу деген жеке тҧлғаны  басқаратын, «ҿзін-ҿзі дамыту» екенін 

айтады. "Ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу" жҽне "ҿзін-ҿзі дамыту" ҧғымдары мен терминдері 

анықталмауы керек, ал ҿзін-ҿзі дамытудың бастапқы мҽні жас ерекшеліктеріне қарай ҿзін-

ҿзі тҽрбиелеу деңгейіне ауысады. П.Н.Осипов  ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуді қҧрайтын мҽселе 

ретінде мыналарды қолдануды ҧсынады: жеке тҧлғаның ҿз іс-ҽрекетін талдау мҽселесі, ҿз 

алдына мақсат қою мҽселесі, қызмет бағдарламасын ҽзірлеу, жеке іс-ҽрекет арқылы ҿзін-

ҿзі реттеу мҽселесі. 

Сондықтан, ҿзін - ҿзі тҽрбиелеуді, ҿзін - ҿзі дамытудың ең жоғары формасы деп 

тҧжырымдаймыз. 

Шынында да, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеудің тиімділігі туралы нақты ақпаратты ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеу деңгейін диагностикалау ҽдістерін қолдана отырып, процестің барысында ғана 

мҽлімет алуға болады. 

Қазіргі уақытта студенттердің оқу процесінде ҿзін-ҿзі ҧйымдастыруы, оқу 

процесінің сҽтті факторларының бірі ретінде анықтауы бойынша ҽртҥрлі зерттеулер бар. 

Мҽселен, шетел ғалымдары В.Граф, В.Я. Ляудис жҽне отандық ғалым И. Ильясов  білім 

алушылардың ҿзіндік жҧмысты орындау жағдайында дағдылардың болуының маңызды 

рҿлін анықтады [ 3].  

Ал грузин ғалымы Ю.А.Цагарелли ҿзін-ҿзі ҧйымдастыруды идеалмен салыстыру 

арқылы, ҿзінің жеке басын мақсатты жобалау тҧрғысынан анықтайды [ 4].  

Сондай-ақ, орыс ғалымы А. Д. Ишков  ҿзін-ҿзі ҧйымдастыру процесінің 

қҧрылымдық жҽне функционалды модельдерін зерттей отырып, осы процестің келесі 

функционалды компоненттерін анықтайды.Мысалы, ҿз алдына мақсат қою, жағдайды 

талдау, жоспарлау, ҿзін-ҿзі бақылау, ҿзін тҥзету, ерікті кҥш қолдану нҽтижесінде қандай 

мақсатқа жету жолдарын дҽлелдейді. 

Этикалық жҽне педагогикалық ҽдебиеттерде "ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу" жҽне "ҿзін-ҿзі 

реттеу" ҧғымдары жиі анықталады. Дегенмен, осы ҧғымдардың жақындығына қарамастан, 

олардың арасында айтарлықтай айырмашылық бар. Ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу жҽне ҿзін-ҿзі 

реттеу, сананың  дамуымен байланысты болады. Бірақ ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуде  жеке 

қасиеттер мен іс-ҽрекеттер деңгейін ескеру керек.Ҿйткені ҿзін-ҿзі реттеу психикалық 

процестер, психофизиологиялық кҥйлер жҽне адамның іс-ҽрекеттері деңгейінде 

қарастырылады. Ал П. Н. Осиповтың айтуынша, «ҿзін - ҿзі жетілдіру» - бҧл ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеудің жоғары деңгейі, ол адамның белгілі бір дҥниетанымының, салыстырмалы 

тҥрде тҧрақты ҿмірлік мақсаттары мен перспективаларының, берік ерік-жігерінің, «ҿзін-

ҿзі тану», «ҿзін-ҿзі жҧмылдыру», «ҿзін-ҿзі бақылау», «ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу» дағдыларының 

болуымен сипатталады  [2, 34 б.]. 

Мҧндай жағдайда, «ҿзін-ҿзі ҧйымдастыру» дағдыларын ескеру қажет, онсыз мҧғалім 

жетістікке жетудің жҽне ҿзіне сенудің қажеті жоқ.Оларға мынадай мҽселелер жатады: а) 

дербес тҧлға дағдыларын қалыптастыру; 

ҽ) ҿзін-ҿзі дамыту деңгейін бағалау; б)ҿзін-ҿзі дамыту, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу жҽне 

кҽсіби ҿсу мақсатын ҽзірлеу;в)ҿзінің бҽсекеге қабілеттілігін арттырудың тактикасы мен 
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стратегиясын ҽзірлеу;г) алға қойылған мақсатты іске асыру жоспарын ҽзірлеу; ғ)  ҿз 

деңгейін объективті анықтау. 

Ал ҽлеуметтік ҧтқырлық студенттің жетістігінің міндетті қҧрамдас бҿлігі болуы 

керек жҽне ҿзін ҿзгертуге ҥнемі ҿзімен ҿзі жҧмыс істеуі қажет. Сондай-ақ,  бҽсекеге 

қабілеттілігімен жҧмыс істеуге, біліктілігін арттыруға, жаңа қҧзыреттерді игеруге, 

психологиялық дайындық ретінде ҽрекет етуі керек. 

Кҽсіби маманның білім берудегі маңызды міндеті: кешегі студенттердің сабаққа 

белсенді қатысуға, педагогикалық қызметке толық кірісуге; ҽлеуметтік белсенді жҽне 

жауапты тҧлғаны тҽрбиелеуге қатысуға дайындығын қалыптастыру қажет. Сонда ғана,  

педагогикалық  мамандықтардың басты ҿзекті  мҽселесінің бірі студенттердің ҿзін-ҿзі 

тану жҽне ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу, кҽсіби деңгейін анықтау қабілеттерін дамыту болып 

табылады. Бҧл  студенттердің жағдайын қалыптастырудың жаңа ҽдістемелері мен 

технологияларын дайындау қажеттілігіне алып келеді. 

Студенттердің ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу, ҿзін-ҿзі дамыту жҽне ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу 

бағдарламасын іске асыру нҽтижелері, объективті критерийлер бойынша бағалана 

алмайды. Бірақ бҧл процесс барысында студенттер ҿзін-ҿзі бақылау, ҿзін-ҿзі бағалау, ҿзін 

басқа студенттермен жҽне оқушыларды сыныптастарымен салыстыру, ҿздігінен жҧмыс 

істеу қажеттілігі туралы шешім қабылдау ҥшін, дамуы жҽне ҿзін-ҿзі жетілдіруі қажет 

қасиеттерді анықтау арқылы ҿз іс-ҽрекеттерін талданады. Бҧған мақсат қою жҽне ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеу бағдарламасы ықпал етті. Бҧл бағыттың тиімділігі ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу мен ҿзін-

ҿзі тҽрбиелеуді педагогикалық ынталандыру мҽселесі педагогикалық қоғамның бҥкіл 

ҧжымының мақсаты мен міндеті болған кезде ғана анықталады. 

Оқушылардың білім сапасы бойынша осы топтың мҧғалімдерінің ҿзін-ҿзі бағалау 

кҿрсеткіштері байқалды.Мҽселен, сауатты болуға жҽне ҿз қызметіне ҿзі қанағаттануы, 

білімнің негіздерін меңгеруі, дидактика мен психологияны жан-жақты білуі. Бірақ 

мҧғалімдердің бҧл тобы педагогикалық шеберлікті ҿзін-ҿзі бағалау, студенттер мен ата-

аналардың мойындауы жҽне ҧжымдағы қҧрмет бойынша жоғары баллдармен 

сипатталады. 

Негізгі фактор бойынша, болашақ мҧғалімдердің педагогикалық рефлексия арқылы 

табысқа бағдарлануы; педагогикалық практикаға студенттерінің жетістіктерін 

қалыптастырудың негізі ретінде бару; ҿздігінен білім алу, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу жҽне 

табысты қалыптастырудың қҧрамдас бҿлігі ретінде ҿзін-ҿзі дамыту; ҿзін-ҿзі іске асыру 

процесін кезең-кезеңімен ҧйымдастыру; педагогикалық рефлексияны кезең-кезеңімен 

дамыту; оқу қызметінің кҿп тҥрлі нысандары қарастырылады. 

Педагогикалық рефлексияны дамыту ҥшін, білім алушылар мен мҧғалім сабақта 

ҧсынылған немесе жасалған жағдайларды жан-жақты талдаудан тҧратын, оқу 

жағдайларын талдауға жағдаяттық тҽсіл ҽдісін қолданады. 

Студенттердің жетістігін қалыптастырудың қажетті шарттарының бірі, олардың 

ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуін, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуін, ҿзін-ҿзі дамытуды ынталандыруды 

ҧйымдастыру. П. Н. Осиповтың жҧмысына сҥйене отырып, біз жеке тҧлғаның ҿз іс-

ҽрекетін талдау, мақсат қою жҽне қызмет бағдарламасын жҽне ҿзін-ҿзі дамыту 

бағдарламасын қҧру жҽне оны тиісті кҥнделіктерде жҥзеге асыруды сипаттау арқылы іс-

ҽрекеттің ҿзі жҽне ҿзін-ҿзі реттеу сияқты жҧмыс тҥрлерін қолданамыз. 
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Резюме. В статье описываетсяважность роли коммуникативныхнавыков как 

одной из основныхпотребностей процесса роста в личностном развитии учащихся. 

Summary. Thearticledescribesthe importanceoftheroleofcommunication skillsasone 

ofthemain needs of the growth process in the personal development of students. 

 

Қазақстанның қазіргі білім беру саласына жаңа білім беру мақсаттары мен 

жоспарланған нҽтижелерге негізделген жаңартылған білім беру процесі енгізілуде. 

Оқу пҽндерінің жаңартылуы мен инновациялары оқу процесіне тек технологиялық 

жаңалықтарды, оқу процесінің ҧйымдастырушылық жағының ҿзгерістерін енгізуді 

ғана емес, ҽр оқушының дайындығын жетілдіруге, оның жеке шығармашылық 

ҽлеуетін дамытуды қамтамасыз ететін қабілеттері мен мҥдделерін дамытуға арналған 

оқытудың кҿп деңгейлі қҧрылымын да талап етеді. Демек, оқушылардың 

коммуникативті дағдыларын дамыту мҽселесі ерекше ҿзекті екендігі кҥмҽн 

тудырмайды. 

Ҽлеуметтік желілер, компьютерлік ойындар, интерактивті чаттар жҽне ҽртҥрлі 

мессенджерлер кездесуге уақыт кетірмей, қарым-қатынас жасауға мҥмкіндіктер 

береді. Бҥгін бҧл шындық жҽне онымен ешкімді таң қалдыра алмаймыз. 

Технологияның дамуы адамның ҿмірін едҽуір жҽне бірнеше есе жақсартады, оны 

ыңғайлы, қарапайым етеді. Бірақ сонымен бірге бҧл мҽселенің кері жағы да бар. 

Біз сҿздерді қысқартып жазып, эмоцияларымыздың орнына тҥрлі смайлдарды 

қолданамыз. Ҽсіресе, оқушылар ҥшін ҽлеуметтену проблемасы, нақтырақ айтсақ, 

коммуникативті дағдыларды дамыту проблемасы туындады. Яғни виртуалды емес, 

шынайы ҿмірде басқа адамдармен ҿзара ҽрекеттесу дағдыларын дамыту проблемасы 

ерекше ҿзектілікке ие болуда. 

Коммуникативтік дағдылар – бҧл бірлескен қызметбарысында 

адамдарарасындағы байланыстарды ҧйымдастыру ҥшін қажет кҿпқырлы процесс 

жҽне осы мағынада материалдық қҧбылыстарға жатады. Бірақ қарым-қатынас 

барысында оның қатысушылары тек физикалық ҽрекеттерімен немесе материяда 

бекітілген еңбек нҽтижелерінің ҿнімдерімен ғана емес, пікір, ниет, идея, тҽжірибе 

алмасады. Коммуникативтік дағдыларға бірнеше анықтама беруге болады. 

Біріншіден, коммуникативтік дағдылар –бҧл қарым-қатынас дағдылары, тыңдау, ҿз 

кҿзқарасын білдіру, ымыраға келу, ҿз ҧстанымын дҽлелдеу жҽне қорғау. Екіншіден, 

бҧл адамның басқа адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті, алынған ақпаратты 

дҧрыс тҥсіндіру, сонымен қатар оны дҧрыс беру.Ҥшіншіден, бҧлбасқа адамдармен 

ҧзақжҽне тиімді ҿзара ҽрекеттесуді ҧйымдастыру мҥмкіндігі. Бірқатар 

коммуникативтік дағдыларға тоқтала кетейік: 

        1.Серіктестерді тани білу, яғни адамның мінезін, оның психикалық жағдайын 

анықтау; серіктестердің іс-ҽрекетін дҧрыс тҥсіну. Ҽрине, оқушыларға келетін 

болсақ,бҧл дағдыларды меңгеру олардың жас ерекшеліктеріне сҽйкес келуі тиіс. 

        2.Серіктестердің жыныстық жҽне рольдік мҽртебелеріне сҽйкес қарым-қатынас 

орната білу қабілеті. 

        3.Қарым-қатынас жағдайларын тҥсіну қабілеті. Бҧл шеберліктің маңыздылығы 

қарым-қатынаспринциптері ол орын алатын нақты жағдайға байланысты болатын 
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негізгі жолмен анықталады.Ҽржағдай серіктестерҥшін ерекшеболғанымен, олардың 

барлығын кейбір ҥлкен топтарға біріктіруге болады, олардың ҽрқайсысы ҽлеуметтік 

тҽжірибеде бекітілген символдық жҥйелермен реттеледі. 

«Коммуникативтілік» ҧғымы психологияда, психолингвистикада, ҽдістемеде 

қарастырылады, бірақ ҽр ғылымда ҽртҥрлі тҥсіндіріледі. Мысалы, 

психолингвистикада коммуникативті іс-ҽрекет қарым-қатынас қызметі ретінде 

қарастырылады. Ойды жеткізудің жҽне кері байланысты қамтамасыз етудің тиісті 

тілдік қҧралдарын табудың маңыздылығына ерекше назар аударылады. 

Коммуникативтік қҧзыреттілік – тілдік тҧлғаның маңызды сипаттамаларының 

бірі. Тҽжірибе кҿрсеткендей, мектеп бітірген оқушылар ҽрдайым қарым-қатынас 

дағдыларын игере бермейді. 

Бҥгінгі қоғам мен білім салаларының серпінді дамуы оқушылардың жаңа білім 

алу кезіндегі дербестігін қалыптастыруды жҽне дамытуды кҿздей отырып, білім беру 

жҥйесіне жаңа талаптар қояды. Оқушы іс-ҽрекетінің табиғаты одан дамыған 

коммуникативтік қҧзыреттілікті талап етеді, ол тиімді ауызша жҽне ауызша емес 

қарым- қатынас пен ҿзара ҽрекеттесу ҥшін қажетті дағдылар мен икемділіктердің 

жиынтығын, соның ішінде ситуациялық бейімделумен мотивацияны еркін меңгеруді 

қамтиды. Бҥгінгі таңда мектеп бҽсекеге қабілетті оқушылар дайындауға бет бҧрған. 

Осыған байланысты білім алушылардың оқу, ҽлеуметтік жҽне кҽсіби жетістіктерін 

қамтамасыз етуде коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру жҽне дамыту 

проблемасы ерекшемаңызғ аие болып отыр [2]. 

Мектеп жасындағы балаларда қарым-қатынасқа деген қажеттілік ерекше кҿрініс 

табады, тҧлғааралық қарым-қатынасты қалыптастырудың да рҿлі ерекше [1]. 

Кҿптеген психологтар қарым-қатынас оқу іс-ҽрекетімен тығыз байланысты екенін 

айтадыБір жағынан, оқу іс-ҽрекеті екі бағыт бойынша қарым-қатынас арқылы 

байланысты болады: мҧғалімдермен қарым-қатынас, сыныптастармен қарым-қатынас. 

Мектеп жастағы қарым- қатынас оқуіс-ҽрекетіменбайланысты.Толыққанды оқуіс-

ҽрекетінің қажеттішартыбола отырып, қарым-қатынас балалардың барлық басқа 

салаларына ҽсер етеді. 

Коммуникативтік дағдылар ҧғымы ҽртҥрлі авторлардың анықтамаларында 

кҿрініс табады. Кҿбінесе коммуникативтік дағдылар қарым-қатынас дағдыларын, 

тікелей жҽне жанама тҧлғааралық қарым-қатынасты білдіреді. Дҽстҥр бойынша, 

коммуникативтік дағдылар – бҧл ҿз ойын дҧрыс, сауатты, айқын тҥсіндіре білу жҽне 

байланыс серіктестерінен ақпаратты дҧрыс қабылдау. Коммуникативті дағдылар – 

бҧл жеке тҧлғаның жоғары теориялық жҽне практикалық дайындығына негізделген 

саналы коммуникативті ҽрекеттер кешені, бҧл шындықты бейнелеу жҽне ҿзгерту ҥшін 

білімді шығармашылық пайдалануға мҥмкіндік береді. 

Коммуникативті дағдылардың ауқымын анықтау ҥшін олардың жіктелуін 

қарастыру қажет. Коммуникативті дағдылардың ішінде: хабарлама мҽтінін адекватты 

формаға ҧйымдастыра білу, сҿйлеу дағдылары, сыртқы жҽне ішкі кҿріністерді 

ҥйлестіру қабілеті, кері байланыс алу мҥмкіндігі, коммуникативті кедергілерді жеңу 

мҥмкіндігі жҽне т. б. ерекшеленеді. Интерактивті дағдылар тобына: қарым-қатынасты 

адамгершілік, демократиялық негізде қҧра білу, жағымды эмоционалды-

психологиялық атмосфераны жасау, ҿзін-ҿзі бақылау жҽне ҿзін-ҿзі реттеу қабілеті, 

ынтымақтастықты ҧйымдастыра білу, этика мен этикеттің принциптері мен 

ережелерін басшылыққа алу мҥмкіндігі, белсенді тыңдау дағдылары жатқызылады. 

Ҽлеуметтік-перцептивті дағдылар тобы: қарым-қатынастағы серіктестің мінез-қҧлқын 

дҧрыс қабылдау жҽне бағалау, оның жағдайы мен мінез-қҧлқын ауызша емес 

сигналдары арқылы тану, жеке тҧлға ретінде басқа біреудің барабар бейнесін жасау, 

жағымды ҽсер ету қабілеті. 

Бірқатар заманауи авторлар ақпараттық тҽсілге сҥйене отырып, жетекші ақпарат 

кҿздерін коммуникативті дағдыларды топтастыру ҥшін негіз ретіндеалады 
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Мҽтіндермен нақты объектілер оқытудағы нақты дереккҿздер болғандықтан, 

коммуникативті дағдылардың ҥш тобы бҿлінеді: ауызша мҽтінмен жҧмысістеу, 

жазбаша мҽтінмен жҧмыс істеу, ақпарат кҿзі ретінде нақты объектілермен жҧмыс 

істеу. 

Біздің ойымызша, коммуникативтік дағдылар мен оқушылардың ҥлгерімі 

арасында оң байланыс бар жҽне оқу процесінде оқушылардың коммуникативті 

саласын дамыту ҥшін мақсатты тҥрде ҧйымдастырылған жҧмыс білім алушылардың 

ҥлгеріміне оң ҽсер етуі мҥмкін. 

Коммуникативтік дағдылардың кҿрсеткіші неғҧрлым жоғары болса, оқудағы 

жетістікдеңгейі соғҧрлым жоғары болады. А.В.Мудриктің зерттеулері оқушының 

ҧжымы мен жеке басының қалыптасуына, оның ҿзін-ҿзі тануына, ҿзін-ҿзі бағалауына, 

адамгершілік ҧстанымдарына, ҿмір салтына айтарлықтай ҽсерін кҿрсетті. Қарым-

қатынас мақсат қоятын жҽне қоршаған ортаның ҿзгеруінеҽсерететін ҿтемаңызды 

қызметтҥрі деп айтуға болады. 

Селқос оқушылар ҧялшақ, қарым-қатынас жасау кезінде ҿздеріне сенімсіз 

болады, байланыс орнатуға қиналады, қарым-қатынасты ҿз беттерінше бастайды, 

ҽртҥрлі жанжалды қарым-қатынас жағдайынан ҽрең шығады, кҿбінесе тҧлғааралық 

жҽне іскерлік қарым-қатынаспроцесінде қиындықтарға тап болады. Ҥлгерімі тҿмен 

оқушыларкҿбінесе қарым-қатынаста пассивті позицияны ҧстанады. Мҧндай 

оқушылар қҧрдастарымен қарым-қатынаста бағыныштылығымен сипатталады, 

бҧлолардың топтық мҽртебесіне ҽсер етеді.Комуникативті дағдыларды дамытудың 

тҿмен деңгейі оқушылардың оқу процесінде белсенді іс-ҽрекетке қабілетсіздігіне 

себеп болады. 

Қарым-қатынас дағдыларын дамытудың жоғары деңгейі вербалды интеллектіде 

кҿрінеді. Вербалды интеллект вербалды емес интеллектіге қарағанда оқу ҥлгерімінің 

деңгейімен тығыз байланысты. Вербалды интеллект барлық пҽндер бойынша,ең 

алдымен гуманитарлық пҽндер бойынша (тіл, ҽдебиет, тарих жҽне т.б.) оқудың 

сҽттілігін анықтайды. Жаратылыстану пҽндерін табысты оқыту ҥшін кеңістіктік жҽне 

ауызша интеллектілердің жоғары деңгейі қажет, гуманитарлық пҽндер бойынша 

жақсы оқу ҥшін вербалды интеллектінің жоғары деңгейі қажет. 

Оқу іс-ҽрекетінің табыстылығы факторы ретінде коммуникативті дағдылар 

феноменін тҥсіну оқушының коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру 

шарттарын қарастыруды да ҿзекті етеді. Қазіргі заманғы адам ҿзінің ҽлеуметтік жҽне 

кҽсіби функцияларын толық орындау ҥшін дҽстҥрлі ғана емес, сонымен қатар оқу, 

кҽсіби жҽне кҥнделікті іс-ҽрекетте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолданумен байланысты коммуникациялық дағдылардың кеңейтілген жиынтығына ие 

болуы керек. Жасыратыны жоқ, оқушылардың кҿпшілігінің коммуникативті 

дағдылары тҿмен деңгейінде. Оқушылардың коммуникативті дағдыларын 

қалыптастыру процесі екі фактормен кҥрделенеді: 

          1.Жалпы коммуникативтік дағдыларды қалыптастырудың тҿмендеңгейі; 

          2.Оқушылардың оқу жҽне кҽсіби қызметінде инфокоммуникациялық 

технологияларды қолданумен байланысты коммуникативтік дағдыларды игеру 

қажеттілігі. Осыған сҽйкес коммуникативтік дағдыларды жоғары деңгейде сҽтті 

қалыптастыру ҥшін коммуникативтік дағдылардың тҧжырымдамасы мен қҧрамын 

нақтылау қажет [3]. 

Тҧлғаның коммуникативті саласын дамыту мектеп жасынжа ең табысты болып 

табылады, яғни белгілі бір коммуникативті алғышарттар қалыптасып, толыққанды 

даму ҥшін негіз қаланған, бірақ сонымен бірге оларды одан ҽрі жақсарту жҽне 

жетілдіру ҥшін ҽлеует бар. Мектеп жасындағы балалардың негізгі психикалық 

ерекшеліктері: ҿзіндік жеке тҧлға туралы білімді дамыту; нақты ҿмірлік жоспарларды 

қалыптастыру; ҿз ҿмірін саналы тҥрде қҧруға деген кҿзқарас; ҿзін-ҿзі танудың 

белсенді дамуы; дҥниетанымды қалыптастыру. 
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Коммуникативтік дағдыларды дамыту балалық шақта басталады жҽне оған 

отбасындағымикроклимат,ҿмір салты жҽне басқа да маңызды мҽселелер сияқты 

кҿптеген факторлар ҽсер етеді. Егер адам белгілі бір коммуникативті тҽжірибе алмаса, 

ҿсе келе ол тҧйық жҽне ҿзіне сенімсіз болуы мҥмкін. Сондықтан мектептің ҧжымы 

оқушылардың коммуникативті дағдыларын дамытуға басымдық беруі шарт. 

Бҥгінгі таңда қарым-қатынас дағдыларын дамытуды оңтайландыру ҥшін 

бірқатар ҽдістер мен қҧралдар бар. Осындай қҧралдардың бірі – коммуникативтік 

қабілеттерді дамытудың ҽлеуметтік-психологиялық тренингі, ол қарым-қатынасқа 

дайындалудың тиімді ҽдісі ретінде танылады. 

Тренингтермен қатар оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту ҥшін 

кҿбінесе ойындар қолданылады. 

Сонымен, коммуникативті дағдыларды дамыту ойындары оқушының басқа 

адамдармен жҽне жалпы қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау мҥмкіндігін 

ҧсынатындығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, бҧл ойындарда бҽсекелестік 

принцип жоқ, нҽтижесінде қҧрдастарымен жақындық пен бірлік атмосферасы 

қалыптасады жҽне бҧлқарым-қатынас жасаужҽне тҧлғааралық қатынастарды 

қҧруқабілетін қалыптастыруға жақсы ҽсер етеді. 
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 қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі,  

Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

 

“Оқытушыны бағалағанда, олардың іске қатысы жоқ сөздеріне қарап емес, олардың 

егістіктерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни оқушыларына қарап бағалау керек” 

Ыбырай Алтынсарин 

 

 Резюме. В рамках программы будут достигнуты новые направления. Теоретические 

основы поэтапного комплексного анализа и реализации продуктивной духовной 

направленности.Образование-сложный социально-экономический механизм. Вопросы его 

реформирования также многогранны. Реформирование системы образования в республике 

в настоящее время тесно связано с целостными комплексными мерами, направленными на 

кардинальное изменение экономико-организационных, правовых, структурных аспектов 

данной сферы. Последовательные факторы, определяющие сущность, характер и 

http://www/zpu-journal.ru/
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направленность нового процесса в образовательной деятельности:  Становление 

Республики Казахстан как независимого суверенного государства;  развитие различных 

форматов собственности, придерживаясь рыночной модели экономики;  вхождение 

национального образования в мировую систему образования. Система образования, как и 

любой диалектический процесс развития, зависит от состояния рыночной экономики 

Summary. Within the framework of the program, we will achieve the goal by 

transforming methods into new directions. By performing a step-by-step comprehensive 

analysisof the theoretical foundations, we can achieve a productive spiritual orientation and 

realization.Education is a very complex socio-economic mechanism. The issues of its reform are 

also multifaceted. The current reform of the education system in the Republic is inextricably 

linked with a single set of measures aimed at radically changing the economic, organizational, 

legal and structural aspects of this sphere. Consistent factors determining the essence, nature and 

direction of the new trend in education: * Formation of the Republic of Kazakhstan as an 

independent sovereign state; * development of various forms of ownership, adhering to the 

market model of the economy; * integration of National Education into the world education 

system. As with any trend of dialectical development, the educational system depends on the 

state of the market economy 

 

Еліміздің алдыңғы Жолдауында Қазақстан халқына бірқатар стратегиялық 

тапсырмаларды анықтады. Тҿртінші ҿнеркҽсіптік революция жағдайында білім беруге,  

адамның кҽсіби тҥрде дайындығына қойылатын талаптары мен ҿндірістік тҽжірибесі 

айтарлықтай ҿсті. Ҧтқырлықтық пен бҽсекеге қабілеттілікке баса  назар аударылды. Бҧлар 

білім  беру жҥйесін қамтамасыз ететін нҽтижелер болып табылады. 

  Ҽрбір оқу жылы біздің елімізде белгілі бір жаңалықтарды енгізеді, бҧл  

қазақстандық білім берудегі елеулі ҿзгерістерге ықпал етеді. Білім мазмҧнын  жаңартуда 

оның функционалдық рҿлі арта тҥседі.  Бҥгін білім беру саласының барлық мҽселелері 

мен мақсаттары «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырумен байланысты. 

 «Рухани  жаңғыру» бағдарламасын жҥзеге асыру аясында «Тҽрбие жҽне білім» кіші 

бағдарламасының базалық бағыттары жҥзеге асырылады. Бҽсекелес тҧлғаны – елді 

сҥйетін оның ҿркендеуіне еңбек ететін, туған ауыл мектебіне кҿмек кҿрсететін азаматты 

қалыптастыру ҥшін қауымға ҿз қызметін бағыттау қажет. Сонда ғана қоғамның сана-

сезімі жаңалыққа бет  бҧрады. 

Егер осыған дейін білім саласында басты мақсат оқушыға нақты білім, ғылым 

негіздерін оқыту болса, қазір елжандылыққа, адамгершілігі рухани жағынан қалыптасқан, 

қҧзыретті жеке тҧлға, рухы биік патриот етіп тҽрбиелеу басты мҽселе екенін естен 

шығармауымыз қажет. 

Тҽрбие – ҽрбір мҧғалімнің рухани-практикалық қызметі болып табылып, оның 

кҽсіби кҥші тҥрлі салаларда ҿзектен ҿтіп, шығармашылықпен, ізденіспен, қажетті 

дағдылармен, жаңа білімдермен қатар ілесіп келеді. Тҽрбие тҽжірибесін басшылыққа алса, 

білім беру саласын реформалау қисынында мектеп директорларының тҽрбие ісі жҿніндегі 

орынбасарларына бҽсекеге қабілеттілік; прагматизм, ҧлттық бірегейлікті сақтау, білімнің 

салтанат қҧруы, Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы, сананың 

ашықтығы деген заманауи критерийлерге сай тҽрбиелік іс-шараны модельдеу мен 

ҽзірлеуде ҽдістемелік қажеттілік керек. Бҧл дегеніміз, біздің  міндетіміз тҽрбиелік процес 

ҧйымдастырушыларына осы саладағы зерттеушілік ізденісіне қосылуда кҿмек кҿрсету, 

педагог тҽрбиеші айқындамасынан ҧйымдастырылып отырған іс-шараны қҧруға 

шығармашылықпен келіп, оны тҥзетіп, жағдайына жетуі, тҽрбиелік іс-шараның 

критерийлер жҥйесін сипаттауда екенін кҿрсетіп отыр. 

 «Рухани жаңғыру» критерийлері бойынша білім беру ҧйымдарында жоспарланатын 

тҽрбиелік іс-шаралар ҥш деңгей бойынша оқушылардың дамуымен теңдестіріледі.  

Бірінші деңгей – мектеп оқушыларының ҽлеуметтік білім алуы жҽне ҽлеуметтік 

шынайылық мен кҥнделікті ҿмірді алғаш тҥсінуі. 
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 Екінші деңгей – мектеп оқушыларының  қоғамның негізгі қҧндылықтарына (адам, 

отбасы, Отан, табиғат, ҽлем, білім, еңбек, мҽдениет) жанашырлық жҽне позитивті қарым-

қатынас тҽжірибесінеие болу, жалпы ҽлеуметтік шынайылылыққа деген қҧнды қарым-

қатынас. 

 Ҥшінші деңгей – білім алушылардың ҿз бетінше қоғамдық іс-ҽрекет тҽжірибесіне ие 

болуы. 

 Қорыта айтқанда, еліміздің болашағы қандай болатыны балаларымыздың бойына 

қандай тҽрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты. «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

мақаласы шыққалы бері барлық жағынан рухани жаңғыру жҥйесі қолға алынғаны 

белгілі.Білім саласына да рухани жаңғыру керек.  Ол дегеніміз  оқытушының  біліктілігі 

мен білімінің арқасында кҿрінетін  дҥние. Ҿзі жаңғырып, ҿзі  ҿзгеріп,  ҿзінің кҽсіби 

шеберлігін  арттырып отырған оқытушы ғана рухани  жаңғыруға сай білім нҽрін қҧя 

алады.Бҧл жҥктелген міндеттен ауылдық жердегі білім ошақтары да тысқары қалған емес. 

Мектебімізде оздырылған ҽрбір шара тҧңғыш елбасымыздың жариялаған осынау 

бағдарламасы аясында кҿрініс тауып отырды. 

 Соның бір дҽлелі, ата-бабамыздан бері келе жатқан ҧлттық ойынды жаңғыртып, 

келешек ҧрпаққа насихаттау мақсатында  мектебімізде  асық ойнау бҧрышы 

ҧйымдастырылып, оқушыларымыз ҥзіліс кезіндегі уақыттарын тиімді пайдалануда. 

Сондай-ақ «Туған жер» бағдарламасы бойынша «100 ҽн, 100 кҥй» жобасымен 

мектебімізде соғылатын қоңырау  ҥндері халқымыздың дҽулескер кҥйшілерінің 

кҥйлерімен алмастырылды. 

ХХ ғасырдың ірі ҿкілі, белгілі ағартушы Ж.Аймауытов ҧстаз қызметін былай 

сипаттайды: «Балаларға білім берумен, тҽрбиелеумен мҧғалімнің қызметі тҽмҽм 

болмайды. Ол балаларды тҽрбиелеуге, ҥгіттеуге міндетті, басқаша айтқанда, мҧғалім 

қарапайым қызметкер емес, ол шҽкіртінің алдағы ҿмірін ҿз басынан кешірген 

тҽжірибесіне таянып, оларға келешекте ҿмірде аяғын шалыс басып, соққы жеп ҿкінбеске 

кҥні бҧрын сақтандыратын қорғаушысы, қамқоры». Оқу-тҽрбие ҥрдісін ҧйымшылдықпен 

жҥргізуде-оқытушы басты тҧлға болып табылатыны сҿзсіз. Осындай талапқа сай қызмет 

істеу ҥшін алдымен оқытушы ҿзінің теориялық жҽне ҽдістемелік білімін ҧдайы 

толықтырып, ҥздіксіз ізденуі, ҿз мамандығын барынша жетілдіру жҽне қызметі 

саласындағы жаңалықтар мен ҿз тҽжірибені ҥнемі пайдалануы тиіс. Сонда ғана оқытушы 

қызметі бҥгінгі кҥннің талабына сай болады. Ҥздіксіз іздену - бҥгінде оқытушыларға 

қойылып отырған басты талаптардың бірі. Оқытушы шеберлігінің негізгі 

кҿрсеткіштерінің бірі – ҽдістеме саласындағы ғылыми жаңалықтар мен озық тҽжірибені 

жетік игеру. Оларды ҿзінің кҥнделікті қызметінде пайдалана білу, осы орайдағы 

мҧғалімнің шығармашылық еңбегі, ең алдымен, сабақпен байланысты. Демек сапалы, 

тиімді ҽрі нҽтижелі жҥргізген ҽрбір сабақ – ҧстаздың тынымсыз еңбегінің айғағы. 

Қазіргі кездегі ғылым мен техниканың даму деңгейі ҽрбір білімгердің сапалы жҽне 

терең білім мен іскерліктің болуын, олардың шығармашылықпен жҧмыс істеуін, ойлауға 

қабілетті болуын талап етеді. Оқыту технологиясы оқыту ҥрдісіне қажетті ҽдіс, тҽсіл, 

амал, дидактикалық талап секілді психологиялық іс-ҽрекеттердің жҥйелі кешені ретінде 

пайдаланылады. Қазіргі кездегі білім беру сапасы білімгердің ҽртҥрлі ҽрекет саласында ҿз 

бетінше шешім қабылдауға мҥмкіндікті қамтамасыз ететін қалыптасқан негізгі 

қҧзіреттілік тҥріндегі білім нҽтижелерімен тҥсіндіріледі. 

Сондықтан, бҥгінгі таңда ҧстаздардың алдында тҧрған міндет: табысты жҽне тиімді 

ҽрекетке дайын, ҿзінің пікірін білдіруге жҽне ҿзінің іс-ҽрекеті мен ҿмір сҥріп отырған 

қоғам ҥшін жауапкершілігін тҥсінуге қабілетті, отбасындағы, қоғамдағы, еңбек 

ҧжымындағы ҽлеуметтік рҿлін сезінетін қҧзырлы тҧлғаны қалыптастыру. Жалпы 

қҧзіреттіліктің сипаты қандай екендігіне тоқталып ҿтсек, кейбір сҿздіктерде қҧзіреттілікке 

белгілі бір зат, қҧбылыс жҿнінде пайымдауға, салмақты да беделді пікір айтуға мҥмкіндік 

беретін білімді игеру ретінде тҥсіндірме берілген. Тҧлға қҧзыреттілігін дамыту ҥшін 

ҧстаздың қҧзыреттілікті тҽсілдерді меңгеруі, білім беру мазмҧнын жетілдіруі қажет жҽне 
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жаңа инновациялық ҽдіс – тҽсілдердің ең тиімдісін пайдалануда жоғары нҽтиже береді 

деген сенімдеміз. 

Жаңғыртылған білімге сай жаңа сарындағы, жаңа сипаттағы мамндарды даярлау 

ҥшін оқытушы тҿмендегі ҽрекет – қадамдарды орындауы керек: 

1-қадам: Берілген тарау, блок немесе тақырып бойынша бағдарламада меңгерілуі 

тиіс деп кҿрсетілген міндетті білім, білік жҽне дағдыларды, сондай-ақ оқыту мақсаттары 

мен міндеттерін айқындау; 

2-қадам: Берілген модуль бойынша оқу материалының тҧтас мазмҧнын оқып – 

зерттеу; 

3-қадам:Берілген модуль бойынша негізгі мағынаны білдіретін тҥйінді ҧғымдарды, 

тақырып бойынша негізгі ақпарат беретін рельефтік (код сияқты) сҿздерді табу. Олардың 

ҿзара байланысы мен ҿзара бағыныштылығын анықтау; 

4-қадам: Тҧтас тақырып бойынша тірек сызбаларын қҧрастыру; 

5-қадам: Берілген модульдегі оқу материалын тҧтас мазмҧны бойынша сынаққа 

қажетті сҧрақтар мен тапсырмалар блогін қҧрастыру; 

6-қадам: Оқу материалының мазмҧны бойынша ҽрбір білімгерге  арнап бірінші 

кҥрделілік дҽрежесіндегі, орташа кҥрделілік дҽрежесіндегі тапсырмалар жҽне оқытудығ 

ізденушілік (зерттеушілік) элементтері бар аса кҥрделі дҽрежедегі тапсырмалар ҽзірлеу. 

Қазіргі уақытта педагогика ғылымның бір ерекшелігі- білімгерлердің тҧлғалық дамуына 

бағытталған жаң оқыту технологияларын шығаруға ҧмтылуы.Жаңа педагогикалық 

технологияларға ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру технологиясы, 

мҽселелік оқыту технологиясы, тірек белгілері арқылы оқыту технологиясы, тҥсіндіре 

басқарып озат оқыту технологиясы, деңгейлік саралап оқыту технологиясы, міндетті 

нҽтижелерге негізделген саралап оқыту технологиясы, модулдік оқыту технологиясы жҽне 

жобалап оқыту технологиясы кіреді. 

Жаңа оқыту технологиясының негізгі мақсаты – білімгерді ҿз бетімен ізденуге 

ҥйрету, олардың танымдық жҽне шығармашылық икемділіктерін дамыту. Қазіргі 

кезде,тірек белгілері арқылы  оқыту технологиясы жиірек пайдаланылып жҥр.  

Мҧның мақсатты білім, білік, дағдыны қалыптастыру, оқытуды жежелдету.Тірек 

белгілері арқылы оқыту технологиясының  ерекшеліктеріне тоқталсақ: 

–    Ҥнемі қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, жоғары деңгейдегі қиыншылық, 

блокпен оқыту, тіректі қолдану; 

–    Жеке бағдарлы қарым-қатынас, ықпал; 

–    Ізгілік,еркімен оқыту; 

–    Ҽр білімгердің жобасының жариялылығы, тҥзетуге, ҿсуге, табысқа жетуге  

жағдай жасау; 

Қорыта айтқанда, қазіргі таңда қоғам сҧранысын қанағаттандыру ҥшін білімді ғана 

емес, танымдық ізденісі жоғары деңгейдегі мамндарды даярлау қажет. Мҧндай 

мамандарды даярлау ҥшін, жаңа оқыту технологияларын кеңінен пайдалана 

отырып,жаңашылдық  деңгейдегі танымдық,ғылыми зерттеу жҧмыстарын жолға қоя 

отырып, оқытушы ҿзінің танымдық, қҧзіреттілік білім мен біліктілігін арттырғанда ғана 

жаңғыртылған білімге сай мамандар дайындайды. Еліміздің болашағы қандай болатыны 

балаларымыздың бойына қандай тҽрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты. «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының іс-шараларын жҥзеге асыру жҧмысы оқу-

біліммен, ғылыммен тығыз байланыста атқарылатын жҥйелі ҥдеріс. Жаңа бағыт, жаңа 

теориялар арқылы мҧғалім ізденіс ҥстінде жҥрсе ғана жҥзеге асады. Мҧны кҥнделікті ҿмір 

тҽжірибесі кҿрсетіп келеді 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ЖАҢАША 

БАҒЫТТАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ  

 

МАЛДЫБАЕВА Б.У. 

Тҧрар Рысқҧлов атындағы  №20 жалпы орта білім беретін мектебінің информатика 

пҽнінің мҧғалімі, Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

Отан – ҿткенімізді танып, бағалай білу, ең ҽуелі, ҿзімізді қадірлей білу. 

А.Байтҧрсынов 

 

Резюме. В рамках программы" Рухани жаңғыру "необходимо предусмотреть базовое 

направление" Саналы Азамат", соответствующее данному направлению. Осознание 

педагогами своей индивидуальности и личностных ресурсов в процессе 

профессиональной ориентации и выбора будущей профессии; развитие внутреннего 

творческого потенциала и индивидуальных способностей учащихся через художественное 

и декоративно-прикладное искусство 

Summary. With in the framework of the Ruhanizhangyru program, it is necessary to 

consider the basic direction" SanalyAzamat", which corresponds to this direction. Professional 

orientation of teachers and awareness of their individuality and personal resources in the process 

of choosing a future profession; development of internal creative potential and individual 

abilities of students through artistic and decorative arts 

 

  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты халқымыз ҥшін стратегиялық мҽні зор 

бағдарламалық еңбегінде бірқатар маңызды міндеттерге, Қазақ елінің болашағын 

кемелдендіруге қатысты ҿзекті мҽселелерге баса назар аударылғаны мҽлім. Мҧнда ол 

басты мақсатымыз – ҽлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу ҥшін санамыз 

ісімізден озып жҥруі, яғни ой-сана кҥнделікті ҿмір талабына сай рухани тҧрғыда 

жаңғырып отыруы қажет екенін, бҧл еліміздегі саяси жҽне экономикалық жаңаруларды 

толықтырып қана қоймай, солардың ҿзегіне айналуы керектігін ерекше 

ескертті.  Болашақты гҥлдендіріп, тҽуелсіздікті нығайтатын ҧрпақ алдымен рухани ҧлттық 

тҽрбие нҽрімен сусындауы қажет. Рухани байлық, ең алдымен, ҽр халықтың ҧлттық ҽдет-

салты, ҽдебиеті, мҽдениеті, ҿнері, шыққан тҥп-тамырында жататыны белгілі. Сол ҧлттың 

байлықты бҥкіл адамзаттың ҿз ҧрпағын тҽрбиелеудегі, білім берудегі озық 

ҧстанымдарымен байланыстыра отырып, ҽр баланың қабілетін, талантын ашу, ҿзіне-ҿзінің 

сенімін нығайтып, ҿзіне-ҿзінің жол ашуына тҥрткі жасау. Міне, бҥгінгі білім беру, тҽрбие 

ісінің басты міндеті осы… Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі 

мен дағдысын емес, оның тҧлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Ендеше, 

тҽрбие – ауадай қажет. Иҽ, егеменді еліміздің жарқын болашағы болар жас ҧрпаққа терең 

мазмҧнды білім беру мен ҧлтын сҥйер патриот азамат етіп тҽрбиелеу – бҥгінгі алға қойған 

басты міндет. Ертеңгі ел тізгінін ҧстар азаматтар – бҥгінгі мектеп оқушысы. Жас ҧрпақ 

тҽрбиесі қай заманда болмасын уақыт сҿресінен тҥскен емес.  Рухани жаңғыру  аясында 

жаңаша бағытта тҽрбие беру біздің мақсатымыз. Адам баласының ғҧмырындағы 

кҿнермейтін, ажырамайтын баға жетпес қҧндылық, бала тҽрбиелеу мҽселесінің негізгі 

ҿзегі – ҿмір тҽжірибесі, ҿз халқының ҽдет-ғҧрпы болып саналады. 
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  «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының «Тҽрбие жҽне 

білім» кіші бағдарламасының мақсатына сҥйене отыра мектептің тҽрбие мақсатына 

айналдырдық – біртҧтас ҧлттың бҽсекеге қабілетті, сындарлы, кҥшті, шығармашылық, 

патриот жҽне белсенді тҧлғасын қалыптастыру, жетістікті болашақтың іргетасы тҽрбие 

мен білім беру ғҧрпы болып табылады. 

«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының «Тҽрбие жҽне 

білім» кіші бағдарламасының мақсатына сҥйене отыра мектептің тҽрбие мақсатына 

айналдырдық - біртҧтас ҧлттың бҽсекеге қабілетті, сындарлы, кҥшті, шығармашылық, 

патриот жҽне белсенді тҧлғасын қалыптастыру, жетістікті болашақтың іргетасы тҽрбие 

мен білім беру ғҧрпы болып табылады. 

  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының алты бағытымен 

белгіленген қоғамдық сананы жетілдіру аясында Қазақстанның болашағы – балалар мен 

жастарды, адами капиталды одан ҽрі дамыту қажет; 

– білім берудің барлық деңгейлеріндегі тҽрбие процесінде Мемлекет басшысының 

«Ҧлы даланың жеті қыры» тҧжырымдамалық мақаласында белгіленген «Ҧлы даланың 

жеті қырын» жҥзеге асырған маңызды; 

– НЗМ тҽжірибесін таратуды ескере отырып, тҽрбие жҧмысын іске асыратын 

педагогтер штатының іс-ҽрекет ҥлгісі туралы ҧғымды, басқарушылық менеджмент 

деңгейлерін арттыру ҥшін басқарушылық ҥлгілерін жаңарту мен тҽжірибені тарату 

мҽселелерін кеңейту; 

– практикалық ынтымақтастық тетгігі мен балалардың қоғамдық ҧйымдарының, 

мектептегі ҿзін-ҿзі басқару мен волонтерлік қозғалыстардың, мектеп жҽне ата-ана 

қоғамының ҿзара іс-қимылын талап етеді; 

– білім берудің жаңа сапасы тҧрғысынан жас ҧрпақты ғылыми-зерттеу жҽне 

ҿндірістік-технологиялық ортаға енгізген маңызды; 

– білім алушылардың салауатты ҿмір салтын қалыптастыру бойынша тҽрбие 

жҧмысын жетілдірудің: білім алушылар денсаулығының барлық аспектілерінде 

(моральдық, дене бітімдік, психикалық, ҽлеуметтік) жҥйелік тҿмендеуі бар: кҽмелетке 

толмаған қҧқық бҧзушылықтың ҧлғаюы; алкоголь, темекі, есірткіні теріс пиғылда 

пайдалану; ҿзіне-ҿзі қол жҧмсау оқиғаларының кҿбеюі; ерте жыныстық қатынас; ҽртҥрлі 

сенімдегі діни нанымдарының ҿсуі жҽне т.б. маңызды мҽселе болып қала бермек. 

 Білім алушылар денсаулығының (80-85%) тҿмендеуі аталған аспектілерде 

Қазақстанның білім беру жҥйесіндегі қазіргі дағдарыстың жақын болашақта ҧлт 

денсаулығына ҽсер етпейтінін кҿрсетеді; оның интеллектуалды ҽлеуеті, бҽсекеге 

қабілеттілігі, тҧтастай алғанда елдің ҧлттық қауіпсіздігі болып табылады.Білім алушылар 

денсаулығының тҿмендеуінің негізгі себептері оқушылардың білім беру жҽне ақпараттық 

жҥктемесінің жоғарылығы, мҧғалімнің оқушыларға психологиялық қысымы, 

мҧғалімдердің денсаулығын сақтау технологиясының жетіспеушілігі, тҧтастай алғанда 

мҧғалімдердің психологиялық-педагогикалық дайындығының тҿмен деңгейі. 

Бізге кҿп жылдар бойы мектепте қалыптасқан кемшіліктерді жоюдың жаңа тҽжірибесі 

қажет.Білім беру жҥйесіне жаңа міндеттер қойылуы тиіс. Олар: «Рухани жаңғыру» 

қоғамдық санасын жаңғыртудың негізгі бағыттары тҧрғысынан адам мен тҧлға ретінде 

адамның жеке басы мен субъекті ретінде ҿсіп келе жатқан тҧлғаны дамыту процесі. 

 Ҽлемдік білім беру кеңістігінде баланың жеке басына шаққандағы білім беру 

мазмҧнын жаңартудың басты бағыты болып табылады. Ол ҿзін-ҿзі бағалау мен жеке 

тҧлғаның қоғамдық беделін қалыптастыруды кҿздейді. Алдыңғы қатарлы мектепті 

бітіруші ҿзін дамыған қоғамда ҿмір сҥруге дайын жҽне қоғамды дамытуға қабілетті болуы 

керек. 

 Бҥгінде аксиома болуы тиіс - бҽсекеге қабілетті адам капиталы бар, Жалпыға Ортақ 

Еңбек Қоғамына барар жол, ҿмірдің мҥлдем басқа сапасына жол - ҧлттың рухани жҽне 

моральдық жаңғыруы, қазіргі заманғы жастардың қоғамдық санасын жаңғырту, білім беру 

ҧйымдарының оқу тҽрбие процесін ізгілендіру арқылы ғана мҥмкін.Білім алушылардың 
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бҧл қасиеті қазіргі заманғы жағдайда интеллектуалдық даму қажеттілігін сезіну, бҽсекеге 

қабілеттілік, креативті жҽне ҧлттық ҿзіндік санасы мен сыни ойлауы жоғары деңгейде 

дамыған дені сау тҧлға ретінде кҿрінген, ҿзін-ҿзі жетілдіруде, ҿзін-ҿзі дамытуда, ҿзіндік 

сенімі бар талаптары анық кҿрініс тапқан, ҥш жҽне одан да кҿп тілді меңгерген, тіл 

табысқыш, топпен жҧмыс жасай алатын, жаңа білімдерді меңгеруге дайын, оларды сыни 

ойлай алатын, компьютерлік жҽне цифрлық сауаттылық ҥшін қандайда бір мҽселе 

туындаған жағдайда, қалыпты емес жағдайларда жаңадан меңгерген білімдерін 

(функционалдық сауаттылық) тиімді қолдана алатын кҿшбасшылық қасиетке ие, ҿзіндік 

кҥшін жетілдіруді шебер қолдана алатын тҧлға. Ҧлттық ерекшеліктің қалыптасуы білім 

алушылардың халықтың тарихын, қазақ халқының ҽдет-ғҧрыптары мен салт-дҽстҥрлерін, 

мемлекет ретінде қазақ тілін ҧлттық сҽйкестіктің негізгі элементі – ҧлттың мҽдени коды 

ретінде («егер халық ҿз мҽдениетін жоғалтса, халық жойылады»), ҧлттық сананың 

базалық элементі ретінде, рухани қазақстандықтардың барлық ҧрпақтарының бірлік пен 

тҧтас Қазақстан халқының ҧрпақ («Қазақстан – ортақ ҥйіміз») жалғастығының 

сабақтастығы ретінде; тҿзімділік пен гуманизм негізінде бірге тҧратын барлық халықтар 

мен ҧлттардың тілін, тарихын, дҽстҥрлерін, ҽдет-ғҧрыптарын жҽне ҧлттық мҽдениетін 

қҧрметтеуге барлық қазақстандықтардың қабілеті мен дайындығы; тҥрлі мҽдени мҧраны 

іздеу мақсатында этникааралық, конфессияаралық жҽне мҽдениетаралық диалогқа дайын 

болу, қазақ жерінде бейбітшілікті, тыныштықты жҽне зорлық-зомбылықтан сақтайтын 

жалпы адами қҧндылықтарды (ҿмір, еркіндік, бейбітшілік, ар-ҧждан, сенім, махаббат, 

бақыт, денсаулық) сақтау қабілеті мен қажеттілігін меңгерумен байланысты. 

 Бҥгінгі таңдағы Қазақстан жайында оқушылардың рухани азаматтық сезімін 

қалыптастырудың, адамгершілікке негізделген ҧлтаралық береке, бірлікті, 

ынтымақтастықты, бейбітшілікті нығайтудың маңызы зор. Осыған байланысты оқу- 

тҽрбие ҥрдісінде оқушыларды отансҥйгіштікке, ерлікке, адалдыққа, елін, жерін қорғауға, 

шыншылдыққа тҽрбиелеу қажет. Қазіргі жағдайда рухани - азаматтық тҽрбиенің ҿлшемдік 

кҿрсеткіштері: 

Ҿзін-ҿзі мемлекеттің азаматы ретінде сезінуі; 

Отанына деген сҥйіспеншілік сезімінің болуы; 

Мемлекеттік рҽміздер мен халықтың дҽстҥрлерін білу; 

Халықтың ҿткен тарихын білудің қажеттілігі; 

Қазақ халқының ҽдет-ғҧрыптарын сақтау, мҽдениеті мен дҽстҥрлерін зерделеу 

қажеттілігі болып табылады. 

 Тҧлғаны рухани-азаматтыққа тҽрбиелеудің маңызы зор екенін осыдан кҿруге 

болады. Адамгершілік тҽрбиенің, адам бойында осы жақсы қасиеттердің болуы, жанҧяға, 

ҿскен ортасына байланысты. Бала ісінің дҧрыс екенін қоштап, оң бағыт беріп, теріс жерін 

дереу жҿндеп, демеп жіберу ата - ана мен тҽрбиешіге жҥктелер міндет. ―Адам бойында 

жақсы қасиеттер кҿп болса, оған бақ та, бақытта қонады‖ деген сҿзге сҥйенсек, жағымсыз 

қылық - қасиеттер болса одан арылту қажет. Кҿптеген қайырымды істер жасап, жақсы 

мінез - қҧлықтарды ҿн бойыңа жинап, ақылдылық танытсаң, міне  адамшылдық болғаны.  

Қорыта келгенде, уақыт талабынан туындап, білім беру жҥйесінде болып жатқан 

ҿзгерістер баланы тҽрбиелеу осы заман талабына сай ҥйлесімді деңгейді қайта қҧруды 

міндеттейді. 
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«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» АТТЫ 

 БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ СЫР СИПАТЫ 

 

АЛДЫШЕВА Г.Б. 

 Тҧрар Рысқҧлов атындағы №20 жалпы орта білім беретін мектебінің орыс тілі мен 

ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі, Қазақстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

Резюме. Мы не можем разделить судьбу нации и судьбу поколений. Если поколение 

не растет, то труд уходит в прошлое. Мы-это те поколения, чье видение завтрашнего дня 

созвучно эпохе, созвучно времени, с мыслью о том, что мы должны помнить о старом 

силосе, помнить о большой преемственности, о новых традициях в развитии жизни. 

         Summary. We cannot share the fate of the nation and the fate of generations. If the 

generation does not grow, then labor becomes a thing of the past. We are those generations 

whose vision of tomorrow is consonant with the era, consonant with the time, with the idea that 

we must remember the old silo, remember the great continuity, the new traditions in the 

development of life. 

 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында елді рухани 

жаңғырту жайын қозғады. Болашақта ҧлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен 

емес, адамдарының бҽсекелік қабілетімен айқындалатынын айта келе, табысты болудың 

ең іргелі факторы  білім екендігін, қҧндылықтар жҥйесінде де білімді бҽрінен биік қоятын 

ҧлттың табысқа жететіндігіне кеңінен тоқталған еді. Бҥгінгі кҥнде біз ерекше 

жылдамдықпен айналамызда ҿзгеріп жатқан уақыт, кҿзқарас, технологиялардың куҽсі 

болып жҥрміз. Елбасымыз айтқандай, «Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – 

ҽлемдегі ең дамыған мемлекеттердің озық технологияларын молынан барлық салада 

қолданамыз. Яғни, солар шығарған кҿлікті мінеміз, сапалы тауарды тҧтынамыз. 

Дҥниежҥзілік деңгейде бҽсекелестікке сай болу ҥшін білімнің салтанат қҧруы аса қажет 

екендігін Президент ерекше айтуда. «Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – 

ҽлемдегі ең дамыған мемлекеттердің озық технологияларын молынан барлық салада 

қолданамыз. Яғни, солар шығарған кҿлікті мінеміз, сапалы тауарды тҧтынамыз. Енді 

оларды ҿзіміздің де ҿндіретін уақытымз жетті. Солҥшін, барлықсалада да сауатты, жан-

жақтымамандарқажет. Халықаралық деңгейдегі білімнің басты ерекшелігі – кҥшті 

нарықтық бҽсекеге қажет кадр даярлау. Білім мен ғылым аса зор ҿндіргіш кҥш 

болғандықтан, ҽлемдік жаңа идеология білім кҥшіне сҥйенеді. Білімсіз кҽсіпті игере 

алмаймыз, ал кҽсіпсіз бҥгінгі нарықта ҿз орнымызды таба алмаймыз. 

Бҥгінгі жастар бір емес, бірнеше мамандықты игерсе кҿптік етпейді. Қазір уақыт 

жылдам. Тез білім алып, тез мамандықты игермесе, нарық бҥгін игерген 

мамандығымызды ертең жойып жіберері анық. Таяу онжылдық уақытта қазіргі 

кҽсіптердің жартысына жуығы жойылып кетуі ҽбден мҥмкін. Қоғам да, нарық та, кҿзқарас 

та жаңарып тҧратын мезгіл туды. Бір мамандық иесінен гҿрі сан кҽсіптің иесі болу кҥн 

тҽртібінде тҧр. Ҿмір бойы оқып, ізденетін сҽт те келді. «Ҿмір сҥру ҥшін ҿзгере білу керек» 

деп Президент айтқандай, тоқтаған, бір орнында тҧрған артта қалады. Іс-ҽрекетсіз, 

жоспарсыз отырған адам ҽуелі қиыншылыққа, содан соң дағдарысқа ҧшырайды. Таяу 
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онжылдық уақытта қазіргі кҽсіптердің жартысына жуығы жойылып кетуі ҽбден мҥмкін. 

Елбасы айтқандай, бҧл жағдайда кҽсібін неғҧрлым қиналмай, жеңіл ҿзгертуге қабілетті, 

білімді адамдар ғана табысқа жетеді. 

Қазақстан  Республикасының тҽуелсіз мемлекет мҽртебесіне ие болуы, білім беру 

жҽне мемлекеттік жастар саясаты туралы заңдардың қабылдануы жастар 

тҽрбиесі  мҽселесіне жаңаша ойлаумен қарауды талап етеді. Қазақстан  Республикасының 

орта білімді дамыту тҧжырымдамасында «Тҽрбие ҥрдісінде қазақстандық патриотизм, 

гуманизм, адамгершілік идеяларын қалыптастыру негізінде қҧру керек» деп баса кҿрсетті. 

Бала бойына адамгершілік  тҽрбиесін сіңіру мақсатында жалпы педагогтардың іс-

тҽжірибесінде қолданылып жҥргені бҽрімізге аян.  Еліміздің ертеңі, ҧлтымыздың 

болашағы – бҥгінгі мектеп қабырғасында отырған бҥлдіршіндер екені мҽлім. Олардың 

қамын ойлау баршамыздың парызымыз.  Кез- келген мектептің мақсаты мен 

мҧраты  ҿркениетті елдердің қатарынан кҿріну, жер мен жер байлықтарын ысырапқа 

салмай игере білетін ҧрпақ тҽрбиелеу.  Ол ҥшін бҥгінгі жас ҧрпаққа сапалы білім мен 

саналы тҽрбие бере отырып, елдің ҿткенін, ҧлттың тарихын, мҽдениетін, салт-дҽстҥрін, 

табиғат ерекшеліктерін етене таныстыру қажет. 

    Ҧрпаққа берілетін ең ҿзекті идеясына халықтың адами қасиеттері тҧғыр болуы тиіс.  

Қай халық болсын ҿзіне ғана дараланып тҧратын ерекшелігінің бірі - тҽрбие.  Тҽрбие - 

мҽңгілік жҽне адамзаттық. Бҧл ерекшеліктер ғасырдан ғасырға,  ҧрпақтан ҧрпаққа мирасқа 

қалып отырады. Осы заманғы адамгершілік тҽрбиесі  жекелеген бағыттарға емес, 

адамгершілік қҧндылықтарға негізделеді.  Адам - ең ҽуелі адамгершілігімен, парасатының 

биіктігімен кҿрікті.  Мҽдениет жоғары адам айналасындағылармен қарапайым қарым-

қатынаста болады. 

      Адамгершілік тақырыбы – мҽңгілік.  Жас ҧрпақтың бойына адамгершілік 

қасиеттерді сіңіру ата - ана мен ҧстаздардың басты міндеті. Адамгершілік ҽр адамға тҽн 

асыл қасиеттер.  Адамгершіліктің қайнар бҧлағы - халқында, отбасында, олардың 

ҿнерлерінде, ҽдет - ғҧрпында.  Ҽр адам адамгершілікті кҥнделікті тҧрмыс - тіршілігінен, 

ҿзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. 

          Бҥгінгі таңдағы Қазақстан жайында оқушылардың рухани азаматтық сезімін 

қалыптастырудың, адамгершілікке негізделген ҧлтаралық береке, бірлікті, 

ынтымақтастықты, бейбітшілікті нығайтудың маңызы зор. Осыған  байланысты оқу- 

тҽрбие ҥрдісінде оқушыларды отансҥйгіштікке, ерлікке, адалдыққа, елін, жерін қорғауға, 

шыншылдыққа тҽрбиелеу қажет. Қазіргі жағдайда рухани - азаматтық тҽрбиенің ҿлшемдік 

кҿрсеткіштері: 

Тҧлғаны рухани – азаматтыққа тҽрбиелеудің маңызы зор екенін осыдан кҿруге 

болады.  Адамгершілік тҽрбиенің, адам бойында осы жақсы қасиеттердің болуы, жанҧяға, 

ҿскен ортасына байланысты. Бала ісінің дҧрыс екенін қоштап,  оң бағыт беріп, теріс жерін 

дереу жҿндеп, демеп жіберу ата - ана мен тҽрбиешіге жҥктелер міндет. ―Адам бойында 

жақсы қасиеттер кҿп болса, оған бақ та, бақытта қонады‖  деген сҿзге сҥйенсек, жағымсыз 

қылық - қасиеттер болса одан арылту қажет.  Кҿптеген қайырымды істер жасап, жақсы 

мінез - қҧлықтарды ҿн бойыңа жинап, ақылдылық танытсаң, міне адамшылдық болғаны. 

 «Ҧлттық рухани жаңғыру» жобасының мақсат-міндеттері: 

Бҧл жобаның мақсаты – мҽдени бірегейлікті жаңғырту, ҧлттық қҧндылықтарды 

насихаттау арқылы қоғамның мҽдени деңгейін, талғамын жҽне рухын кҿтеру. Бҧл жоба 

негізінен 3 бағыттан жҽне 7 міндеттен тҧрады. Жоба аясында 66 ауқымды іс-шара ҿткізу 

жоспарланған. Атап айтсақ, бірінші бағыт – Елбасының «Рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында кҿрініс тапқан қҧндылықтарды одан ҽрі дамыту жҽне 

мемлекеттік тілдің мҽртебесін кҿтеру. Кез-келген ҧлттың рухани жаңғыруы – оның ана 

тілінен басталуы керек. Біз қазір мемлекеттік тілді бала-бақша мен мектеп жасынан 

балаларға ҥйрету бойынша кҿптеген жобаны бастадық. Себебі ертеңгі қоғамның бейнесі – 

бҥгінгі ҧрпақ тҽрбиесіндегі кҿп дҥниеге байланысты. Сонымен қатар «Ҧлттық тҽрбие», 

«Кемел болашақ»,  «Ҧлағатты ҧрпақ» сияқты жобаларды қолға алып отырмыз. Жалпы 
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2025 жылға дейін мҽдени тҽрбиеге қатысты жобалармен мектеп оқушыларын 100 пайыз 

қамту мақсатын қойдық. Екінші маңызды міндет – мемлекеттік тілдің қолдану аясын 

кеңейту. Мемлекеттік тілге деген қҧрмет – отбасындағы тҽрбиеден жҽне балабақша мен 

мектептен басталуы керек. Сондықта, бҧл мҽселеде бірқатар ауқымды жобалар 

қарастырылып отыр. Атап айтқанда, қазақ тілін оқыту бойынша инновациялық ІТ-ҿнімдер 

шығару, орта білім берудің тілге қатысты бағдарламаларына ҿзгерістер енгізу, техникалық 

жҽне кҽсіптік колледждерде, ЖОО-да қазақ тіліндегі оқулықтардың жеткілікті болуын 

қамтамасыз ету жҽне т.б.Бір сҿзбен айтқанда, мақсатымыз – қазақтілін тек тҧрмыстық 

қарым-қатынаста ғана емес, ғылым мен білімнің, бизнес пен ҽлеуметтің тіліне айналдыру. 

Бҧл бағытта Білім жҽне ғылым Министрлігімен бірігіп ауқымды жобалар іске асатын 

болады. Қоғамның мҽдени деңгейін кҿтеріп, ҿскелең ҧрпақтың  шығармашылық жҽне 

зияткерлік ҽлеуетін дамыту бойынша жалпы 38 жоба қарастырылып отыр, – деді ол. 

Департамент басшысының айтуынша, жобаның екінші бағыты «Ел Рухы» деп 

аталады. Ол 5 нақты кҿрсеткіш пен 13 іс-шарадан тҧрады. Бҧл бағытқа мҽдениет жҽне 

спорт министрлігі жауапты. Негізгі мақсат – мҽдениет саласындағы қызметтердің 

қарапайым халыққа қолжетімділігін арттыру, отандық мҽдени ҿнімдерді одан ары дамыту. 

Бҧл бағыт бойынша елімізде 2025 жылға дейін мҽдени нысандардағы 

инфрақҧрылымды дамыту, жаңа мҽдени нысандарын салу кҿзделген. Бҧл мақсатта жалпы 

250 жаңа мҽдениет объектісі салынып, 1200 ғимаратқа кҥрделі жҿндеу жҥргізіледі. 

Алдағы уақытта осы мҽдени нысандарындағы қызметтердің халыққа, соның ішінде 

алыс ауыл тҧрғындарына қолжетімділігін 92,5 пайызға арттыру, сондай-ақ, еліміздегі 

тарихи-мҽдени ескерткіштерді ЮНЕСКО-ның мҽдение мҧра тізіміне енгізу жҧмысы да 

жалғасады. Ал отандық мҽдени ҿнімдерді қолдау бойынша биыл кинопрокаттағы отандық 

фильмдердің ҥлесін 25 пайызға дейін арттыру жоспарлануда. Елімізде «ҚазақАнимация» 

шығармашылық бірлестігі қҧрылатын болады. Оның базасында 40 анимациялық фильм 

шығару, осы саладағы 150 шығармашылық жобаға байқаулар, фестивальдар, мемлекеттік 

тапсырыс тҥрінде нақты қолдау кҿрсету кҿзделіп отыр, – дейді ол. 

Ҧлттық жобаның ҥшінші бағыты – жастардың жаңа мҥмкіндіктеріне жол ашатын 

«Тҽуелсіздік ҧрпақтары» жобасын жҥзеге асыру. Бҧл бағыт жастардың рухани кемелденіп, 

кҽсіби жетілуін кҿздейтін ҥш ауқымды міндетті қамтиды. Атап айтқанда, 2025 жылға 

дейін жастардың базалық сҧраныстарын шешу, яғни, сапалы жҽне қолжетімді білім беру, 

жҧмысқа орналастыру жҽне тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету, жастардың жан-жақты 

дамуына қҧқықтық жағдайлар жасап, рухани-адамгершілік жҽне отбасылық 

қҧндылықтарға баулу, жастарды қоғамдық пайдалы істерге тартып, бҽсекеге қабілетті 

ҧрпақ тҽрбиесіне жаңа мҥмкіндіктер ашу мҽселелерін шешу кҿзделуде. 

 Бҧл мҽселелерді шешу ҥшін 15 ҥлкен жоба қолға алынып, нҽтижесінде 8 нақты 

кҿрсеткішке жететін боламыз. Аталған жҧмыстардың нҽтижесінде кемінде 800 мың 

жастарды тҧрғын ҥй жинақ жҥйесімен қамту, тҧрғын ҥй бағдарламаларындағы жас 

отбасылардың ҥлесін 25 пайызға дейін жеткізу, жастардың ҽлеуметтік қызметтерімен бір 

миллион адамға дейін қамту, іс бастап жатқан жастардың ғылым, ақпараттық 

технологиялар, медиа, бизнес, стартап-жобаларын қолдау мақсатында «Тҽуелсіздік 

ҧрпақтары» аясында 150 грант бҿлу, Eljastary мобильді қосымшасы арқылы жастарды 

мемлекеттік қолдау бойынша ақпаратпен қамтамасыз ету кҿзделіп отыр. Қорыта  

келгенде, уақыт талабынан туындап, білім беру жҥйесінде болып жатқан ҿзгерістер 

баланы тҽрбиелеу осы заман талабына сай ҥйлесімді деңгейді қайта қҧруды міндеттейді. 
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ҦЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ЖАҢАША БАҒЫТТАР 

 

НАРМАГАНБЕТОВА Ж.Ж. 

Тҧрар Рысқҧлов атындағы №20 жалпы орта білім беретін мектебінің 

бастауыш сынып  мҧғалімі, Қазақстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

 

«Балаларға білім берумен, тҽрбиелеумен мҧғалімнің қызметі 

тҽмҽм болмайды. Ол балаларды тҽрбиелеуге, ҥгіттеуге 

міндетті, басқаша айтқанда, мҧғалім қарапайым қызметкер 

емес, ол шҽкіртінің алдағы ҿмірін ҿз басынан кешірген 

тҽжірибесіне таянып, оларға келешекте ҿмірде аяғын шалыс 

басып, соққы жеп ҿкінбеске кҥні бҧрын сақтандыратын 

қорғаушысы, қамқоры». 

                                                                                         Ж.Аймауытов  

 

Резюме. Необходимо духовное возрождение и в сфере образования. Это то, что 

проявляется благодаря квалификации и знаниям преподавателя. Только преподаватель, 

который сам модернизируется, сам меняется, совершенствует свое профессиональное 

мастерство, может внести свой вклад в духовное возрождение. 

         Summary. A spiritual revival is also needed in the field of education. This is something 

that manifests itself thanks to the qualifications and knowledge of the teacher. Only a teacher 

who modernizes himself, changes himself, improves his professional skills, can contribute to 

spiritual rebirth. 

 

Тҽуелсіздік алған жылдар ішінде егемен еліміздің, қоғамымыздың ҽлеуметтік-

саяси жҽне басқа да салаларында тҥбегейлі ҿзгерістер болып жатыр. Соның бірі — білім 

беру саласы. Қай кезеңде болмасын жас ҧрпаққа білім мен тҽрбие беру 

қоғам алдындағы ең маңызды, жауапты, іс болып қала береді. Сондықтан мемлекетіміздің 

даму, жаңару жолындағы жаңалықтары мен тҥрлі ҿзгерістері еліміздің білім беру 

саласынада ҿз ҽсерін тигізуде. Бҥкіл ҽлемдік білім беру кеңістігіне ҧмтылыстар, 

қоғам дамуындағы қалыптасып отырған жаңа жағдайлар, тыңнан туындаған мҽселелер, 

ҿзгеріп жатқан ҿмірге бейімделу қажеттігін туындатып отыр. Қай елде, қай кезде 

болмасын,бала тҽрбиесін ерекше дамытушы да,ілгері апарушы да – балалар, яғни бҥгінгі 

ҧрпақ–ертеңгі елдің болашағы. Отбасы мен мектеп, ата-ана мен педагогтер қарым-

қатынасы мҽселелері бҥгінгі жағдайда маңызды болып отыр, ҿйткені ҽр оқушының тҧлға 

болып қалыптасуы, ҿскелең ҧрпақтың дамуы мен тҽрбиесінің табысты болуы кҿптеген 

жағдайда нақ осы мҽселелерді шешуге байланысты. Осы заманғы мектеп бҧрын-соңды 

болмаған отбасы қолдауын қажет етеді. 

Бҥгінде педагогтің ата-анамен жҧмысы оларды оқу-тҽрбие ҥрдісіне белсенді тарта 

отырып, ынтымақтасуынсыз жҥргізілуі мҥмкін емес.  Ҧзақ уақыт бойы мектеп – негізгі 

тҽрбиеші, ал отбасы оның кҿмекшісі жҽне одақтасы деп саналып келгені даусыз. Іс 

жҥзінде отбасы тҽрбиесі ата-ана бақыты мен ізгіліктің жҽне барлық тҽрбие бастауының 

негізі болып табылады."Білім мен тҽрбие – егіз ҧғым. Осы екі ҧғым ажырамай 

қарастырылғанда ғана толық мақсатын аша алады. Осы орайда,баланы жаңа ҿсіп келе 

жатқан жас шыбыққа теңеп, оның ҿсуі ҥшін, не қажет екенін тҥсіндіру ҥшін білім мен 

тҽрбиенің берілуін табиғаттағы жылудың айналым процесімен кҿрсетуге болады."Осы 

жас шыбық жайқалып ҿсуі ҥшін,ҽрине, оған кҥн, кҥн сҽулесінің жылуы, су, ауа 

қажет."Ата-ана ҽрқашан балаға ҥлгі болады. Сондықтан бала тҽрбиесіне мектеп 

тарапынан ықпал ету ҥшін ата-анамен тығыз байланыста болу маңызды. Ал,мектеп-
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ҿскелең ҧрпақты тҽрбиелеу жҥйесіндегі шешуші буын. Оның жас ҧрпақты тҽрбиелеудегі 

ролі ҿте зор. Еліміздің бҥкіл жастары мектеп арқылы ҿмірге жолдама алады. Мектеп еш 

уақытта отбасынан, қоғамнан бҿлініп, ҿз бетінше жеке автономиялық мекеме болған 

емес,сондықтан оның іс-ҽрекеті отбасымен,жҧртшылықпен, еңбек ҧжымдарымен тығыз 

байланысты. Міне, мектептің ҥлкен тҽрбиелік функциясы осында. 

Ҽрбір оқу жылы біздің елімізде белгілі бір жаңалықтарды енгізеді, бҧл қазақстандық 

білім берудегі елеулі ҿзгерістерге ықпал етеді. Білім мазмҧнын жаңартуда оның 

функционалдық рҿлі арта тҥседі. Бҥгін білім беру саласының барлық мҽселелері мен 

мақсаттары «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырумен байланысты. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жҥзеге асыру аясында «Тҽрбие жҽне білім» кіші 

бағдарламасының базалық бағыттары жҥзеге асырылады. Бҽсекелес тҧлғаны – елді 

сҥйетін оның ҿркендеуіне еңбек ететін, туған ауыл мектебіне кҿмек кҿрсететін азаматты 

қалыптастыру ҥшін қауымға ҿз қызметін бағыттау қажет. Сонда ғана қоғамның сана-

сезімі жаңалыққа бет бҧрады. 

Егер осыған дейін білім саласында басты мақсат оқушыға нақты білім, ғылым 

негіздерін оқыту болса, қазір елжандылыққа, адамгершілігі рухани жағынан қалыптасқан, 

қҧзыретті жеке тҧлға, рухы биік патриот етіп тҽрбиелеу басты мҽселе екенін естен 

шығармауымыз қажет. 

Тҽрбие – ҽрбір мҧғалімнің рухани-практикалық қызметі болып табылып, оның 

кҽсіби кҥші тҥрлі салаларда ҿзектен ҿтіп, шығармашылықпен, ізденіспен, қажетті 

дағдылармен, жаңа білімдермен қатар ілесіп келеді. Тҽрбие тҽжірибесін басшылыққа алса, 

білім беру саласын реформалау қисынында мектеп директорларының тҽрбие ісі жҿніндегі 

орынбасарларына бҽсекеге қабілеттілік; прагматизм, ҧлттық бірегейлікті сақтау, білімнің 

салтанат қҧруы, Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы, сананың 

ашықтығы деген заманауи критерийлерге сай тҽрбиелік іс-шараны модельдеу мен 

ҽзірлеуде ҽдістемелік қажеттілік керек. Бҧл дегеніміз, біздің міндетіміз тҽрбиелік процес 

ҧйымдастырушыларына осы саладағы зерттеушілік ізденісіне қосылуда кҿмек кҿрсету, 

педагог тҽрбиеші айқындамасынан ҧйымдастырылып отырған іс-шараны қҧруға 

шығармашылықпен келіп, оны тҥзетіп, жағдайына жетуі, тҽрбиелік іс-шараның 

критерийлер жҥйесін сипаттауда екенін кҿрсетіп отыр. 

Іс-шараның табысты ҿтуіндегі шарттардың бірі – сынып жетекшісінің барлық іске 

асырылып отырған ҿзгерістердің маңыздылығын ҧғынуында, олардың ҿзінің ҽрекетін 

тҽрбиелік процестің шеңберінде талдауы. 

Жаңартылған мектептің жағдайында тҽрбиелік іс-шараның рҿлі ҽсіресе арта тҥседі, 

ҿйткені, ересектер мен балалар бастамасы жағынан тең серіктестер ретінде танылып, 

бірлесе ҽрекет етеді. Бос уақыттағы тҽрбиелік іс-шараларға қатысу балалар жҽне ересектер 

ҧжымдарын біріктіруге кҿмектеседі. 

Осындай іс-шаралардың ҽлеуеті ҥлкен ағартушы, танымдылық, шығармашылық 

мҥмкіндіктеріне ие, олардың игерілуі бос уақыттың мазмҧны мен қҧрылымын байытып, 

жалпы мҽдениетті дамытады. 

«Рухани жаңғыру» критерийлері бойынша білім беру ҧйымдарында жоспарланатын 

тҽрбиелік іс-шаралар ҥш деңгей бойынша оқушылардың дамуымен теңдестіріледі.Бірінші 

деңгей – мектеп оқушыларының ҽлеуметтік білім алуы жҽне ҽлеуметтік шынайылық мен 

кҥнделікті ҿмірді алғаш тҥсінуі. 

Екінші деңгей – мектеп оқушыларының қоғамның негізгі қҧндылықтарына (адам, 

отбасы, Отан, табиғат, ҽлем, білім, еңбек, мҽдениет) жанашырлық жҽне позитивті қарым-

қатынас тҽжірибесіне ие болу, жалпы ҽлеуметтік шынайылылыққа деген қҧнды қарым-

қатынас. 

Ҥшінші деңгей – білім алушылардың ҿз бетінше қоғамдық іс-ҽрекет тҽжірибесіне ие 

болуы. 

Қорыта айтқанда, еліміздің болашағы қандай болатыны балаларымыздың бойына 

қандай тҽрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты. 
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Тҧңғыш елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласы шыққалы бері 

барлық жағынан рухани жаңғыру жҥйесі қолға алынғаны белгілі.  Білім саласына да 

рухани жаңғыру керек. Ол дегеніміз оқытушының біліктілігі мен білімінің арқасында 

кҿрінетін дҥние. Ҿзі жаңғырып, ҿзі ҿзгеріп, ҿзінің кҽсіби шеберлігін арттырып отырған 

оқытушы ғана рухани жаңғыруға сай білім нҽрін қҧя алады. 

ХХ ғасырдың ірі ҿкілі,белгілі ағартушы Ж.Аймауытов ҧстаз қызметін былай 

сипаттайды: «Балаларға білім берумен, тҽрбиелеумен мҧғалімнің қызметі тҽмҽм 

болмайды. Ол балаларды тҽрбиелеуге, ҥгіттеуге міндетті, басқаша айтқанда, мҧғалім 

қарапайым қызметкер емес, ол шҽкіртінің алдағы ҿмірін ҿз басынан кешірген 

тҽжірибесіне таянып, оларға келешекте ҿмірде аяғын шалыс басып, соққы жеп ҿкінбеске 

кҥні бҧрын сақтандыратын қорғаушысы, қамқоры». 

Оқу-тҽрбие ҥрдісін ҧйымшылдықпен жҥргізуде-оқытушы басты тҧлға болып 

табылатыны сҿзсіз. Осындай талапқа сай қызмет істеу ҥшін алдымен оқытушы ҿзінің 

теориялық жҽне ҽдістемелік білімін ҧдайы толықтырып, ҥздіксіз ізденуі, ҿз мамандығын 

барынша жетілдіру жҽне қызметі саласындағы жаңалықтар мен ҿз тҽжірибені ҥнемі 

пайдалануы тиіс. Сонда ғана оқытушы қызметі бҥгінгі кҥннің талабына сай болады. 

Ҥздіксіз іздену – бҥгінде оқытушыларға қойылып отырған басты талаптардың бірі. 

Оқытушы шеберлігінің негізгі кҿрсеткіштерінің бірі – ҽдістеме саласындағы ғылыми 

жаңалықтар мен озық тҽжірибені жетік игеру. Оларды ҿзінің кҥнделікті қызметінде 

пайдалана білу, осы орайдағы мҧғалімнің шығармашылық еңбегі, ең алдымен, сабақпен 

байланысты. Демек сапалы, тиімді ҽрі нҽтижелі жҥргізген ҽрбір сабақ – ҧстаздың 

тынымсыз еңбегінің айғағы. Бҧл жҥктелген міндеттен ауылдық жердегі білім ошақтары да 

тысқары қалған емес. Мектебімізде оздырылған ҽрбір шара тҧңғыш Елбасымыздың 

жариялаған осынау бағдарламасы аясында кҿрініс тауып отырды. 

Соның бір дҽлелі, ата-бабамыздан бері келе жатқан ҧлттық ойынды жаңғыртып, 

келешек ҧрпаққа насихаттау мақсатында  мектебімізде  асық ойнау бҧрышы 

ҧйымдастырылып, оқушыларымыз ҥзіліс кезіндегі уақыттарын тиімді пайдалануда. 

Сондай-ақ «Туған жер» бағдарламасы бойынша «100 ҽн, 100 кҥй» жобасымен 

мектебімізде соғылатын қоңырау ҥндері халқымыздың дҽулескер кҥйшілерінің 

кҥйлерімен алмастырылды. 

Қазіргі уақытта педагогика ғылымның бір ерекшелігі- білімгерлердің тҧлғалық 

дамуына бағытталған жаң оқыту технологияларын шығаруға ҧмтылуы.Жаңа 

педагогикалық технологияларға ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру 

технологиясы, мҽселелік оқыту технологиясы, тірек белгілері арқылы оқыту 

технологиясы, тҥсіндіре басқарып озат оқыту технологиясы, деңгейлік саралап оқыту 

технологиясы, міндетті нҽтижелерге негізделген саралап оқыту технологиясы, модулдік 

оқыту технологиясы жҽне жобалап оқыту технологиясы кіреді. 

Жаңа оқыту технологиясының негізгі мақсаты – білімгерді ҿз бетімен ізденуге 

ҥйрету, олардың танымдық жҽне шығармашылық икемділіктерін дамыту. Қазіргі кезде, 

тірек белгілері арқылы  оқыту технологиясы жиірек пайдаланылып жҥр. Мҧның мақсатты 

білім, білік, дағдыны қалыптастыру, оқытуды жежелдету. Тірек белгілері арқылы оқыту  

технологиясының  ерекшеліктеріне тоқталсақ: 

–  Ҥнемі қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, жоғары деңгейдегі қиыншылық, 

блокпен оқыту, тіректі қолдану; 

–  Жеке бағдарлы қарым-қатынас, ықпал; 

–  Ізгілік, еркімен оқыту; 

–  Ҽр білімгердің жобасының жариялылығы, тҥзетуге, ҿсуге, табысқа жетуге жағдай 

жасау 

Қазіргі таңда қоғам сҧранысын қанағаттандыру ҥшін білімді ғана емес, танымдық 

ізденісі жоғары деңгейдегі мамндарды даярлау қажет. Мҧндай мамандарды даярлау 

ҥшін,жаңа оқыту технологияларын кеңінен пайдалана отырып, жаңашылдық  деңгейдегі 

танымдық, ғылыми зерттеу жҧмыстарын жолға қоя отырып, оқытушы ҿзінің танымдық, 
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қҧзіреттілік білім мен біліктілігін арттырғанда ғана жаңғыртылған білімге сай мамандар 

дайындайды. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының іс-шараларын 

жҥзеге асыру жҧмысы оқу-біліммен, ғылыммен тығыз байланыста атқарылатын жҥйелі 

ҥдеріс. Мҧны кҥнделікті ҿмір тҽжірибесі кҿрсетіп келеді. 

  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.http://www.akorda.kz/ 

2.Кенжебеков Б. Маманның кҽсіби қҧзіреттілігінің теориялық негізі. Бастауыш  

мектеп 2006 ж,. № 7. 

3.Профессиональное развитие из опыта учителей. –Алматы, 2005ж. 

4.Ҽбілқасымова А.Е., Омарова Р.С. Мҧғалімдердің танымдық іздемпаздығын  

қалыптастыру негіздері. –Алматы, 2003ж. 
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ЖАҢАША БАҒЫТТАРДЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

НУРМАНОВА Э.Б. 

Тҧрар Рысқҧлов атындағы №20 жалпы орта білім беретін мектебінің 

бастауыш сынып  мҧғалімі, Қазақстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

 

«Мен кҿздеген жҧмыстарымыздың бҽрі дер уақытында 

жҽне барынша тиімді жҥзеге асарына сенімдімін. 

Мақсатқа жету ҥшін біздің санамыз ісімізден озып 

жҥруі, яғни одан бҧрын жаңғырып отыруы тиіс. Бҧл 

саяси жҽне экономикалық жаңғыруларды толықтырып 

қана қоймай, олардың ҿзегіне айналады». 

Н.Ҽ. Назарбаев 

 

Резюме. Программа "Рухани жаңғыру «разработана на основе статьи Главы 

государства» Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", опубликованной 

12 апреля 2017 года. В ней отражены основные цели нового исторического этапа развития 

нашей нации, а именно: сохранение и приумножение наших духовных и культурных 

ценностей, вхождение в число 30 развитых стран мира. Проекты, направленные на 

достижение этих целей, полностью отражены в программе. 

Summary. The program " Ruhanizhangyru "is based on the article of the head of state" 

Bolashakbagdar: Ruhanizhangyru", published on April 12, 2017. It reflects the main goals of the 

new historical stage of development of our nation, namely: to preserve and increase our spiritual 

and cultural values, to enter the top 30 developed countries in the world. Projects aimed at 

achieving these goals are fully reflected in the program. 

 

  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы ел дамуының 

жарқын ҥлгісі мен нақты қадамдарын кҿрсететін келелі ой, салиқалы пікір, батыл 

шешімдерге қҧрылған маңызды қҧжат. Бҧл мақалада сананы жаңғырту, ҧлттық 

болмыстан, ҧлттық кодтан айырылып қалмай, оны ҽлемдік қҧндылықтармен ҥйлестіріп, 

Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат-мҥдделер туралы ҿзекті мҽселе 

кҿтеріліп отыр. Онда ел Президенті Қазақстан ҥшін қайта тҥлеудің айырықша маңызды 

екі ҥдерісі - саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, Біртҧтас Ҧлт 
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болу ҥшін болашаққа қалай қадам басатынын жҽне бҧқаралық сананы қалай ҿзгертетіні 

жҿнінде алысты болжайтын кҿзқарастарымен бҿліседі. 

  Мемлекет басшысы аталмыш жаңғырудың негізгі қызметі мен ерекшеліктеріне ой 

жҥгіртіп, бҧл жаңғырудың маңыздылығына тоқталады: «Жаңғыру атаулы бҧрынғыдай 

тарихи тҽжірибе мен ҧлттық дҽстҥрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана 

сынынан сҥрінбей ҿткен озық дҽстҥрлерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ҧлттық-рухани тамырынан 

нҽр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ҧлттық сананың 

тҥрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын қҧдіретімен маңызды». Саяси, 

экономикалық реформаларда егеменді еліміз бірқатар жақсы нҽтижелерге қол жеткізгені 

баршаға мҽлім. Ол адами қҧндылықтар, рухани қазына, жастарды тҽрбиелеу, олардың 

бойына патриоттық рухты сіңіре білу жҧмысында рухани салаға басымдық берудің 

қажеттілігін алға қойып отыр. Бҧл дегеніміз – ҧлтымыздың барлық ҧлттық салт-

дҽстҥрлерін, мемлекеттік тіліміз бен ҽдебиетімізді, мҽдениетімізді, ҧлттық рухымызды 

жаңғырту деген асыл ҧғымға келіп саяды. Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, 

білім, ғылымға маңыз беруі – ҥлкен кҿрегендік пен ҧлттың алға ілгерлеуін жылдам 

қарқынмен жылжытатын қозғаушы кҥш. Бҧл - тҽуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен 

алаңсыз келешегі ҥшін жасалып жатқан жҧмыс. Ҿйткені, рухани байлықтың кемел 

болғаны бҧл жеке азаматтарымыз ҥшін де, ҽрбір жеке тҧлғадан қҧралған қоғам, туған 

еліміз ҥшін де ҿте маңызды ҥдеріс. 

   Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы ерекше толыққанды 

жҥзеге асқан сайын ҥлкен қоғамдық ҽсер ететін болады. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

жҥзеге асырылған «Мҽдени мҧра», «Халық тарихы толқынында» мемлекеттік 

бағдарламаларының логикалық жалғасына айналды. Рухани жаңғыру бағдарламасының 

атқарар қызметі – ел тҽуелсіздігін сақтау, қазақ елін ҽлемнің озық елдері қатарына қосу, ал 

ол ҥшін, ең бастысы, қоғамдық тҧрақтылық пен ҧлттық сананың жаңа белеске кҿтерілуін 

қамтамасыз етуде. Ҽлемнің жаһандану қҧбылыстары ҧлт пен ҧлыстардың ынтымақты 

болуын талап етеді. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында «туған жер», 

«ҧлттық код», «білім салтанаты», «қасиетті Қазақстан» сияқты қастерлі ҧғымдар бар. 

Қазақстанның қоғамдық-саяси даму жолы, Ҧлық Ҧлыстан Алтын Орда, одан келе сонау 

XV ғасырда оның тікелей саяси мҧрагері ретінде қалыптасқан Қазақ хандығы, ХІХ ғасыр 

басында хандық билік жҥйесінің саяси кҥйзелісі нҽтижесінде пайда болған аға-сҧлтандық 

басқару институты, соның негізінде дамып шыққан Алаш-Орда ҥкіметі, одан келді кеңес 

қҧрылымдары пайда болды. 

Қазақтың саяси басқару сабақтастығы осы. Қолдарыңыздағы оқу қҧралы тамыры 

терең, тағдыры толғамалы ҧлт тарихының айшықты да тағылымды кезеңдерінен мол 

мағлҧмат береді. Қайталанбас мҽдениеті, тілі мен ділі бар «қазақ» атты дербес ҧлтты 

адамзат сахнасына алып шыққан Қазақ хандығының мҧратын жалғастырған, Қазақ елінің 

ҧлттық азаттық алуына іргетас болған «Алаш» идеясы, ҧлт-азаттық қозғалысы, партиясы 

жҽне Алаш Республикасы туралы негізгі, боямасыз тарихы баяндалады. Ерекше ескерте 

кететін жайт: 1917 жылы дҥниеге келген қазақтың тҧңғыш «Алаш» ҧлттық демократиялық 

партиясы мен Алаш Республикасын айтпағанда, «Алаш идеясы», «Алаш ҧлт-азаттық 

қозғалысы», «Алаш қайраткерлері» деген тіркестер алаштанушы ғалымдардың 

зерттеулерінде жҽне жалпы публицистикада шартты тҥрде жазылып, бірте-бірте ҧғым 

ретінде берік қалыптасты. «Рухани жаңғыру: Мҽңгілік Ел қҧндылықтары жҽне Алаш 

идеясы» оқу-ҽдістемелік қҧралындағы ҽрбір тҧжырым, қағидат, пікір нақты тарихи 

оқиғаға, бҧлтартпас айғақ-дерекке, мҧрағат қҧжаттарына, жарық кҿрген немесе қолжазба 

естеліктерге табан тіреп, шынайы, бейтарап кҿзқараспен сараланған, жан-жақты талдау 

негізінде жасалған. Бірқатар тараушада иллюстрация ретінде фотосуреттер, мҧрағат 

қҧжаттарының кҿшірмелері, тҿңкеріске дейін жҽне одан кейін жарық кҿрген 

шығармалардың мҧқабалары, тағы басқа деректік материалдар ҧсынылды.  
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Ҽр тарауда берілген ҥзінділер мен 6 РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: МҼҢГІЛІК ЕЛ 

ҚҦНДЫЛЫҚТАРЫ ЖҼНЕ АЛАШ ИДЕЯСЫ дереккҿздердің мазмҧнымен осы оқу 

қҧралымен аттас «Хрестоматиядан» толығырақ таныса аласыздар. Қазіргі рухани жаңғыру 

ҥрдісінде тарихи санасы терең мемлекетшіл тҧлға, Отан тарихы мен руханият ҽлемін 

қадірлейтін елшіл азамат қалыптастыру барынша ҿзекті. Қазақ баласының ҧлт азаттығы 

мен дербестігі, саяси теңдігі мен рухани кемелділігі жолында тарихи қызмет атқарған 

тҧлғаларды қастерлеу саналы ҧрпақ парызы. Ҧлттық бірегейлікті сақтай отырып, ҽлемдік 

ҿркениетке ҧмтылған Алаш ардақтыларының тағылымды ғҧмыры, қайраткерлік 

тҧлғалары жҽне сан қырлы ғылым салаларынан жазылған іргелі еңбектері біз ҥшін, ҽсіресе 

ҿскелең ҧрпақ ҥшін адастырмас темірқазық болуы керек. Сондықтан оқу қҧралында Алаш 

қайраткерлерінің тҧлғалық қасиеттеріне ерекше ден қойылды. Оқу-ҽдістемелік қҧралы 

орта мектептің жоғары сынып мҧғалімдері мен оқушыларына, орта арнайы оқу 

орындарының тыңдаушыларына, «Қазақтану» бағытында жҧмыс жҥргізіп жатқан 

этномҽдени қауымдастықтарға, жалпы сала мамандары мен тарихқа ынтызар қауымға 

арналады. 

«Ҿлкетанулық қызмет» бағыты бойынша туған ҿлкенің тарихын, табиғатын, 

мҽдениетін ҿскелең ҧрпақтың санасына сіңіру мақсатымен 5-7 сыныптардың мектеп 

бағдарламасына «Ҿлкетану» оқу курсы енгізілді. Жалпы білім беретін орта мектептерде 

1670 мектеп музейі , 2179 ҿлкетану ҥйірмесі жҧмыс істейді. Олардың жҧмысына 46,9 мың 

бала, 93 оқушылар сарайы, 4 жас натуралист сарайы, 18 аула клубы тартылған. 3 жыл 

ішінде (2017-2019 жылдары) 1 млн астам оқушы қамтылды. Жоба аясында ҿлкедегі киелі 

орындарды анықтау, қайта қалпына келтіру жҧмыстарын жҥргізу, олардың картасын 

жасау кҿзделген. Жобаны жҥзеге асыру мақсатында Ҧлттық музей жанынан 

республикалық «Қасиетті Қазақстан» ғылыми зерттеу орталығы қҧрылды. Бҥгінгі таңда 

Қазақстанның қасиетті жерлерін анықтау жҧмыстары қарқынды жҥргізілуде. 

Ҿткен жылы «Қасиетті Қазақстан» орталығының жанынан қҧрылған ғылыми-

сараптамалық кеңес отырысы ҿткізілді. Нҽтижесінде Қазақстанның жалпыҧлттық маңызы 

бар киелі жерлерінің тізімі толықтырылып, олардың саны 206 нысанға, ал жергілікті 

маңызы бар киелі жерлерінің саны 575 нысанға жетті. Жоба шеңберінде қазіргі заманғы 

қазақ ҽдебиетін Біріккен Ҧлттар Ҧйымында қабылданған 6 тілге аудару кҿзделген. 

Аударылған шығармалар заманауи қазақ ҽдебиеті прозасының антологиясы мен заманауи 

қазақ ҽдебиеті поэзиясының антологиясына енгізіледі, бҧл антологияларды да БҦҦ 

тілдерінде басып шығару қолға алынады. 

Поэзия жҽне проза жанры бойынша 30 қазақстандық автордың қазіргі заманғы 290 

шығармасы ағылшын, француз, испан жҽне орыс тілдеріне аударылды. 

2019 жылы Лондон қаласында «Заманауи қазақ ҽдебиеті прозасының антологиясы» мен 

«Заманауи қазақ ҽдебиеті поэзиясы антологиясын» таныстыру шаралары ҿтті. Қазақ 

ҽдебиетінің жауһарларының жинақтары ағылшын тілінде 100 052 данамен жарық кҿріп, 

ҽлемнің 94 еліне таратылды. 

Шетелдерде «Рухани жаңғыру» бағдарламасына арналған 100-ге жуық іс-шара 

ҧйымдастырылды: 

–кітап, фото жҽне ҿнер туындыларының кҿрмесі;Қазақстанның тарихы мен 

мҽдениеті туралы фильмдер кҿрсетілімі; 

–қазақстандық шығармашылық ҧжымдардың концерті; 

–дҿңгелек ҥстелдер, ғылыми-практикалық конференциялар. 

Бҧдан ҿзге, шетелдік БАҚ-та 100-ге жуық мақала жарық кҿрді. 

Шетелдерде қазақ ҽдебиетінің танымалдығын арттыру мақсатында сол елдердегі 

Қазақстанның ресми мекемелері қазақстандық жазушылардың туындыларын шет 

тілдеріне аудару жҽне басып шығару бойынша жҧмыстар жҥргізуде. Қазақтың ҧлы ақыны 

ҽрі ойшылы Абайдың ҿлеңдері мен қара сҿздерінің парсы, малай, поляк, голланд жҽне 

португал тілдеріндегі жинақтары дайындалды. 
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    Міне қортындылай келе, Анкара қаласында Халықаралық тҥркі академиясы басып 

шығарған «Тҥркі интеграциясының архитекторы» кітабының тҧсаукесері ҿтті. Іс-шара 

тҥркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесін қҧру жҿніндегі Нахчыван келісімінің 

10 жылдығына орайластырылды. Жинаққа Тҥркі кеңесі мемлекеттері басшыларының, 

сондай-ақ шетелдік ғылыми жҽне мҽдени қайраткерлердің мақалалары енді. Сонымен 

бірге профессор Г. В. Канның «Қазақстан тарихы» атты кітабы қытай тіліне аударылды. 

Мҽскеудегі «Современник» драма театрында қазақстандық драматург 

Р.Мҧқанованың ақиық ақын Ф.Оңғарсыноваға арналған «Фариза» спектаклінің 

премьерасы ҿтті. 
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3.ЕгеменҚазақстан – 2017;  «Тарих – рухани жаңғырудың іргетасы» Иманбай Д. 

Ақиқат ҧлттық қоғамдық-саяси журнал – 2017; 

4.Қазақстан Республикасының президентінің жолдауы. – 2018. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» – ЕЛІМІЗДЕГІ  БІЛІМ БЕРУДІҢ  БҤТІНДЕЙ ЖҤЙЕСІ 

 

АЛИМКУЛОВА  С.С. 

Тҧрар Рысқҧлов атындағы №20 жалпы орта білім беретін мектебінің  

бастауыш сынып мҧғалімі, Қазақстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

―Оқытушыны бағалағанда, олардың іске қатысы жоқ сҿздеріне қарап 

емес, олардың егістіктерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни 

оқушыларына қарап бағалау керек‖ 

Ыбырай Алтынсарин 

 

Резюме. Необходимо духовное возрождение и в сфере образования. Это то, что 

проявляется благодаря квалификации и знаниям преподавателя. Только преподаватель, 

который сам модернизируется, сам меняется, совершенствует свое профессиональное 

мастерство, может внести свой вклад в духовное возрождение. 

Summary. A spiritual revival is also needed in the field of education. This is something 

that manifests itself thanks to the qualifications and knowledge of the teacher. Only a teacher 

who modernizes himself, changes himself, improves his professional skills, can contribute to 

spiritual rebirth. 

 

«Рухани жаңғыру» – еліміздегі білім берудің бҥтіндей жҥйесінің, оның ішінде 

жоғары мектеп ҥшін айрықша «мҥмкіндіктер кеңістігіне» айналуда.  Бҧл маңызды қҧжат 

жоғары мектептің тҽрбие жҽне идеологиялық жҧмыстарын жҥйелеуге кең мҥмкіндіктер 

ашады. Ҧлы Абайдың философиясындағы танымдық-ағартушылық ойлардың «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасында кҿтерілген мҽселелермен ҥндесіп жатқанын байқауға болады. 

Абай философиясы еш уақытта ескірмейтін, замана сҧраныстарына лайықты жауап табуға 

болатын жауһарлардың қатарында. Сондықтанда гуманитарлық саладағы білім беру жҽне 

тҽрбие ісінде Абайдай ойшылдарымыздың еңбектері де қолға алған тағдырлық маңызы 

ҥлкен осы ҧлы іске септігін тигізері анық. Бҥгінгі таңдағы ең маңызды мҽселеге кҿңіл 
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аударуымыз керек. Рухани жаңғыру бағдарламасы, шын мҽнінде қоғамдық сананы ҿзгерту 

бағытындағы гуманитарлық ғылымдағы инновациялық серпіліс.  

Алайда кез-келген ашылулардың ғылымилығы оның методологиялық 

дайындығымен анықталады. Сондықтан да бҥгінгі таңдағы жоғары мектептің, 

гуманитарлық ғылымдардың алдыңдағы маңызды міндет – «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының методологиясын негіздеу болып табылады. Методологияның ҿзін, 

кҥрделі теориялық жҽне тҽжірибелік міндеттерді жҥзеге асыру мен қолданудағы 

дҥниетанымдық қағидаларының жиынтығы деп, кең мағынада тҥсінуіміз керек.  

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының методологиялық негізінде Елбасының 

еңбектері тҧруы тиіс. Ол ҥшін тҥрлі салалардағы ғылыми ойлардың кең ауқымдағы 

интеграциясы қажет. 

Ғылыми ҽдебиетте Жаңғыру (modernization; modern – заманауи) қоғамдық- 

ҽлеуметтік эволюциясына, оның қҧрылымдық 12 жҽне функционалдық жіктелуінің 

заманауи қоғамның қалыптасуы бағытына қарай ҿсуіне алып келетін саясаттағы, 

экономикадағы жҽне мҽдениеттегі инновациялардың тарихи ҧзақ процесі ретінде 

белгіленеді. Сондай-ақ жаңғыруды мемлекетті қарқынды дамыту мақсатында жҥйені 

ауыстырмайтын, бірақ қолда бар ҽлеуетті жҧмылдыратын іргелі ҿзгерістер процесі ретінде 

анықтайды. Жаңғыру процесі сатылы, кҿпфакторлы, тарихи инвариантты жҽне қайтымды 

болып табылады; ол ҿңірлік жҽне ҿркениетті ерекшелікке ие жҽне ҽртҥрлі қоғамдық ішкі 

жҥйелерде жҽне дамудың ҽртҥрлі кезеңдерінде ҽртҥрлі жылдамдықпен жҽне 

қарқындылықпен ҿтеді. Жаңғырудың тҥпкі мақсаты мемлекетті ҿзін-ҿзі дамытуға жҽне ҿз 

механизмдерін тҧрақты жаңалап отыруға қабілетті жҥйеге айналдыру, уақыт талабына 

сҽйкес келтіру болып табылады. Қазақстан жаңа тҽуелсіз мемлекет қҧра отырып, Бірінші 

жаңғыруды жҥзеге асырды. Сосын, 2030-Стратегиясын қабылдап жҽне Астананы салып, 

Қазақстан 50 дамыған елдің қатарына енді – бҧл Екінші жаңғырудың нҽтижелері. 

Ҥстіміздегі жылдан бастап, Қазақстан жаһандық бҽсекелік қабілетке қол жеткізуге 

бағытталған елдің Ҥшінші жаңғыруын іске 13 асыруға кірісті.  

Басты мақсат – Ҧлт жоспарын орындау негізінде ҽлемнің 30 озық елінің қатарына 

ену. Қазақстан Президенті елдің жҥйелі жҽне дҽйекті эволюциялық дамуын кҿздейтін 

мемлекеттік саясаттың ҿзара байланысы мен сабақтастығына кҿңіл бҿле отырып, еліміз 

аяқ басқан жаңа тарихи кезеңге тҽн қауіптер мен сын-қатерлерді жанжақты бағалай келе 

ҿзінің рухани жаңғыру тҧрғысынан болашаққа терең кҿзқарасын баяндады. Ҿзгерістер 

жолына тҥскен елдердің ҽлемдік тҽжірибесі жаңғырудың – ҽлеуметтік мҽдени 

ҿзгерістерден оқшаулауға болмайтын процесс екенін кҿрсетеді. Жаңғыру біздің 

заманымызда материалдық ҿмірді де жҽне рухани ҿмірді де біріктіріп қамтуға тиіс. Демек, 

жаңғыру – ҽлеуметтік-мҽдени феномен, оның артында тиісті адамның ҽлемді сезінуі мен 

дҥниетанымы, оның қоршаған ортаны тҥсінуі жҽне оның ондағы орны, дҽлелдері мен 

мінез-қҧлық стилі, қҧндылық бағдарлары мен мҽдени қалауларының меңгерген жҥйесі, 

соның ішінде ҿмірдің саяси нысандары, белгілі бір қҧқықтар мен міндеттемелер жҥйесі 

тҧрады. Нҧрсҧлтан Назарбаев жаңғыруды мемлекетті қарқынды дамыту мақсатында 

жҥйені аустырмайтын, бірақ қолда бар 14 ҽлеуетті жҧмылдыратын іргелі ҿзгерістер 

процесі ретінде бҿліп кҿрсетеді. Елбасы ҿз мақаласында былай анықтайды – саяси 

жаңғырудың да, экономикалық жаңғырудың да табысты болуы бірінші кезекте қоғамдық 

сананың руханият басым болатын деңгейіне тҽуелді. Сондықтан бҥгінгі таңдағы рухани 

қайта ҿрлеу – ең ҿзекті міндет.  

Бҥгінгі таңда, Қазақстанның Ҥшінші жаңғыруын іске асыру шеңберінде, ҥш 

жаңғырту процесі жҥзеге асырылатын болады: саяси реформа, экономикалық ҿрлеудің 

жаңа моделін қҧру жҽне қоғамдық сананы жаңғырту. Реформалар нҽтижелілігінің 

маңызды алғы шарты – азаматтық келісім, ҽртҥрлі саяси кҥштердің ынтымақтастығы мен 

жаңғырту жобасын іске асыру мақсатында қоғамның бірігуі. Бҧл мҽдени кодты ҿзгертуді, 

жаңа қҧндылықтар мен қалаулы болашақ бейнесін қалыптастыруды кҿздейтін қоғамдық 

сананы жаңғыртусыз мҥмкін емес. 
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Жаңа ҥлгідегі жаңғырудың бірінші шарты – ҿз мҽдениетін, ҿзінің ҧлттық кодын 

сақтау. Онсыз жаңғыру бос сҿзге айналады. Бҧл ретте тарихи тҽжірибе мен салт-

дҽстҥрлерге тым жоғарыдан қарауға болмайды. Керісінше, ҥздік дҽстҥрлерді жаңғырту 

сҽттілігінің маңызды шарты етіп алу керек. Бҧл жерде Президент жалпы қоғамның жҽне 

ҽрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағыттарын бҿлім кҿрсетеді. Бҧл 

бағыттардың барлығы жеткілікті дҽрежеде ҿзекті жҽне уақыт сынқатерлеріне сай келеді. 

Ең алдымен, бҧл бҽсекелік қабілет, ол кезде жаңа заманның жақсы жақтарын ала отырып, 

жаңа нақты ахуал мен шарттарға шоғырлану жҽне бейімделу маңызды. Ҽрбір 

қазақстандық ҿзіне ҿңірлік жҽне жаһандық нарықтарда ҧтымды нҽрселер ҧсына алуы ҥшін 

ең маңыздысын бҿліп алуы тиіс. Бҧл тек материалдық ҿнім ғана емес, сонымен бірге 

интеллект пен білім. Мҧның сҿзсіз алғышарттарының қатарында компьютерлік 

сауаттылық, шет тілін білу жҽне мҽдени ашықтық сияқты факторлар тҧрады. Сондықтан 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы да, ҥштілділік бағдарлама 16 сы да, мҽдени жҽне 

конфессионалдық келісім бағдарламасы да – ҧлтты 21 ғасырдағы ҿмірге дайындаудың бір 

бҿлігі деп атап ҿтеді Президент. Ҿзінің бағдарламалық мақаласында ол ҽдеттер мен 

стереотиптерді ҿзгертпей жаңғыру мҥмкін емес деп атап ҿтеді, бҧл ретте маңызды 

бағытты – прагматизмді бҿліп кҿрсетеді. Ҿз кезінде ҧлттың бейберекеттігі Арал теңізінің 

жойылуына, мыңдаған гектар табиғи жерлердің экологиялық апат аймағына айналуына 

ҽкеп соқты делінген мақалада. Бҧл аса бейпрагматикалық қатынастың, бҧл жағдайда 

қоршаған ортаға сондай кҿзқарастың жарқын мысалы. Сондықтан шынайы мақсаттарға 

қол жеткізуге кҿңіл бҿле отырып оңтайлы ҿмір сҥру – мінез-қҧлықтағы прагматизм деген 

осы деп атап ҿтеді. Жҽне бҧл – қазіргі ҽлемдегі жалғыз сҽтті модель. Бҧл ретте ҧлттық 

бірегейлікті сақтау маңызды.  

Ҧлттық салт-дҽстҥрлер мен ҽдет-ғҧрыптар, тіл мен музыка, ҽдебиет жҽне ҥйлену 

ғҧрыптары, бір сҿзбен айтқанда, ҧлттық рух халықпен мҽңгі қалуға тиіс деп атап ҿтеді 

Президент. Бірақ кҿне жҽне қазіргі шынайы ҿмірде артық ҽдеттерден жҽне қҧмарлықтан 

арылу қажет. Мысалға, біртҧтас Ҧлтты ҿңірлік бҿлуді артта қалдыру қажет. Біз 

меритократиялық қоғам қҧрудамыз, онда ҽрбір адам жеке ҥлесімен 17 жҽне жеке кҽсіби 

сапасымен бағалануға тиіс деп жазады Мемлекет басшысы. Таяу онжылдықтарда барлық 

кҽсіптің жартысы жойылады жҽне мҧндай жағдайда тек жоғары білімді адам ғана сҽтті 

ҿмір сҥре алады.  

Сондықтан Қазақстан білім беру саласын бюджеттік қаржыландыру ҥлесі бойынша 

ең озық елдердің қатарында. Егер жастардың қҧндылықтар жҥйесінде білімділік басты 

қҧндылыққа айналар болса, ҧлт табысқа жетеді деп сенеді. «Қазақ тілі – біздің рухани 

негізіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз 

ҧрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынының тҽжірибесінен ҿтіп, біздің де 

ҥйлесімді ҥлесімізбен толыға тҥсетін қазіргі тілді мҧраға қалдыруға тиіспіз... Осылайша, 

тҽуелсіздігіміз бҥкіл ҧлтты ҧйыстыратын ең басты қҧндылығымыз – туған тіліміздің 

мерейін ҥстем ете тҥседі. Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде», – деді Президент. Сол 

кезде қазақ жазуының латын жазуына кҿшуінің нақты датасы 2025 жыл деп кҿрсетілген. 

Президенттің бағдарламалық мақаласы – бҧл рухы жетілген ҧлттың ҿз бірлігін одан 

сайын нығайтып, оны материалды деректі тҥрінде іске асыра алу мақсатында зерттеу жҽне 

ҧйымдастырушылық тҽжірибелік жҧмыстарды бірдей бастауға мҥмкіндік беретін қуатты 

ресурс болып табылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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2. Кенжебеков Б. Маманның кҽсіби қҧзіреттілігінің теориялық негізі. Бастауыш  
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          3.Профессиональное развитие из опыта учителей. –Алматы, 2005ж. 

          4.Ҽбілқасымова А.Е., Омарова Р.С. Мҧғалімдердің танымдық іздемпаздығын 

қалыптастыру негіздері. –Алматы, 2003ж. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ЖОЛАНОВА Г.Е., АМАНГЕЛДІ  Қ. 

Средняя школа №35 А.Гайдара, Республика Казахстан, г.Тараз 

 

Тҥйіндеме. Мақалада кҽсіби білім берудің дуальды тҥрі нарықтық экономика 

жағдайына сҽтті бейімделген білім беру  қҧбылысы ретінде қарастырылады. 

Summary. The dual form of professional education is considered by scientists as an 

educational phenomenon successfully adapted to the conditions of a market economy. 

 

Дуальное обучение, как показывает опыт европейской системы образования, 

является продуктом тесного взаимодействия образовательных учреждений и 

работодателей по успешной профессиональной и социальной адаптации будущего 

специалиста. 

Дуальная модель-это объединение интересов бизнеса, будущего специалиста и 

государства. Эта система предполагает, что 70-80% времени обучаются непосредственно 

на производстве и только 20-30% - в учебном заведении. Студент на ранних этапах 

учебного процесса включается в производственный процесс как работник предприятия, 

который в соответствии с функциональными обязанностями распоряжается выделенными 

ресурсами, несет должностную ответственность, приобретает профессиональные навыки, 

получает заработную плату при определенных условиях.  

Дуальный тип профессионального образования рассматривается учеными как 

феномен образования, успешно адаптированный к условиям рыночной экономики. 

Сегодня образовательным учреждениям нужны специалисты с новым сознанием, 

обладающие новыми компетенциями и способностями, воспринимающие современную 

действительность, способные дать положительный импульс стабильности и равновесию 

социальной сферы. 

В первую очередь эта задача стоит перед высшим педагогическим образованием в 

Республике Казахстан, непосредственно направленным на совершенствование подготовки 

педагогических кадров на основе дуального ориентированного подхода. Это означает, что 

современный педагог – психолог должен реагировать на вызовы времени, естественно, в 

пределах компетенции, связанной с его профессией.  

Как известно, дуальная система профессионального образования приобрела 

мировую популярность, это широко распространенная и признанная форма подготовки 

кадров, сочетающая в себе теоретическое обучение в учебном заведении и практическое 

обучение в образовательных учреждениях. Он широко распространен в Германии, и его 

образовательные и экономические достижения ясно показывают ценность дуального 

обучения. 

 Германия является одним из лидеров по уровню квалификации кадров, и ее 

дуальная система образования в основном является моделью для всего Европейского 

Союза. 

Главная задача, которую необходимо решить в нашей системе педагогического 

образования-формирование принципиально новой модели профессиональной подготовки, 

преодолевающей отставание в структуре, объеме и качестве человеческих ресурсов от 

конкретных требований образовательных учреждений. В своем решении опыт развития 

дуального типа профессионального образования Германии может быть очень полезен.  

Как известно, основанием для внедрения дуального обучения в Республике 

Казахстан послужило заявление президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева о 

намерении казахстанской стороны внедрить систему подготовки профессионально-

https://schools.kundelik.kz/marks.aspx?school=1000005595292&group=1988647438549045320&student=1000006683555&tab=stats
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технических кадров на основе немецкой дуальной модели в рамках визита в 

Федеративную Республику Германия в феврале 2012 года. 

Был проведен опрос среди учителей школ, преподавателей педагогических 

колледжей и руководителей отделов образования республики. Опрос направлен на 

определение степени удовлетворенности педагогов полученным педагогическим 

образованием в вузе, существующих стереотипов обучения в вузе, выявлением 

трудностей, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности и 

пожеланиями по улучшению педагогической подготовки в вузе. В опросе приняло участие 

200 педагогов из Жамбылской области. 

Опрос показал, что в целом педагоги считают профессию учителя одной из главных 

и удовлетворены уровнем профессиональной подготовки в вузе, хотя 68% педагогов 

отметили необходимость увеличения часов на практику во время обучения в вузе. 51 % 

проведения лабораторных, практических занятийна базе школы и колледжа. 74% 

взаимодействия (интеграции) школы, колледжа и вуза в ходе профессионально-

педагогической подготовки. 

Пилотажный опрос показал необходимость внедрения в процесс подготовки 

педагогических кадров инновационной системы, т.е. дуального обучения предполагающей 

увеличение практической составляющей процесса подготовки при тесном сотрудничестве 

и интеграции деятельности вуза со школами, колледжами и образовательными центрами, 

внедрение 

Эффективность дуального обучения заключается в том, что полученные 

теоретические знания подкрепляются практическими работами в учебных заведениях, а 

также во время педагогической практики. 

Под дуально-ориентированной подготовкой будущего педагога мы 

понимаемпроцесс и результат формирования знаний, умений, навыков, которые, дополняя 

друг друга, обеспечивают более высокий уровень профессиональной подготовки 

будущего специалиста к педагогической деятельности. 

Программы дуально-ориентированной подготовки педагогических кадров, 

возможно,реализовать на конкретных рабочих местах в образовательных учреждениях 

под руководством педагогов колледжей и школьных учителей-наставников, включают в 

себя три основных компонента: 

-практические и лабораторные занятия; 

-учебную, производственную (педагогическую) практику; 

-внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-практикумы). 

Нами предприняты некоторые шаги по внедрению дуально-ориентированной 

подготовки педагогических кадров:разработать и внедрить систему работы по 

осуществлению взаимосвязи «учитель школы - преподаватель колледжа - преподаватель 

вуза» и «учащийся школыстудент колледжа - студент, магистрант, докторант вуза» для 

повышения качества усвоения учебного материала и особенностей организации учебного 

процесса в них. 

Согласовав общие позиции в понимании значимости дуально- ориентированного 

обучения в подготовке высококвалифицированных компетентных специалистов и 

основные направления ее реализации, выработали следующие рекомендации по его 

дальнейшему развитию: 

1.Внести изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «Об образовании», 

направленные. 

2.Обосновать теоретико-методологические, научно-методические основы дуально-

ориентированного (педагогического) образования. 

3.Разработать нормативно-правовую базу и механизмы реализации дуально-

ориентированного обучения. 
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4.Разработать профессиональный стандарт, определяющий в рамках различных 

видов профессиональной деятельности требования к содержанию и условиям труда, 

квалификациям и компетенциям специалиста по различным квалификационным уровням. 

5.Ввести в практику регулярное проведение республиканских научно-практических 

конференций и других форм по проблеме дуального образования, что позволит 

коллегиально оценить результаты совместной деятельности вуза, колледжа, школы, 

производственных предприятий органов управления образованием, бизнес-сообществ в 

области модернизации национальной системы образования в контексте дуального 

обучения и актуализировать задачи ее дальнейшего развития. 

Потенциальным ресурсом современной подготовки будущего педагога должна стать 

ее новая модель, которая реализуется в дуально-ориентированной образовательной среде 

вуза. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ЖАҢА ҒАСЫРДЫҢ БАСТАУЫ 

 

НҤСКЕ А.Ж. 

Ҽ.Бҿкейханов атындағы №1 гимназияның қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі, 

Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

ҚҦРМАНБАЙ А. 

Ҽ.Бҿкейханов атындағы №1 гимназияның 10 сынып оқушысы,  

Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

Резюме. В докладе подчеркивается, что для создания нового Казахстана прежде 

всего стоит задача обновления нашего сознания с духовной точки зрения. Написано, что 

наступил не только век знаний и умений, но и то, что нам нужно шагнуть в зрелую стадию 

сознания. 

Summary. The report emphasizes that in order to create a new Kazakhstan, first of all, the 

task is to update our consciousness from a spiritual point of view. It is written that not only the 

age of knowledge and skills has come, but also that we need to step into the mature stage of 

consciousness. 

 

Осыдан бірнеше жыл бҧрын Елбасымыздың «Ҧлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласы жарыққа шыққан болатын. Аталған мақала қазақ халқының тҿл мҽдениетін біраз 

тарамдап, тарих беттерін парақтады. Еліміздің сан ғасырлық тарихына кҿз жҥгіртті. 

Ҿткенін білмей болашаққа бағдар жасау ҽсте мҥмкін емес. Алдымен Елбасымыз кеңістік 

пен уақытқа тоқталып, біршама ҿзгерісті атап ҿткен болатын. Содан бері мҽдениетімізде, 

ҽдебиетімізде жанданды. Бҧл мақала жарық кҿрмей тҧрып, бір жыл бҧрын Елбасымыздың 

«Рухани жаңғыру болашаққа бағдар» атты мақаласы жарық кҿрген болатын. Ол мақалада 
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алдымен ҧлт пен адамзаттың рухани қҧндылығы басты назарға алынады. Алға қойылған 

нақты мақсат ретінде қоғам мен ҽрбір қазақстандықтың ҽл-ауқаты мен ҿмірін тҥбегейлі 

ҿзгертуге арналған мҥмдіктер қарастырылады. 

Білімнің салтанат қҧруы жҽне ҧлттық қҧндылығымыздың жоғары деңгейде 

қалыптасуы еліміз ҥшін бірден-бір жарқын болашақтың кепілі. Ҽрбір қазақстандықтың 

сауатты жҽне білімге қҧштар болуы  еліміздің ертеңі. Сонымен қатар, жас ҧрпаққа саналы 

жол мен еліне деген шексіз сҥйіспеншілігін арттыру қазіргі таңның негізгі мақсаты. 

Патриотизм – ҿлшем бірлігі жоқ тҧлғаның ішкі жан дҥниесінде қалыптасқан жігері мен 

қайраты. 

Туған жерге, елге, халыққа қҧрмет кҿрсету халқымыздың байырдан келе жатқан бай 

мҧрасы. Сол арқылы келешек ҧрпаққа жол сілтеу қоғамның алғышарты. Елбасының 

мақалада тілге тиек етіп алатын тағы бір ерекшелігі- ата-бабамыздан келе жатқан,  салт-

дҽстҥрді жаңғырту. Дҽстҥрсіз қалыптасқан елдің жойылып кету қауіпі саналы тҥрде. 

Ҧлттық қҧндылық пен салт - дҽстҥрімізді сақтап келешек ҧрпаққа жеткізу біздің 

міндетіміз. 

Ҽрбір қазақстандықтың білімге қҧштар болған сайын, іргелі елдердің жастарымен 

теңесіп, бҽсекеге қабілеттілігі арта тҥседі. Нақты міндеті – қоғам ҥшін пайдалы  ҿнім 

ҧсыну. Білімге қҧштар азаматтардың кҿп болуы, саналы тҧрғыда халықтың да бҽсекеге 

қабілетті болуы. 

Туған жер – адам ҥшін мҽңгі есте сақталатын, балалық шағының бір белесі. 

Ауылдық елді - мекендердің жағдайын жақсарту жҽне жастарды ауылға тарту мҽселесі де 

назардан тыс қалмады. Туған жер – халқымыз ҥшін салт-дҽстҥрге бай орта. Сондықтан 

аталмыш жаңғырудың бір бҿлігі де осы. 

Елбасының  жария еткен ҽрбір бағыты – қоғам ҥшін, адамзат ҥшін кемелденудің 

жарқын жолы жҽне экономика мен барлық саланың дамуына ықпал ететін ҥлкен бір 

фактор. 

Еліміз қалыптасқан уақыттан бері теңдессіз ауыр кезеңдерді басынан кешірді. 

Тҽуелсіздікке қол жеткізген халқымыз, болашақ ҧрпақтан білім мен мҽдениет жолына 

тҥсуіне ҥлкен мҥмкіндік берді. Мҥмкіндікті дҧрыс пайдалана білу тек ҿзіміздің 

қолымызда.  Білімнің негізі ҽрбір елдің дамуға жол кҿрсететін сарқылмас қайнар кҿзі. 

Халқымыз сан ғасырлық тарихи даму кезеңінде  басынан қиян-кескі, зҧлмат 

оқиғаларды бастан кешірді. Осының ҿзі біздің елімізді алға жетелейтін кҥш. Ҧлттық 

қҧндылығымызды дҽріптеу арқылы біз ҿзімізге деген  қҧрметімізді одан ҽрі жетілдіре 

тҥсеміз. 

Қазіргі біздің басты мақсатымыз – ҽрбір қазақстандықтың бойына рухани 

адамгершілік пен кемелдену жолын ҧсыну. Еліне деген ҽрбір адамның сҥйіспеншілігі бізді 

ҧлттық болмысымыздың мызғымас берік болмысы. 

Дҽстҥр мен жаңашылдық сипатын бірге қалыптастыру жарқын болашаққа есік 

ашатын кілт. Еліміздің іргесін мығым етіп қалыптастыру  жастарға берілген ҥлкен бір 

міндет. Рухани тҧтастық пен ҿткеннің тҽжиірбесін бойға сіңіру патриотизмнің алғышарты. 

Елбасының кҿрегенді саясатына арқау болған бҧл мақала еліміздің даму кезеңін, 

сындарлы саясатын арқау ететін еліміздің даму тарихы. 

Еліміздің алдына қойған таяу жылдардағы мақсаты 2025 жылға дейін латын 

ҽліпбиіне негізделген қазақ ҽліпбиін қолданысқа енгізу. Ҽліпбиге кҿшудегі негізгі мақсат - 

қазақ тілінің ҿзіңе тҽн ҥндесім заңдылығын сақтау. Тіліміздің тазалығын, кҿркемдігін одан 

ҽрі кеңейту. Иҽ,  естір қҧлаққа жауыр болған ҽңгіме дерсің, алайда қазақ елі болып 

қҧрылған кҥннен-ақ алдымызда заңғардай биік, алыс та қилы жолдың бастауында жҧрты 

ҥшін, елінің қамы ҥшін эканомика бағытына кҿп кҿңіл бҿлінген—ді. Осыған байланысты 

санамен жан-жақты ойлау кейінге қалып, тек кҿтерілу жағы мен, жеріміздің шекарасын 

шегелеп алар тҧсты қҧр жібермей қолға аталған бағытты таңдау дҧрыс болғанба деймін. 

Қазір бейбітшілік заман. Егер тарих беттерін бедерлесек небір ауыртпашылықтармен де,  
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небір қиындықтармен де ҧшырасамыз. Аллаға шҥкір, алдымызға қарайласақ алаңсыз 

болашақты кҿреміз демесекте,  елестете алатындай жағдайдамыз.  

… Біз қайта тҥлеудің айрықша маңызды екі процесі – саяси реформа мен 

экономикалық жаңғыруды қолға алдық… Бҧл елбасының мақаласындағы ең ҿзекті 

ҥзіндісі. Мҧнда айтылған екі реформада жаңғыруды кҿздеген. Алайда жасампаз 

жастарымыз бен кҿреген халқымыз осы бір реформалық жаңғырудың астары, рухани 

жаңғыруда екендігін аңғарды. Біз адамдар осы рухани жаңғыру ҧғымын қалай тҥсініп 

жҥрміз? Жалпы жаңғыру сҿзін, жандану сҿзімен мағыналас синонимдер етіп алмадық па?  

Осы секілді сауалдар барша жҧртты ойландырғанда шығар. Біз ҽлемдік деңгейде 

жанданармыз, халықаралық дҽрежеде мҥмкін, абыройымыз артып, даңқымыз жер жарар. 

Ал жаңғырып жатсақше? Онда не болмақ? Кімге не пайда? Рухани жаңғыру – нағыз 

елдіктің шыңы, асқар биігі. Отанды жалындатар, халқын асқақтатар азаматтарымыз тек 

осы рухани қҧндығымыз бен, ҧлттық санамыз оянғанда ғана барып қапаста қамаулы 

санамызға бір шырағдан жағылар. Мҧнда елбасы сҽл, азғантай ғана болсын бізге жат 

болып бара жатқан қазақи дҽстҥрмен, қазақи данышпандылықты қайта қайтаруға ҥлкен 

мҥмкіндік ашқандай. Ал сол мҥмкіндікті ҧтымды пайдалау біздің, жастардың қолында деп 

білем. Келешек ҧрпақтың енді қалыптасып келе жатқан тап-таза саналарын шет елдің 

ҧлтымызға жат, берерінен алары кҿп, сіңірерінен сімірері кҿп арам пиғылды ойларынан 

аластау болмақ.  Алда қойған мақсат міндеттерді саралар болсақ ҿткенге бір кҿз жҥгіртпей 

болмас. Менің бҧл сҿдеріме демеу беріп, осындай ой қалыптастырума себепші болған 

елбасының мақаласындағы осы ҥзіндісі еді. «Кҥллі жер жҥзі біздің кҿз алдымызда 

ҿзгеруде. Ҽлемде бағыты ҽлі бҧлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Кҥн санап ҿзгеріп 

жатқан дҥбірлі дҥниеде сана-сезіміміз бен дҥниетанымымызға ҽбден сіңіп қалған 

таптаурын қағидалардан арыл-масақ, кҿш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық 

тҥйістіру мҥмкін емес. Ҿзгеру ҥшін ҿзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу 

арқылы жаңа дҽуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек». Мҧнда нағыз елінің 

отансҥйгіш азаматтарының не нҽрсеге елітіп, нендей дҥниені ойына тҥйгені абзал екендігі 

баса айтылған.  

Шынында, кҥн санап ҿзгеріп жатқан ҽлем, кҥн санап дамып жатқан технология 

осының барлығы санамыздың улануына ҽсер етпей қоймас. Сананың жаңғыруын осы 

кезде қолға алмасақ, болашақ технология мен шетелдік исең икемі жоқ, кҿрсең қисыны 

жоқ бҧлыңғыр ҽлемге айналары сҿзсіз. Тарихи кезең басталды.«бҥгінгі кҥн-ертеңгі тарих» 

демекші, тарихты біз жазамыз, біз қалыптастырамыз. Сол тарихты саналы ҧрпақ 

қалыптастырар болса, келешек ҧрпақ ешқашан жаман дҽуірді еске алып отырмас па еді.  

Прагматизм. Елбасының бҧл тарауда не айтпақ болғаны да оқысаңыз белгілі жайт. 

Елдің сауаттылығы. Рухани тҧрғыдан дамуы.«Қанымызға сіңген кҿптеген дағдылар мен 

таптаурын болған қасаң қағидаларды ҿзгертпейінше, біздің толыққанды жаңғы¬руымыз 

мҥмкін емес. 

Тҿл тарихымызға, бабаларымыздың ҿмір салтына бір сҽт ҥңіліп кҿрсек, шынайы 

прагматизмнің талай жарқын ҥлгілерін табуға болады. 

Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің табиғатын кҿздің қарашығындай сақтап, 

оның байлығын ҥнемді, ҽрі орынды жҧмсайтын теңдесі жоқ экологиялық ҿмір салтын 

ҧстанып келді» 

Осы уақытқа дейін қанымызға сіңіп, басымызға шыққан сонау бір арылмастай 

кҿрінетін нҽубеттерден қҧтылуды айтқан. Қазақи мҽдениетіміз бен ҽдебиетімізгі мҥлде 

жат дҥниелерді бет алды сіңдіріп алғанымызды баяндап отыр. Ол солай болу керек болды. 

Солай жасалды, солай қалыптасты. Бірақ ол кезінде. Қазір еліміз аман, жҧртымыз тыныш, 

алдына қойған мақсаты бар, артында қалған айрықша сенімді ҽрі нық қадамдардың ізі бар 

қиында, кҥрмеулі жолымыз бар. Осынау істе неліктен рухани саныны жаңғыртып алмасқа. 

Себебі, рухани қҧндылық қалыптаспай, рухани сана орнамай ешқашанда ҿзіміз 

армандаған мҽңгілік ел бола алмаймыз. Мҽңгілік ел болудың кілті— осы санамызда. 

Бҧрындары неге псизолгия маңызды саналған. Қазірде солай. Ҿйткені елді тҥгел теп—
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тегіс алудың жолы ҧлттық сананы жоюда, адамдық маңызы бар қаситтерді жоюда болған. 

Тҥптеп келгенде бізде фундамент бар. Санамызда сақтаулы ҧмытылмас дҽстҥрлеріміз бен 

киелі жерлеріміз бар. Осындай дҽуірлеп келе жатқан рухани болмысымызды сақтау біздің 

борышымыз.  

Ҧлттық бірегейлікті сақтау. Тағы бір маңызды таруы болса керек.  

«Ҧлттық жаңғыру деген ҧғымның ҿзі ҧлттық сананың кемелденуін білдіреді. 

Оның екі қыры бар. 

Біріншіден, ҧлттық сана-сезімнің кҿкжиегін кеңейту. 

Екіншіден, ҧлттық болмыстың ҿзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын 

ҿзгерту. 

Қазір салтанат қҧрып тҧрған жаңғыру ҥлгілерінің қандай қатері болуы мҥмкін?».  

Мҧнда қойылып тҧрған сҧрақты қалай тҥсіндік. Адам ойы жҥйріа қой шіркін қашанда. 

Таңқалдырмай болама. Бірден артық ойды емес, қажетті ойды ойласаққой ҽрдайым.  

Ҧлттық санамызды ҧмытпай,  жаңа ғасыр ҥніне де қҧлақ тҥре білу керек деген сҿз 

бҧл.«Жалғыздың ҥні шықпас, жаяудың шаңы шықпас» деген барғой қазекеңде. 

Бабаларымыз қалта айтпаған ғой. Барлық даудың тҿрелегін нақылмен шеше білген. Сол 

секілді елбасыныңда айтар ойы, жеткізгісі келген негізгі мақсаты да осы болғандай [1, 

56б.]. Жалпы ҧлтымыздың болашағы да, жол кҿрсетер темірқазығыда жастар. Артылған 

сенімді ойдағыдай ақтап шығу кеуделерде елім деп соққан жҥректің басты міндетіне 

айналуы қажет. Сонда ғана біз ҥшін алыс кҿрінген жарқын болашақтың аш таңы 

алдыңнан атар. 

Қоғамдық сананы жаңғырту мен кемелденуіне арналған жобаның бірі елбасының 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» жобасы. Бҧл іргелі жоба сана мен ҧлттық мҥдденің 

қалыптасуына арналған  идея. Рухани жаңғыру дҽуірі мақсат пен мҥдденің, сана мен  

қазақилықтың  жоғары деңгейге кҿтерілудегі сарқылмас кҥші. Жаңғыру кезеңі – еліміздің 

бҥгіні мен болашағы. Жас ҧрпақтың бойына  патриотизм мен рух беру жаңғырудың ҥлкен 

бір процесі [2, 37б.]. Мақаланың бірден кҿзге – бір мақсаты қазіргі жаһандану заманында 

қоғамға тҥзу жол кҿрсетіп, адами қҧндылықтадан айырылып қалмауына ҥлкен септігін 

тигізу. Расында, ҿткенді саралай келе біз алдағы уақытқа ҥңілеміз. Келешек ҧрпақтың 

тҽрбиесі жаңашылдықпен қатар, тарих қойнауында ҧмыт болып келе жатқан ҿткен 

естеліктерді жаңғыртып еселендіруге баулыйды. Мҽдениеті мен ҽдебиеті қатар дамып 

келе жатқан еліміздің болашағын жарқын ететін осы келер ҧрпақ. Сол себепті олардың 

тҽрбиесіне бҥгіннен мҽн берсек, елдігіміз мҽңгілік болмақ.  
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          Резюме. Главное требование сегодняшнего дня, современной эпохи глобализации-

воспитание поколения, способного следовать за цивилизованным обществом. Наша цель 

состоит в том, чтобы образованная молодежь страны, которая ставит перед собой задачу 

уравнивания стен со странами мира, укрепляла независимость, укрепляла национальное 
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воспитание, чтобы поколение процветало в будущем. Одно из условий ее достижения-

опора на национальное воспитание. 

         Summary. The main requirement of today, the modern era of globalization, is the 

education of a generation capable of following a civilized society. Our goal is for the educated 

youth of the country, which sets itself the task of equalizing the walls with the countries of the 

world, to strengthen independence, strengthen national education, so that the generation 

flourishes in the future. One of the conditions for its achievement is reliance on national 

education 

 

Бҥгінгі кҥннің, қазіргі жаһандану дҽуірінің, басты талабы – ҿркениетті қоғамға ілесе 

алатын ҧрпақ тҽрбиелеу. Ҽлем елдерімен қабырғасын теңестіруді меже етіп отырған елдің 

білімді жастары тҽуелсіздікті нығайтады, ҧлттық тҽрбиемен сусындаған ҧрпақ болашақты 

гҥлдендіреді деген сенім мақсатымызға айналып отырғандай. Ал, оған қол жеткізудің 

алғы шарттарының бірі – ҧлттық тҽрбиеге арқа сҥйеу.  

Саяхатшы, зерттеуші А.Янушкеевич: «Мен қазақ ақынының суырып салма ҿнерін, 

асқақтата салған ҽнін тыңдап, ерекше ҽсерге бҿлендім, бҧдан бірнеше кҥн бҧрын екі ел 

егесінде шаршы топтың алдында сҿз сҿйлеген шешендерді кҿрген едім, сонда мен 

тумысында Демосфен, Цицерондарды естіп, білмеген жандардың жезтаңдай 

ділмарлығына таң-тамаша болған едім. Ал, бҥгін менің алдымда не оқи, не жаза білмейтін 

ақындар бҧлбҧлдай сайрап отыр. Жаратқан иесі мҧндай ҿнер берген халық мҽдениет 

ҽлеміне ҿгей болуға тиіс емес…» деп атап кҿрсеткендей, атамыз қазақ бір ауыз сҿзбен 

қуантып, бір ауыз сҿзбен жауын орнынан тҧрғызбай тастаған шешен, қайсар, кеңпейіл 

халық болған. Қара қылды қақ жарған тҿрелігін халық мойындаған. Атақты орыс 

зерттеушісін таң еткен шешендер мен ақындар сияқты Жиренше шешен айтып кеткен 

«жақсылар» қатарында бір-бірінен бҿле-жара қарауға келмейтін ҽйгілі Тҿле, Қазыбек, 

Ҽйтеке билер ойып орын алады. Ҥш жҥздің басын біріктіріп, адал тҿрелігімен халық 

қалаулысына айналған, есімі ҿшпес ҥш бидің ҿмірі мен ҿнегесі – біздің  асыл мҧрамыз.  

Руханияттың бiр ҿлшемi, қолдаушысы жҽне қорғаушысы  билiк, басқару, ҽкiмшiлiк 

екені ақиқат. «Басшысыз ел – жетім» демекші, қазақтың ҧлыс болып ҧлғаюы, елдiгiн 

қҧрып орнығуы жолындағы би-шешендердiң рухани дҽстҥрi ҿз алдына бір тҿбе. Билер 

дҽстҥрiнiң басты басымдылығы – адамды тҽрбиелеу, адамгершілікке баулу, ҿнегелi 

азаматты қалыптастыру, адамға қажеттi iзгi қасиеттердi ҥлкен қҧндылық дҽрежесiне 

кҿтеру. Бҧл мҽселелер – тҧлғалық пен елдiктiң тҧтқасы. Би-шешендер сол тҧтқаның 

ҧстанымын айқындады жҽне соған сҥйендi. Онысы: 

Кiсiлiкке қайшы iске қарап тҧрмау; 

Кiсiлiкке қайшы сҿзге бас шҧлғымау; 

Кiсiлiкке қайшы былыққа батпау; 

Кiсiлiк қасиеттi ақтау, қҧдiреттi баптау, – ―кҽмiл адам‖ тҽрбиелеудiң тиегi мен 

пернесiн орнықтырды. Осы ереже мен сҧраныстар билердiң мҽртебесiн қалыптастырды. 

Ел билеген хан, сҧлтандардың ҿздері билердің алдында бас иіп, аталы сҿздеріне бағынған. 

Дала заңы да осы билердің есімімен астасып жатады. 

Қазақ даласы Тҽуке ханның «Жеті жарғысы» қағидаларын бҧлжытпай орындауға, 

оған бағынуға мойынсҧнғаны да белгілі. Ал сол заңдар негізін қалауға ҧйытқы болған – 

ҥш бидің тҿрелегі екенін қазіргі ҧрпақ ҽдебиет беттерінен оқып-танысуда. Жауапкершілігі 

молқандай iсте болмасын бидiң сҿзiне артықшылық берiлдi. Би шешiм қабылдарда 

қиналып, билiк айтудан бас тартса, оған айып салынбады. Егер ол терiс билiк шығарса, 

онда ол қияметте, қҧдай алдында жауап бередi делiндi. Осыдан-ақ қазақ халқының 

билерді ерекше қҧрмет тҧтқанын білуге болады. Би кез келген адамға басу сҿз айта алды. 

Куҽлiкке қҧдайдан қорқатын, кҥнҽсi жоқ, кҿпке қадiрлi адамдар шақырылды. Антын 

бҧзып, iске нҧқсан келтiрген немесе елге зиян келтiрген адамды абыройсыз деп, қоғамнан 

аластатылды. Кез келген дауды аса білгірлікпен шешіп, жауласқан екі елді бітіге келтірген 
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билер философиясын ҽлі кҥнге дейін мойындайтынымыз шындық. Ал сол билердің ҿзі 

бҧл істеріне қаншалықты баға берген екен? Соған кҿз жҥгіртсек… 

Тҿле би халықпен қоштасқанда былай деген: ―Оңаша ойға батып, ҿткен-кеткенімді 

таразыласам, менің кесім-бітімімнен де кемшілік табылатындай. Ердің қҧны екі жҥз 

байтал болсын дегенім дҽл, ҽділ билікке жатпайтын тҽрізді. Олай дейтінім, ер болғанда 

мынау жақсы жігіт, мынау жаман жігіт деген жоқпыз. Ер деп адамның қҧнын жалпыға 

бірдей есеп қылып айттық. Оның ішінде неше тҥрлі адам бар. Бір адам бар еліне пайдасы 

тиген, жақсылық істеп, атағы шыққан, мейлі хақ, мейлі би атансын, ҽділ болса халық 

қадірлеген. Бҧл да адам. Екінші бір адам бар, туысы жаман. Елді жаудан қорғап, 

ажыратпақ тҥгіл, шҿгіп жатқан тҥйеге міне алмайды. Қаңғып, не далада мал ҧрлап жҥріп 

адасып, не шҿлде пҿліп қалады. Мҧның да қҧны екі жҥз байтал. Сондықтан, мен ережемді 

осы екеуінің, жақсы мен жаманның бағасының бір-ақ баға болып кеткеніне қапалымын. 

Меніңше, бҧл ҽділдік емес. Осыны ҿздерің қайта бағалап, қайта кесемін десеңдер, 

еріктерің, халқым. Екінші, қыздың қҧны қырық жеті қара дедік. Қыздың да қызы бар. 

Айтулы ай десе аузы, кҥ ндесе кҿзі, қараса тҥрі, сҿйлесе лебізі, тегі мен заты, аты мен 

атағы, сезімі мен ақылы бірдей келген арулардан халық аузында аңыз болып жҥрген 

Лҽйлі, Қыз Жібектердің қҧны қырық жеті қара. Екінші бір қыз бар, дҿң жауырын, алакҿз, 

кісі бетіне қараса ҧрса тҧғын, адам кҿрсе жынды болғандай арқа-басы қҧрыса тҧғын, бір 

адаммен сҿйлесіп, мейірленіп, сыйласа алмайтҧғын. Ҽкесі мен шешесіне сҥйкімсіз, тілін 

алмайтҧғын, ауыл ҥй мен ҧрсысып, аяқ-табақ қатынаспай тҧғын. Мҧның аты да қыз. 

Мҧның қҧны да қырық жеті. Халқым, мен сендерге ереже айтқанда осы жағын ойламаған 

екенмін…‖  Иҽ, халқы ҥшін тҿрелігі заң болып қабылданған ҧлы тҧлғаның осы сҿзінен 

ҽрісін байыптап, ақыл таразысына тартып, ҿзіне де баға бере алатын ҧлылықты 

байқаймыз. «Жер астында жатқанды қазбай қарап тіл табар» деп саналы сҿзді сары 

алтыннан артық бағалаған халқымыз салт-дҽстҥр, ҽдет-ғҧрпымызды, ҧлттық 

қҧндылықтарымызды асыл қоймасындай сақтады. Ҿнерлі халық – ҿміршең халық. Демек, 

кҥні бҥгінге дейін ғасырлар бойы дамып қалыптасқан халық ауыз ҽдебиетінен, халықтық 

салт-дҽстҥрлерінен, ҧлттық педагогикалық ойлардан қҧралған бҧлхалықтық салт-

дҽстҥрлеріміздің ғылыми-педагогикалық мҽні ҿте зор екені рас. Ҧлттық қадір-қасиет – 

ҧлттық сана-сезімнің ҿзегі, адамгершіліктің бірегейі, халқымыздың ғасырлар бойы 

қалыптасқан қоғамдық санасының жемісі, кісілік қасиеттер жиынтығы. Қазақ халқы ҿз 

ҧрпағын адамгершілікке, ізгілікке, инабаттылыққа тҽрбиелеуді ежелден-ақ ҿзінің басты 

мақсаты етіп қойған. Халық ҿз ҧрпағына қайырымдылықты ес білгеннен ҥйретіп, тиісті 

талап қою, дағдыландыру арқылы оны тҧрмыстық салтқа, адамгершілікке, дҽстҥрге 

енгізді. 

 Ҧлттық рух – халықтың ҿзін-ҿзі тануымен айқындалатын, ҿскелең арман-

мҧраттарымен сипатталады. Қай халықтың болмасын табиғатынатҽн, ҿзгеде 

қайталанбайтын қасиеттері, мінезі, діні, тілі болуы ҧлттық рухпен тікелей байланысты. 

Оны асқақтататын – ҧлттық тҽлім-тҽрбие. Оның негізі анна тілінде. Қазақ тілі 

халқымыздың ҧлттық болмысын, ҽдет-ғҧрпы мен салтын, дҽстҥрін, ҧлттық жадын 

қалыптастырушы негізгі қҧрал ретінде ҧлттың тілі мен діні, біліктілігін болашаққа 

жалғайды. Ал, осы асыл қазыналар билердің ҧлағатты сҿздерінен бастау алатынын кҿп 

жан тҥсіне бермейді. Ескіліктің кҿлеңкесіне айналып бара жатқан осындай ойлы сҿздерді 

неге қайта жаңғыртып, ҧрпақ санасынан ойып орыналатындай дҽрежеге кҿтермеске деген 

кҿкейдегі сауалдың орыналатыны да шындық. Алайда, «заманына қарай адамы» деген 

тҥсінікпен ҿзімізді шектеп отырғанымыз ҿкінішті. Орайы келгенде айта кететін мҽселе, 

осындай философиялық ойы терең шығармалардын еліктен қазіргі мҽтіндермен жҧмысқа, 

оқу сауаттылығысынағынан егізетіп алмасқа?! Біздің қолдан келер шара – ҧлы 

тҧлғаларымыздың мерейтойына орайластырып іс-шара ҿткізу. Сонымен ғана шектеліп 

қалып отырмыз. Сол сияқты кҿрермендерімен қауышқанына кҿп болмаса да «Балапан» 

телеарнасы бҥлдіршіндердің сҥйікті арнасына айналды. Балалардың тілі шығуына, жақсы 
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мен жаманды айыруына кҿп кҿмегі тиюде. Тек ҧлттық қҧндылықтардына сихаттайтын 

анимациялық мультфильмдердің аздығы қынжылтады. Ал бҧл – ойлантарлық мҽселе. 

Баланың тҽрбиесіне ықпал ететін негізгі тҿрт нҽрсе бар: отбасы мен ҿскен ортасы, 

балабақша, мектебі мен достары. Міне, бҧлар ҥйлесімтауып, адам тҽрбиесін есерге 

кқараса, ҧлтқа қауіп тҿнбеседі. Кез келген ҧлттың ҧлт болып қалыптасып дамуы ҥшін 

оның ҧлттық санасы, ҧлттық қҧндылығы болуы керек. Сондықтан ҧрпағымыздың ҧлттық 

қҧндылықтарды бойына сіңіріп, ел қамын ойлайтын азамат етіп тҽрбиелеуіміз керек. 

Ҧлттық тҽрбиені бойына дарыту да Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың мына бір 

ҧлағатты сҿзі бағдаршам болмақ: «Еліңнің ҧлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық 

намыс болса, қазақтың ҧлттық жалғыз мемлекетінің нығайып, кҿркеюі жолында 

жантеріңді сығып жҥріп еңбекет. Жердің де, елдің де иесі ҿзің екеніңді ҧмытпа». 

Адамның адамшылдығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы қҧрбы, жақсы 

ҧстаздан болады. Абай Отбасы – адам баласының алтын діңгегі. Ҿйткені адам ең алғаш 

шыр етіп дҥниеге келген сҽтінен бастап, осында ер жетіп, отбасының тҽрбиесін алады. 

Сондықтан да отбасы – адамзаттың аса қажетті, ҽрі қасиетті алтын мектебі. Отбасының 

адамзат ҧрпағына деген ықпалы мен ҽсер кҥшін ҿмірдегі басқа еш нҽрсенің кҥшімен 

салыстыруға болмайтындай. Ҿйткені ата-ананың балаға деген тҽрбиесінің орнын еш нҽрсе 

толтыра алар емес. «Ел боламдесең, бесігіңді тҥзе» - деген нақыл сҿз отбасы тҽрбиесінің 

маңызын айқындатып тҧр емес пе? Отбасы мҥшелерінің жасшамасы ҽртҥрлі болса да, 

олардың арасында бір-бірі мен рухани жақындығы, мақсатынты мақтастығы бар. Атақты 

қазақ ақыны Қасым Аманжолов ҿзінің жарына арнаған бір ҿлеңінде: Отбасы – шағын 

мемлекет, Мен – президент, сен – премьер, дегені бар. Шынында, отбасы – ол да бір 

шағын мемлекет. Ҽр мемлекеттің ҿзіне тҽн ҿндірісі мен ҿнім бҿлісі, сыртқы жҽне ішкі 

саясаты, кіріс-шығыс бюджеті, қастерлеп ҧстанатын рҽміздері, т.б. болатыны сияқты, ҽр 

отбасы болмыс-тіршілігінің де соған ҧқсас жақтары бар, оның жаратылысы да басшылық 

пен қосшылықты қажет етеді. Сондықтан отбасының қҧрылымына зор маңыз беріліп, 

мҽнін қорғаған, отбасының ар-намысын сақтауға, сырын шашпауға, мҥшелерін бір-біріне 

қатысты адалдыққа тҽрбиелеген. «Отан отбасынан басталады» деген сҿздің мҽнісі де 

осында. Ата-ана ҿз отбасын нығайта отырып, сонымен бірге оның балағатқ атолған 

мҥшелерін ҥй болуға, ҿз шаңырағын кҿтеруге ҽзірлеуі басты ҽрі ҿте жауапты міндет 

болып саналады. Жас отаудың тҥтіні тҥзушығып, махаббат пен тату-тҽттілік, береке-

бірлік орын тепкен жылы ҧяға айналуы, босағасы берік, болашағын ҧрлы болуы кҿбіне-

кҿп жас жҧбайлардың ҥлкен ҥйде алған тҽрбиесі, кҿрген ҿнегесіне байланысты. «Ҧяда не 

кҿрсең, ҧшқанда, сонны ілерсің», «Анасына қарап, қызын ал», – деп, халық бҽрін бастан 

кешіп, сынақтан ҿткізгендіктен айтқан. Хан ордасы, салтанатты сарайларда талай кҥн 

аунап-қунап жатып, ҿзінің шҧрқ тесік қҧрым киіз лашығына қайтып оралғанда Жирен 

шешешен: «Айхай, менің ҿз ҥйім, кең сарайдай боз ҥйім», - деп, жаны жайтапқан екен. 

Бҧлаңызда ҥлкен шындық, тереңмҽн бар. Ҽркімге, оның ішінде балаға ҿз ҥйінен ыстық, ҿз 

ҥйінен кең де керемет мекен жер жҥзінде жоқ. Кавказ халықтарында«Нағыз жайлы орын: 

қылышқа – қынабы, отқа – ошағы, ер жігітке – ҿз ҥйі» - деген тамаша нақыл бар. Адалдық 

пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік те отбасында шын ықылас-пейіл менен 

баланың кҿкірегінде орын тебеді.  

Қазақ отбасында ҽуелі ҽке, содан кейін шеше, бҧлар – жанҧя мектебінің ҧстаздары 

болады. Ҽке мен шешенің баласына қоятынең бірінші басты талап-тілектері – баланың 

«ҽдепті бала» болып ҿсуі. Сондықтан қазақ жанҧясы ҽрдайым: «Ҽдепті бол, тҽрбиесіздік 

етпе, кҿргенсіз болма» деген сияқты сҿздерді балаларының қҧлағына қҧйып ҿсірген. Қазақ 

отбасында ҿз баласын мейірімділікке, имандылыққа баулып ҿсірген. Ҥнемі жанҧясында 

осылай тҽрбие кҿрген бала ақырында, ҿздігінен тіл алғыш, адал, тиянақты, ҧқыпты 

болыпшыға келеді. Тҽрбие басы ҽдептілік деп білген ата-ана ҽуелі баласына ҿздерін 

сыйлап-қҧрметтеуді, ҿзгелерге, ҽсіресе ҥлкендерге, сыпайылық танытуды, ешкімді 

мҧқатпауды ҥйреткен. Сонымен қатар, балаларының ер-азамат болып, халқына еңбек 

етулерін басты міндет етіп қойған. Отбасының ҧйытқысы, берекесі, мейір-шапағат кҿзі – 
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ҽйел. Ҽйелдің бҧл рҿлі отағасының жамағатына, бала-шағаның анаға деген 

сҥйіспеншілігімен, қамқорлығымен, анна жанын қас-қабағынан, жанарынан 

танығыштықпен нығая, биіктей береді. Ҽрине, ҽйел де ҿзінің аналық борышын 

ҧмытпағанда, ҽсіресе, ерімен қабағы жарасып, тату – сҥйіспеншілікте тҧрғанда мҽртебесі 

арта тҥспек. Ҽйелдің еріне қарым-қатынасы балалардың ҽкеге кҿз қарасының сипатын 

анықтайтыны берікесте болуға тиіс.  

Мҧның ҿзі, бір жағынан, ҥй ішіндегі ҽдептің бастау кҿзі екені анық. Демек, балалар 

ҥшін ҽке беделі аналарының сҿзі, іс-қимылы, қас-қабағы арқылы қалыптасады. Мысалы, 

ерлі-зайыптылар балалар кҿзінше бір-бірі не қатты, балағат сҿздер айтыспақ тҥгіл, дауыс 

кҿтеріп, керісуге тиіс емес. Олай еткенде, ҿз беделдерін жоғалтудың, бала-шағаның 

жҥрегін шошытып, зҽресін ҧшырудың ҥстіне, олардың жанына кейін ҿздері ҥй болғанда, 

алдарынан шығатын жаман ҽдеттің ҧрығын егеді. Бҧл жағынан аналардың балаларға: 

«ҽкең мен ақылдас», «ҽкең біледі», «ҽкеңнің айтқанын істе» т.б. сияқты дҽстҥрімізде бар 

сҿздерді айтып отыруы қандай ғанибет! Атақты «Абай» эпопеясында халқымыздың 

осыған орайлас қадірлі дҽстҥрін танытатын мынадай бір тағылымды эпизод бар. «… 

Семей қаласында ҥш жыл оқып, жайлаудағы ҽке ҥйіне кҥн кешкіре жеткен, 13 жасар 

шҽкірт бала – Абай аттан тҥскен бетте, амандасу ҥшін, шешеге қарай жҥреді. Сонда 

ақылды да байсалды ана Ҧлжан: «Ҽй балам, анда ҽкеңдер тҧр, ҽкеңе барып, сҽлем бер!» - 

дейді. Бір сҽтке балалық сезім жеңіп, қателік жіберіп алғанын тҥсінген жас Абай кілт 

бҧрылып, ортасында ҽкесі Қҧнанбай бар шеткерірек тҧрған оқшау топқа қарай адымдай 

жҿнеледі».  

Ҧлы жазушы Мҧхтар Ҽуезов мҧны халықтың жҥрекке жылы осындай тамаша 

дҽстҥрінен хабардар ету ҥшін ғана емес, оның тҽрбиелік зор маңызын жоғары 

бағалағандықтан да келтіріп отырғаны анық. Ата-ананың бір-бірінің қадір-қасиетін 

осылайша ардақтап, беделін ҿсіруі, араларында ҿкпе-наз, кикілжің туа қалғанда, оны 

балалардан оңашада, екеу ара шешіп отыруы – шынайы инабаттылық, ҽдептілік. Сайып 

келгенде, қоғамда ҽдеп-инабат ҿлшемдерінің терең тамырланып, кең жайылуында 

отбасының маңызы орасан зор. Ҽрбір ҧяның қос тіреуі – ерлі-зайыптылар ҿздеріне 

қатысты ҽдеп-адамгершілік талаптарын, қҧқықтары мен міндеттерін мҥлтіксіз орындаса, 

бҥкіл қоғамда, елде бейбіт те берекелі тҧрмысқа негіз қаланбақ, демек, ҧрпақтарына қҧтты 

қоныс, жайлы болашақ қамтамасыз етілмек! 
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Резюме. В статье рассматриваются педагогико-психологические основы 

патриотического воспитания школьников. 
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Summary. The article deals with the pedagogical and psychological foundations of the 

patriotic education of schoolchildren. 

 

Бҥгiнгi жаһандану ҥрдiсiнде, патриотизм ҧғымы халықтар мен ҧлттардың ҿз 

Отанына, мемлекетiне деген сҥйiспеншiлiгiмен қатар, ҽлемдiк дамудың тыныштығы мен 

бейбiтшiлiгiн сақтау ҥшiн барлық  кҥш жiгерiн жҧмсау,  яғни жалпыадамзаттық 

патриотизм тҧрғысынан қарастырылады. Ғылыми еңбектердегі «патриотизм», 

«Қазақстандық патриотизм»  ҧғымдарына теориялық талдау жасай келе, «Қазақстандық 

патриотизм - Қазақстанды  мекендейтiн барлық ҧлт пен ҧлыстардың, халықтардың 

Қазақстан мемлекетi ҽлемдiк биiктен  кҿрiну жолында бiлiм, мҽдениет, экономика, 

ҽлеуметтік тҧрғыда дамуына жағдай жасай отырып, елiмiздегi бейбiтшiлiкті, бiрлiк пен 

тҽуелсiздiктi сақтау ҥшiн барлық кҥш - жiгерiн жҧмсау»,- деп тҧжырым жасадық.  Ал 

Қазақстандық патриотизмдi іске асыру  кҿп ҧлтты Қазақстанда бiрлiк пен елдiктi сақтай 

отырып, демократияландырылған, ҽлемдiк ҿркениеттен орын алу   идеологиясына 

негiзделген  стратегиялық бағыт-бағдар болып табылады.  

 Патриотизмнiң мазмҧнын анықтау ҥшiн ҧлттық қҧндылықтарды бҥкiладамзаттық 

қҧндылықтармен ҧштастыру негiзгi кҿкейкестi мҽселе болып табылады. Патриотизмді  

бҥгiнгi кҥн тҧрғысынан алатын болсақ, патриотизм мҽселесiн ҧлттық жҽне 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарды ҿзара сабақтастыра, кiрiктiре отырып, философияның 

негiзгi категориялары ҽлемдiк жалпы (жалпыадамзаттық патриотизм), жалпы 

(Қазақстандық патриотизм), айрықша (ҧлттық патриотизм), бiрегей (қазақ патриотизмі) 

тҧрғыда қарастыруды қажет етедi.  

Тҽрбиенiң негiзi болып саналатын жалпыадамзаттық қҧндылықтардың бiрi – 

тҽрбиенiң басқа адамға деген қажеттiлiгi, басқа адамдарды сҥйе бiлу қажеттiлiгi болып 

табылады. Философиялық тҧрғыда рухани қҧндылық, соның ішінде патриотизм рухани 

сҧраныстарды қанағаттандыратын жҽне тҧлғаның  рухани ҽлемін байытуды кҿздейді. 

Тҧлғаның бойындағы руханилық ҿлшемдер  оның ой- санасында, мінез-қҧлқында,  іс-

ҽрекетінде ҧлттық жҽне жалпыадамзаттық  қҧндылықтардың ҥйлесуі, қалыптасуы деп 

кҿрсетеді. 

Тҧлғаның бойындағы патриоттық  қҧндылықты айқындауда жоғарыда патриотизмге  

берiлген анықтамаларға  жҽне қҧндылық, адамгершiлiк қҧндылық  ҧғымдарын  

философия, педагогика, психология  ғылымдары тҧрғысынан саралайтын болсақ, 

тҧлғаның бойындағы патриоттық  қҧндылық дегенiмiз - елi мен туған жерiн, Отанын сҥю,  

мемлекеттiң тҽуелсiздiгi мен бейбiтшiлiгiн, ҽлемдік тыныштықты  сақтау ҥшiн кҥресу, 

ҿзінің ана тілін, дінін, салт дҽстҥрін бҥгінгі заман талабына сай  ҧлттық мҥдде негізінде 

жетілдіру, қоғамдағы iзгiлiк қарым-қатынасты, табиғат пен адам арасындағы 

мейрiмдiлiктi, ҧлтаралық мҽдениеттi дамыту. 

Тҧлғаның бойындағы патриоттық қҧндылықтарды қалыптастырудың негізгі кҿзі– 

отбасы, ҽулет, ҽлеуметтік орта, аймақ, мемлекет, ҽлемдік кеңістік болса, тҧлғаның 

бойындағы патриоттық қҧндылық - қазақ патриотизмі, ҧлттық патриотизм,  Қазақстандық 

патриотизм,  жалпыадамзаттық патриотизм арқылы кҿрініс бере отырып, тҧлғаның 

бойында қҧндылықтың  жоғары кҿрсеткіштері  -мемлекет жҽне ҧлт алдындағы міндет, 

парыз, намыс, ҧлттық рух, ҧлттық сана,  жҽне ҧлттық тарихқа, салт-дҽстҥрге деген 

сҥйіспеншіліктері  қалыптасады. Психологиялық тҧрғыда патриоттық қҧндылықтар сапаға 

айналып, iс-ҽрекет тҧрғысынан кҿрiнiс береді.  

Патриоттық тҽрбие  беру мҽселесiн зерделегенде алыс жҽне жақын шетелдердегi 

жҥргiзiлiп жатқан жҥйелі жҧмыстар зерттеуiмiздiң теориялық жҽне практикалық негiзiн 

ашуға ҥлкен септiгiн тигiздi. Тҧлғаны ҽлеуметтендiру жҽне жеке тҧлғаның бойындағы  

патриоттық қҧндылықтарды қалыптастыруға байланысты зерттеулер  мемлекеттердегі 

ғалымдардың еңбектерінде  ерекше орын алады. Кестеде педагогика жҽне психология 

ғылымдары бойынша  патриоттық тҽрбиенің зерттелу бағыттары айқындалды. 
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―Қазақстандық патриотизм―, ―ҧлттық патриотизм―, ―патриоттық қҧндылық―, 

―ҧлтжандылық―, ―жалпыадамзаттық патриотизм― ҧғымдарына берілген анықтамалар 

негізінде бҥгінгі мектеп оқушыларына патриоттық тҽрбие берудің мазмҧны тҿмендегі 

тҧрғыда қарастырылады:  ҽрбір азаматтың ҿз Отанының тағдырына, қауіпсіздігіне, 

болашағына деген жауапкершілігін сезіну; мемлекет рҽміздеріне,  мемлекеттік тілге, 

тарихқа, мҽдениетке қҧрметпен қарау; барлық отандастарды ҧлты мен конфессиясына 

қарамастан, олардың салтын, дҽстҥрін, тарихы мен мҽдениетін, тілін  қҧрметтеу;  

елiмiздегi бейбiтшiлiкті, бiрлiк пен тҽуелсiздiктi сақтау жҽне   ҽлемдiк дамудың 

тыныштық пен  бейбiтшiлiкті сақтау ҥшiн барлық  кҥш жiгерiн жҧмсау. Ҧлттық мҽдениет 

пен ҿркениеттiк даму ҥрдiсiн  ҿзара сабақтастыра отырып тҧлғаның бойындағы 

патриоттық қҧндылықтарды қалыптастыру патриотизмді қатынастар жҥйесі тҧрғысынан - 

тҧлғаның  мемлекетке қатынасы  мемлекеттік рҽміздер мен атрибуттардың ту, елтаңба, 

ҽнҧран,т.б. маңызын тҥсінуі, мемлекеттік тілді, тарихи-мҽдени мҧраларды, дҽстҥрлерді 

білуі жҽне оған деген қҧрметі, ҿз мемлекетіне пайдалы іс-ҽрекеттер жасауға деген 

ҧмтылысы); ҿз халқына қатынасы халықтың негізгі менталитетін, қҧндылық бағдарын, 

патриоттық жҽне ҧлтжандылық кҿріністерін бағалай білуі, ҿз халқы ҥшін патриоттық іске 

бару қажеттілігін тҥсінуі патриот ретінде ҿзіне-ҿзінің қатынасы (азамат ретінде қҧқығы 

мен міндеттерін білу, патриоттық сезімнің кҿрініс беруі) арқылы айқындалды. Біз 

патриоттық тҽрбиенің жҥйесін айқындау барысында  педагогикада ғылыми негізделген 

тҽрбиелік жҥйенің практикалық іс-тҽжірибеге енгізілген тҽрбиелік жҥйесін негізге алдық.   

Тҽрбиенің заңдылықтарына сҥйене отырып, оқушыларға патриоттық тҽрбие беру  

жҥйесі ― мектеп - отбасы - ҽлеуметтік ортаны―  кіріктіре отырып, сабақ ҥрдісіндегі  жҽне 

сабақтан тыс уақытта,  мектептегi оқушылардың  бастамасы бойынша қҧрылған қоғамдық 

ҧйымдар, қозғалыстар мен мектептен тыс тҽрбие мекемелерiнде ҧжымдық жҽне жеке-дара 

тҽрбие,  отбасы жҽне ҽлеуметтік ортамен тығыз байланыста жҥргiзiлді. Философ-ғалым 

Д.Кiшiбеков негiзгi идеологиялық ҧстаным  ―бҥгiнгi идея – елiмiздiң бҥтiндiгiн, 

тыныштығын, тҽуелсiздiгiн сақтап, оның экономикасы мен мҽдениетiн дамыту, iлгерi 

тҧрған елдермен теңдес болу‖,-деп  тҧжырымдайды.  

Патриотизмнiң қалыптасуының тарихи алғышарттарына ғылыми талдау жасау 

барысында оқушыларға патриоттық тҽрбие берудің  ҽдiснамалық негiзiн тҧлғалық, іс-

ҽрекеттік, ҽлеуметтік, аксиологиялық, мҽдениеттану, ҿркениеттiк, жҥйелiлiк тҧғырларын 

саралай отырып, бҥгінгі оқушы-жастарды тҽрбиелеудің тҧжырымдамасы теориялық 

тҧрғыда негізделді. 

Қоғамның жаңа ҽлеуметтiк даму жағдайында мектеп оқушыларына патриоттық 

тҽрбие берудің тҧжырымдамалық негіздері‖ тҧлғаның бойында ―Қазақстандық 

патриотизм‖, ―патриоттық қҧндылықты‖ қалыптастыруда негізгі орын алады. Тҧлғаның  

бойында  патриоттық қҧндылықтар олардың  білімге, қоршаған ҽлеуметтік ортаға, 

табиғатқа, еңбекке, ҿзіне қатынасы арқылы кҿрініс беретіні  тҽжірибелік-эксперименттік 

жҧмыстың нақты  нҽтижелерімен дҽлелденді. Тҽжірибелік - эксперименттік жҧмыс 

жҥргізген мектептерде, мектеп–гимназияларда оқушылардың жас жҽне жеке бас 

ерекшеліктеріне сҽйкес патриоттық тҽрбие беру тҿмендегі бағыттар бойынша іске 

асырылды: оқушыларға ҽскери – патриоттық тҽрбие беру; туристік – ҿлкетану іс–

ҽрекеттері арқылы  патриоттық тҽрбие беру; оқушыларға спорттық–патриоттық тҽрбие 

беру; мектептегі қоғамдық ҧйымдар мен қоғамдық қозғалыстар арқылы оқушыларға 

патриоттық тҽрбие беру; мектеп музейі жҽне орталық музейлер арқылы оқушыларға 

патриоттық тҽрбие беру; Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рҽміздері арқылы 

оқушылардың бойында  патриоттық қҧндылықтарды қалыптастыру мҥмкіндіктері 

қарастырылды.  

Оқушыларға патриоттық тҽрбие беру ҥшін дайындалған оқу-ҽдістемелік кешен, 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың халыққа жолдауларына 

негізделген «Қазақстан халқына ҽр жылғы жолдаулары - ҽлеуметтік дамудың негізгі 

тірегі»,  ―Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рҽміздері арқылы оқушылардың 
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патриоттық қҧндылықтарын қалыптастыру негіздерінде қҧрастырылған факультатив курс 

бағдарламасы мен ҽдістемесі бойынша жҥргізілген тҽжірибелік эксперименттік 

жҧмыстардың қорытындылары, нҽтижелері тҧлғаның бойындағы патриоттық 

қҧндылықтарды қалыптастыруға болатыны тҽжірибелік-эксперимент барысында 

дҽлелденді. 

Мектеп оқушыларының бойында патриотизм идеясын дамыту ҥрдісі сыртқы 

факторлардың ҽсерінен (мҧрагерлік, орта, оқу-тҽрбие аясы, адамның іс-ҽрекетін дамытуға 

ҿзсептігін тигізеді. 

Тҧлғаның қҧндылық бағыты - патриотизм идеясы адамгершілік танымның маңызды 

компоненті болып табылады жҽне тҧлғаның ҿз Отанына, ҿзіне жҽне басқа адамдарға саналы 

қатынасын білдіреді,  осылайша оның адамгершілік танымының даму деңгейін сипаттайды, 

патриоттық ҧстанымын айқындайды. 

Жеке тҧлғаны қалыптастыру теориясы негізінде біз қҧрған мектеп оқушыларының 

бойына патриотизм идеясын қалыптастыру тетіктері оның компоненттері арқылы іске 

асырылады: мотивациялық, танымдылық, мінез- қҧлықтық. 

Мектеп оқушыларының тҧлғалық ерекшеліктерін (адамгершілік дҥние танымының 

қалыптасуы, ҿзін-ҿзі тануға ҥмтылуы, ез елінің азаматтығына мақтаныш сезші мен ҥлттық 

патриотизмнің ҿмірлік ҥстанымдарын таңдау, ҿзінің идеялық-адамгершілік идеалын іздеу,  

ҿз халқының тарихына қызығушылық туғызу т.б.) қалыптастыру ісі-жҥйелі кешенді 

педагогикалық басшылық жасауды қажет етеді. 

Ҿскелең ҧрпақты тҽрбиелеудін, жалпы жҥйесінде халық педагогикасы қҧндылықтары 

негізінде мектеп  оқушыларының бойында адамгершілік қасиеттерді (Отанды, елді, жерді, 

ана тілін, тҿл мҽдениет ҥлгілерін қалыптастыру, сҥю факторлары) жарқын эпикалық 

образдар арқылы  ҧлттық дҥниетаныммен сусындату нҽтижесінде ғана іске асырылатынына 

кҿз жеткізді. 

Халық педагогикасы қҧндылықтарында басшылыққа алынған осы қағидалар ҥнемі 

ҿмірде жҥзеге асып отырылғандықтан бҧларды халықтық тҽлім-тҽрбиенің тҽжірибелік 

маңызы, ҿміршендігі деп қарауға болады. Ол ҥшін халқымыздың тҽлім-тҽрбиелік негіздерін 

отбасында, балабақшада, ҽртҥрлі сатылы мектептерде жҽне қоғамда қолдануымыз қажет. 

Оның басты ерекшеліктеріне тоқталсақ. Қазақтың халық педагогикасы қҥндылықтарының 

бірінші ерекшелігі- оның ҿміршеңдігі. Тҽрбиені халық емірінен беліп ала алмаймыз ҿйткені 

ол ҿмірдің бір кҿрінісі. Сондықтан оқу-тҽрбие жҧмысын қазақтың бҧрынғы жҽне 

қазіргіҿмірімен байланыстыра жҥргізуіміз керек.Ол ҥшін халық ауыз ҽдебиетіңнің 

ҥлгілерін, халық астрономиясы мен емшілік, есепшілік қағидаларын ҿмірмен, 

шаруашылықпен байланыстыра отырып, тҽрбиелік мҽніне ҥнемі кҿңіл бҿлуіміз қажет. 

Халық педагогикасы қҧндылықтарының екінші ерекшелігі-халық ҿкілдерінің тҽрбие 

ісіне кең тартылатындығы. Ол ҿкілдерді нағыз халықтық ҧстаздар деп қарауға болады. Олай 

болса, халық арасындағы шеберлерді, ҧстаздарды, зергерлерді, тігіншілерді, етікшілерді, 

тоқымашыларды, ҿнер иелерін, кҥйші-жырауларды, термешілерді жастар арасына жиі 

шақырып, ҥйірме жҧмыстары арқылы осы ҿнерді жас ҧрпақтың еркін игеруіне толық 

жағдай жасауымыз керек. Тҽрбие ісі пҽниден бақиға дейін жҥрілетіні жоғарыда айтылды. 

Ендеше ата-бабамыздың қолданып келген ҥздіксіз тҽрбие ісінің ҽдіс-тҽсілдерін бҥгінгі 

педагогика талаптарына сай кең ҿрістетіп, қоса пайдаланып дҽріптеп отыруымыз қажет. 

Халық педагогакасы қҧндылықтарында бҥлдіршіндерді де тҽрбие ісімен 

шҧғылдандыртқаны кҿпке мҽлім. Ҿйткені отбасындағы ересек балалар кейінгілерді 

тамақтандыру, киіндіру, ойнатудан бастап бҥкіл тҽрбие жҧмысын атқарған. Бҧдан бала 

ҥйрете отырып ҿзі де ҥйренеді, тҽрбиелей отырып ҿзі жетіледі. Ол ҧжымдық тҽрбиенің 

жемісі. Ал ҧжымдық тҽрбие ісін бҥгінгі педагогика да қҧптайды. Қазақ халық педагогикасы 

қҧндылықтары ҽрдайым ата-ананы, қарттарды, баланы, жалпы ҽлсіздерді қҧрметтеуді 

уағыздап, қастерлейді. Ата-анасын, қарттарды, ҽлсізді сыйламайтын, «ар-намыс», 

«қайырым» деген тҥсініктерді білмейтіндермен аяусыз кҥрес жҥргізіп отыруьшыз керек. 
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Халық педагогикасы тосыннан келген жаңалық емес, ол ежелден халықпен бірге жасасып 

келе жатқан тҽлім-тҽрбие мектебі.  

Ғалымдар тҧжырымына сҥйенсек, халық педагогикасы ғылым емес. Ол халықтың 

ғасырлар бойы жинақтаған, бірақ бір жҥйеге келтірілмеген ҧрпақ тҽрбиесі жҿніндегі 

эмпирикалық білімі мен тҽжірибесінің жиынтығы, этнопедагогика ғылымының зерттеу 

обьектісі, педагогика ғылымыы тудырушы қайнар бҧлақ. 

Қай халықтың тҽлімгерлік тҽжірибесі болмасын, ол адамзат атаулыға ортақ рухани 

қазынаның қҧрамдас бҿлігі. Қазақ халқының да мҽдени жетістіктерін, қанына біткен 

адамгершілік, имандылық, балажандық, еңбексҥйгіштік, қонақжайлылық отаншылдық, т.б. 

қасиеттерін танытатын тҽлімгерлік тҽжірибесі бар. Онда кешегі ҿткен данагҿй қариялар, 

ғҧлама ойшылдар, шешен-билер, батырлар мен ақын-жыраулардың философиялық 

болжамдарының, психологижлық пайымдауларының, педагогикалық тҧжырымдарының 

ҿшпес ізі жатыр. 

Халық педагогикасының озық ҥлгілері бала тҽрбиесін жетілдіру, ана тіліміздің ҿрісін 

кеңейту, білім беру саласынан кеткен кемшіліктердің орнын толтыру, ҧлттық 

идеологиямызды нығайту қҧралының, евроцентризм ағымының ықпалына тойтарыс бере 

алатын рухани қарудың бірі. 

Қай елде болмасын ҿткен дҽуір мҽдениетінің жақсы дҽстҥрлерін сҧрыптап алып, жаңа 

мҽдениетті қалыптастыруға пайдаланып келгені мҽлім. Соңдықтан халқымыздың сан-

сапалы мҽдени дҽстҥрлерін бҥгінгі кҥн талабына сай жаңғыртып қолданудың пайдасы 

орасан зор. Бҧл жҿнінде Н.К.Крупская «ҽртҥрлі ҧлттық мҽдениеттердің барлығын 

пайдалану керектігін, дҽлелдеген. «Қазақ халқының ежелгі мҽдениетін теңіз десек, соның 

бір бастауы халық педагогикасы.  

Педагогика ғылымы да ҿмірімізден алшақ зерттеулер жҥргізіп, 

коммунистікпартияның идеологиясын жҥзеге асыратын қҧрғақ уағызды тҽрбиелейтін 

ғылым» ретінде қаралып, адамзаттың ҧрпақ тҽрбиелеудегі ғасырлар бойы жинақтаған 

бағалы тҽжірибесінен алшақтап қалды. Қандай ғылымболмасын адамзаттың ақыл-ойынан, 

ҿмірден, ҽс-тҽжірибеден туындайтыны аян. Адам ҿмірімен тікелей байланысты тҽлім-

тҽрбиелік тҧжырымдамалар халық тҽжірибесі мен ғылыми ойдың ажырамас туындысы.  

Ежелгі заманнан бері жас ҧрпағын оқыту - тҽрбиелеу тҽжірибесін кейінгі буынға 

мирас етіп қалдырған жҽне замана ағымымен бірге жасасып ҥнемі толысып, дамып 

жетілген. «Тҽрбие жҿніндегі халықтың ой - тҽжірибесі, білімінің жиынтығын халық 

педагогикасы» деп атаймыз. Қарастырмақ мҽселемізді дҧрыс ҧғыну ҥшін ҽуелі «халық» 

деген термин кеңінен жҽне кҿп мағынада қолданылады. Ал жҽне ҽлеуметтік бірлігін білдіру 

ҥшін қолданылады. Адамдардың мемлекеттік бірлігі ретінде «халық бір мемлекеттегі 

адамдардың жиынтығы. Ал, тарихи материализмде «халық» деген ҧғым негізінен алғанда 

«ҽлеуметтік – тарихи бірлік» мағынасында алынды.  

Адам баласының ҧрлық істеуі, ҿтірік айтуы, кісі тонауы, ҿлтіру сияқты 

бҧзықтықтарды жасауы, тҽрбиенің жеткіліксіздігінен» деп қарайды. Бҧл пікір адам 

тҽрбиесіндегі ортаның ҽсері жҿніндегі ортағасыр ойшылдары мен ҧлы ақын Абайдың 

кҿзқарастарымен де ҧштасып жатыр. Ж.Аймауытов бала тҽрбиесіне туған елдің ҽдет-ғҧрпы 

мен салт-санасының да белгілі мҿлшерде ҽсер ететінін ғылыми тҧрғыдан дҽлелдеп, ойын-

сауық ҿлең-жырды естіп ҿскен елдің баласы ҿнерге бейім болады, діндар елдің баласы 

діншіл, келеді. Жастайынан кемдік, қағажу кҿріп ҿскен ауылдың баласы жасқаншақ, 

бҧйығы болады, - деп қоғамдық салт-сана, ҽдет-ғҧрыптың адам тҽрбиесіне тигізетін 

ықпалын сҿз етді. Ҿз жанының ішкі толқындарын басқаға ҽсерлі етіп ана тілінде баяндап 

бере алатын халықтың бай қазына ҽдеби тілді еркін меңгерген саналы азамат тҽрбиелеуіміз 

қажет» - деп мектепте оқу - тҽрбие ісін ана тілінің негізінде жҥргізуді қуаттады.  

Ҧлт мектептерінде оқудың мазмҧны мен білім тҧжырымдамасында осы бағыттар 

ҧстанылып, тҽрбие қҧрғақ уағыз, жалаң идея, жалтыр сҿзбен жҥргізіліп келді. Ҿмірдің ҿзі 

бір белек, ал тҽлім - тҽрбиенің функциясы одан тысқары қалды. Осылардың зардабынан ҧлт 
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балалары ҧлттық рухани жҧтаңдыққа ҧрынып, ҿз тарихын, ҿз салт-дҽстҥрін, тілін білмейтін 

мҽңгҥрттікке салынды.  

Тҽрбие - халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық салт-дҽстҥрлері мен 

ізгі қажеттерін жас ҧрпақтың бойына сіңіру, балалардың айналамен қарым-қатынасын, 

ҿмірге деген кҿзқарасын жҽне соған сай мінез-қҥлқын қалыптастыру. Адам ҿмірінде 

сыналып, сҧрыпталған тҽжірибені басқаға ҥйретуде тҽрбие делінеді. Тҽрбиенің негізгі 

мақсаты - ҧлылық сана сезімі мол, рухани деңгейі биік, иманды, табиғи, ҽдепті, іскер, 

еңбеккер адам тҽрбиелеу. Ҧлттық сана-сезімнің қалыптасу деңгейінен адамның ана тіліне, 

ҧлттық мҽдениеті мен тарихына, елі мен жеріне деген сҥйіспеншілігі, азаматтығы керінеді. 

Ҿз елін, ҧлтын қадірлейтін адам басқа ҧлтты да, басқа елді де қҧрметтей алады. 

Осы орайда этностық жҽне халықтық тҽлім ҥғымдарының жарыса қолданылып келе 

жатқанын айта кеткен жҿн. Алайда, бҥл екі терминнің ҽрқайсысының ҿзіндік ерекшеліктері 

де жоқ емес. Кҿп жағдайда халықтық тҽлім бҧқаралық сыйпатта тҥсіндіріліп, ежелден келе 

жатқан ҽдет-ғҧрыптық тҽрбиенің кҿптеген тҥрі «ескілік сарқыншағы» ретінде зерттеу 

объектісінен сырт қалып келді.  

Соның салдарынан тҽрбие ҧлттық қҧнарынан айырылып, бейҧлттық бірыңғай сипатқа 

ойысты. Этностық тҽлім ҧғымның ауқымы одан гҿрі кеңірек. Ол белілі ғылым саласы 

ретінде бір халықтың тҽлім-тҽрбие мҽселелерін тҧтас қамтып, оның қалыптасу, даму 

жолдарын ҽр қырынан қарастырады. Ҽрі осы халықтық тҽлімнің қалыптасуына ҿзге 

этностардың ҽрқилы тарихи жағдайларға сҽйкес тигізген ықпал-ҽсері де назардан тыс 

қалдырылмайды.  

Бҧл айтылғандарды басшылыққа ала отырып, халықтың тҽлім-тҽрбиелік 

кҿзқарастарына талдау жасасақ, халық педагогикасының негізінде ҧлттың философиялық 

ойы мен психологиясы жатқанына анық кҿз жеткіземіз. Кҿпшілік жҧрт, жалпы қауым ҿзін 

қоршаған ортаны, табиғат пен қоғамдағы ҿзгерістерді, жеке аламның басындағы 

қҧбылыстарды тҥсінуге жҽне ендіру процесі келесі ҧрпаққа беріліп, ол ары қарай жалғастық 

тауып жетіліп, дамыған.  

Мҧны сол халықтың философиясы деуге болады. Осы кҿзқарас негізде халық 

педагогакасы сияқты халық философиясы да болған. Ол ауыз ҽдебиетінің озық ҥлгірінен 

кҿптеп кҿрініс тапқан. Халық философиясы ҧлттық педагогика мен психология қоғамдық 

қҧбылыстардың ҽртҥрлі заңдылықтарын ой елегінен ҿткізіп, белгілі бір тҧрғыда баға беруге 

талпыныс жасаған. Тҽрбиенің тҥрлері мен бағыттары, ҽсіресе, оның негізгі қағидалары 

/принциптері/ халық кҿзқарасымен айқындалып, содан туындап отырады. Жоғарыда 

айтылған тҽрбие мен ҥйретуді /оқытуды/ шебер пайдалану ҥшін оның тҽрбиеленушіге ҽсер 

ету жолдары мен жҿндерін-білу керек, басқаша айтқанда тҽрбиелеуіпінің психологиясын 

жан-жақты, жетік білу қажет. 
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ШӘКӘРІМ ҚҦДАЙБЕРДІҦЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 
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ОРДАБАЕВА Р.Б. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ҿңірлік университетінің доценті, ф.ғ.к. 

Қазақстан Республикасы, Тараз қ.  

 

Резюме. В статье рассматривается преподавание произведений Шакарима 

Кудайбердиева передовыми технологиями. 

Summary. The article discusses the teaching of the works of Shakarim Kudaiberdiev with 

advanced technologies. 

 

 

Қазақ мҽдениеті ҿзі ҽдебиеттен кҿрінеді жҽне тҥркі тілдес халықтарымен ортақ 

болып келеді. Ежелгі дҽуірі мен қазақтың ҿзіндік тҿл ҽдебиеті арасында кҿркемдік дҽстҥр 

жалғастығы бар. Бҥкіл қоғамдық ой сана қайта қҧрылып кҥллі қазақ елінің ҽдеби, мҽдени, 

қоғамдық, ҽлеуметтік рухани тарихы қайта жазылып жатыр. Ендігі міндет – сол мҧраның 

аса мазмҧнды элементтерін заман талабына сай айқындап халық, санасына жеткізу. 

Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы – ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. 

Абаймен замандас ҽрі інісі, ҽрі ол негізін салған реалистік ҽдебиет дҽстҥрлерін алға 

апарушы ізбасары. Ҿзі ҿмір сҥрген ортаның қоғамдық-саяси жҽне ҿлеуметтік сыр-

сипаттарын керебілуде, қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған 

халқына тҥзу жол кҿрсетуде Қҧдайбердіҧлы Абай бағытын ҧстанды. Шҽкҽрімнің ҽкесі 

Қҧдайберді Қҧнанбайдың Кҥнке деген бҽйбішесінен туған, яғни Абайдың туған ағасы. 

Шҽкҽрім бес жасында ауыл молдасына оқуға беріледі де онда жеті жасына дейін оқиды.  

Жеті жасында ҿкеден жетім қалған ол бҧдан былайғы кезде Абайдың тікелей 

тҽрбиесінде болады. Ҿскен ортасының аса бай дҽстҥрлері мен Абай ағасының тҿрбиесі 

табиғатынан зерек Шҽкҽрімнің жетімдік кҿрмей ҿсуіне ғана емес, оның таланты ақын, 

парасатты ой иесі болуына да зор ықпал жасады. Шҽкҽрімнің ҿзі кейінірек былай деп 

жазады: «Ҽкеміздің бір шешесінен туған Ибраһим мырза, қазақ ішінде Абай деп атайды, 

сол кісі мҧсылманша Һҽм орысша ғылымға жҥйрік Һҽм алланың берген ақылы да бҥл 

қазақтан белек дана кісі еді, ержеткен соң сол кісіден тағлым алып, ҽртҥрлі 

кітаптарыноқып, насихатынтыңдап, азғанағылымның сҽулесін сездім». Кезінде арнайы 

оқу орындарында оқып білім алмаса да, ез бетінше ізденіп жҽне Абай ағасының 

жетекшілігімен жан сарайын байытқан Қҧдайбердіҧлы заманында қазақ арасындағы аса 

білімдар адамдардың бірі болды. Араб, парсы, тҥрік, орыс тілдерін жетік білді. Ол 

адамдар ҿмірін жақсартуға тырысқан ғалымдарды мысалға келтіреді. Олардың 

кейбіреулері адам ҿмірі жаратқан иесін танумен тҥзеледі десе, кейбіреулері ҥкімет 

жойылса, ҽркім ҿз бетімен ҿмір сҥрсе тҥзеледі деді. Ал, біреулер оку-біліммен, халықты 

ағартумен адам ҿмірі тҥзеледі деді. Біреулері бай, кедейді теңеумен тҥзеледі десе, 

біреулері тҽрбиемен тҥзеуге болады деді. Ҿмірдің ҿзі — тіршілік таласы. Сондықтан адам 

ҿмірін жаратылыстың ҿзі солай жаратқан, бірін-бірі жеп, талап, таласып ҿмір сҥрмек 

дегендер де болған. Шҽкҽрімнің ҿзі бҧл идеялардың ешқайсысы адам жаратылысын 

ҿзгерте алмайтынына сенімді болды.  

Шҽкҽрім тарихи мҽдениеттен ҿнеге алып отырады, дҥниетанымы біртҧтас, 

жаңашылдықпен ҽуестеніп безбейді жҽне консервативтілік ескішіл де емес. Шҽкҽрім 

дҽстҥрлі мҽдениеттегі мҽндік кҿріністерді анықтайды, рҽміздейді. Сол кездегі қолы 

жеткен деректері де аз емес екенін біз білеміз, олар – шығыс даналығы мен батыс 

философиясы. Поэзия кҿшпенді тҥркілердің тҧрмысына ыңғайлы басты атрибуты болса, 

осы поэзияның рухани тылсым табиғаты ҧлттық сана сезімді қалыптастыруда бірнеше 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D3%A8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
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артықшылықтары бар: біріншісі, рифмалық ҥйлесімділіктің арқасында тыңдаушының 

қабылдауына жеңіл, ақпаратық мазмҧны бай ҿнер саласының бірі, екінші тағы бір 

ерекшелігі, ол ҽрқашанда гуманизмнің шеңберінде ҿмір сҥреді. Сондықтанда кҿшпенді 

дала мҽдениеті ҽрқашанда сҿзге шешен болған деуге толық негіз бар. 

Ҿз елінің болашағынан ҥміт ҥзбеген Шҽкҽрім халықтың басына тҿнген 

қасіреттерден сын жасай отырып «самалға» шығудың бағдарын бере алған. Оның орасан 

бір артықшылығы: бірнеше тілдерді білгені. Соның нҽтижесінде парсы, араб, орыс 

тілдерде жазылған мҽдени туындыларды қазақ тіліне аудара білді. Кез келген тілден 

жасалған аудармаға, ҽсіресе ҿлең аудармалары ҥшін екінші автор қҧқығын беруге болады. 

Себебі поэзия жалған рифма мен немқҧрайлылық қҧрылымнан тҧра алмайды жҽне ол 

бірыңғайлы тҧтастық идеяның мазмҧны.  

Ақынның поэтикалық шығармасын талдай отырып оның жан дҥниесінің тҥбіне 

жеткендей боласың. Ақын болмысты поэзия тілімен бейнелеген сҽтте, ҿзінің жасырын 

жатқан сырын жариялай бастайды. Сонымен қатар ақын, жер бетіндегі жалған дҥниені 

поэзия арқылы мҽңгілікке айналдырады.  

Шынында да поэзияда бір қҧпия жатқаны рас. Сондықтан да бҥгін кҥнде жырау 

мен ақындардың шығармасына ерекше кҿңіл бҿлген жҿн, ҿйткені ҽр ақынның 

табиғатында ақиқаттың сҽулесі жарқырап тҧрады, ал поэзияны тек ҽдеби жанр саласы деп 

қарастыру ғылымның заманына сай кезекті адасуларының бірі сияқты. 

Шҽкҽрім поэтикалық идеясының ерекшелігі кездейсоқтық рифмадан тҧрмайды, 

онда «нҽрсіз су» кездеспейді, тек мазмҧнды себептілік бар. «Ақындар шығарманы ерекше 

тылсым жағдайда жаратады» деп Платон, айтқанындай, оны біз бҥгінде шығармашылық 

шабыт деп атап жҥрміз. Бҧл поэзияның негізінде жатқан қҧпия ерекшелігін айқындай 

отырып, кҿркем шығармашылықтағы тылсымдылығының бейсаналық рҿлін 

белгілегендердің ішінде Платон алғашқылардың бірі болғаны белгілі.  

Келер ҧрпақты шыдамдылыққа, тҿзімділікке, қажырлылыққа тҽрбиелеуде 

шешендер мен ақындардың ел ағасы болған адамдарға арнаған толғаулардың тҽлімдік 

маңызы зор.  

Ер азаматтың ерлігін, елін сҥюшілік сияқты адамгершілік ҧлы қасиеттерін 

қастерлеу – халыққа, жҧртқа, ағайын-туысқа, арттағы жас ҧрпаққа ҥлгі кҿрінісі. Бҧл 

алдымен, халықтың «Ел ҥшін туып, елі ҥшін ҿлген ердің» ерлігін дҽріптеуін білдірсе, 

екіншіден, жастарға, келешек ҧрпаққа оның ерлік ісін ҿнеге етіп ҧстану. 

Қазақ ҽдебиетінің даму кезеңдері сан алуан ҿзгерістер мен реформалардан ҿткен, оның 

барлығы ҽдеби шығармаларда кҿрініс тауып отырады. Шҽкҽрім шығармалары ХІХ 

ғасырдың соңы мен  ХХ ғасырдың басындағы саяси ҽлеуметтік ҿзгерістерінің ықпалында 

қалыптасады, бҥгінгі заман талаптарына жауап бере алатын қасиеттері жетерлік. 

Ҧлтаралық ынтымақтастық, діни ҥйлесімділік, ар-ҧждан, ҽділдік, мейірімділік элементтері 

қазіргі ҧлттық сана ҥшін ең ҿзекті қҧндылықтық мҽселелер. 

Беймҽлімділік ҽр уақытта ғылымның негізі болды. Сол себептен де ғылымның 

апарары белгісіздік ҽлемі, ал білім туралы айтсақ ол басқа ҽңгіме. Білім дегеніміз 

тҥсінумен жалғасқан сезімділікті қабылдау. Шҽкҽрім ол туралы былай дейді: «Білмегенін– 

білмеген, білгенді қылмау сол жаман», яғни білімді тек іс тҽжірибе жҥзінде ғана тҥсінуге 

болады. Шҽкҽрімнің тҥсінігінде де, таным мҽселесі ерекше орын алады. 

Шҽкҽрім шығармашылығы толықтай ҿзіндік дҥниеге кҿзқарас сипаттарынан 

қҧралады. Бҧл ерекшелік – Шҽкҽрім дҥниетанымының қҧндылығын арттыратын фактор. 

Шҽкҽрім тілі поэтикалық тілдің дамуына атсалысады. Шҽкҽрім идеолектісінің 

семантикалық ҥлгісі ҽлемнің бейнесін суреттейді. Нақтырақ айтқанда, оның қҧрылымдық 

ерекшелігі мен даму жҥйесін. Нҽтижесінде Шҽкҽрім поэтикасын тҥсіну ҥшін арнайы 

таным призмасымен қарулану керек ҿйткені поэтикалық тіл жазушы табиғатындағы 

қҧдіреттің бейнесін ашады. Поэзия – адам жанның объективтілену мҥмкіншілігі. Ақында 

таным жҽне қиял ҿрісі неғҧрлым кең болса, соғҧрлым поэзия баянды да кҿркем. Ақынның 

сҥйікті істері поэзия арқылы адам жанына кіріп ішкі ҽлеміне айналады, ал ҽлемнің кҿзге 
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кҿрінетін кеңістігі, шынайылық, материалды кеңістік болмыстың сыртқы пішініне 

айналады. Поэзия заттың рухтануына мҥмкіншілік береді. 

Қҧндылықтар мҽселесі қай ғасыр болсын ойшылдар мен ғҧламаларға ҿзекті мҽселе 

болған. Елдік сана бірнеше жҥйеленген бағыттардан тҧруы керек: олар қҧндылықтар мен 

жалпы дҥниетанымдық сипаты бар ҿлшемдер, т.б. Қазақ елінің біртҧтас бірлігінің 

қалыптасуы қоғамның тҧрақты ҽлеуметтік – экономикалық ҿркендеуі, мемлекет 

қауыпсыздығының нығаюуы зайырлы ҿркениеттік дамуына ықпал жасалуы шарт. Ҧлттық 

сананың нығаюуна не қажет? Бҧл бҥгінгі кҥнгі ҿзекті мҽселе. Бір сҿзбен айтқанда, оны 

ойлап табу мҥмкін емес, сондықтан ол кез келген идеологиялық мҽселе ҿзегіне сҥйенген, 

тҥп-тамырлы тҽжірібиеден ҿткен болуы шарт. Басқа жағдайда ол кешегі кеңес 

ҥкіметіндегідей тиянақсыз болып ҧзаққа бармайды. Ҧлттық сана қҧндылықтары ҧлттық 

мҽдениет пен философияда, тарихта, дінде, ғылымда, ҽдебиетте, поэзияда жҽне ҽртҥрлі 

белгілермен жҽне жасырын ҥлгіде болмағы лҽзім.  

Шҽкҽрім ҿз заманындағы дҽстҥрлі тҥсініктерді сҧрыптаудан ҿткізеді, қандай 

рухани қҧндылықтар тарихи сабақтастықпен сақталып келе жатқанын, ал қандай 

кемшіліктерге назар аудару керек екеніне тоқталады. Шҽкҽрімнің ҽлемінде дҥние біртҧтас 

сын белгісіне айналады, сол кезде қарқынды дамып келе жатқан батыс мҽдениеті мен 

рухани мҧраға бай шығыс мҽдениетінде кҿрініс табады. Шҽкҽрімнің қҧндылықтық 

философиясының негізгі мҽселесі «Адам-Ҽлем» қатынасындағы, адамның орны мен оның 

рухани қҧндылығы. Рухани қҧндылықтық жҥйесінде дін қҧндылықтық ҿлшем болып 

қарастырылады, сондықтан да дін мҽселесі жҿнінде ішкі ҿлшем бірлігінің межесіне тап 

болуымыз заңдылық. Дін, соның ішінде ислам дінін кҥрделі адам институты деп 

қарастыруға болады. Шҽкҽрімнің ҧғымында дінде Алладан кейін ең бірінші адам тҧрады. 

Ҿйткені дін адамның барлық тҧрмыс тіршіліктік шеңберінде кездеседі. Шҽкҽрімнің діни 

кҿзқарастарындағы сопылықты дҧрыс мағынада тҥсіну керек. Тақуалық дегеніміз – 

адамның алдына қойған мақсатына шын кҿңілімен адал болу деген сҿз. Неге десек 

Шҽкҽрімнің тҥсінігі бойынша, діннің атрибуттары ең таза: мейірімдік, ҧждан, ҽділеттілік. 

Шҽкҽрім шығармаларында дін мҽселесі ерекше кҿрініс тапқан, тағы бір басты 

ерекшелігі: ол еш уақытта фанатизмге ҥйретпейді. Сауаттылыққа, діни тазалыққа, 

мейірімдік пен ҧжданды қадыр тҧтқан Шҽкҽрім шығармалары – бізге аса ҥлкен рухани 

қҧндылықтық ҿлшем. Шындықты айту, таза шыншыл болу ҽсте мҥмкін емес, олай 

болатын себебі, шындық салыстырмалы, сондықтан шынның мҽніне жағдай, ҽдептілік 

немесе этика, саяси қажеттілік, ҿмірді қорғау қажеттілігі жҽне тағы басқа да факторлар 

ҽсер етеді. Шындықтың синонимі ретінде адал болуды алып салыстырсақ, шыншыл 

адамның ҿзін қоршаған ортасында тартар азабы кҿп екені рас. Ендеше шындықты сонда 

қҧндылықтардың қатарына кіргізу қиын. Шҽкҽрімнің «Бҧзылмайтын шын керек!?» сҿзіне 

ойлана қарасақ, ол қай шындық.  

         Шҽкҽрім шығармашылығында орын алған дҥниетанымның екі сипаты айқындалады: 

біріншісі, қарапайым таным дҥниені жеке дара объектілер ретінде қарастыратын 

танымның кемшіліктілігі; «Кҿз, қҧлақ, қол, мҧрын, тіл - бҽрі алдайды», дейді. Алданудың 

себебі «Сыртынан біліп, сырынан хабарсыз боп» танымға ерекше кҿңіл бҿліп тҧрғанын 

кҿруге болады. Қазақта «надандық» деген тҿл сҿз бар, біз бҧл сҿзге келгенде бейсауатты 

адамдарды соған жатқызарымыз анық. Надандық Шҽкҽрім бойынша олай емес, ол барлық 

адамдарда бар қасиет. Сондықтан ол – ақиқатты сездіруге бҿгет болатын бірден-бір 

жалпыға ортақ категория. Екіншісі – жоғары сана. Бҧл сезімді талап ететін, заттардың 

шынайылықтың сипатын анықтайтын яғни, «кеудесінің кҿзімен кҿретін» кҿп ішінде 

біреуге ғана берілген қасиет. 

Қарапайым таным, ҽдетте, ғылымдардың кеңістігінде жҥзеге асады жҽне бар 

адамдарға қол жетерлікте болады. Ал данышпандылық (жоғары, шынайы, қҧдіретті) 

таным ҿнермен байланысты жҽне саналық хҽрекеттер арқылы таңдамалы адамдардың 

жоғары санасының еншісі. Адамдар ықыласының ҽлемінде мҽнді сҿз, шексіз ізденістер 

жҽне білімге ерікінің нҽтижесі ретінде пайда болады. Адамдардың қҧмарлығы тойымсыз 
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екені белгілі, біз оны нҽпсі деп атаймыз. Нҽпсі дҽстҥрлі тҥсінікте адамның жауы деген, 

анықтаманы қабылдаймыз, кей жағдайда ол ҧғым мҽніне сай келмеуі де мҥмкін. «Қайғы 

мен рахат тел еді» дейді Шҽкҽрім. Рахат жағымды мазмҧнда бола бере алмайды. Адам 

қайғылары белгілі бір хҽрекеттерінің жемісі іспетті. Сондықтан ақиқат жолындағы адам 

рухани тазалықты алдына қояды.  

Шҽкҽрімнің философиялық Ар ілімі қазақ елдігінің нығаюына елеулі ҥлес қосты. 

Бҥгінгі кҥнде алты миллионға жуық адамды ортақ идеологиямен біріктіре отырып ертеңгі 

кҥнге ҿнегелі жол кҿрсете алады. Шҽкҽрім білімінің талабы: ізгілік, адамшылдық, ҽртҥрлі 

дін адамдарының бір қҧдайдың алдында Арымен жауап беретінін мойындату жҽне 

қҧдайдың еркі ҿз ындынына ие екеніне нану. 

Шҽкҽрімнің поэтикалық шығармашылығының мазмҧнынан айқындалатын 

қҧндылықтар жҥйесі бар. Біріншіден, Аллаһ – абсолютті қҧндылық. Адамның 

тҽжірибиелік танымы қҧдайдың алдында мҥлде мардымсыз болса да қҧдай барлығын тану 

міндет. Екіншіден, қҧдайдың алдында адамдардың бҽрі тең, ал тҧлғалық артықшылық тек 

адамдар ортасында ғана мҽнге ие. Сондықтан да Шҽкҽрім тарихта орын алған 

пайғамбарлардың бҽрі субъекивті артықшылығы бар тең объектілер, яки адамдар. 

Ҥшіншіден, мҧсылмандар ҥмбеті діни нанымдық кҿзқарастарымен артық деп саналса да 

пиғылы жағынан кем болуы кҥмҽнсіз, ендеше білімнің кҿптігі басты қҧндылық деп 

саналмайды, оған қарағанда аз жҽне дҧрыс білімді жҥзеге асыра білген жақсы. 

Адамзаттың болмысы біртҧтас қҧбылыс болғанымен, кҿпшілік дҧрыс деген ҧғымынан 

Шҽкҽрім алшақ болған. Ал жеке адамға келетін болсақ, адам болмысының мазмҧнын, 

мінез-қҧлқын Шҽкҽрім кҿңіл деп айтқанын білеміз, яғни жанның рухани халы, 

психологиялық жағдай мазмҧны. Адамның кҿңілі ҽртҥрлі қҧрылыммен мазмҧндалады: 

махаббатпен, сағынышпен, қҧмарлықпен, ашу-ызамен, белгілі бір ақпаратпен, қорқыныш 

ҥреймен, кекпен, арам пиғыл қасақанамен, ҧжданмен жҽне т.с.с. Шҽкҽрімнің 

дҥниетанымындағы ҧждан жоғарыда кҿрсетілген басты ҥш қҧндылықтарды тҧтастай 

қамтиды. 

Бҥгінгі кҥн педагогика саласында ізденіп, еңбек етіп жатқан ғалымдар мен 

жаңашыл мҧғалімдердің оқыту ҥрдісінде тоқталмай кетпейтін бір мҽселесі- оқушылардың 

ҿз бетімен жҧмысы. Бҧл қоғамға ҿз бетімен жҧмыс істей білетін жеке тҧлғаны оқытып, 

тҽрбиелеу міндетінен туындауда. «Ҿз бетімен жҧмыс» деген ҧғымға ҽр тҥрлі тҥсініктер 

бар. Дегенмен «осы ҧғымдарды салыстыра келгенде оларды ҥш топқа бҿлуге болады» деп 

санайды.   

       Қосымша материалдарды молынан қажет ететін тақырыптардың бірі – халқымыздың 

біртуар перзенті, ҧлы Абайдың бірегей шҽкірті, лирик, эпик, ақын жҽне жазушы, 

аудармашы, тарихшы, ҽрі композитор, ҽрі музыкант, жан-жақты талант иесі Шҽкҽрім 

Қҧдайбердіҧлының ҿмірі мен шығармашылығы. Осы сияқты қалған тақырыптар тиісінше 

« Талап – білім, ҿнер кілті», «Мансапқҧмарлық – жаман қасиет», «Қанағат-қарын 

тойдырады», «Аларыңды жас кезіңнен ал», «Барыңды тірлікте бер», « Жақсы - ҿлмейді» 

болды. Бҧл тақырыптарға оқушылар тҽп-тҽуір шығарма жаза алды. Жалпы оқушыларды 

5,6 сыныпта шығарма жаздырып ҥйрету керек. Ал кейіннен ҥйрету- кештік ететінін ҿз 

тҽжірибемізден байқадық. Осы « Адамдық борышың» ҿлеңін оқытуда негізгі идеясын 

мҧғалім кҿмегімен оқушылар бҧл тақырыптың мҽңгілік тақырып екендігіне қосымша 

деректер арқылы кҿз жеткізді.  

Оқушылардың ҽдебиет пҽнінде ҿз бетімен мҽтін бойынша жҧмысқа баулуда 

алдымен орындаушылық сатыдан бастауының маңызы зор. Бҧл олардың ҿздік танымын 

арттырумен қатар мақсаттылыққа ҥйретеді. Ҿз бетімен мақсатты ізденуіне жол ашады.  

Қорыта келе, «Шҽкҽрім қандай адам болған?»- деген сҧрақтың тҿңірегінде қосымша 

материалдар негізінде келтіре кетудің маңызы бар. Бҧл жерде ҽуелі ҧлы ақын туралы 

жазылған ҧлы шығарманы кезінде «Қҧнанбайды жаңаша кҿзқарас негізінде оқыту» 

туралы ізденіс жасаушылар тҽжірибесімен «Абай жолы» Шҽкҽрім туралы не деп жазған 

дегендей аздап ізденіс жасатқан едік. Ҽрине, Абайды таныту ҥшін жаңа заманға ешқандай 
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жамандық жасамаған Қҧнанбайды жамандауға тура келген ҧлы жазушыға кеше ғана 

«қарулы бандылар тобымен байланысты» болған Шҽкҽрімді  кҿрсету де сол сарынмен 

болатындығы сҿзсіз болатын.  
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН 

ОҚУШЫЛАРҒА КӚРСЕТІЛЕТІН КӚМЕКТІҢ ТҤРЛЕРІ 

 

ТЕЛЬМАНОВА Ж.Б. 

№25 орта мектеп, арнайы педагог, 

 Қазақстан Республикасы, Тараз қ.  

 

         Резюме.  Каждый человек имеет права получать образование, поэтому он нуждается 

в помощи. 

         Summary. Everyone has the right to knowledge, he therefore needs help. 

 

Мемлекетіміздің ҽрбір aзaмaты – ҧлттық қҧндылық, ҽрбір бaлacы – еліміздің ертеңі 

екенін еcкерcек, ҽрбір ерекше білім беру қaжеттілігі бaр oқушылaр caпaлы білім aлып, 

aзaмaт бoлып қaлыптacуынa жaғдaй жacaу міндетіміз бoлып тaбылaды. Caпaлы білімнің 

бaрлығы ҥшін қoлжетімді бoлу шaртын қaлыптacтыруғa бaғыттaлғaн білім беру жҥйеcін 

тҥрлендіру прoцеcтерінің бірі инклюзивті білім беру бoлып тaбылaды. Алғаш рет 2002 

жылы Қaзaқcтaн Реcпубликacының «Мҥмкіндігі шектеулі бaлaлaрды ҽлеуметтік жҽне 

медицинaлық-педaгoгикaлық тҥзетулік қoлдaу турaлы» Зaңы кҥшіне енді. Зaң ҽлеуметтік 

жҽне медицинaлық, педaгoгикaлық тҥзетулік қoлдaудың тҥрлері мен ҽдіcтерін aнықтaйды, 

мҥмкіндігі шектеулі жҽне ерекше білім беруді қажет ететін бaлaлaрғa тиімді кҿмек 

жҥйеcін қҧруғa, oлaрдың тҽрбиеcіне, oқуынa, еңбектік жҽне кҽcіптік дaйындығынa, бaлa 

мҥгедектігінің aлдын-aлуғa бaйлaныcты мҽcелелерді шешуге бaғыттaлғaн. 

         Жанҧяда ерекше білім беру қaжеттіліктері бaр баланың ҿмірге келуі бірінші кезекте 

ата-ананың жҽне жанҧя мҥшелерінің ҿмірге кҿзқарасын, ҿзгелерге жҽне ҿзіне деген 

қарым-қатынасын ҿзгертпей қoймайды. Oтбасында бала ҥшін де, ата-ана мен жанҧя 

мҥшелері ҥшін де ауыр психoлoгиялық атмoсфера қалыптасатыны белгілі. Ҽйгілі ғалым 

Л.С.Выгoтский баланың ҿсіп дамуы бірінші кезекте ҽлеуметтік даму жағдайына 

негіздеген. Дамуында ауытқуы бар баланың кейінгі тағдыры ҿзі туып, тҽрбиеленіп жатқан 

oтбасының жағдайына байланысты. Яғни, баланың дамуы кҿбінесе медицина жҽне 

педагoгикалық қызметкерлердің назарынан тыс қалып, басты ықпал етуші кҥш ата-ана 

бoлып табылады. Сoндықтан ерекше білім беру қaжеттіліктері бaр бала тҽрбиелеуші 

oтбасы қандай да бoлмасын медициналық, педагoгикалық, психoлoгиялық, қҧқықтық 

ақпарттық қoлдауды қажет етеді. Дер кезінде алынған қандай да қoлдау тҥрі баланың 

немесе oтбасының кез-келген ҽлеуметтік-психoлoгиялық мҽселесінің шешілуіне ҽсерін 
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тигізеді. Инклюзивті білім беру жaғдaйындa ерекше білім беру қaжеттіліктері бaр 

oқушылaрды пcихoлoгиялық-педaгoгикaлық қoлдaу мaңызды рҿл aтқaрaды.  

         Инклюзивті білім беру ҽр адамды тҥрлі жолдармен белсенді инклюзиялауды, 

дербестендірілген ықпалды жҽне ерекше оқытуды қажет ететін тҧлғаларға білім беру 

процесіндегі кедергілерді жою негізінде оқыту мен оқу ортасын жетілдіру арқылы тең 

мҥмкіндіктер жасауды кҿздейді. 

         Инклюзивті (кіріктіре) білім беру дегеніміз – барлық балалар дене, психикалық, 

зерде, мҽдени-этникалық жҽне басқа да ерекшеліктеріне қарамастан жалпы білім беру 

жҥйесіне қосылып, тҧрғылықты жері бойынша ҿз қҧрбыларымен қатар бір жалпы білім 

беру мектебінде білім алуын кҿздейтін білім беру ҥдерісін ҧйымдастыру. Бҧл жағдайда 

мектептер білім алудағы ерекше қажеттіліктерді ескеріп, ҿз оқушыларына қажетті арнайы 

қолдауды жҥзеге асырады. Инклюзивті білім беру мынадай нақты қҧндылықтар мен 

ҧстанымдарға негізделеді:  

- ҽр адам білім алуға қҧқылы;  

- білім беру туылғаннан басталады. Ерте жаста білім беру ерекше қажет, бірақ ол 

ересек жаста аяқталмайды, себебі бҧл ҥдеріс ҿмір бойы жалғасады; 

  - барлық балалар білім алуы керек; 

  - ҽр адам белгілі бір сала бойынша не белгілі бір уақытта оқыту бойынша 

қиындықтарға тап болуы мҥмкін;  

  - ҽр адам білім алу барысында кҿмекке мҧқтаж;  

    - мектеп, мҧғалім, отбасы бала ғана емес, ҿзге тҧлғаларды да оқытуға ықпал етуге 

жауапты; 

 - ҽртҥрлі болу табиғи жағдай, ол ҿте бағалы жҽне қоғамды толықтырып отырады; 

 - біреуді кемсіте қарым-қатынас қҧру ҽрі бҧндай мінез-қҧлық таныту сынға тҥсу 

керек. 

   Балаларды толеранттылық тҽн жҽне ҽртҥрлілікті қалыпты жағдайда қабылдайтын 

инклюзивті қоғамда ҿмір сҥруге дайындау керек;  

- мҧғалімдер ҿздерімен ҿздері ҿмір сҥрмеу керек, олар да ҥнемі қолдауға мҧқтаж.  

Кіріктіре оқыту сегіз қағидаға негізделеді:  

- адамның қҧндылығы оның қабілеттері мен жетістіктеріне байланысты емес; 

          - ҽр адам сезіну мен ойлауға қабілетті; 

 - ҽр адам қарым-қатынасқа ҽрі сҿзінің тыңдалуына қҧқылы; 

          - адамдардың барлығы бір-біріне мҧқтаж; 

          - білім алу нақты ҿзара қарым-қатынас мазмҧнында болуы мҥмкін; 

          - барлық адамдар қҧрбыларының қолдауы мен достығына мҧқтаж; 

          - білім алып отырған тҧлғаларға жетістік ретінде ҿздері жасай алмайтын емес, 

жасауға қабілетті ҽрекеттер саналады;  

- ҽртҥрлілік адам ҿмірінің барлық жақтарын кҥшейте тҥседі  

Инклюзивті білім берудің қағидалары мен қҧндылықтарын терең тҥсіну жҽне 

қабылдау Қазақстанның педагогтары қауымдастығы мен жалпы қоғамнан тҧжырымдарды 

жҽне мінез-қҧлық рҿлдерін едҽуір қайта бағалау ҥшін белгілі бір уақыт пен кҥшті талап 

етеді.  

         Бҥгінгі таңда инклюзивті білім беруді қолдау бағытында жалпы білім беретін 

мектептерде белгілі себептермен ақыл - ой дамуында ауытқуы бар немесе психикалық 

дамуы тежелген оқушылар білім алуда. Ҽр оқуышының білім алуда ҿз ерекшеліктері бар. 

Мҽселен ҽр оқушының эмоционалдық жҽне психикалық таным процестерінің дамуы 

деңгейі ҽртҥрлі. Қазіргі таңда ҽр оқушыға жеке тҧлға ретінде қарап, саналы тҽрбие сапалы 

білім беру ҿмір талабы болып табылады. Бҥгінде еліміздің барлық аймағында мҥмкіндігі 

шектеулі балаларға білім беруді қолдау негізінде жалпы білім беретін мекттептерде 

тҥзете-дамыта оқыту сыныптары біртіндеп ашылып жатыр. Бҧл сыныптың мақсаты: ҽр 

сыныптағы мҥмкіндігі шектеулі оқушыларды бір сыныпқа топтастырып, ҽр оқушыға 

жекелеп сыныбы мен оқу бағдарламасына сай білім беру.  
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         Инклюзив –  сҿзі латын тілінен аударғанда «ҿзімді қосқанда» ал, ағылшын тілінен 

аударғанда «араластырамын» деген мағынаны білдіреді. Инклюзивті білім берудің 

мақсаты: даму мҥмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты балалармен бірге білім беру. 

Қазіргі кҥрделі ҽлеуметтік даму жағдайында, қҧндылықтар мен ҽлеуметтік 

нормалардың ҿзгере бастаған заманында, отбасында берілетін тҽрбиенің ықпалы азайған 

заманда балаларды психологиялық-педагогикалық тҧрғыда қолдаудың маңызы ҿсетіні 

белгілі. Педагог пен баланың қарым - қатынасындағы ҧстанымдар мен парадигмалар да 

ҿзгереді: «оқушы мен оқытушы» орнына,«адам мен адам» парадигмасы қалыптаса 

бастайды. Балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау бҧл –  баламен кеңесе отырып 

оның жеке қызығушылықтарын анықтау,оның белгілі бір мақсаттарға деген ҧмтылыстары 

мен мҥмкіндіктеріне қолдау кҿрсету, оның адами қасиеттері мен қҧндылықтарын сақтай 

отырып дамуына, оқыту нҽтижелеріне ҿз бетінше қол жеткізуіне, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуіне, 

кҿпшілікпен араласуына, ҿмір сҥру салтын қалыптастыруға кедергі келтіретін 

қиындықтарды жеңуіне кҿмектесу болып табылады. Инклюзивті оқыту практикасында 

психологиялық-педагогикалық қолдау бҧл ҽрбір баланың мҥмкіндігі мен қажетіне қарай 

ҽлеуметтік- психологиялық жҽне педагогикалық жағдай жасауға бағытталған мамандар 

тобының қызметтерін қамтиды.  

         Қазіргі заманда ҿмір сҥретін балалар ҥшін іс-ҽрекеттің екі саласы бар, жҽне де олар 

бала тҽрбиесіндегі негізгі институттар болып келеді - бҧл, отбасы жҽне білім беру жҥйесі. 

Бала ҿміріндегі кҿптеген мҽселелер де осы екі институттың ҽсеріне кҿбірек байланысты 

болып келеді. Бала ҥшін отбасы – бҧл, оның дене бітімінің, психикасының, мінез - 

қҧлқының жҽне интеллектісінің жақсы қалыптасып, дамуына ыңғайлы жағдайлар 

жасайтын орта. Ҽлеуметтік институт ретінде, отбасының бала ҿмірі мен тҽрбиесі ҥшін 

қажет жағдайларды қамтамасыз ете алмауы, ҿмірлік қиын жағдайда жҥрген балалардың 

пайда болуына ҽкелетін басты факторлардың бірі болып саналады.  

Оқушыларды жалпы білім беру поцесіне қосуға жағдайлар жасау ҥшін мектептік 

психологиялық-педагогикалық қолдау қызметі қҧрылды. Инклюзивті тҽжірибе 

жағдайындағы психологиялық-педагогикалық қолдау ҽрбір баланың мҥмкіндіктері мен 

қажеттіліктеріне сай нҽтижелі оқыту мен дамытуға арналған ҽлеуметтік-психологиялық 

жҽне педагогикалық жағдайлар жасайтын мамандардың тҧтас, жҥйелі ҧйымдастырылған 

ҽрекетін білдіреді.  

          - даму бҧзылыстарын ерте тҥзету;  

- балаларды ҽлеуметтендіруде, оқытуда жеке ыңғай жасау;  

- оқуға ынтасын, дербестігін, ҽлеуметті мҥмкіндіктерін дамыту;  

- ҿмірлік қҧзіреттердің дағдыларын қалыптастыру;  

- ата-аналармен жҽне қҧрдастармен конструктивті қарым-қатынас қҧру.  

Инклюзивті білім беру саласында педагог-психологтың рҿлі ерекше. Мектептерде 

ерекше білімді қажет ететін балалармен психолог кҿптеген жҧмыстар ҿткізуге жауапты. 

Бҧл саладағы балалар ерекше назарда болады. Ерекше білімді қажет ететін балалардың 

кейбіреулерінде ҿзіндік қабілет, ерекшелік бар. Мысалы кейбіреулері би билеуге, сурет 

салуға қызығады, осындай қызығушылығы мол балаларды ҽрі қарай дамыту педагог-

психолог пен ҽрбір мҧғалімнің міндеті. Білім берудің бҧл тҥрінде ерекше білімді қажет 

ететін баланың ҿз-ҿзіне сенімі артады, ол маңайындағылар тарапынан ҿзіне қолдау бар 

екенін сезінеді,бҧл баланың ҿзін – ҿзі бағалай білуіне, қоршаған ортасына 

сҥйіспеншілікпен қарауына, ҿзін қоғамның толыққанды мҥшесі сезуіне жол ашады. 

Оқытудың бҧл тҥрі арқылы ерекше білімді қажет ететін бала ҿз қабілетіне сай, ата- 

анасынан алшақтамай, яғни арнайы мектеп – интернаттарда тҧрып оқуға мҽжбҥр болмай, 

тҧрғылықты жерде білім алып, қоғаммен біте қайнасып, ҽлеуметтік жағынан бейімделеді. 

Ата– анасы да баласының дамуы мен тҽрбиесіне белсене қатысып, жеткіншек алдында 

жауапкершіліктері артады. Психолог ата – анамен тікелей байланыста болып, баланың 

білім алуына ҥлес қосады. 

Педагог-психолог қазіргі таңда:  
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- баланың индивидуалды ерекшеліктерін, оның қызығушылықтары мен 

қажеттіліктерін, киыншылықтары мен алаңдататын мҽселелерін; 

- баланың ҿмірлік қызметінің микроортасындағы қарым-қатынастың ерекшеліктері 

мен шарттарын зерттейді; 

- психолог педагогикалық диагностикасының бекітілген нҽтижесін қолдайды. 

Педагог-психолог осы саланы таңдағандықтан, ҿзіне ауыр жҥк жҥктейді. Яғни ол 

ерекше білімді қажет ететін балалармен де, мамандармен жҽне ата-аналармен де бір ізді 

жҧмыстануға міндетті. Психолог бҧдан бҿлек ҿзін ҥнемі дамытып, жан-жақты хабардар 

болып, жиі білімін арттырып отыруы керек. 

         Қазіргі жас ҧрпақ біздің болашағымыз. Бҧл жас ҧрпақтың ішінде қарапайым балалар 

да, даму мҥмкіндігі шектеулі балалар да бар.Ендеше бҧл балаларды бҿлмей, бҽріне бір 

кҿзқараспен қарап,олардың болашағына жол ашуға кҿмектесейік.Ҽрине бҧны жеңіл деп 

айта алмаймын. 

Бірақ бір сҽт даму мҥмкіндігі шектеулі балалардың орнында болып кҿрейікші,бізге 

қандай ауыр болса,оларға бізден аса ауыр.Сондықтан, даму мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың, мҥгедек балалардың толық кҿлемде ҿмір сҥруі ҥшін біздің еңбектенуіміз 

керек. 

Барлық бала тең дҽрежеде жҽне ҿз мҥмкіндігінше білім алуы тиіс.Инклюзивті білім 

беру даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға қоршаған орта мен жалпы қоғам алдында тең 

қҧқылы болуға қолдау кҿрсетеді.Мектеп тек білім беру қызметін ғана атқармай, бала 

ҿмірінде тҽрбие берудің де негізгі саласы болып табылуы тиіс.Мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың ҽлеуметтік – тҧрмыстық ҿмірге бейімделуін толық қалыптастырып, қоғам 

ҿміріне толыққанды енуіне мҥмкіндік беретін адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыруымыз керек. Жалпы білім беретін мектепте даму мҥмкіндігі шектеулі 

балаларға қолайлы жағдай жасалуы тиіс.Балаға аяушылық, мҥсіркеушілік факторлары 

керек емес,ол балаларға адамгершілік, еңбексҥйгіштік, ҿмірге қҧщтарлық, қоршаған 

ортаны сҥю,адамдарға ҿшпенділікпен емес,махаббатпен қарап,тіл табыса алуға ҥйретуіміз 

қажет.Басқа дені сау балалар қол жеткізе алатын мҥмкіндік ол балалардың да қолынан 

келетінін баса тҥсіндіруіміз қажет.Ал осы жағдайларды басты назарға алып, тҥзету 

кҿмегін беретін дефектолог – мҧғалім жалпы білім беретін мектептің мҧғалімдеріне 

нҧсқаушы болуы керек. Инклюзивті білім беру барлық балалардың білім алуын 

қамтамасыз ететін жалпы білім беру ҥрдісінің дамуы. Сондықтан да мҧғалім – дефектолог 

мҥмкіндігі шектеулі балалардың қалыптасуына,ҿз бетімен ҿмір сҥруіне бағыт – бағдар 

беруі тиіс. Ҽрбір педагог, ата-ана,жалпы адамдар даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға 

кҿмектесіп,олардың ҿмірде ҿз орнын табуына жағдай жасауы керек.Бҧл балалар ҥшін 

білім мазмҧнын дидактикалық ойындар,тҥрлі кҿрнекі қҧралдар арқылы қалыптастыру ҿте 

маңызды болып саналады. 

Баланың танымын алғашқы кҥннен бастап дамыту қҧралы да, балада оқу мен 

білімнің, тҽрбиенің негізін қалыптастыратын да ойын ҽрекеті болып саналады. Қай 

ғалымды алмайық ҿздерінің ойын туралы еңбектерінде: «Ойын баланың жетекші ҽрекеті» 

деген сипаттама береді, ҿйткені ойын баланы ақыл-ой жағынан да, дене жағынан да алға 

жетелеп, дамытады, баланың ойын ҿрбітіп, бойын ҿсіреді. Баланың ақыл - ойын жҥйелеу, 

ойлау қабілетін жетілдіру, дҽлдікке ҥйрету,шындыққа тҽрбиелеу мақсатында 

компьютерлік сауаттылыққа баулу-бҥгінгі кҥн талабы. Соған сҽйкес тҥрлі компьютерлік 

ойындар бар. 

         Даму мҥмкіндігі шектеулі балалармен ҧйымдастырылған ойын тҥрлері, балалардың 

сҿйлеу тілінің қалыптасуына зор ықпалын тигізеді. Қорыта айтқанда жас нҽрестенің дені 

сау болса, отбасына зор қуаныш пен бақыт ҽкеледі. Елімізде ҿркениетті қоғам қҧру ҥшін 

тҽрбиелі, дені сау азаматтарды кҿп болып тҽрбиелеуіміз керек. 
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕГІ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ 

БЕРУДІ ҦЙЫМДАСТЫРУ МЕН ОЛАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ ӚЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ 

 

ЕРМАХАНОВА А.Қ. 

 №25 орта мектеп, арнайы педагог,  Қазақстан Республикасы, Тараз қ.  

 

Резюме.  В статье раскрываются основные проблемы включения инклюзивного 

образования, плюсы и минусы данного включения, а так же качества, которыми должен 

обладать педагог работающий по данному направлению. 

  Summary. The article reveals the main problems of the inclusion of inclusive education, 

the pros and cons of this inclusion, as well as the qualities that a teacher working in this area 

should have. 

         Ҽр бала ҥшін ең алғаш мектепке бару ең жауапты да қиын кезең. Ал мҥмкіндіктері 

шектеулі балалар ҥшін бҧл кезең ҽлдеқайда эмоциялық жағынан да, психологиялық 

жағынан да ауыр болады. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесі 

инклюзивті білім беру қағидаларына бет бҧрды. Бҧл арнайы қажеттілігі бар балалар ҥшін 

мектептерде, мекемелерде жағдай туғызып, оларды жалпы білім беру жҥйесіне қосу. 

Ҽрбір бала, мҥмкіндігінше қажетті деңгейде білім алуы тиісті. 

         2019 жылғы 2 қыркҥйекте Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев «Сындарлы қоғамдық 

диалог – Қазақстанның тҧрақтылығы мен ҿркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында инклюзивті қоғамды дамыту мҽселесін жеке атап ҿтті. Қамқорлығында 

мҥмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларға ерекше кҿңіл бҿлінуі керек екендігін баса 

айтты: «Біз ерекше қажеттіліктері бар адамдар ҥшін бірдей мҥмкіндік жасауға 

міндеттіміз».  

         Инклюзивті оқыту – ерекше мҧқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін 

мектептердегі оқыту ҥрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту негізінде 

балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген 

теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар 

балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Тҽжірбие кҿрсеткенінд  ей 

қатаң білім беру жҥйесінен балалардың бір бҿлігі шығып қалады, ҿйткені қалыптасқан 

жҥйе мҧндай балалардың даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті 

бағыт мҧндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ҿмір сҥру 

мҥмкіншілігін қалыптастырады.   

         Қазіргі таңда барлық ҽлем жҧртшылығының назарын аударып отырған мҽселе 

балалардың жеке сҧраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен 

білім беру ҥрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру. Осы жаһандық 

мҽселеге ҽлем ғалымдары мынадай анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз – 

барлық балаларды,соның ішінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім ҥрдісіне 

толық енгізу жҽне ҽлеуметтік бейімдеуге, жынысына,шығу тегіне,дініне,жағдайына 

қарамай,балаларды айыратын кедергілерді жоюға,ата-аналарын белсенділікке шақыруға, 

баланың тҥзеу-педагогикалық жҽне ҽлеуметтік мҧқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни, 
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жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. 

Инклюзивті оқыту – ерекше мҧқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін 

мектептердегі оқыту ҥрдісін сипаттауда қолданылады. Демек,инклюзивті оқыту негізінде 

жоғарыда айтқанымыздай балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, 

барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың 

ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы 

бағыт балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ҿмір сҥру жағдайын  

қалыптастырады. 

         Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы – барлық балаларға 

мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте жҽне мектеп ҿміріне белсене қатысуға 

мҥмкіндік береді. Бҧл бағдарламаны  Біріккен Ҧлттар Ҧйымының Бас Ассамблеясы 

мақҧлдап, БҦҦ-ның Конвециясына 2006 жылдың  13 желтоқсанында енгізілді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жҧмыс жҥргізетін мектептерде білім 

мазмҧнын ҥш тҥрлі бағдарлама бойынша реттеген абзал. Атап айтқанда: жалпы 

мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары; мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

ақаулық типтеріне сҽйкес арнаулы білім беру бағытындағы оқу бағдарламалары; 

мҥмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып 

ҽзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы.  

         Инклюзивті білім беру  мҽселесі біздің елімізде инклюзивті білім беру жҥйесінің 

дамуы туралы ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім  беруді дамытудың 2010-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік  бағдарламасында» кҿрсетілді. Осы бағдарлама 

тҿңірегінде инклюзивті білім беруді жетілдіру мҽселелері қарастырылып, бірқатар 

міндеттер орындалуда. Мемлекеттік бағдарлама негізінде мектептерде мҥгедек балалар 

ҥшін кҿтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бҿлмелерде арнайы қҧралдар 

орнатылған, тҧтқалармен, арнайы парталармен, ҥстелдермен жҽне басқа да арнайы 

компенсаторлық қҧралдармен жабдықтау арқылы «кедергісіз аймақтар» қҧрылған. 

Мектепте мҥмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға жҽне тҽрбиелеуге тең қол жеткізу 

ҥшін жағдайлар жасалу міндеті  (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды 

психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің, арнайы жеке техникалық жҽне 

компенсаторлық қҧралдардың болуы) алға қойылған.Осылайша мемлекетіміз мҥмкіндігі 

шектеулі жандарды ҽлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене араласуына, оларды оңалту, 

жҧмысқа орналастыру жҽне жаңа жҧмыс орындарын қҧру, білім алу, оқыту, қайта 

мамандандыруда қолдан келгенше жағдай жасап жатыр.  

 Қазіргі жас ҧрпақ біздің болашағымыз. Бҧл жас ҧрпақтың ішінде қарапайым балалар 

да, даму мҥмкіндігі шектеулі балалар да бар.Ендеше бҧл балаларды бҿлмей, бҽріне бір 

кҿзқараспен қарап,олардың болашағына жол ашуға кҿмектесейік.Ҽрине бҧны жеңіл деп 

айта алаймын.Бір сҽт даму мҥмкіндігі шектеулі балалардың орнында болып 

кҿрейікші,бізге қандай ауыр болса,оларға бізден де  ауыр. Даму мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың  толық кҿлемде ҿмір сҥруі ҥшін қоғам кҿзқарасы ҿзгеруі керек.Қазіргі 

уақытта даму мҥмкіндігі шектеулі балалармен жҧмыс жасаудағы ҿзекті мҽселе – 

инклюзивтік білім беру. Инклюзивтік білім мҥгедек балаға ҿзінің қҧқықтарын іске 

асыруға мҥмкіндік береді.Кҿшеде ҿзінің жасындағы балалармен ойнап жҥрген мектепке 

дейінгі жастағы балаға жақын жердегі мектепке емес,ерекше жағдайдағы мектепке 

баратыны жҿнінде қалай тҥсіндіруге болады. Инклюзивті білім беру системасының ҿзі 

инклюзивтік қоғамның дамуының тиімді механизмі болып табылады.  

Инклюзивті білім беру системасын дамыта отырып,біз инклюзивтік қоғам,яғни ҽрбір 

адам ҥшін қоғамды дамытуға жол ашамыз.Инклюзивті білім мҥмкіндігі шектеулі 

балаларға балабақша,мектеп,институт,мектепке дейінгі жҽне мектеп ҿміріне толық 

кҿлемде қатысуына мҥмкіндік береді. Инклюзивті білім беру мҥмкіндігі шектеулі 

балаларды теңдікке, тең қҧқылыққа ынталандыру қорына ие.Мҥмкіндігі шектеулі 

балаларды оқытуды ҧйымдастыру мақсатында баланың психофизиологиялық жҽне 

танымдық мҥмкіндіктерінің деңгейін ескеретін, оқытудың нҧсқауларын қарастыратын 
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білім берудің арнайы типтік оқу бағдарламалары қҧрастырылып, бекітілген. Сонымен 

қатар мҥмкіндігі шектеулі балаларды кіріктіре (инклюзивті) оқытуды ҧйымдастыру 

бойынша ҧсыныстар мен нҧсқаулар дайындалды. 

Жалпы білім беру мектептің оқыту ҥдерісінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 

білім алушыларды қолдау бойынша ҽдістемелік ҧсынымдар 2019 жылы жарыққа 

шықты.Қҧралда ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды жалпы білім 

беру мектептерінде психологиялық-педагогикалық қолдау қызметі бойынша педагогтар 

мен мамандарға арналған ҽдістемелік ҧсынымдар берілген. Ата-аналармен ҿзара іс-ҽрекет, 

сондай-ақ білім беру ҧйымдарына ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім 

алушыларды қабылдау мен қолдаудың қадамдық жоспары бойынша ҧсыныстар енгізілген.  

Ҽдістемелік ҧсынымдар жалпы білім беретін мектеп басшыларына, мҧғалімдерге, 

ҽдіскерлерге, білім басқармалары мен бҿлімдерінің мамандарына арналған. 

          Жалпы білім беру мекемелерінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту мен 

тҽрбиелеуді табысты ҧйымдастырудың жағдайы ретінде баланы білім беру мекемелеріне 

толыққанды кіріктіруді қамтамасыз ететін бейімделу ортасын қҧру «инклюзивті білім 

беру» болып табылады. 

Осыдан жҥз жылдан астам уақыт бҧрын Л.С. Выготский ерекше білім берілуіне 

қажеттілігі бар баланың қалыпты дамыған балалар қоғамынан шеттетілмейтіндей оқыту 

жҥйесін қҧру қажеттігін кҿрсетті. Ол біздің арнайы мектептің, барлық қҧндылықтарын 

ескере келе, ең басты кемшілік – ҿз тҽрбиеленушісін – соқыр, саңырау, ақыл-есі кем 

баланы мектеп ҧжымының тар шеңберіне шоғырлауымен, баланың қиындықтарына 

бейімделген тҧйық ҽлемді қҧруымен, барлық нҽрсесі балаға кемшіліктерін баса кҿрсетіп, 

шын ҿмірге дайындамайтындығымен ерекшеленетінін айтқан. Осылайша, Л.С. Выготский 

ең алғашқылардың бірі болып интеграциялық білім беру идеясын негіздеді. Нҽтижесінде 

оның идеясы Батыс Еуропа жҽне АҚШ мектептерінің тҽжірибесінде іске асты жҽне соңғы 

жылдары ғана Қазақстанда белсенді іске асырылуда.  

Білім беруді дамытудағы заманауи тенденциялар анализі кҿрсеткендей оның ең 

негізгілерінің ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беру 

ҧйымдарына қосумен байланысты. Осыған байланысты оларды оқыту процесінде 

психологиялық-педагогикалық қолдау қажетттілігі жҿнінде мҽселе шешуді қажет етеді. 

«Қолдау» сҿзінің астарында білім беру процесінің барлық қатысушыларының (ҽкімшілік, 

мҧғалімдер, мамандар, ата-аналар жҽне білім алушылар) ҿзара бірлесіп жҽне 

сабақтастықта жҧмыс істеуін тҥсінеміз. Баланы қолдау оның қандай да бір білім беру 

ҧйымына келуінен жҽне оқу біткенге дейінгі аралықты, кей жағдайларда одан да ҧзақ 

уақытта қамтиды.  

Қазіргі таңда кҿптеген авторлар инклюзивті білім беру бағдарламасы шеңберіндегі 

психологиялық-педагогикалық қолдауды баланың тҧлға ретінде ҿзгеруіне байланысты 

қозғалыс, оңтайлы дамудың мҥмкін болар жолдарын уақытылы нҧсқау, сҽтсіздіктерді 

бейтараптандыруға бағытталу, қажет кезінде кҿмек кҿрсетіп, қолдау білдіру, балада 

позитивтіліктің дамуы жҽне оның жалпы педагогикалық процесте дамуы деп 

қарастырады. Барлық балалардың ҿзгешеліктері қҧндылығы жҽне олардың білім алуға 

қабілеті мойындалады. Ол балаға ең оңтайлы амалдар арқылы іске асырылады. Бҧл икемді 

жҥйе тек дамуында проблемалары бар балалардың ғана емес, сонымен қатар ҽртҥрлі 

этностық топтарға, жынысқа, жасқа, қандай да бір ҽлеуметтік ортаға қатыстылығына 

қарай барлық балалардың қажеттіліктерін ескереді. Бала оқыту жҥйесіне емес, керісінше, 

оқыту жҥйесі балаға қарай икемделеді. Қандай да бір ерекше топтар ғана емес, барлық 

балалар басымдықтарға ие болады. Оқытуда жаңа амалдар қолданылады, ерекше балалар 

сабаққа бастан-аяқ немесе арасында қатыса алады, мҧндайда оларға қолдау кҿрсетіледі 

жҽне жеке оқу жоспары қҧрылады.  

Инклюзивті білім беру шарттарындағы психологиялық-педагогикалық қолдаудың 

негізгі субъектілеріне бес негізгі топ жатады: ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 

балалар, сыныптағы ҿзге балалар, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалардың ата-



188 

 

аналары жҽне сыныптағы ҿзге балалардың ата-аналары, педагогтар жҽне ҿзге де 

мамандар. Сҽйкесінше осы субъектілердің ҽрқайсы қандай да бір деңгейде немесе кҿлемде 

психологиялық-педагогикалық қолдауды қажет етеді.  

Инклюзивті білім беру шарттарындағы педагогикалық процесс субъектілерін 

психологиялық-педагогикалық қолдаудың негізгі бағыттарының ішінде диагностикалық-

коррекциялық, дамытушы жҽне психопрофилактикалық жҧмыстарды, сонымен қатар 

қорғауды қамтамасыз ету мақсатындағы психологиялық ағарту мен кеңес беруді, білім 

беру ҧйымындағы рухани ахуалдың жақсаруын, ҽр субъектіге жҽне тҧтастай білім беру 

ҧйымына қатысты білім беру процесінің тиімділігін жоғарылатуды ерекшелеуге болады.  

         Ҽдебиеттер анализі кҿрсеткендей, психологиялық-педагогикалыққолдауды бірнеше 

аспектіде:  

         - балаға жеке білім беруде кҿмек кҿрсетіп, қолдауға қабілетті педагогтың кҽсіби 

қызметі ретінде;  

         - баланың білім беру міндеттерін шешуі кезінде жеке адамгершілік таңдау жасауына 

мҥмкіндік беретін мақсатты бағытталған кезекті педагогикалық ҽрекеттер кешенінен 

тҧратын процесс ретінде;  

         - қолдау кҿрсетуші жҽне қолдау кҿрсетілетін арасындағы ҿзара ҽрекеттестік ретінде;  

         - білім алушылардың оқу жетістіктеріне жетуін қамтамасыз ету бойынша педагог, 

психолог жҽне т.б. мамандар қызметінің бірізді кезеңдері қатарынан тҧратын технология 

ретінде;  

         - мақсатты, мазмҧнды, процессуалды жҽне нҽтижелі элементтердің ҿзара байланысы 

мен ҿзара шарттылығын сипаттайтын жҥйе ретінде қарастыруға болады.  

Осылайша,психологиялық-педагогикалық қолдау екі келісілген процесті 

қамсыздандыруға бағытталған:  

- баланың дамуын қолдау жҽне оны оқыту, тҽрбиелеу, бар ауытқуларын тҥзету (оның 

ішінде бар ауытқуларын тҥзетуге немесе бҽсеңдетуге бағытталған коррекциялық 

жҧмыстардан жҽне баланың ҽлеуетті мҥмкіндіктерін ашуға, дамудың оңтайлы деңгейіне 

қол жеткізуге бағытталған жҧмыстардан тҧрады);  

- кешенді технология, баланы қолдаудың ерекше жолы, балаға даму, оқу, тҽрбиелеу, 

ҽлеуметтендіру міндеттерін шешуде кҿмек кҿрсету. 

 Жалпы білім беретін мектепте оқитын, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 

баланы психологиялық-педагогикалық қолдаудың мақсаты баланың оңтайлы дамуын, 

социумға сҽтті кірігуін қамтамасыз ету.  

Қолдау қызметі – қолдау кҿрсету процесін іске асыратын ҽртҥрлі саладағы мамандар 

бірлестігі. Команда мектеп ҽкімшілігінен, ата-аналардан, мҧғалімдерден, логопед 

мҧғалімдерден, дефектолог мҧғалімдерден, психологтардан, ҽлеуметтік педагогтардан 

жҽне басқа да мамандардан тҧрады.  

Топтық командамен мҧғалімдерді жҽне ата-аналарды бірыңғай дамыту 

бағдарламасын іске асыруға тарту, балалардың одан ҽрі дамуына қатысты болжамдарды 

зерттеу жҽне отбасыішілік тҧлғааралық қарым-қатынастарды ҥйлестіру мақсатында ҿзара 

жҧмыс ҧйымдастырылады.  

Білім беру процесінде білім алушылардың психикалық денсаулығы, білім беру 

маршруттарын дараландыру, психологиялық қауіпсіз жҽне ыңғайлы білім беру ортасын 

қҧру маңызды орынға ие. Сонымен қатар білім алушылардың, ата-аналардың, 

педагогтардың психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігін (психологиялық мҽдениетін) 

дамыту, білім алушыларда қажетті ҽлеуметтік дағдылардың қалыптасуын психологиялық 

қолдауда сабақтастықты қамтамасыз ету маңызды.  

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында білім беру ҧйымдарында 

ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалар ҥшін оқытудың ҽртҥрлі нҧсқалары: арнайы, 

жалпы білім беретін немесе жеке оқу бағдарламалары қарастырылған. Қазіргі уақытта 

біздің елімізде инклюзивті білім беру практикасы қарқынды дамуда. Жалпы білім беретін 

мектеп штатына психологиялық-педагогикалық қолдау мамандары: психологтар, 
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логопедтер, дефектолог педагогтар кіреді. Олар нҽтижелі жҧмыс ҥшін ерекше білім беруді 

қажет ететін білім алушыларды қолдауды максималды дараландырудың командалық 

тҽсілі мен технологияларын игеру қажет.          Оқушыны қолдауда, оны оқыту процесін 

дараландыруда негізгі рҿлді мҧғалімнің ойнайтындығын ескеру қажет.  

Оқытуда жеке тҽсілді қамтамасыз ету, нақты баланың ерекшеліктерін есепке алу, 

жіті ҿткізілген бағалау негізінде оқу бағдарламасын жҽне жоспарды жасақтау – мектеп 

мҧғалімдері мен мамандарының тығыз ҿзара қарым-қатынасын, командалық тҽсілді, 

білімдер мен тҽжірибелерді талап етеді. 

«Табиғаттың мҥмкіндігі шектеулі деп есептемейік! Адамның ҿнері арқылы бҧл 

мҥмкіндіктін  шектеусіз сипатқа ие болуы да ықтимал», Ж. Ламетри  айтқандай,  қазіргі 

таңда барлық ҽлемде жеке қажеттілікті тҥзету, педагогикалық қолдау мен бейімдеу 

баланы емес, балалардың білімдік сҧраныстары мен жеке ерекшеліктеріне ортаның, 

отбасының белсенді қатысуымен білімт беру ҥрдісіне толық қосуды қарастыратын 

барлығы ҥшін бір мектеп немесе инклюзивті білім беру туралы айтуда.  

         Қорыта айтқанда жас нҽрестенің дені сау болса, отбасына зор қуаныш пен бақыт 

ҽкеледі. Елімізде ҿркениетті қоғам қҧру ҥшін тҽрбиелі, дені сау азаматтарды кҿп болып 

тҽрбиелеуіміз керек. 
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Бастауыш саты-бҧл оқушы тҧлғасы мен санасының қарқынды дамитын 

қҧнды,қайталанбайтын кезеңі. Тҽуелсіз ел тірегі– білімді ҧрпақ екенін ескерсек,бастауыш 

білім-ҥздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осы орайда бастауыш сынып мҧғалімдері 

жас жеткіншектерді оқытуда қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды кеңінен 

қолдана отырып[1,125б], білімді де білікті маман иелерін тҽрбиелейді. 

Тҽрбиенiң мҽнi –  адамның қоғамдық мазмҧнын ҽлеуметтендiрiп, оның ҧжымымен 

жҽне қоғаммен практикалық қатынастарының жҥйесiн қҧру.Осы мҽселелерге тоқтамас 

отырып тҽрбие процестерінiң негiзi ҽдiстерiне кеңiрек педагогикалық сипаттама беруге 

тырысатын.Осы тақырыпты ашуда мынадай бiрнеше мҽселелердi қарастырдық. 

Адамгершiлiк қасиеттiң қалыптасуындағы тҽрбиесiнiң жҽне адамның адамгершiлiк 

санасының дҽрежесi оның мiнез-қҧлқы мен iс-ҽрекетiн анықтайды.Адам неғҧрлым 

адамгершiлiк тҧрғысынан бай болған сайын соғҧрлым қоғамға қосатын ҥлесi де соғҧрлым 

молырақ болатыны сҿзсiз. 

Жеке тҧлғаның қалыптасуындағы еңбектiң рҿлi. Адамды адам еткен еңбек деп бекер 

айтылмаса керек. Сондықтан да балаға ерте кезден еңбек тҽрбиесiн дҧрыс ҥйрету ҿте 

маңызды.Жеке тҧлға дамуының психологиясының педагогикалық мҽнi –  баланың ойлау, 

сҿйлеу, сезiм сияқты процестерiнде бiрте-бiрте ҿзгерiстер пайда болады. Мақала жазу 

барысында негiзгi мҽн берiлген педагогикалық мҽселелер, оқушылардағы дамудың 

психологиясын зерделеу екенiне кҿзiмiздi жеткiздiк. Сана адамның iс-ҽрекетi барысында 

пайда болады. Еңбек жҽне қоғамдық қатынастың нҽтижесiнде адам ҿзiне жҽне ҿзiнiң iс - 

ҽрекетiне қоршаған ортаға жете тҥсiнедi. Оның сана сезiм дамиды. Дамудың нҽтижесiнде 

адамның сыртқы кҿрiнiстерi байқалады. Оларға ҿзiн-ҿзi бақылау мен бағалау, намыс, ҿз 

қадiрiн сезу, ҿздiгiнен жетiлуге талаптану т.б. жатады.  

Сананың мҧндай сыртқы кҿріністерін психологияға, білім мен есте сақтауға сҥйене 

отырып, оқыту мен тҽрбиелеу процесінде мҧғалім ескеруі керек. Ҿйткені, сана мен ҿзін - 

ҿзі тануды дамыту– бҧл ҽлеуметтік қатынастардың жҥйкесінде белгілі бір орын алатын 

адамды тҽрбиелеу мен ҿсіру ҥшін қажетті шартты шарттардың бірі. 

Оқушылардың танымдық процестерінің барысын сипаттайтын кҿптеген бақылаулар 

мен эксперименттік зерттеулер жинақталды, олардың сыртқы белсенділігіне, ҿзін-ҿзі 

кҿрсету қабілетіне негізделген. Бҧл сыртқы кҿріністер ішкі процестерге сҽйкес келмесе де, 

олар тҽжірибеде жағымды нҽтижелерге ҽкелетін оқыту тҧжырымдамасын жасауға негіз 

береді. Оқуды оқытудың теориясы мен практикасын дамыту, оқытудың жаңа ҽдістерін 

ҽзірлеу, сондай-ақ мҧғалімдердің тҽжірибеде тапқан жаңалықтары жылдан жылға 

оқытудың тиімділігін арттыратыны айтпаса да тҥсінікті. Оқыту процесінің теориясы оқу 

процесінің екі жақтылығын мойындаудан туындайды. 

Алайда, практикалық мақсатта оқу процесі мен оқыту процесін жеке қарастырған 

пайдалы. Мҧнда оқыту процесінің тиімділігі мҽселелерін қарастырған кезде педагогика 

мен психология оқу процесінің мазмҧны мен заңдылығы туралы мҽліметтерге сҥйенеді. 

Оқу-адамның жеке басын танудың ерекше тҥрі. Оқушылар ҿздерін қоршаған ҽлемді 

таниды, бірақ қоршаған ҽлемді ғалымдар да таниды. 

Адамдардың танымдық іс-ҽрекетінде айырмашылықтардың не жҽне қалай 

танылатынына байланысты айтарлықтай айырмашылықтар бар. Зерттеуші ғалымдар 

объективті тҥрде жаңа дҥниелерді таниды, сондықтан барлық адамдар ҥшін ҽлі 

зерттелмеген жҽне танылмайтын жаңа  идеялардың негізінде жҧыстар жҥргізеді. Егер 

оқушылар субъективті жаңа нҽрсені мойындаса, онда олар ҿздері ҥшін жаңа нҽрсені, 

ғылым зерттеген жҽне мойындаған нҽрсені таниды. Ғалымдар ҿздерінің ғылыми 

зерттеулерінде қателіктер жібереді, жиі сҽтсіздікке ҧшырайды, кҿңілсіздік сҽттері, яғни 

ҿздері бастан кешіретін жағдайлар болады. Олардың ғылыми жолы даңғыл емес, 

бҧралмалы, бҧралмалы соқпақ болады. Оқушы жаңа нҽрселерді ҥйренудің ең тікелей, 

қысқа жолымен жҥреді. Сонымен бірге ол жаңаны тікелей ҿзі емес, сол кезде ғылымда 

белгілі жҽне қҧрылған осы білімді игеруге кҿмектесетін мҧғалімнің басшылығымен 

таниды, бҧл оған білімді игеруге тікелей жҽне қысқа жол береді.Сонымен жеке адамның 
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дамуы дегенiмiз оның нерв жҥйесiндегi функционалдық мҥмкiншiлiктерiнiң, 

психологиялық процестерiнiң адамгершiлiк қасиеттерiнiң, бiлiмiнiң кҿзқарастарының, оқу 

қабiлетiнiң адам баласы жасаған материалдық жҽне рухани байлықты игерудiң жҽне сол 

байлықты жасаудың даму тарихы [2.]. 

Баланың дамуына iс-ҽрекетiнiң рҿлi ҿте зор. Ол дамудың негiзi, iс-ҽрекетiнiң 

тҥрлерi: ойын, оқу, қоғамдық пайдалы жҧмыстар, кҿркемҽнер, iс-ҽрекетi, спорт т.б. 

Балалардың жас ерекшелiктерiне байланысты iс-ҽрекетiнiң салалары мен бiрге олардың 

мазмҧны, ҧйымдастыру ҽдiстерi мен тҽсiлдерi жҽне мотивтерi де ҿзгерiп отырады. Мҧны 

ҽр тҥрлi iс-ҽрекеттерiнiң тҥрлерiн байқауға болады. 

Мектеп жасына дейiнгi жҽне кішi мектеп жасындағы балаларға тҽн жҽне олардың 

ғҧмартып кiрiсетiн iс– ҽрекетiнiң бiр тҥрi ойын. Ойынның бiрнеше тҥрлерi бар. Оларға 

шығармашылық, ақыл-ой, спорт ойындары т.б. жатады. Ойын балалардың денесiн, ақыл-

ойын дамытудың сарғылмас кҿзi. Балалар «дҽрiгер», «мҧғалiм», «суретшi», «қҧрылысшы 

– инженер», «теңiз кемесiнiң капитаны», «ҧшқыш» болып ойлағанда, олардың бейнесiн 

есiне тҥсiредi, ҽр маманның iс-ҽрекетiне тҽн ерекшелiктерiн ҿздерiнiң тҥсiнiгi бойынша 

сол маман иелерінің рҿлiн атқаруға талаптанады. Бҧл жастағы балалар, ҽсiресе теңiз 

кемесiнiң капитаны болып ойнауды жақсы кҿреді жҽне солардай болуды арман етедi. 

Мҧндай шығармашылық ойындар айналадағы ортаны тануда балардың ой-ҿрiсiн бiрте-

бiрте дамытады. Ал ҽр тҥрлi ойындар мамандыққа бағдар беру тҧрғысынан қарастырсақ, 

онда олар балалар ҥшiн келешек мамандықты танудың беташары болуы да мҥмкiн.Ҧлы 

данышпан, философ ҽл - Фараби «Адам баласына бiлiмнен бҧрын тҽрбие берiлуi қажет, 

тҽрбиесiз берiлген бiлiм болашақта жақсы нҽтижелерге жеткiзбейдi» –дейдi. 

Данышпанымыздың осы сҿзiнен тҽрбие процесiнiң адам қоғамына маңызы зор екенiн 

бiлуге болады. 

Қоғамымыздың ҿсiп келе жатқан азаматы жеке адамға тҽн кҿптеген қасиеттермен 

саналарды спорт, кҿркемҽнер жҽне iс-ҽрекеттiн басқа да тҥрлi барысында алады.Iс-ҽрекет 

сипатының ҿзгеруi, тҽрбие процесiнде оның мазмҧнын, форма ҧйымдастыру формасының 

баюы, соларды басқаруға оқушылардың ҿзiн балаларды тҽрбиелеу заңдылықтарының бiрi. 

Егер тҽрбие балалардың белгiлi бiр тҽрбие мiндеттерiне бағындырылған iс-ҽрекетiн 

ҧйымдастыру кезiнде ғҧрылған болса, онда ол балалардың дамуына жасайтын ықпалы 

кҽбiнесе баланы сол iс-ҽрекетiне тҥсiрiп отырған себептерге байланысты болмағ. Тҽрбие 

тиiмдiлiгiн артыру ҥшiн балалардың iс-ҽрекетiндегi жеке жҽне қоғамдық мҽнi бар 

себептердi ҧйымдастырып отыруға тырысу қажет. 

Оқушылардың ҿзiн ҿзi тҽрбиелеу тiлегiн тудыруға, бҧл ҽлi олардың ҿзiн 

тҽрбиелеудегi белсендi жҧмысқа қосқандық болып есептелмейдi, ҿзiн-ҿзi тҽрбиелеудiң 

дҧрыс жолдарын неғҧрлым тарақан жолы – ҿзiн белгiлi бiр мiндеттемелер алып, соның 

орындауын анық бақылап отыру, ҿзiне ҿзi есеп беру, ҿзiн - ҿзi тексеру бақылдау формасы 

болып табылады. Ҿзiне-ҿзi есеп беру алғаш жиында ҿз жолдары алдында, отрыд кеңес 

мҽжiлiсiнде, ҥйiрмеде, одан кейiн ҿзiнiң алдына ҿтуi мҥмкiн.Ҿзiн-ҿзi адамгершiлiкке 

тҽрбиелеуде ҿзiне-ҿзi бҧйыра бiлудiң мҽнi зор. Оқушылар ҿзiн-ҿзi тҽрбиелеудiң бҧл ҽдiсiн 

қызыға қабылдайды жҽне ығыласпен қолданады. Адамгершiлiк тҽрбиесi – ҧғымсыз 

процесс, ол адам тҧғаннан бастап, бҥкiл ҿмiр бойы жалғаса бередi. Алғаш алып қарағанда, 

осы ҧғымсыз процесте қандай да бiр мезеңдердi белгiлеуге болмайтын сияқты болып 

кҿрiнуi мҥмкiн. Солай бола тҧрса да бҧл мҥмкiн жҽне орынды. Педагогика адамгершiлiк 

тҽрбие ҥшiн тҥрлi жас кезеңдерiнде мҥмкiншiлiк бiрдей болмайтынын кҿрсеттi[3.]. 

Оқыту мҧғалімнің мақсатты қызметі ретінде оқушыларды біліммен, қабілеттермен, 

қабілеттермен жҽне танымдық жҽне шығармашылық қабілеттермен қаруландыра отырып, 

кең мағынада тҽрбиенің маңызды элементтерінің бірі болды. Дидактика деп аталатын 

педагогиканың арнайы саласы оқытуды тиімді ҧйымдастыру мҽселелерімен айналысады. 

Дидактика– білім мен оқытушы теориясын дамытатын педагогика саласы. Дидактиканың 

негізгі мҽселелері: оқу процесінің заңдылықтарын ашу, білім беру мазмҧнын анықтау, 

оқытуды ҧйымдастырудың ең тиімді ҽдістері мен формаларын ҽзірлеу. Оқытушы-бҧл 
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жеке тҧлғаны қалыптастырудың жҽне, ең алдымен, интеллектпен ортақ білімді 

дамытудың маңызды процесі. Білім мен интеллектті дамыту кҿптеген жылдар бойы жҽне 

ҽртҥрлі формаларда, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуге дейін жҥзеге асырылады. Оқытудың, бiлiм 

анызды ғалған барлық басқа тҥрлерiнен жҽне ҿздiгiнше бiлiм алудан мынадай 

айырмашылығы бар. Ол белгiлi бiр жҥйеде жҽне жоспар бойынша, мҧғалiмнiң 

басшылығымен ҽтiп жатқан бағдарлы мақсатқа бағытталған процесс болып табылады[4.]. 

Ҽрбiр пҽндi оғыған кезде оқушылар бiлiмiнiң кейбiр жиынтықын меңгередi жҽне сол 

саламен байланысты белгiлi iскерлiғ пен дағдыға ие болады. 

Бiлiмге белгiлi заңдылықты кҿрсететiн, сондай-ақ барлық осы терминдермен 

байланысты теориялық қорытындылар, ҿзара байланысты нақты фактiлер, ҧғым жҥйелерi 

заңдар ережелер жатады. Iскерлiк дегендi iс жҥзiндегi ғимыл, шҽкiрт алған бiлiмiнiң 

негiзiнде жҥзеге асыра алатын жҽне жаңа бiлiм алуға алдағы уақытта ықпал жасай алатын 

ҽрекет деп тҥсiнуге болады.Мысалы, оқушы ҿзiне тҥсiндiргеннен кейiн бiлiмдi меңгерiп 

алады, осындан соң географиялық картаны оғып, кҿрсете бiледi; географиялық жаңа бiлiм 

алуынан кҿзiн табады, сҽйтiп, ол осыларға қалай жету керектiгiн бiлiп алады. Дағдыға 

автоматтандырылған ҽрекеттердi жатқызып жҥр. Мысалы, ҽрбiр ҽрiптiң таңбасын 

ойланумен дҧрыс келтрiп жаза бiлуден бiртiндеп жазу дағдысына келедi, адам жеке 

ҽрiптердi қалай жазу керек жҽне оларды сҿз етiп қалай ғҧрастыру керектiгiн ойланып 

отырластырып жазатын болады. Қазiргi уақытта «iскерлiк» пен «дағды» деген тҥсiнiк 

мҽселесi кейбiр таластыруды тҧғызып жҥр: дҽстҥрлi аңығтаулар ғайта қарауға 

жатқызылып келедi. Мысалы, кейбiр психологтар iскерлiктi ҽрекеттi меңгерудiң 

жоғарырақ формасы деп санау керек дегендi ҧсынды, ол қалыптасқан дағдына ҥйлесiмдi 

болып келедi[5.]. 

Мҽселен, тiлді ҥйренiп бiлген кезде сҿйлеу дағдысының қалыптасатыны жақсы 

мҽлiм, мҧның мағынасы тез грамматикалық формалары мен айту ережелерiн ойланып 

тҧрмастан игергенiн жҽне жаттап алғанын айтып бередi, сҽйлеу ҥлгiсiнiң ҥлкен 

практикасын кҿрсетедi. Алайда олардың талап етiлетiн сҽйкестiгiн жасап, белгiлi сҽйлеу 

немесе ҽңгiме жҥргiзу ҥшiн сҿз қорларымен толтыру, оларды сҽйлеген сҿзде дҧрыс 

қолдану сҽйлемдi дҧрыс келтiруден немесе онда сҿздi грамматикалық дҧрыс бiрiктiруден 

кҿрi мҥлде ерекше бiлудi талап етедi. Алайда, бҧл мҽселе ағырғы теориялық шешiлiмiн ҽлi 

де тапған жоқ. 

Бiлiмнiң, iскерлiк пен дағдының ҿзара салмағы ҽр тҥрлi оқу пҽндерiнде бiрдей емес. 

Мысалы, тарихты оқығанда мынадай бiлiмдердi игерудiң рҿлi ҥлкен: оқушыға кҿптеген 

нақты фактiлердi даталарды, аттарды есте сағтау қажет, оған қоғам дамуының жалпы 

заңдарын меңгерiп, қандай да болсын тарихи оғиқалардың болу заңдылығын тҥсiну, сол 

бiлгенiн қазiргi оғиқалармен байланыстыра бiлу қажет. Ҽрине, оқушы кейбiр арнаулы 

бiлiмдердi меңгеруi қажет – тарихи картамен жҧмыс iстеп ҥйренуi, хронологиялық 

таблицаны жҽне т.б. пайдалана бiлуi керек. Математикада бiлiммен қатар оларды есеп 

шықаруға практикада қолдана бiлу ҥлкен роль атқарады. Онда ең аз болғанда ҽрекеттi 

автоматтандыру қажет. ҿйткенi есептi шығарған кезде ҽрқашан да ойланып – толғану 

талдау жасау керек. 

Ҽрине, мҧнда да кейбiр автоматизм бар: шҽкiртер кҿбейту таблицасын негiзiнен 

автоматты тҥрде келтiредi, кейде тiптi оқушылар алгоритммен пайдаланған болса, онда 

белгiлi бiр топтың немесе типтiк есептi шықару дағдысы де, таза тҥрдегi дағды емес.Тiлді 

ҥйрену кезiнде бiлiмдердi меңгерудiң де, олардың негiзiнде автоматтандырылған дағды 

дҽрежесiне жеткiзiлетiн, оларды жасай бiлудiң де маңызы зор, демек, дағдысыз iс жҥзiнде 

сҿздi пайдалану мҥмкiн емес. Дҽл сол сияқты, орфографиялық дҧрыс жазуға, еңбекке 

ҥйреткенде жҽне т.б. дағдының зор маңызы бар.Ҽрбiр нақты затты меңгеру ҥшiн бiлiмнiң, 

iскерлiк пен дағдының маңызына, сондай-ақ ондағы бар айырмашылықға қарамастан 

iскерлiктiң де, дағдының да пайда болу негiзгi бiлiм болып табылады, сондықтан да оқыту 

процесi бiлiмдi меңгеруден бастауға тиiс[6.]. 
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Біздің қоғамның ҿсіп келе жатқан азаматы жеке тҧлғаға тҽн кҿптеген қасиеттерге ие 

бола отырып, спорт, кҿркемдік іс-ҽрекет жҽне басқа да тҥрлі іс-шаралар процесінде санаға 

ие болады. Іс-ҽрекеттің сипатын ҿзгерту, оның мазмҧнын байыту, тҽрбие процесінде 

ҧйымдастыру формасы, оқушының ҿзі оларды басқаруға тҽрбиелеу заңдылықтарының 

бірі. Егер тҽрбие белгілі бір тҽрбиелік міндеттерге бағынатын балалардың іс-ҽрекетін 

ҧйымдастыруға негізделсе, онда бҧл балалардың дамуына ҽсер ететін себептерге жҽне 

олардың қызметіне ҽсер ететін себептерге байланысты. Тҽрбиенің тиімділігін арттыру 

ҥшін балалардың іс-ҽрекетінде жеке жҽне ҽлеуметтік маңызды мотивтерді ҧйымдастыруға 

ҧмтылу қажет. Оқушылардың ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуге деген қҧштарлығын қалыптастыру, бҧл 

оларды ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу бойынша белсенді жҧмысқа қосу деп саналмайды, ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеудің ең дҧрыс ҽдісі-белгілі бір міндеттемелерді қабылдау, олардың орындалуын 

нақты бақылау, ҿзін-ҿзі есеп беру, ҿзін-ҿзі бақылау. ҿзін-ҿзі есеп беру бірінші жиналыста 

ҿз жолдарының алдында, сынып кеңесінің отырысында, ҥйірмеде, содан кейін оның 

алдында ҿтуі мҥмкін. 

Педагогтар мен психологтар оқыту жҥйесiнде бiлiмдi жетекшi буын деп есептейдi, 

демек тек бiлiм ғана iскерлiк пен дағдыны санаға пайдалануға ықпал жасайды. Оқыту 

процесi ҽрқашан да мҧғалiмнiң басшылығымен ҿтедi. Бiрақ сонымен бiрге бiлiм алу, 

iскерлiк жҽне дағдылану процестерi бҧл оқушының ҿзiнiң қызметi. Оны оқу деп 

атайды[6.].Хабарлама теориясы тарапынан алып қарағанда оқу дегендi хабарды ғайта 

ҽндеу процесi деп тҥсiнуге болады, оның жаңа хабарды табуға мҥмкiндiк беретiн 

ҽрекеттер жасау ҥшiн пайдаланылуы мҥмкiн. Ал оқыту ҧғымы оқушыларды бiлiммен, 

iскерлiк жҽне дағдымен қаруландыру, олардың мҽнiн жҽне шығармашылық қабiлеттерiн 

дамыту жҿнiндегi мҧғалiмнiң қызметiне жатады.Бҧл дҽстҥрлi терминдiк шектеу сҽттi 

болып табылмайды. ҿйткенi, тілді меңгерту тарапынан келетiн болса, мынадай сҽйкестiкке 

жол берiледi: оқытатын жҽне оқытылатын, оқитын жҽне оқушы. Iс жҥзiнде «оқыту» 

термин «сабақ беру» терминiмен жиi ауыстырылады. Бҧл мҧғалiмнiң атқаратын 

қызметiмен жақсы ҥйлесiп тҧрады. Оқу мен оқыту (сабақ беру) процестерiнiң ҿзi 

қызметтiң екi ерекше тҥрiн жатады жҽне оқыту процесiнiң қосалғылық сипатын кҿрсетедi. 

Дидактика мен бҥкiл педагогиканың ең маңызды саласы болып табылатын оқыту 

процесiнiң ғылыми теориясы ҿзiн оқушылардың танымдық қызметiн ҥйымдастыратын 

ҽдiстер мен тҽсiлдердi жасап шықаруды енгiзiдi, ал олар оқушылардың бiлiмдi тиiмдi 

меңгеруiн, iскерлiк пен дағдыны жасап алуын жҽне қабiлеттiлiктерiн қалыптастыруын 

ғамтамасыз етедi.Мҧғалiмнiң жҧмыс жҥйесi оқудың iшкi механизмдерiн бiлiуiне, оқу 

процесiнiң барысында ҿздерi қабылдап алған барлық бiлiм, тҥсiнiктерiн оқушылардың 

сана-сезiмдерiне қандай ҽрекет – ҽсер ететiнiн тҥсiнiуiне негiздеген кезде ғана тиiмдi 

болуы мҥмкiн. Бҧл сала қазiрге мҥлде жеткiлiксiз зерттелген жҽне педагогика мен 

психологияда да тiптi аз игерiлген. Бiлiмдердi меңгеру процесiнде оқушылардың ойлануы, 

шеберлiгiн жҽне дағдыларын дамыту мҽселелерi кҿптеген психолог, педагогтардың жҽне 

ҽдiскер мҧғалiмдердiң назарын аударуда. 
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ЖОБАЛАУ ТӘСІЛІН ЖАСАУҒА ҤЙРЕТУДЕ  

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 

 

ТОГАЕВА Н.Б. 

 №47 орта мектебі КММ, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі,  

Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

Резюме. В статье рассмотрены методы и приемы, используемые при обучении 

разработке подхода к проектированию. 

Summary. The article discusses the methods and techniques used in teaching the 

development of an approach to design. 

 

Педагогика ғылымында мҧғалім тҽжірибесін зерттеу негізінде оқу-тҽрбиелеу 

барысының нақты жағдайлары мен шарттарының тҥрлі ҧштасуына байланысты оқытудың 

тҥрлі ҽдістерінтаңдаудың нақты жақтары қалыптасты [1,269б.] 

Мақалада оқытудың белсенді тҥрі болып табылатын жобалау тҽсілін қолданудың 

ҽдістемесіне тоқталамыз.  Алдымен тҽсіл деген ҧғымға сипаттама беріп, содан кейін 

жобалық сабақ деген сҿздің мазмҧнын қарастырамыз. Сондай-ақ жобалық сабақтағы 

мҧғалім мен оқушының ҽлеуметтік рҿлі, мҧғалім мен оқушының арасындағы қарым-

қатынас мҽселесі жайлы сҿз болады.Сонымен қатар ҽдістемелік ҽдебиеттерде 

кҿрсетілгендей, тҽсіл мҧғалім мен оқушының, оқушы мен оқушының бірлесіп ҧйымдасқан 

ҽрекеттерінің жиынтығы болып табылады.  

Қазіргі ғалымдар оқыту процесінде дидактикалық мақсатты шешуде оқытудың 

белсенді тҥрлеріне жҥгінеді. Ҿздеріңіз білетіндей, жобалау тҽсілі арқылы оқыту процесі 

мҧғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы арасындағы бірлескен қызметті кҿрсетеді. 

Мҧғалімнің оқушылармен педагогикалық қарым-қатынасты ҧйымдастыру қабілеті 

жобалау тҽсілі оқыту процесінің тиімділігін арттырады, сонымен қатар оқушының жеке 

қасиеттерін ашуға жҽне мҽдениетаралық қарым-қатынас қҧралы ретінде оқыту тҽсілдерін 

меңгеруге ықпал етеді. Оқушыларды жобалық тҽсілдерді ҽзірлеуге ҥйрету кезінде 

оқытудың белсенді тҥрі болып табылатын ҽдістер мен ҽдістерді қолдана отырып, 

жоспарланған нҽтижеге қол жеткізуге болады. Соңғы кезде кҿп тараған тиімді тҽсілдердің 

бірі – жобалау тҽсілі.  

Жобалық сабақ дегеніміз – алдын ала жоспарланған, оқушылардың басқаруымен 

ҧйымдастырылған, пҽнаралық байланысты, белгілі бір мақсат нақтыланып, сол мақсатқа 

жетуде оқушы мен оқытушының жҽне басқа да қатысушылардың бірлесіп жҧмыс 

істеу  нҽтижесін презентациялау арқылы  қоғамды демократияландыруға ҥлесін қосатын 

сабақтың бір тҥрі. 

Бҧл ҽдіскердің нҧсқауларына қарасақ, жобалық сабақтар оқушыларды ізденіске 

дағдыландырады, ҿзіне лайықты жҧмысты таңдай білуге, жҧппен, топпен, ҧжымда жҧмыс 

істеуге баулиды. Алдына қойылған тапсырмаларды орындау барысында белгілі бір 

мақсатқа жетуге шешім қабылдау, бірлесіп жоспар қҧру, мҽліметтер жинау сияқты іс- 

ҽрекеттерді жасау оқушылардың ҿздігінен ары қарай білімін жетілдіру, дағдыларын 

дамытуда зор ҥлесін қосады. Жобамен жҧмыс барысында оқушылармен қарым-қатынас 

қҧралы ретінде қолдануға мҥмкіндік алады. Білім мен білік дағдыларын жаңа 

жағдаяттарда, шынайы іс- ҽрекетке пайдалану барысында олардың алған білімдерінің 

қажеттікке жарағына кҿздері жетіп,  оқуға деген ынталары арта тҥседі. Сонымен қатар, сҿз 

ҽрекетінің тҥрлері: оқу, жазу, тыңдап тҥсіну, сҿйлеу оқушылар мҽліметтер іздеу кезінде 

тапқан мҽтіннің мазмҧнын ҿз бетімен тҥсіну, одан тҥйгенін қысқаша етіп қағазға жазып 

алу, шағын хабарлар даярлау, мақала жазу, хат жазу, сҧхбат алу, баяндама жасау, бірін- 

бірі тыңдау, ҿз пікірін айтып, баға беру сияқты ҽрекеттерді орындау барысында бір- 



195 

 

бірімен ҥйлестіре жҥргізіліп, бірін- бірі толықтырып отырады. Оқушылар ҿздері таңдап 

алған жоба тақырыбына байланысты мҽселелерді тҥпкілікті зерттей отырып, іс жҥзінде 

шынайы нҽтижелерге жетеді. Соның барысында бірнеше дидактикалық міндеттер 

шешімін табады. Оқушылардың шығармашылық, ойлау белсенділіктері дамып, белгілі бір 

мҽселенің шешімін табу, яғни алдарына қойылған мақсатқа жетуге деген талпыныс 

оқушылардың қызығушылықтарын одан ҽрі жоғарлатып, оқу процесінің тиімділігі арта 

тҥседі. Шынайы орын алып отырған мҽселелерді бір пҽннің ғана кҿлемінде шешу мҥмкін 

болмағандықтан, таңдалып алынған жобаның тақырыбына байланысты оқушылардың 

бірнеше пҽн бойынша білімдері қамти алынады.Жобалық сабақтардың негізгі бір 

ерекшелігі оның теория мен практиканы байланыстырып, оқушыларға алған білімдерін іс 

жҥзінде, нақты жағдаяттарда қолдануға мҥмкіндік береді. 

Жобалық сабақтың ҿзіне тҽн ең негізгі сипаты оның бірнеше кезеңдерді: 

дайындық,тақырыпты нақтылау, мақсатын анықтау, жоспарлау, жҥргізу (негізгі кезең), 

презентациялау, қорытындылау. 

Жобалау тҽсілінің негізгі принциптері: жобалау жҧмысының тақырыбы шынайы 

ҿмірмен байланысты болуы,оқушылардың қызығушылығын ескеру; мҧғалімнің кеңесші, 

кҿмекші ретінде рҿлі; 

Бҧл принциптерге тҿмендегіше сипаттама бере отырып, олардың мағынасын ашуға 

болады.1.Кез-келген жобалық жҧмыстың тақырыбының шынайы ҿмірмен байланысты 

болуы. 2.Жобамен жҧмыс барысында оқушылардың ҿз тарапынан таңдалып алынған 

тақырыпқа қызығушылықтың жоғары болуы жобамен жҧмыстың нҽтижелі, жемісті 

болуының, жобамен жҧмыс барысында білім алудың тиімділігін арттырудың алғы шарты 

болып табылады. Жобалық сабақтың тақырыбын оқушылар бірлесіп ҿздері таңдап 

алғаннан кейін, білім мазмҧны да оқушылардың коммуникативтік-танымдық 

қызығушылығына сай болып, олардың сабаққа деген ықыласын, талпынысын арттыра 

тҥсіп, қиялы мен шығармашылық қабілетін ҧштауға кҿмектеседі.3.Мҧғалімнің біліктілігі 

мен кҽсіби шеберлігі ортақ мақсатқа жетуге, ынтымақтастыққа жетелеуге бағытталған, 

«мҧғалім жҽне оқушы» қарым-қатынасы серіктестік тҧрғыда болады. Мҧғалім мен оқушы 

тең қҧқылы субьект болып табылады. Мҧғалім оқушылармен пікірлесе отырып, жол 

нҧсқап, оқушылардың ҿздеріне деген сенімдерін бекіте отырып, кеңесші қызметін 

атқарады. Топтағы жағымды атмосфера оқушылардың ҿзін еркін сезінуіне, ойын ашық 

айтуына , белсенділігінің артуына жақсы ықпал етеді. 

Мҧғалім деген ҧғым екі мағынада қолданылады: біріншіден ол ҽлеуметтік рҿлді 

кҿрсетеді, екіншіден ол белгілі бір ҽрекетке бағытталады. Осыған орай оқушы деген ҧғым 

да екі тҥрлі мағына береді: біріншіден оқушы ретінде ҽлеуметтік рҿл болса, екіншіден 

ҽрекеттің жҥзеге асуына тікелей себепкер болып табылады [2].  Сонымен бірге мҧғалімнің 

оқыту процесіндегі маңызды рҿлі – оқушының ҿзбетінше коммуникативтік, танымдық, 

шығармашылық ҽрекетінің басқарушылық пен жҥргізушілікке қарағанда ҧйымдастырушы 

рҿлі кеңірек қалыптасады. Ҿйткені жобалау тҽсілінде мҧғалім белсенділігі 

ҧйымдастырушылықта, бақылаушылықта болса, ал оқушылар ҽрекеті белсенді болып 

табылады. Оқушылардың біріккен қарым-қатынастағы тілдік ҽрекеттерін толық 

қалыптастыра алады. Барлық оқушы бірігіп белсенді тҥрде жҧмыс істеуі тиіс, 

мҥмкіндігінше бір-біріне кҿмектесуі тиіс, бір-бірін моральдік тҧрғыдан қолдауы тиіс, 

біріккен ҽрекет нҽтижесі ҥшін ҽрбір оқушы ҿзінің жауапкершілігін сезінуі тиіс. Мҧнда 

тҿмендегідей мҽселелер шешіледі: оқыту процесі оқушыға бағытталады. Бҧл жерде ең 

алдымен оқушының қызығушылығы, мҥддесі жеке ерекшелігі кҿзделеді. Жобалау тҽсілі 

оқыту процесін ҧйымдастырудың ҽртҥрлі формаларына қол жеткізеді; яғни оның негізінде 

оқушылардың бір-бірімен жҽне мҧғаліммен біріккен ҽрекеті кҿрінеді. Ал ол ҽрекет 

негізінде мҧғалім рҿлі тең қҧқылы ҽріптеске немесе кеңесшіге ауыса алады. 

Оқушылардың белгілі бір жҧмыста жеке, жҧптық жҽне топтық жауапкершілігі 

арттырылады; жобалау тҽсілі оқушылардың оқуға деген мотивациясын ҧлғайтатын 
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эмоционалдық сферасын қозғайды. Қажетті ақпаратқа ҿз бетінше қол жеткізе отырып, 

оқушылар шығармашылық жҧмыстарының жемісін кҿрсету мҥмкіндігіне ие болады. 

Жобалық тҽсіл оқушылардың ҿзбетінше ойлау қабілетін белсенді тҥрде дамытуға 

бағытталады, оқушылар білімді есте сақтап қана қоймай, оны іс жҥзінде қолдануға 

ҥйренеді. Жобамен жҧмыс барысында жоғарыда айтып ҿткендей сҿз ҽрекетінің барлық 

тҥрі қамти алынады. Шетелдік жҽне отандық ҽдіскерлер еңбектерінде кҿрсеткендей, 

жобалау тҽсілі тілдік материалды шығармашылық тҧрғыдан қолдануды қамтамасыз етіп, 

осы аталған дидактикалық міндеттерді шешуді жҽне соған сай тілді мҽдениетаралық 

деңгейде шынайы жағдаяттарда қолдауды кҿздейтін, қызықты, белсенді ҥйірмеге 

айналдырады [3]. Бҧл жағдайда ҽрбір оқушы ҿз жҧмысының нҽтижелі болуын, ҽсіресе 

бірлескен ҽрекеттің нҽтижесін кҿрсетуге тырысады. Сол себептен тілдік тҧрғыдан білімі 

тҿмен оқушылар озат оқушылардан тапсырманың орындалуы жайлы ақылдасып кҿмек 

алса, ал озат оқушылар осы топтағы ҽріптестерінің берілген тапсырманы толық тҥсініп, 

оны орындауларына кеңес береді. Осылайша оқушылар бірігіп мҽселені шешуге 

тырысады. 

Оқытуда жобалау ҽдістемесін қолдану оқушылардың сабақта да, сабақтан тыс 

уақытта да жҧмысына жағымды ҽсер етеді. Жобада жҧмыс істей отырып, оқушылар нақты 

іс-ҽрекетте ҥйренген тілін қолдана отырып, қажетті деректерді табу ҥшін ҽртҥрлі деректер 

кҿздерін пайдалануды ҥйренеді[4]. Жоба бойынша жҧмыс барысында бірлескен іс-ҽрекет 

ҧжымды жақындастырады, оқушылардың ҿзара іс-қимылы жақсарады, бір-бірін тҥсінеді, 

ҿз ісіне ғана емес, бҥкіл топтың жҧмысына да жауапкершілік артады. Ҽр оқушы таңдалған 

тақырып бойынша ҿз жҧмысын жақсы аяқтай алатындай етіп аяқтауға тырысады. Оқушы 

ҿз ойын білдіруді жҽне оны нақты деректермен дҽлелдеуді ҥйренеді. 

Осылайша, бҧл тҽсілдің мҽні-бір нҽрсені бірге жасау емес, басқаларға ҧйымдасқан 

тҥрде кҿмектесу, мақсатқа жету кезінде нақты жағдайларда тілді қолдана отырып, тілді 

ҥйрену. Яғни, жобалық сабақтың қҧндылығы тек керемет иллюстрацияларда ғана емес, 

сонымен қатар жобада жҧмыс істеу барысында оқытудың коммуникативті, білім беру, 

білім беру жҽне дамыту мақсаттарын жҥзеге асыруда бағаланады. Ғылыми-ҽдістемелік 

ҽдебиеттерде кҿптеген зерттеулер оқытудың белсенді тҥріне қатысты жобалық тҽсілге 

арналған.Осы зерттеулердің теориялық негізіне сҥйене отырып, жобалық тҽсілді шетел 

тілін оқытуда қолдануға берілген нҧсқауларды, аталған тҽсілдің негізгі сипаттамаларын 

басшылыққа ала отырып, жҥргізілген жобалық сабақтарды оқытудағы барлық мақсаттарға 

жетуде, бҥгінгі кҥн талаптарына сай оқытуда тиімділігі мол деп ойлаймыз. 
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ОҚУ-ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ 

 

БАЙЫРОВА Ж.Р. 

№47 орта мектебі КММ, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі, 

Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

Резюме. В статье рассмотрены некоторые аспекты педагогического общения в 

учебно-воспитательном процессе. 

Summary. The article discusses some aspects of pedagogical communication in the 

educational process. 

Педагогикалық ҥдерістің заңдылықтарының бірі –оқу-тҽрбие ҥдерісін басқару 

заңдылығы. Педагогикалық ықпалдың тиімділігі: 1) оқушылар мен педагогтар арасындағы 

кері байланыс қарқынына; 2) оқушыларға бағытталған реттеу қызметтерінің 

ауқымдылығына,сипаты мен орынды болуына – тҽуелді. Снымен бірге, бҧл заңдылық 

келесі жағдайлармен де байланысты келеді:егер тҽрбиеші мен шҽкірт жиі қатынаста 

болса, тҽрбие нҽтижесі де кҿрнекті, егер тҽрбиеші бала-мінез қҧлығын жете аңғарып, оны 

дҧрыс тҥсініп жҽне оған мезгілінде жақсы қолдау кҿрсетсе, мезгілінде оны қате 

ҽрекеттерден ажыратса, жалпы нҽтиже кҿңіл толарлықтай болады[1,109б.]. 

Психология - педагогикалық ғылымда педагогикалық қатынас проблемалары ҽр 

тҥрлі бағыттар мен аспектілерден қарастырылады. Кейбір зерттеулерде қатынастың 

ҽлеуметтік-психологиялық, ҽлеуметтік адамгершілік «координаталарына», оның 

функционалды танымдық мақсаттарына жҽне эмоциялы - психологиялық 

сипаттамаларына назар аударылғанда, педагогтың білім алушылармен қатынасы оқу-

тҽрбие процесін ҧйымдастырудың шарты, маңызды факторы ретінде анықталады [1,16б.]. 

Басқа зерттеулерде басты назар педагогикалық аспектінің ҿзіне, яғни білім алушылармен 

қатынасты қҧрайтын мағынаға ауыстырылады. Берілген жағдайда ол біртҧтас жеке 

тҧлғаның қалыптасу шарты мен қҧралы ретінде қарастырылады, сондықтан да 

қатынастың ҽлеуметтік-мҽдени «параметрлері» жҽне диалогқа қатысушылар мҽдениеттің 

(субмҽдениеттің) ҿкілдері (субъектілері) ретінде алға шығатын, ал олардың диалогының 

тақырыбы тҧрмыс проблемалары болатын диалог тҥбегейлі мҽнді иеленеді.Аталған 

бағыттар педагогикалық қатынастың бірыңғай процесінің ҽр тҥрлі жақтарын айқындайды, 

олар білім беру жҽне тҽрбиелеу практикасында, сондай-ақ теориялық зерттеулерде 

айқындалады. 

Педагогикалық қатынас, ең алдымен, педагог пен студенттің тікелей қатынасы 

ретінде қарастырылады. «Педагогикалық қатынас - бҧл оқытушының студенттермен 

кҽсіптік қатынасы (білім беру жҽне тҽрбиелеу процестерінде), оның белгілі педагогикалық 

функциялары бар жҽне ол қолайлы психологиялық климат жасауға, сондай-ақ педагог пен 

студенттер арасындағы қызмет пен қатынастарды психологиялық оңтайландырудың басқа 

тҥріне бағытталған (егер ол толық бағалы жҽне оңтайлы болса)», - деп атап ҿтті. 

Ол педагогикалық қатынасты мҧғалімнің білім алушыларға кҽсіби қатынасы 

ретінде қарастырады, сонымен қатар білім алушыларға оңтайлы қарым-қатынастарды 

қамтамасыз ету, ҧжымдағы ҽлеуметтік - психологиялық процестерді басқару, олардың 

кҿзқарасы мен тҽртібін білу қабілеттерін қалыптастыруға назар аударады, бҧл белгілі бір 

жолмен білім беру процесіне қатысушылардың эмоционалды-адамгершілік кҿңіл-кҥйіне 

ҽсер етеді. Осыдан мҧғалімнің кҽсіби шеберлігі — педагогикалық қарым-қатынас 

процесінде білім алушыларға ҽсер етудің бҧрын-соңды болмаған қабілеті атап ҿтіледі. 

Қарым-қатынас-тілдің, тілдік болмыстың негізгі критерийі. Қарым-қатынас 

сҿйлеу,сҿйлеу арқылы жҥзеге асырылады. Сҿйлеудің маңызды қҧралы - сҿйлеуді жҥзеге 

асыратын тіл. Сондықтан тіл салыстырмалы қҧбылыс болып саналады. 
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Тіл-бҧл адамдар арасындағы тілдік қатынастарды қамтамасыз ететін символдық 

дыбыстық жҥйелер жиынтығы арқылы ойды жарыққа жеткізу қҧралы. Тіл сияқты, ҽңгіме 

де ҽлеуметтік қҧбылыс. Ҽңгімені бір адам жҥзеге асыра алмайтындықтан, ол бірнеше 

адамның тілдік тҥсінігі арқылы жҥзеге асырылады. Қарым-қатынас адамдарды біріктіреді, 

оларды бір-бірімен байланыстырады. Мҧндай байланыс қоғамның қҧрылуына ҽсер етеді. 

Жалғыз адам табиғаттан, қоғамнан тыс ҿмір сҥре алмайтыны сияқты, жалғыз адам қарым-

қатынас процесін жҥзеге асыра алмайды. Адам жаратылыстан емес, табиғаттан тыс емес, 

сҿйлеу адамнан емес. Ҽңгімелесу-бҧл адамдарды қоғамға жетелейтін, қоғамдық 

қҧндылыққа ие кҥрделі ҽрекет. Қарым-қатынас арқылы адамдар бір-бірін тҥсініп қана 

қоймай, ҽлеуметтік маңызды мҽселелерді шешеді, ҿзара бірлікте, ынтымақтастықта 

болады, тҥсінеді, осылайша қоғамның дамуын жақсартады; немесе керісінше. Бірақ кез-

келген жағдайда, сҿйлеу адамның алдына қойған мақсатына қызмет етеді, сҿзсіз, адамдар 

арасында бірде-бір тіршілік иесі жасай алмайды. Осыдан ҽлеуметтік мҽні шығады.Қарым-

қатынасқа тҥсетін адамдардың тілді, сҿзді қолдануында да ҿз ерекшеліктері бар. Ҽр 

адамның сҿйлеу мҽнері, стилі басқа адамға ҧқсамайтын, тек ҿзіне ғана тҽн сҿйлеу 

ҥлгісімен ҿзгешеленеді. Осының ҿзінен сҿйлеудің жекелік мҽні, даралық, ерекшелігі келіп 

шығады.Сҿйлеу қаншама дара тҥрлік болса да, сҿйлеуде адамның ҿзіндік ерекшелігі болса 

да, ол адам сҿйлесуімнің қҧрамды, бҿлшектерін, тілді ҿз еркінше жасап, ҿзі қҧрай 

алмайды. Адам дайын тілдік тҧлғаларды пайдаланады. Осыдан тағы да сҿйлесуімнің 

қоғамдық орны кҿрінеді[1, 47б.]. 

Қарым-қатынасқа тҥсетін адамдардың тілді, сҿзді қолдануында да ҿз ерекшеліктері 

бар. Ҽр адамның сҿйлеу мҽнері, стилі басқа адамға ҧқсамайтын, тек ҿзіне ғана тҽн сҿйлеу 

ҥлгісімен ҿзгешеленеді. Осының ҿзінен сҿйлеудің жекелік мҽні, даралық, ерекшелігі келіп 

шығады.Сҿйлеу қаншама дара тҥрлік болса да, сҿйлеуде адамның ҿзіндік ерекшелігі болса 

да, ол адам сҿйлесімнің қҧрамды, бҿлшектерін, тілді ҿз еркінше жасап, ҿзі кҧрай алмайды. 

Адам дайын тілдік тҧлғаларды пайдаланады. Осыдан тағы да сҿйлесімнің қоғамдык орны 

кҿрінеді.Сҿйлесім мазмҧны, мағынасы тарапынан ҽлеуметтік болады да, орындалуы 

жағынан жекелік қҧбылыс болып табылады:Қарым-қатынас - бҧл адамға адам 

қажеттіліктерін қанағаттандыру. Сондықтан педагогикалық ҧжымның міндеті - жеке адам 

қарым-қатынас жасаудың негізінде басқа адамдармен бірігіп, қуанышты кҿңіл кҥйін 

жеңілмейтін тілекті сезуі тиіс. 

Білім алушылар қарым-қатынасты бағалайды. Осы тҧрғыдан қатынастың тҧрақты 

жҥйесін жҽне кіші топтың ролін еске алу қажет. Жеке қатынас жҥйесінде ҽр бала ҿз орнын 

алады. Біреулері ҿзінің ҽйгілілігімен жолдастарының алдында беделді, ал екіншілерімен 

ешкімнің қарым-қатынас жасағысы келмейді. Барлық білім алушыларғақарым-қатынас 

жасауды қажет етеді. Ҽсіресе сынып ҧжымындағы студенттер қатынас арқылы 

ынтымақтық достықты тілейді. 

Ҿзара жауапкершілік қатынастың мынадай жағдайларды еске алған жҿн: ҧжым 

мҥшелері тең қҧқықты болады;басқарушы міндетін орындаушы ҧжым мҥшесі тарапынан 

студенттерге қысым жасалмайды;жауапкершілік жҽне ҿзара тҽуелділік жҥйесінде жалпы 

істі орындаудың барысында ҽр тҥрлі бейімдеушілікке жол бермейді.Тіл мен сҿйлеуге 

тілші тағы да мынадай анықтама береді. «Язык - это система знаков и правил из 

комбинирования: речь же - это использование нашей знаковой системы в целях общения» 

[2, 57б.].Фердинад де Соссюрдің кҿзқарастары кейде қайшылықты болғанымен, ҿзінен 

кейінгі лингвисттердің пікіріне ҽсер етпей қоймады. Кейінгі тҧжырымдардың кҿпшілігі 

осыдан келіп шыққанын тіл мен сҿйлеуге берілген анықтамалардан аңға-руға 

болады.Сондықтан да Ф.де Соссюр олардың ҽрқайсысының айырмашылықтарын жеке-

жеке бҿліп кҿрсеткен дей келіп, Ю.В. Фоменко сол кҿрсетілген айырмашылықтардың 

барлығына дау айтады. Сҿй-те тҧра, бҧл автор да Ф.де Соссюрдің тіл мен сҿйлеудің 

ҽлеуметтігі жҿніндегі кҿзқарасын қҧптайды [3,12б.]. 

Оқу-тҽрбие процесіндегі педагогикалық қатынастың жетекші ролін айта отырып, 

В.А.Возчиков оған адамдар арасында байланыстар орнатуға қарағанда, аса маңызды 
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функцияны бҿледі, атап айтқанда, «педагогикалық қатынас ҽр тҥрлі коммуникативтік 

қҧралдардың кҿмегімен іске асырылатын жҽне педагогикалық этиканың қолданыстағы 

нормалары шеңберінде ҽрекет ететін педагогикалық міндетті шешуге бағытталған, 

кҥрделі коммуникативтік ҿзара ҽрекеттер жҥйесімен алда тҧрады» [4, 36 б.]педагогикалық 

қатынастың ҿзгеше ерекшеліктерін атап кҿрсетеді, ол: 

- оқу міндеттерін шешу қҧралы ретінде; 

- тҽрбие процесін ҽлеуметтік-психологиялық қамтамасыз ету ретінде; 

-тҽрбиелеу мен оқытудың сҽттілігін қамтамасыз ететін педагог пен 

тҽрбиеленушілердің ҿзара қатынастарын ҧйымдастыру тҽсілі ретінде; 

-студенттердің ҽлеуметтік тҽртібін қалыптастыру факторы ретінде алға шығады. 

Аталған ерекшеліктер оқу-тҽрбие процесінің негізгі мазмҧнын ҿзіне қабылдайтындықтан, 

қатынас педагогикалық қызметтің негізін қҧрайды деп айтуға болады. 

Жеке тҧлғаның қатынаста, бірлескен қызметте, диалогта субъект ретінде емес, 

қатысушы жҽне серіктес (ҥлестік субъект) ретінде қарастырылуы тиіс екендігі баса 

айтылады, себебі егер жеке тҧлға онда субъект болса, қатынас болуын қояды. Ҧсынылған 

тҧжырымдама бойынша, педагогикалық қатынас тақырыбы — педагог пен білім 

алушының ынтымақтастығы, олар қатынасқа «қатысушылар» ҧғымымен біріктірілген, тең 

қҧқықты ҿзара ҽрекеттесу субъектілері болып табылады. Коммуникативтік ҿзара 

ҽрекеттесу ретіндегі ынтымақтастық барысында қатынас нҽтижесі «қатынастардың 

диалогтығы» болады, ол қатынас процесінде ақпаратпен алмасуды ғана емес, жалпы 

ҧстанымдарды бірлесіп іздеуді, серіктестердің кҿзқарастарын тҥсінуді жорамалдайды. 

Диалогта ҽрбір қатынас оның ҽңгімелесушімен тҥсіндірілуіне жҽне байытылған тҥрінде 

кері қайтуына шамаланған. 

В.А.Кан-Калик ҿзінің зерттеулерінде білім беру процесін басқаруда педагог пен 

білім алушылардың коммуникативтік байланыстарын анықтау мен дамытудағы 

педагогикалық қатынастың ролін қарастырады. Педагогикалық қатынасты кҽсіптік 

қатынастың алуан тҥрлілігі ретінде қарастырып, ғалым педагогтың коммуникативтік 

қызметінің кҿп қырлылығын атап кҿрсетеді. Оның пікірінше, педагогикалық қатынас - бҧл 

педагог пен тҽрбиеленушілердің негізгі ҽлеуметтік-психологиялық ҿзара ҽрекеттесу 

жҥйесі (тҽсілдері мен дағдылары), оның мазмҧны ақпаратпен алмасу, тҽрбиелік ҽсер ету, 

коммуникативтік қҧралдардың кҿмегімен ҿзара қатынастарды ҧйымдастыру болып 

табылады, педагог бҧл процесті ҧйымдастырып жҽне оны басқарып, оның активаторы 

ретінде алға шығады [5, 24б.]. 

Н.С.Батракова білім алушының белгілі мҽдени-тарихи қызметтен тыс 

субъективтілігі шығармашылық перспективасын жоғалтады деген ҧстанымға ортақтасады. 

Оның пікірінше, ҽлеуметтік-мҽдени мҧрагерлік механизмі ретінде мҽдениеттегі қатынас 

жҽне білімдегі қатынас ҿзінің мҽні бойынша емес, мҽдениеттің қамтылатын «массивінің» 

кҿлемі мен кеңдігі бойынша ғана ажыратылады. Мҽдениет ҿзінің мҽні бойынша 

педагогикаға қатысты. Педагогикалық қатынас ҿзінің білім беру-тҽрбиелеу, жеке тҧлғаны 

жасау функциясында қатынастың мҽдениетте қалыптасқан тҥрлері мен «модельдері» 

ескеріліп қҧрылады. Педагогтың білім алушылармен диалогында оқутанымдық 

проблемалар шеңберімен шектелмей, ғылымды дамытудың оларды адамның тҥсінуіне 

шығаратын, адамның мҽдениетпен жҽне мҽдениетте ҿзін-ҿзі дамытуы, ҿзін-ҿзі анықтауы 

ҥшін импульстер беретін аспектілерімен негізгі ҥйлестіру маңызды [6,45б.]. 

Н.С.Батракованың ғылыми зерттеулерінде педагогикалық қатынас мҽдени 

қҧндылықтарды беру, мҽдениеттегі диалог ретінде алға шығады.Педагогикалық 

қатынастың келтірілген анықтамалары оған білім беру-тҽрбиелеу процесінде бҿлінетін 

маңызды роль туралы тҧжырым жасауға, педагогтың тҧлға ретінде, педагогикалық 

қатынаста айқындалатын жеке тҧлға аралық жҽне субъект аралық қатынастарды 

анықтауда педагогикалық ҿзара ҽрекеттесу субъектісі ретінде маңызды ролін баса айтуға 

мҥмкіндік береді. 
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ІY СЕКЦИЯ 

ГУМАНИТАРЛЫҚ  ҒЫЛЫМДАР 

_____________________________________________________________________________ 

 

ҼОЖ  37.079 

 

ОҚЫУШЫЛАРДА ҚҦҚЫҚИ МӘДЕНИЕТТІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕСІ ШЕТ ЕЛ 

ПЕДАГОГТАРЫ НАЗАРЫНДА 

 

АРЗИЕВА Б.И. 

Ҽжінияз атындағы Нҿкіс мемлекеттік педагогикалық институты, еркін зерттеуші, 

Қарақалпақстан Республикасы Нҿкіс қ. 

 

Резюме. В статье рассматривается проблема развития правовой культуры студентов 

глазами зарубежных педагогов. 

Summary. The article deals with the problem of developing the legal culture of students 

through the eyes of foreign teachers. 

 

Бҥгінгі ҽлемде болып жатқан кҥрделі ҿзгерістер адам қҧқықтарын сақтауды, 

заңдылықты қамтамасыз етуді талап етеді. Сондықтан дамыған елдердегі қҧқықтық 

тҽрбие мен оқыту ҥдерістерін бҿлек қарастырған жҿн.    Ҽлеуметтік, экономикалық, саяси 

жҽне рухани даму процесінде қҧқықтық мҽдениетті қалыптастыру тҧлға дамуының басты 

ҿлшеміне айналды.   Ҽлемнің дамыған аймақтарында (Батыс Еуропа, Америка Қҧрама 

Штаттары, Шығыс Азия жҽне басқа елдер) адам қҧқықтарын қамтамасыз ету мемлекеттің 

басым бағытына айналды. 

 Оған негіз ретінде Біріккен Ҧлттар Ҧйымының 1948 жылы 10 желтоқсанда 

Халықаралық бейбітшіліктің жалпыға бірдей декларациясын қабылдауы жатыр. 

 Сонымен қатар, ҽлемнің басқа да ғылыми-зерттеу институттары UNRISD (Қоғамдық 

даму институты), ERIS (Еуропалық ғылыми-зерттеу институты) адамзаттың қҧқықтық 

мҽдениетінің деңгейіне мониторинг жҥргізу, қҧқықтық сана мен қҧқықтық мҽдениеттің 

ҿзара байланысы, қҧқықтық сана мен қҧқықтық мҽдениеттің ҿзара байланысы мҽселелері 

бойынша ғылыми-практикалық зерттеулер жҥргізуде. жҽне қҧқықтық мҽдениет тетігін 

жетілдіру.  Бҧл зерттеулер қҧқықтық мҽдениет критерийін ҽзірлеудің, оның жеке 

тҧлғаның ҽлеуметтік жҽне инновациялық маңыздылығына ҽсерін зерттеудің, сондай-ақ 

қҧқықтарын жҥзеге асырудың ҽмбебап ҥлгілерін қҧрудың ғылыми-теориялық жҽне 

ҽдістемелік негіздерін орындайды. 

 Қоғамның қҧқықтық-этикалық саласын, адамның қҧқықтық санасын, қҧқықтық жҽне 

саяси мҽдениетін жетілдіру мҽселелерін зерттеген мамандардың ҽр тҥрлі пікірлері мен 

кҿзқарастарын терең талдау қажет.  Қҧқықтық мҽдениет белгілі бір қауымдастықта 

тҧратын адамдардың қҧқықтық санасы мен қҧқықтық-саяси мҽдениетінің деңгейімен, 

қҧқықтық нормалармен жҽне қҧқықтық қызметпен (қҧқықтық шығармашылық, қҧқық 

қолдану, қҧқық қорғау қызметі) анықталады. 

 Мҽдениет – адамзат тарихындағы оның рухани майданын қҧрайтын ең маңызды 

элемент.  Мҽдениет концепциясы азаттық, тарихи, теогриялық, пциоли, социологиялық 

жҽне басқа бағыттарды қамтиды жҽне ҽр тҥрлі сала ҿкілдерінің назарын аударды.   

 Сондықтан орыс тілі оқулығының авторы В.Дал зса ақыл-ой жҽне адамгершілік 

тҽрбиесін мҽдениет деп тҥсінеді.  Д.Х.Ышақовтың теориясы бойынша тҥсіндірме мҽтінде 

мҽдениет ҿзінің лайықты мағынасын береді: ол адамның техника, білім жҽне ҽлеуметтік 

қҧрылым, халықтың ҽлеуметтік, экономикалық жҽне интеллектуалдық ҿміріндегі 

жетістіктерінің жиынтығы.  
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 Мысал ретінде, шетел ғалымдарының есеп кітабына кҿз жҥгіртсек, «Мҽдениет» 

ҧғымы 1919 жылға дейін жеті рет аталса, 1950 жылға қарай бҧл сан 164 болса, 1970 

жылдары 250-ге жеткенін айта кеткен жҿн. 

 1950 жылдардың басында американдық ғалымдар А.Кребер мен К.Клаксон 

«Мҽдениет» тҥсінігінің 257 аспектісінің бар екендігін атап кҿрсетті.   

 Рим мемлекетінде 14 жастағы балалар 12 заң кестесін жаттап, осы заңдарға 

бағынатын мемлекетте ҿмір сҥруге тырысқан.  

 Франция, Италия, Ҧлыбритания, АҚШ сияқты елдерде қҧқықтық мҽдениет 

мҽселелері ҥнемі назарда жҽне осыған байланысты мҽселелер шешімін тапты.  яғни 

жасҿспірімдік кезеңде ҿсіп келе жатқан ҧрпаққа қҧқықтық мҽдениетті саяси жағынан да, 

рухани жағынан да қолдау керектігін ҧғынды, тіпті білім беру жҥйесіне де енгізілді.  

Мысалы, Оранж қаласында 1879 жылы мектептерде оқушыларға <укаро», «ел», «сарбаз», 

«заң», <қоғам»>, ҽділет» сияқты сҿздердің мағынасын тҥсіндіре отырып, адамгершілік пен 

қҧқыққа ҥйретілді. басқа да бірқатар.  9-11 жылдары оларда мемлекеттік қҧрылыс, ҽскери 

қызмет, салық жҽне т.б. туралы қарапайым тҥсініктер болды.   

 Сондықтан қҧқықтық, ҽлеуметтік-педагогикалық бағытта зерттеулер жҥргізген сала 

ҿкілдерінің зерттеулерімен тек педагогикалық тҧрғыдан зерттеген ғалымдардың ғана 

емес, сонымен қатар, мҽдени-гуманитарлық саланың ғылыми-зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізген ғалымдардың да жан-жақты танысу қажет. студенттердің қҧқықтық мҽдениеті.  

хронологиялық тҧрғыдан қарайтын болсақ, дҽл мемлекет пен қҧқық тҧрғысынан Пифогор, 

Эпиклит, Демокрит, Афлотун, Аристотель, Конфуций, Августин, Гоббс, Фома Аквинский, 

Кант, т.б. Кҿмектесіңдер.  бҧл жағдай теориялық кҿзқарастар мен ілімдердің бірегей 

қалыптасу жҽне алмасу процестерін тарихи тҧрғыдан нақты, толық жҽне дҽйекті зерттеуге 

мҥмкіндік береді.\ 

 Ҧлама Пифагор – Қҧдайдан кейін ата-ананы, заңдарды сҿзбен ғана емес, заңмен 

бағынғандарды алдымен қҧрметтеу керек деген.  Пифагористер анархияны (ҽкімшіліксіз) 

жалпы зҧлымдық деп есептеді.  Олар анархияны сынаумен қатар, адамның кҿшбасшысыз, 

кҿшбасшысыз жҽне дҧрыс білімсіз ҿмір сҥре алмайтынын атап ҿтті.   

Ҧлы ғҧлама Афлотун «Саясат» атты еңбегінде патшаға негізделген кҥйлерді ажыратады.  

екеуі де, ақсҥйектер мен демократия патшаға сҥйенеді, ал олигархия мен демократия 

қолданыстағы заңдар мен ҽдет-ғҧрыптарға қайшы басқарылады.  Афлотунның пікірінше, 

"демократия шамадан тыс байлықпен шатастырылады, соның салдарынан демократияның 

жалғасуы жҽне тиранияның қарама-қарсылығы (басқыншы билік) ҿседі. Шамадан тыс 

байлық шектен тыс қысымға айналады. Тиоан (басқыншы билік) "жағдайында. халық 

қалауымен тағайындалған адам Ҥкіметті Қылға ҽкеледі.  Тирания – заңсыздық, шектен 

шығу жҽне зорлық-зомбылық билейтін мемлекеттік жҥйенің ең кҥшті тҥрі. 

 Демокриттің жалпы кҿзқарастарында қҧқықтық мҽдениет моральдық мҽдениетте 

танылады.  оның моральдық кҿзқарастары саяси кҿзқарастарымен тығыз байланысты.  

"Мемлекет жақсы басқарылатын ҧлы іс. Мемлекеттің мҥддесі бҽрінен жоғары тҧруы 

керек. Мемлекет жақсы басқарылуы ҥшін халықтың қамын ойлауы керек. Елдің мақсат-

мҥдделері ескерілуі керек. есеп, ал қатыгездік пен жҽбірлеу ҧғымдары объективті жҽне 

субъективті тҥрде тҥсіндірілуі керек. Яғни бір адамға бір нҽрсе нығметі болса, екінші 

адамға басқа нҽрсе жағымды болады, басқа адамдардың барлығына басқа нҽрелер 

жағымды болады жҽне сонымен бақытты болады. 

 Афлотун – ҽлемдік мҽдениет тарихында ҿшпес із қалдырған ҧлы ғҧлама. Ежелгі 

Грекия мемлекетінде ҿмір сҥріп, қызмет еткен философ, ғалым, жазушының еңбегі мен 

мҧрасы бҥкіл адамзатқа тиесілі. Шығармаларының ішінде «Ерлік туралы» жҽне «Дҽулет» 

(Ҽділет туралы) жазылған. Ҽсіресе, «Мемлекет» атты еңбегінде Афлотун негізгі 

идеяларының бірі – қҧқықтық мҽдениетті қоғамдық санаға сіңіру екенін қайта-қайта атап 

кҿрсетеді. Афлотун ойынша, ақиқаттың ең биік мҧраты мен идеалы сҧлулық идеалы емес, 

гҥлдену идеалы. Афлотун «Мемлекет» атты еңбегінде: «Кҥш – мҽн емес, ол ҿзінің 

ҧлылығымен, кҥшімен болмыстың шегінен асып тҥседі. Платонның ИДЕЯ билік туралы 
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ілімі оның барлық дҥниетанымдық жҥйелерінде объективті идеализмнен гҿрі теологиялық 

идеализм болып табылады. Барлық гойяларды белгілі бір бірлікке шақыратын – берекенің 

гойясы. Бҧл бірлік – мақсат. Дҥниедегі басқару тҽртібі – мақсат тҽртібі. Олардың барлығы 

ҽл-ауқат мақсатына бағытталатын болады. Кез келген уақытша жҽне салыстырмалы 

болмыстың болмыстың қандай да бір объективті мақсаты бар. Афлотун: «Мақсат болған 

кезде бҧл ҽл-ауқат» деп жазады. Бҧл болмыс барлық денелердің мҽні болып табылады. 

Барлық нҽрсе ҿркендеуге ҧмтылады. Сезім денелерінде оған қол жеткізу мҥмкін болмаса 

да, бақыт барлық тірі қарым-қатынастың тҥпкі мақсаты болып табылады. Бірақ бақыт ол 

береке болғанда ғана болады дейді. 

 Шындығында, осы дҽуірдің адамдарын біріктіріп ортақ мақсатқа жҧмылдыратын 

ҿзіндік идеясының даму ҧстанымдарының болуы ҽр бір адам балдасының ҿзіндік 

қҧқықтық мҽдениетін дамытуды талап етеді. 
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АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

ЖАНҒАЗЫ А.Б., АБИЛАКИМОВА Ж.Т. 

Назарбаев зияткерлік мектебі, Қазақстан Республикасы, Тараз қ. 

 

         Резюме. В данной статье обсуждаются малоизученные и неизвестные аспекты 

движения Алаш. Цель – довести до сведения молодого поколения героические подвиги 

львов Алаша А.Байтурсынова, М.Дулатова, М.Тынышбаева, М.Шокая, Х.Габбасова, 

Ж.Акбаева и А.Бокейханова.Один из потомков Абая, Турагул, провел последние годы 

своей жизни в южных районах страны - в Аулиете, Шымкале, поэт Ш.Абенулы, один из 

львов, участвовавших в создании Алашординского правительства, Абылгазы (Капыш) 

Мухамеджанов, приехали в Аулиету и вместе прошли через некоторые трудности. 

Говорят, что мечта наших вчерашних львов сегодня стала реальностью. 

Summary. In this article, little-studied and unknown aspects of the Alash movement are 

discussed. The aim is to bring to the attention of the young generation the heroic deeds of the 

lions of Alash A. Baitursynov, M. Dulatov, M. Tynyshbaev, M. Shokai, H. Gabbasov, Zh. 

Akbaev and A. Bokeikhanov. One of Abay's descendants, Turagul, spent the last years of his life 

in the southern regions of the country - in Aulieta,Shymkala, poet Sh.Abenuly, one of the lions 

who participated in the establishment of the Alashorda government, Abylgazy (Kapish) 

Mukhamedzhanov, came to Aulieta and went through some difficulties together. It is said that 

the dream of our lions of yesterday has become a reality today. 

 

Бірден айта кетелік, Алаш идеясының мҽуелі жемісі, ол  – бҥгінгі тҽуелсіз 

Қазақстан.  Кезінде Алаш арыстары Ахмет Байтҧрсынов,Ҽлихан Бҿкейханов «Басқадан 

кем болмас ҥшін біз білімді,бай һҽм кҥшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек. Бай 

болуға кҥш керек. Кҥшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жҧмыс істеу 

керек» - деген болатын. Осы тарихи ҥндестік  Қазақ елі мен қоғамының жарқын 

болашағына негіз болатыны сҿзсіз.«Тарих толқынында» атты еңбегінде ҚР Тҧңғыш 
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Президенті, Елбасымыз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың да Алаш қозғалысына, оның 

мақсатына терең баға беріп, ерекше ілтипат білдіргенін жақсы білеміз. 

Алаш қозғалысының аз зерттелген жҽне бимҽлім тҧстары қандай дегенде мына бір 

тҿмендегі жайлардың еріксіз тіл ҧшына орала берері бар...Мысалы, Абай  ҧрпақтарының 

бірі Тҧрағҧл ҿз  ҿмірінің соңғы жылдарын еліміздің оңтҥстік ҿңірлерінде – Ҽулиеатада, 

Шымқалада ҿткізгенін біреу білер, біреу білмес. Саяси қуғын-сҥргін жылдарында Семей  

жерінен тҥртпек, теперіш кҿріп, қуғындалған  Тҧрағҧл Абайҧлының, сондай- ақ ақын 

Шҽкір Ҽбенҧлының, тағы басқаларының  осылай Алашорда ҥкіметін орнатысуға 

атсалысқан  арыстардың бірі Абылғазы (Қапыш) Мҧхамеджановты пана тҧтып 

Ҽулиеатаға келуі, біршама қиындықтарды бастарынан бірге ҿткерісуі осынау сын сҽтінің 

жеңілге де тҥспегенін аңдатады.  Семей жерінен ҥркердей болып кҿшкен жҧрттың  

тағдыр-талайына қатысты белгілі-белгісіз деректер кім кімді де бей-жай қалдырмасы 

анық. 

-Ата-бабаларымыз бағзы кездерде-ақ Қҧнанбай, Шҽкҽрім қажылармен, Абай 

ҧрпақтарымен қҧда-жекжат болған кҿрінеді. Атамыздың қарындасы Дҽметкен тҽтені 

Абайдың баласы Мекайл алған. Ҽкем оны жездем деп отыратын. Мҧхамеджаннан 

Мағзҧм, Абылғазы жҽне Айтбҥбі есімді екі ҧл, бір қыз болды. Мағзҧм атамыз оқып, дін 

жолында болған.Ал ҽкеміз Абылғазы жастайынан ҽулеттің мал-жанын басқарған екен. Ҽрі 

сері, домбырашы, ҽнші, кҥйші. Ҿте қиын кезеңдер болып ҿтті ғой... – дейді бҧл тҧрғыда 

бҥгінде Т. Рысқҧлов ауданында тҧратын  Маржан Мҧхамеджанова. 

            Ҥркіншілік жылдарында Абылғазы мен оның бірқатар ағайындары, қҧда- 

жекжаттары  - арғын, керей, қоңырат, найман, қыпшақ, уақ руларының азаматтарыныңсол 

тҧста Семей жерінен оңтҥстік аймаққа  ҥдере кҿшіп, қоныс жаңғыртуларына тура келген 

екен. Абылғазы Мҧхамеджанов малсақтау,  ал ағасы білімді, діндар, кербез кісі болған 

кҿрінеді.  Ҽбекең аздаған  сал-серілігі бар, зерек, мынау деген домбырашы, ара-тҧра ҿлең 

де жазған кісі еді. Семей ҿңіріндегі білімді, ҿнерлі деген азаматтармен дос, жолдас болған. 

Ҽсіресе, Жҥсіпбек Елебековпен жақын-жуық араласыпты. Ал  1952-1967 жылдары қырғыз 

елінің экс-президенті А. Ақаевтың жҧбайы, техника ғылымының кандидаты, профессор 

Майрам Ақаеваның отбасымен Каменкада – Қазақстанда бір аулада бірге тҧрған екен. 

Майрам ханым ҿзінің «У надежды не бывают ночи» атты кітабында ата жҿнінде «Ҧзын 

бойлы, ҽдеміше келген, Ворошиловқа ҧқсатып мҧрт қойған, ақ сҥйектерше киінетін, текті 

тҧқымнан екендігі мен мҧндалап тҧратын кісі» деп жазғаны бар...[1, 34б.]   

             Біздің қазақта «Алтау ала болса-ауыздағы кетеді,тҿртеу тҥгел болса-тҿбедегі 

келеді» деген мақал ҽркімге-ақ белгілі.Бҧрынғы халықтардың тарихына,бҥгінгі 

жҧрттардың тҧрмысына, я бір ҥйдің ішінің ғҧмырына қарасақ,бҽрінің кҿгеріп-

кҿркейгенінің зор таянышы – береке, бірлік. Бірліксіз кҿгеріп, кҿркіне кҿз қуанарлық 

қызықты іс жасау еш жерде болған емес. Елден (Семейден) келген орта жҥздің балалары 

жан сауғалап Жамбыл облысына Меркіге, Луговойға, Шуға, бірталайы Қырғызстанға, 

Қытайға, Иранға,Тҥркияға босып кетсе де, қайда жҥрсе де,  бір бірімен  жақын жуық 

араласып тҧрған.  

           Осы орайда айта кетерлік бір жайт, кезінде заманымыздың заңғар жазушысы 

М.Ҽуезов бірде жерлесі, туысы болып келетін Мағзҧм Мҧхамеджановқа жолығып: «Маха, 

Абайдың тҿте жазу ҥлгісімен жазылған дҥниелерін кириллица қарбімен қағазға тҥсіріп 

берсеңіз, бір бҿлмелі пҽтер дайындатайын. Алдын ала хабарын айтсаңыз болды» деп 

ҿтініш айтқан екен. Алайда інісі ҿз бастарына қауіп тҿнерін ойлап, қорқып, рҧхсат етпепті. 

Ал Мақаң бертінде «Қате жасадым-ау» деп осынысына қатты ҿкінген кҿрінеді. Ҿйтетіні, 

бҧрынғы ҿткен ҿмірлері, қҧда-жекжат болғандары тарихта қалатын еді.  

            Дей тҧрғанмен, ҧрпақтар сабақтастығына сына тҥсе қойған жоқ. Асылдың сынығы 

– Абай хакім ҧрпақтары ҧл, немере, шҿберелеріне дейін келіп, Абылғазы Мҧхамеджанов 

ҽулеті тҧратын Қарақыстақ қойнауында айлап жатып, демалып кетіп жҥрді. Ҥлкен ата 

балалары, ҿз балалары, қарындасының балалары бҽрі де бҥгінде техникум, педагогикалық 
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училищелерді оқып бітіріп, ҿмірден ҿз орындарын  тапқан, балалы-шағалы бақытты һҽм 

бақуатты ҽулеттер. 

            Саяси қуғын-сҥргін зобалаңы зардаптарын Мҧхамеджан балалары да бір кісідей 

тартты. Семей ҿңірінде қҧрылған Алаш партиясының мҥшелерімен, Шҽкҽрім 

Қҧдайбердиевпен, Абайдың ҧлы Тҧрағҧлмен, Міржақып Дулатовпен, Ахмет 

Байтҧрсыновпен,  Ҽлихан Бҿкейхановпен, Ҽміре Қашаубаевпен  тығыз қарым-қатынаста, 

мҥдделес, пікірлес болғандықтан екеуін де қудалап, тҥрмеге қамап, шахтаға салып, ҽбден 

азапқа салғандеп айтылады. Cол тҧста салынған бір типті ҥйлерде азынаған суыққа бір ай 

да шыдап отыра алмай, басқа ҿңірлерге қоныс аударып кетуге мҽжбҥр болысқан. 

Ағайындардың біразы Қытайға қарай қашқан. Жазғытҧрым  Қытайға Ертіс ҿзенінен ат 

шанамен бала-шағасымен ҿтіп бара жатқандарында мҧз ойылып, тҧтас бір отбасының суға 

батып кеткен жағдайы да болған. Ҽйтеуір, кҿп қиыншылық кҿріпті. Дес бергенде, 

малшылары белсенділік танытып, 1930-1931 жылдар аралығында ағайын-туған, қҧда- 

жекжаттарымен Алатау бҿктеріне – Меркі, Луговой аудандарына кҿшіп келіпті... [2, 57б.]   

            Мҧның мҽн-жайы мынандай. Ең алдымен Жамбыл облысы тыныштау екен деген 

хабар қҧлақтарына жетеді. Бҧл хабарды айтушы Асылбаев Қали ата екен. Содан 

отбасыларымен бірге осы жаққа қарай кҿші бетін тҥзейді. Атам сол бір ауыр кҥндерді еске 

алып, «Жолға қаражат табу керек болды» деп отырушы еді. Соның қамымен айдап алып 

келген жылқыларының біразын сатып, біреуін сойып, етін ҥлкен сандыққа салып алады. 

Ал бар жиған дҥние-мҥліктерін терең қҧдыққа тастап кеткен. Бір жаққа ауып кетудің де 

мҥмкіндігі аздау кез. Бақылау қатаң. Содан да ер азаматтар ҥй бетін кҿрмей, оқта-текте 

тҥнделетіп келіп, отбасы амандықтарын біліп, пҽлен кҥні жолға шығамыз деп сҿз 

байласады. Ақыры, Шар стансасына келіп, сол жерден пойызға мініп, бір жетінің ішінде 

Луговой стансасына да жетіпті... 

Алашорда ҿкіметінің қҧрылуына атсалысқан арыстары ҽулетінің бір екеуінің ғана 

бастарынан кешкен қҧқайы, міне, осы мҽнзелдес. Алаш қозғалысына атсалысу, азаттық 

жолында жан аямай кҥресу арыстарымыздың ҿмірін, тағдырын тҥп тамырымен қопарып, 

тоз тоз етіп, тҥбегейлі ҿзгертсе де басты мҧраттарынан еш айнымай ҿткен ата бабалар 

ерлігі мен ісі ҧрпақтары жадында жаңғыра да бермек. Алаш идеясы мҽңгілік, ҿйткені. 

Алаш арыстары қазақ елінің тҽуелсіз ел болуы жолында ҿмірлерін қиды, 

тағдырдың теперіш тезіне де тҿтеп берді. Алаш партиясының негізін қалаған, одан кейін 

Алашорда ҥкіметін қҧрған тҧлға - Ҽлихан Бҿкейхан. Сонымен  қатар ХХ ғасыр басында 

Алаш идеясын қолдаған даналар, Алаш қайраткерлері Ахмет Байтҧрсынов, Міржақып 

Дулатов, Мҧхаметжан Тынышбаев, Мҧстафа Шоқай, Халел  Ғаббасов, Жақып 

Ақбаевтардың, тағы басқаларының ҿлшеусіз еңбектерінің, кҥрескерлігінің, 

мақсаткерлігінің нҽтижесінде қазіргі таңда бейбіт те бақуатты тірлік кешіп жатырмыз. 

Алаш ҥкіметі екі ақ  жылға жуық ҿмір сҥрсе де қазақ елінің тҽуелсіздігін орнату 

бағытында айрықша еңбектеніп, елдің санасы оянып, рухы асқақтатылуына ҿлшеусіз ҥлес 

қосты. Кешегі арыстарымыздың  арман аңсары бҥгінде ақиқатқа да  айналды.  Жасай бер, 

Қазақ елі! 
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ТИКЛАНИШДАН - МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШ САРИ ТАМОЙИЛИ  
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Қорақалпоқ давлат университетининг ассистенти, филология фанлари бўйича фалсафа 

доктори PhD, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус ш. 

 

Резюме. В газете были созданы различные рубрики, и эти рубрики являются одним 

из основных источников информации для аудитории. Основная цель в организации 

колонок направлена на совершенствование общественной мысли, повышение духовного 

богатства молодежи, получение знаний, укрепление их письменной грамотности. 

 Summary.Various headings have been created in the newspaper, and these headings are 

one of the main sources of information for the audience. The main goal in the organization of 

columns is aimed at improving public thought, increasing the spiritual wealth of young people, 

gaining knowledge, strengthening their written literacy. 

 

Янгиликлар, ахборотлар, фактлар, маълумотлар оммавий ахборот воситалари орқали 

етказилади. Жамият доимо оммавий коммуникациялар орқали тарқатилган барча 

ахбортларга эътибор қаратади. «Янгиликларни ўз вақтида халққа етказмаслик, аниқроғи 

бўлаѐтган воқеа-ҩодисаларни халққа ошкор этмаслик жамиятда турли миш-мишларнинг 

кўпайишига сабаб бўлади. Ўз вақтида огоҩ бўлмаслик аҩолини турли кўнгилсизликларга 

йўлиқишига сабаб бўлади. Шу маънода янгиликлар яхшиликни тарғиб этади, 

ѐмонликнинг олдини олади. Буюк Навоий бобомиз: «Агар огоҩсен, шоҩсен сен» деган 

фикрни бежиз айтмаган. Албатта, бобомизнинг сўзларини тўғридан-тўғри қабул 

қиладиган бўлсак барчанинг шоҩ бўлиш имконияти йўқлигини таъкидлашимиз жоиз. 

Бироқ ҩар бир кишининг барча воқеа-ҩодисалардан, жумладан, муоммолар, ютуқлар, 

қабул қилинаѐтган конунлар, уларнинг моҩиятидан огоҩ бўлиши унинг ўз тақдирига 

шоҩлигини англатади. Ҩар қандай давр, жамиятда, айниқса демократик давлат қураѐтган 

халқ учун бу муҩимдир. Ўзбекистон мустақилликка эришган «Кучли давлатдан кучли 

жамият сари» ғоясини амалга оширишга киришди. Давлат ва жамият қачон кучли ва 

қудратли бўлади? Албатта, фуқароларнинг маънавий-маърифий даражаси юқори бўлса, 

улар жамият тараққиѐти давридаги барча янгиликлардан (хоҩ у ижобий бўлсин, ҩоҩ 

салбий) огоҩ бўлсалар ва ўз набватида, бўлаѐтган воқеа-ҩодисаларга муносабат билдириб, 

унга мос равишда ҩаракат қилишса (иллатларга қарши курашиб, ютуқлардан ибрат олиб 

ривожлантирсалар) бу ҩолат жамият ва давлатнинг ҩар томонлама ривожланишига сабаб 

бўлади» [1, 19 б]. Шу боис, давлатимиз оммавий ахборот воисталарини қўллаб-қувватлаб 

иш фаолиятини янада такомиллаштириш жараѐнларига алоқадор қатор қонун-

ҩужжатларини қабул қилмоқда. Жамиятда фуқароларнинг маънавий-маърифий даражаси 

юқорилатишда газета сўзининг қудрати юксак. Мазкур фикрни «Янги Ўзбекистон» 

газетасидаги хилма-хил рукнлар мисолида атаб кўрсатиш ўринли. 

«Янги Ўзбекистон» газетаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҩкамаси 

муассислигида 2020 йил 25 январдан чиқа бошлаган. Ўзбекистон Республикаси 

Президенти Админстрацияси ҩузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар 

агентлиги томонидан 2020 йил 13 январда 1047-рақам билан рўйхатга олинган. Газетанинг 

бош муҩаррири Салим Дониѐров. 82285 нусхада соп этилмоқда. Газетанинг иштимоий 

тармоқларда www.yuz.uz, yuz.uznews, yuz_offical, yuz.uz_news сингари расмий саҩифалари 

мавжуд бўлиб, мунтазам янгиликлар берилади. Газетада хилма-хил рукнлар ташкил 

этилган бўлиб, мазкур рукнлар газетхоннинг асосий ахборот манбаларидан бири. 

Рукнларни ташкил этишдаги асосий мақсад ижтимоий фикрни такомиллаштириш, 

http://www.yuz.uz/
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ѐшларнинг маънавий бойлигини юксалтиришга, билим олишига, ѐзма саводхонлигини 

мустаҩкамлашига йўналтирилган. 

«Ахборот деб, инсон сезги органлари орқали қабул қиладиган барча маълумотларга 

айтилади. Ахборот лотинча «informatio» сўзидан олинган бўлиб, тушунтириш, бирор 

нарсани баѐн қилиш ѐки бирор ҩодиса ҩақидааги маълумот маъносини англатади. 

Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги 439-II-сонли «Ахборот 

эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида»ги қонунига биноан, ахборот-

манбалари ва тақдим этилиш шаклидан қатьи назар шахслар, предметлар, фактлар, 

воқеалар, ҩодисалар ва жараѐнлар тўғрисидаги маълумотлардир. Ахборот кенг қамровли 

тушунча бўлиб, унга қуйидагича таърифлар ҩам бериш мумкин: 

Далил, воқеа, ҩодиса, предмет, жараѐн каби объектлар ҩақидаги билим ҩҽмда тушунчалар 

ѐки буйруқлар; 

Маълум хос матнда аниқ маънога эга тушунчаларни ичига олган далил, воқеа, 

ҩодиса, предмет, жараѐн, тақдимот каби объектлар ҩақидаги билимлар мажмуи; 

Қизиқиш уйғотиши мумкин бўлган, сақланиши ва қайта ишланиши лозим бўлган жами 

далил ва маълумотлар. Китоб матни, илмий формулалар, банк ҩисоб рақамидан 

фойдаланиш ва тўловлар, дарс жадвали, ўлчаш мажмуаларининг ер ва фазо станцияси 

ўртасидаги масофа тўғрисидаги маълумотлар ва ҩакозалар ахборот бўлиши мумкин» [2. 

245-б]. 

Рукнлар. «Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари», «Буюк аждодларимиз», 

«Туризм», «Маҩалланинг ўсиш нуқталари», «Жамиятимизнинг янги қиѐфаси», «Инсон 

қадри учун», «Қутлов», «Бугуннинг гапи», «Тараққиѐт йўли», «Замондошларимиз», «Қўз 

ўнгимиздаги ўзгаришлар», «Давлат дастури – амалда», «Конституцияга менинг 

таклифим», «Ўзбекистон умумий уйимиз», «30 июль – Халқлар дўтлиги куни», «Усмон 

Носир таваллудининг 110 йиллигига», «Боқий мерос», «Тил – миллат ғурури», «Тўртинчи 

ҩокимият», «Рақамли иқтисодиѐт», «Янгича ѐндашувлар», «Ислоҩатлар самараси», 

«Инновацион ечимлар», «Қўз ўнгимиздаги ўзгаришлар». 

Сарлавҩалар.  «Янги Ўзбекистонда эл азиз, инсон азиз», «Шахмат бўйича 

Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларига», «Юртимизнинг «Олтин фонди» Янги Ўзбекистон 

ѐшлари шахматимизнинг янги тарихига асос солди», «Инсон қадрини улуғлаш – 

ривожланишнинг энг муҩим тамойили», «Ўзгалар дарду ташвиши билан яшаш саодати», 

«Деновлик тадбиркор 60 нафар хотин-қизни ишли қилди», «Ўз тилига садоқат – чин 

Ватаний иш», «Биринчи йирик газ-кимѐ кластери маҩсулотларни чуқур қайта ишлаш 

орқали саноат ривожининг янги уфқларини очади», «Янги Ўзбекистон орзуси Ислоҩатлар 

биринчи босқичи натижалари ва истиқболдаги вазифалар», «Давлат рамзиларини ҩимоя 

қилишнинг конституциявий асосларини белгилаш лозим», «Дастур ижросини таъминлаш 

учун 153 та ҩуқуқий ҩужжат қабул қилинди», «Ватани бирнинг – тилаги бир, тилаги 

бирнинг – юраги бир», «Бахтиѐр миллатлар ошѐни ѐхуд 85 йиллик шонли дўстлик йўлига 

назар», «Қайдасан, Ватаним, тинглагил нолам… ѐхуд шоир яшаган ҩовли топилди», 

«Денгиз» бахшилар устози». 

«Ахборотдан фойдаланиш имконияти ва самарадорлиги унинг мазмундорлиги, 

етарлилиги, долзарблиги, ўз вақтидалиги, аниқлиги, ишонарлилиги, барқарорлиги каби 

асосий истеъмол сифат кўрсаткичлари билан боғликдир: 

а) ахборотнинг репрезентативлиги – объект хусусиятини адекват ифода этиш  

мақсадларида уни тўғри танлаш ва шакллантириш билан боғлик; 

б) ахборотнинг мазмундорлиги – семантик (мазмуний) ҩажмини ифода этади; 

в) ахборотнинг етарлилиги (тўлалиги) – қарор қабул қилиш учун минимал, лекин  

етарли таркибга (кўрсаткичлар жамламасига) эга эканлигини билдиради. Тўғри қарор 

қабул қилиш жараѐнида тўлиқ бўлмаган, яъни етарли бўлмаган, худди, шунингдек, 

ортиқча ахборот ҩам фойдаланувчининг қабул қилган қарорлари самарадорлигини 

камайтиради; 

г)ахборотнинг долзарблиги - ахборотдан фойдаланиш вақтида унинг бошқариш учун  
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кимматлилиги сақланиб қолиши билан белгиланади ва унинг хусусиятлари ўзгариш 

динамикаси, ҩамда ушбу ахборот пайдо бўлган вақтдан буѐн ўтган вақт оралиғига боғлик 

бўлади; 

д)ахборотнинг ўз вақтидалиги - унинг аввалдан белгилаб қўйилган вазифани ҩал этиш 

вақти билан келишилган вақтдан кечикмасдан олинганлигини билдиради;  

е) ахборотнинг аниқлиги - олинаѐтган ахборотнинг объект, жараѐн, ҩодиса ва  

ҩоказаларнинг реал ҩолатига яқинлиги даражаси билан келишилган вақтдан кечикмасдан 

олинганлигини билдиради; 

ж) ахборотнинг аниқлиги  - ахборотнинг реал мавжуд объектларни зарур аниқлик 

билан ифода этиш хусусияти билан белгиланади» [3, 246-247 б]. 

ЎзА мухбирлари томонидан танланган сарлавҩалар. «Ўзбекистон Президенти Россия 

ташқи сиѐсий идораси раҩбарини қабул қилди», «Ўзбекистон Президенти Хитой 

делегациясини қабул қилди», «Ўзбекистон Президенти Туркия Ички ишлар вазири билан 

ҩуқуқни муҩофаза қилиш соҩасидаги ҩамкорликни ривожлантириш масалаларини 

муҩокама қилди», «Ўзбекистон ташаббусларининг амалга оширилиши нафақат ШҨТ 

маконида, балки унинг сарҩадларидан ташқарида ҩам барқарор ривожланиш ва 

хавфсизликни ижобий таъсир кўрсатмоқда», «Халқаро транспорт йўлакларини 

ривожлантириш чоралари муҩокама қилинди». 

Лид матнлари. Расмий хабардаги лид матнлари. «Ўзбекистон Президенти Россия 

ташқи сиѐсий идораси раҩбарини қабул қилди» расмий хабарида: «Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев 28 июль куни Шанхай ҩамкорлик ташкилоти 

Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг пойтахтимиздаги йиғилиши тадбирларида иштирок 

этаѐтган Россия Федерацияси ташқи ишлар вазири Сергей Лавров бошчилигидаги 

делегацияни қабул қилди» («Янги Ўзбекистон» 2022 йил 29 июль, 153-сон). 

Публицистик мақолалардаги лид матнлари. «Усмон Носир таваллудининг 110 

йиллигига» рукнида «Қайдасан, Ватаним, тинглагил нолам… ѐхуд шоир яшаган ҩовли 

топилди» сарлавҩали мақолада: «Шоирнинг кўплаб мухлислари Усмон Носирнинг 

таваллуд топган жой ҩақида қизиқмоқда. Ҩозир барча манбаларда шоир Наманган 

шаҩридаги Чуқуркўча даҩаси Танҩогўр маҩалласида туғилган, деб ѐзилган. Ўрганишлар 

давомида шаҩарнинг Илғор, Амир Темур, Чорсу маҩаллаларида яшовчилар билан 

суҩбатлар ўтказяпмиз. Давлат архивидаги ҩужжатлар асосида ҩам изланишлар олиб 

борилмоқда» («Янги Ўзбекистон» 2022 йил 29 июль, 153-сон). «Ўзбекистон умумий 

уйимиз» рукнида «Бахтиѐр миллатлар ошѐни ѐхуд 85 йиллик шонли дўстлик йўлига 

назар» сарлавҩали мақолада: «Жанувий Корея ва Ўзбекистон ўртасидаги дипломатик 

алоқалар расман 1992 йилда ўрнатилган. Аслида бу икки халқнинг дўстлиги 1937 йилда 70 

мингдан ортиқ корейс оиласи мажбуран юртимизга олиб келинганидан бошланган». 

«Қутлов» рукнида «Юртимизнинг «Олтин фонди» Янги Ўзбекистон ѐшлари 

шахматимизнинг янги тарихига асос солди» сарлавҩали мақолада: «Ҩиндистоннинг 

Ченнай шаҩрида 29 июль - 9 август кунлари бўлиб ўтган 44-Бутунжаҩон шахмат 

олимпиадасида ўзбек йигитлари - Нодирбек Абдусаттаров, Нодирбек Ёқуббоев, Жавоҩир 

Синдоров, Жаҩонгир Воҩидов ва Шамсиддин Воҩидовдан иборат миллий терма жамоамиз 

188 мамлакат шахматчилари орасида мутлақ ғолибликни кўлга киритди. Ниҩоят неча 

кунлик ҩаяжон, умид ва кутишлар ўз самарасини берди: Ўзбекистон ѐшлари - шахмат 

бўйича Олимпиада чемпиони!» («Янги Ўзбекистон» 2022 йил 10 август, 161-сон).  

Хулоса қилиб айтганда, газета саҩифаларидаги рукнлар, сарлавҩалар, лид матнлари 

газетхон учун, унинг маънавий дунѐсини, ҩуқуқий саводхонлигини,  интеллектуал 

фаолиятини мустаҩкамлашга хизмат қилади. Газетада ахборотларни, фактларни, воқеа-

ҩодисаларни кизиқарли, маъноли қилиб тарғиб қилишда қатор журналистларнинг 

ижодларини атаб кўрсатиш жоиз. Мухбирлардан Башорат Юнусова, Мухтасар 

Тожимаматова, Расулжан Камолов, Соҩиба Муллаева, Дилшод Улуғмуродов, Акбар 

Раҩманов, Рустам Ҩайдаров, Усмонали Норматов. Журналистлар рукн ва сарлавҩа 

танлашда, долзарб мавзу бўйича давра суҩбатини ташкил этиш орқали ѐшларни  
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ватанпарварлик руҩида тарбиялай олади, мафкуравий таҩдидлардан ҩимояланишга 

ундайди ва энг асосийси кўтаринки кайфият бағишлай олади. Мазкур газета энг долзарб 

мавзуларни кўтариб чиқа олган. Ёш ижодкорларнинг ижод намуналарига газета 

саҩифаларидан ўрин ажратилган. Бу жараѐнни ѐшларнинг илмий-инновацион ғояларини, 

тадқикот натижаларини чоп этилган қатор мақолалар мазмунида айтиб ўтиш жоиз. 
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ФИЗИКА ПӘНІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУДА ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІНІҢ 
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Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 3 курс докторанты  

Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.  

                                                 СЕРІКБАЕВА Ф.Б. 

Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің аға оқытушысы, 

Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.  

 

Резюме. В статье рассматривается значение предмета физическая культуры в 

интеграции физики. 

Summary. The article discusses the importance of the subject of physical culture in the 

integration of physics. 

 

Қазіргі заманауи жағдайындағы білім берудің болашағы қоғамның даму ҥрдісімен, 

білімнің ғылыми интеграцияға ҧмтылуымен, қоғамда жинақталып жҽне ҥнемі ҿсіп 

отыратын ақпарат кҿлемінің ҽртҥрлі тегімен анықталады. Интеграция дегеніміз  (латынша 

қалпына келтіру, толықтыру, бҥтін) – педагогикалық тҧтастықты қалыптастырып, білімді 

жҥйелеу мен жинақтауда ҽртҥрлі ғылымдарды біріктіру. Интеграция мен ғаламдастыру 

қатар жҥріп келе жатқан бҥгінгі таңда жоғары оқу орындары мен орта буын оқу 

орындарындағы білім берудің сапасы мен деңгейін жан–жақты кҿтеріп, жаңаша ойлайтын, 

оқыту мен тҽрбиенің жаңа технологиясын кҥнделікті жҧмысында қолдана білетін 

ҧстаздардың ғана жҧмысы жемісті болмақ. 

 Пҽнаралық интеграцияның жҥзеге асуы білікті мамандардың кҽсіби даярлығын 

кеңейтуді жҽне олардың ҿзара байланысты кҽсіптердің тобына даярлауға мҥмкіндік 

береді. 

 Білім беру дҽстҥрлі тҥрде білім алушылар ҿздерінің оқуын кем дегенде бір 

академиялық оқу саласына, ҽдетте "майнор" деп аталатын мамандандыруға бағытталған. 

Мамандықтар гуманитарлық ғылымдар (мысалы, музыка, ҿнер, философия, физика жҽне 

химия) сияқты дҽстҥрлі академиялық пҽндерден бастап білім алушыларды "кҽсіби" немесе 

"қолданбалы" оқыту салаларына дайындайтын мамандықтарға дейін болады (мысалы, 

инженерия, бизнесті басқару жҽне Мейірбике ісі). Белгілі бір пҽнге немесе оқу саласына 

негізделген білім беру ҧйымы бірқатар педагогикалық жҽне оқу міндеттерін шешеді. Ҽр 

пҽн білім алушылардан нақты қҧбылыстарға назар аударуды талап етеді. Олардың бірі-

нақты аналитикалық жҽне сипаттамалық ҽдіснамаларды қолдану, екіншісі - нақты 

мақсаттарға жету, ҥшіншісі-нақты тҧжырымдамалық шеңберлер мен сҿздіктерді қолдану.  

 Топтық жҧмыстың ынтымақтастығы мен қҧндылығына міндетті тҥрде пҽнаралық 

емес, дҽстҥрлі оқыту ҽдістерін қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Пҽнаралық 

кҿзқарасты кеңінен зерттеуге қарамастан, ҽдебиет мҧндай бағдарламаларда қолданылатын 

оқыту ҽдістеріне жҽне осындай бағдарламалар мен оқыту ҽдістерінің білім алушылардың 

білім алуына ҽсеріне аз кҿңіл бҿлінетінін кҿрсетеді. Пҽнаралық білім пҽнаралық немесе 

"дҽстҥрлі" пҽндерден айқын ерекшеленетін педагогика мен оқу бағдарламаларын талап 

ететіндіктен, бҧл пҽнаралық жҽне дҽстҥрлі тҽртіптік бағдарламалар арасындағы ҽртҥрлі 

оқу стратегияларына ҽкелуі керек. Бҧл зерттеудің мақсаты ҽртҥрлі пҽндерді оқытуда да, 
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ҽсіресе физика мен дене тҽрбиесінде де қолданылатын ҽдіс ретінде пҽнаралық байланысты 

ҽдебиеттерге шолу жасалынды. 

 Дене тҽрбиесінің дҽстҥрлі оқу бағдарламаларын сынға ала отырып, олардың негізгі 

мақсаты-іргелі дағдыларды дамыту, спорт жҽне ойындар, сонымен қатар оқушылардың 

дене шынықтыруын дамыту. Танымдық жҽне эмоционалды даму, мысалы ережелерді 

орындау курс ҥшін екінші реттік маңызға ие болуы мҥмкін. Атап айтқанда, білім 

алушыларды дене шынықтыру мҧғалімдерінің егер бҧл мақсаттар білім алушыларға бір 

уақытта оқытылмаса, олардың сыни ойлауы мен проблемаларды шешу дағдыларын 

дамыта алмайтындығы туралы пікірлеріне қарамастан, олар жақсы ҿнер кҿрсете 

алатындай жҽне ҽртҥрлі спорт тҥрлерінде бҽсекеге қабілетті болатындай етіп оқыту басты 

басымдық болды.  

Дене тҽрбиесінің типтік бағдарламаларын ескере отырып, дене тҽрбиесінің 

танымдық жҽне эмоционалды мақсаттары кездейсоқтыққа қалдырылды деп санайды жҽне 

оларды тек пҽнаралық тҽсіл арқылы қанағаттандыруға болатындығын қолдады. Ғылыми 

зерттеулер аз болса да, дене тҽрбиесін ҽртҥрлі оқу пҽндерімен біріктіруге жҽне осындай 

бағдарламалардың ҽсерін зерттеуге тырысты. Олар ежелгі олимпиадаларға қатысты 

тақырыптар бойынша сабақ берген тҿртінші сынып оқушыларының пҽнаралық қозғалыс 

тҽсілімен екеуі де сол пҽнді оқыған, бірақ сыныптағы теориялық қҧрылымда оқыған 

сыныптастарымен салыстырғанда жақсы білім алып, сақтап қалғанын анықтады. 

 Осы орайда Физиканы оқыту ҽдістемесі мен дене тҽрбиесіпринциптері, 

ҧйымдастыру формалары мен ҽдістері, сондай-ақ дене тҽрбиесі теориясының даму 

заңдылықтары жҽне оның нҽтижелерін тҽжірибеге енгізу негізгі маңыздылық екені кҿріп 

тҧрады. 

 Физика ҽдіснамасы, кез-келген ғылым сияқты, диалектикалық жҽне тарихи 

материализмге негізделген арнайы зерттеу ҽдістерін қамтиды. Бҧл саладағы зерттеу 

ҽдістеріне, атап айтқанда, мыналар жатады:  

 –жоғары білім берудің жалпы міндеттерін талдау жҽне физиканың пҽн  

ретіндегі рҿлін жҽне оларды шешу; педагогикалық тҽжірибені зерттеу жҽне жалпылау;  

 –дене тҽрбиесі мен педагогикалық практика мҽселелерін салыстырмалы 

талдау;  

 –оқушылардың психологиялық ерекшеліктері мен физика пҽнін оқыту 

процесін талдау, оқулықтарға, оқу қҧралдарына жҽне ҽдістемелік қҧралдарға 

дидактикалық талаптарды ҽзірлеу;  

 –физикалық білім беру тарихын талдау негізінде физиканы оқыту 

ҽдістемесін дамытудың объективті тенденциялары мен заңдылықтарын анықтау. 

 Осыған байланысты пҽн аралық байланысты яғни физиканы интреграциялауда дене 

шынықтыру пҽнін жҥйеге алу тиімді. 

 Сондықтанда Ел болашағы - білімді ҧрпақта. Осының бҽрі ҧстаздар алдына жаңа 

міндеттер мен мақсаттар қойып отыр. Қандай істі де жаңадан бастау оңайға соқпайды. 

Сондықтан ҧстаздарға жаңаша жҧмыс істеуге, шығармашылық еңбегімен оқыту ҽдістерін 

жаңа арнаға бҧруына, педагогикалық еңбегін қайта қҧруына тура келеді. 

 Себебі ғылымның дамуы, білім мазмҧнының ҿзгеруі, ҿмір талабы, оқушы талғамы 

ҥнемі ҿсуде. Қай қоғамда болмасын шешуші фактор - адам жҽне жеке тҧлға болып қала 

бермек. Ғасырлар бойы қалыптасқан рухани қҧндылықтарымызды, байлығымызды 

тҥгендеу, игеру, жас ҧрпақ бойына игі қасиеттерді сіңіру-бҥгінгі білім жолында жҥрген 

ҧстаздардың басты борышы. 
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ҚАЗІРГІ ДАМУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ  

ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

МАМБЕТНИЯЗОВА М.Б.  

 Тҧрар Рысқҧлов атындағы №20 жалпы орта білім беретін мектебінің физика пҽнінің 

мҧғалімі, Қазақстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

Адамның адамгершілігі жақсы ҧстаздан болады 

Абай Қҧнанбайҧлы 

 

Резюме.  В статье рассматриваются основные проблемы естествознания в 

современный период развития. 

Summary. The article deals with the main problems of natural science in the modern 

period of development. 

 

 

Жаратылыстану ғылымдары ежелгі адамдарға қызықты болды. Аурудан қалай 

арылуға болады, дененің ішкі жағы неден тҧрады, жҧлдыздар неліктен жарқырайды жҽне 

олар не туралы, сонымен қатар миллиондаған ҧқсас сҧрақтар - адамзат ҿзінің пайда 

болуынан бастап қызықтырған нҽрсе. Оларға жауаптар қарастырылатын пҽндер бойынша 

беріледі.Сондықтан жаратылыстану ғылымдары деген не деген сҧраққа жауап бір мҽнді 

емес. Бҧл табиғат пен барлық тіршілік иелерін зерттейтін пҽндер. 

Жаратылыстану ғылымына байланысты бірнеше негізгі топтар бар: 

Химиялық (аналитикалық, органикалық, бейорганикалық, кванттық, физикалық 

коллоидтық химия, органоэлемент қосылыстарының химиясы). 

Биологиялық  (анатомия, физиология, ботаника, зоология, генетика). 

Физикалық (физика, физикалық  химия, физика-математикағылымдары). 

Жер туралы ғылымдар (астрономия, астрофизика, космология, астрохимия, ғарыш 

биологиясы). Жер қабықтары туралы ғылымдар (гидрология, метеорология, минералогия, 

палеонтология, физикалық география, геология). Мҧнда тек негізгі жаратылыстану 

ғылымдары ҧсынылған. Дегенмен, олардың ҽрқайсысының жеке бҿлімшелері, салалары, 

қосалқы жҽне қосалқы пҽндері бар екенін тҥсіну керек. Егер сіз олардың барлығын 

біртҧтасқа біріктіретін болсаңыз, онда сіз жҥздеген бірлікте есептелген табиғи 

ғылымдардың тҧтас кешенін ала аласыз. 

Ҽрине, ешқандай тҽртіп басқалардан оқшауланбайды. Олардың барлығы бір-бірімен 

тығыз ҥйлесімді, біртҧтас кешенді қҧрайды. Мысалы, биологияны білу физика негізінде 

жасалған техникалық қҧралдарды пайдаланбай мҥмкін емес еді. 
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Сонымен бірге, тірі тіршілік иелерінің ішіндегі ҿзгерістерді химия туралы білімсіз 

зерттеу мҥмкін емес, ҿйткені ҽр организм ҿте жылдам жылдамдықпен жҥретін реакциялар 

жиынтығы.Жаратылыстану ғылымдарының байланысы ҽрдайым байқалып келді. Тарихи 

тҧрғыдан алғанда, олардың бірінің дамуы екіншісінде білімнің қарқынды ҿсуіне жҽне 

жинақталуына ҽкелді. Жаңа жерлеригеріле  бастағанда, аралдар мен жер  учаскелері 

ащылды, зоология да, ботаника да бірден  дами бастады. Шынында да, жаңа ҿмір сҥру 

орталарын адамзат баласының бҧрын-соңды белгісіз ҿкілдері қоныстандырды. Осылайша 

география мен биология бір бірімен тығыз байланысты болды.Егер біз астрономия жҽне 

соған байланысты пҽндер туралы айтатын болсақ, олардың физика, химия саласындағы 

ғылыми жаңалықтардың арқасында дамығанын атап ҿту мҥмкін емес. Телескоптың 

дизайны бҧл салада ҥлкен жетістікке жетуге мҥмкіндік берді.Осыған ҧқсас мысалдар кҿп. 

Олардың барлығы бір ҥлкен топты қҧрайтын барлық жаратылыстану пҽндерінің тығыз 

байланысын кҿрсетеді. Тҿменде жаратылыстану ҽдістерін қарастырамыз. 

Ғылым дегеніміз – ҽр тҥрлі қҧбылыстар, оларды тҥсіндіру туралы білімді алуға жҽне 

ҧйымдастыруға бағытталған жҥйелі ҽрекеттер жиынтығы. Жаратылыстанудың негізгі 

міндеті – ҽлемде не болып жатқанын болжай алатын заңдарды тҧжырымдау. Ғылыми 

білімнің ҽр саласында жҧмыс істеуге арналған кҿптеген қҧрылғылар бар. Бҽріне жеке 

тҽсіл керек, яғни ҽдістер жиынтығы қалыптасады, жабдықтар мен жабдықтар 

таңдалады.Жаратылыстанудың қазіргі мҽселелері 

 Қазіргі даму кезеңіндегі жаратылыстану ғылымдарының негізгі проблемалары жаңа 

ақпаратты іздеу, теориялық білім базасын тереңірек, қанық форматта жинақтау болып 

табылады. ХХ ғасырдың басына дейін қарастырылатын пҽндердің негізгі мҽселесі 

гуманитарлық салалармен қарама-қайшылық болды.Алайда, бҥгінде бҧл кедергінің 

маңызы жоқ, ҿйткені адамзат адам, табиғат, ғарыш жҽне басқа да заттар туралы білім 

алуда пҽнаралық интеграцияның маңыздылығын тҥсінді. Енді жаратылыстану циклі 

пҽндерінің алдында ҽр тҥрлі міндет тҧр: табиғатты қалай сақтап, оны адамның ҿзі жҽне 

оның шаруашылық қызметі ҽсерінен қорғау керек? Мҧндағы проблемалар ең ҿзекті: 

Қышқыл, жаңбыр,парниктік эффект, озон қабатын жою, ҿсімдіктер мен 

жануарлардың тҥрлерінің жойылуы, ауаның ластануы жҽне басқалары.Аристотель мен 

басқа грек табиғи философиясының еңбектері 12 ғасырдың ортасында Еуропаға жетті. Бҧл 

жҧмыстар шіркеудің тыйым салғанына қарамастан жаңа университеттерде зерттеле 

бастады. Кейінгі орта ғасырларда ғылымдардың алғашқы классификациялары грек жҽне 

араб философиясының негізінде жарық кҿрді, олардың арасында жаратылыстану атаулар 

пайда болды. 

 XV ғасырдағы баспахана, микроскоп пен телескоптың ҿнертабысы ҽлем туралы 

ғылыми білімнің дамуына тҥбегейлі ҽсер етті. Аристотельдік философия жаңа зерттеу 

ҽдістеріне жол беріп, артта қалды. Ғалымдар табиғатты тҥсіну ҥшін бҿліп қарастырудың 

тетігі ретінде қарастыра бастады. 17 ғасырдағы ғылыми тҿңкерістің негізгі жетістіктерінің 

бірі – табиғатты зерттеу ҥшін ғылыми ҽдісті кеңінен қолдану болды, бҧл жаратылыстану 

ғылымдарының негізін қазіргі кездегідей етіп қалыптастырды. 

Химия жҽне физика 

 Ғылымның денелер, заттар жҽне табиғи қҧбылыстар туралы білімді дамытудағы 

іргетасы биологиядан кем емес. Олар сонымен бірге адамның дамуымен, оның ҽлеуметтік 

ортада қалыптасуымен бірге дамыды. Бҧл ғылымдардың негізгі міндеттері - жансыз жҽне 

тірі табиғаттың барлық денелерін оларда болып жатқан процестер, олардың қоршаған 

ортамен байланысы тҧрғысынан зерттеу. 

Сонымен, физика табиғи қҧбылыстарды, механизмдерді жҽне олардың пайда болу 

себептерін қарастырады. Химия заттар мен олардың бір-бірінің ҿзара байланысын білуге 

негізделген.Бҧл жаратылыстану ғылымдары. 

 Физика Заттардың, энергияның, кеңістіктің жҽне уақыттың қасиеттері мен ҿзара 

ҽрекеттесуіне назар аударады. Физиканың математика пҽнімен байланыстылығының орны 

бҿлек.Физиканы сондай-ақ, химия мен биологиядан да бҿліп қарауға болмайды. Мысалы, 
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химиялық физика, физикалық химия, биологиялық физика, молекулалық физика, 

биологиялық механика, бионика т.б. Физикалық қҧбылыстар ғарышта, 

микроэлементтерде, органикалық жҽне органикалық емес заттарда, ҿлі жҽне тірі табиғатта 

ҿтіп жатады.Физика – техника негізі, екінші жағынан биологияда зерттеулер жҥргізу ҥшін 

кеңінен қолданылады жҽне биологиялық объектілердің ҿмір сҥру, қҧрылым 

ерекшеліктерін тҥсінуге кҿмектеседі. 

Пҽндік жҽне зерттеу ҽдісі бойынша физика философиямен ҿте тығыз байланысты 

жҽне материялистік кҿзқарастың қалыптасуына мҥмкіндік береді.Физиканың мақсаты: 

1. Табиғат қҧбылыстарын зерттеу жҽне олар бағынатын заңдарды табу; 

2. Бҧрынғы оқылған жҽне кейінгі ашылған қҧбылыстар арасындағы себеп– салдарлы 

байланысты тағайындау; 

3. Алған білімді ҽрі қарай табиғатқа белсенді ҽсер ету ҥшін қолдану; 

Физикалық зерттеу ҽдістері: 

а) бақылау, яғни қҧбылысты табиғи жағдайда оқу. 

б) эксперимент, қҧбылысты жасанды, лабораториялық жағдайд аоқып тексеру. 

в) гипотеза, қҧбылысты тҥсіндіру ҥшін ҧсынылған ғылыми болжам. 

г) теория,гипотезаныңтҽжірибелік факторларғасҽйкескелуі 

Физикада материяның қасиеттері мен ҿзгерістерін сипаттайтын, ҿлшенетін ҽрі 

санымен ҿрнектелетін кҿптеген физикалық шамалар енгізіледі. 

Бақылау жҽне тҽжірибе арқылы қҧбылыстар мен физикалық шамалар арасында 

тағайындалған тҽуелділіктер физиканың заңдылықтары деп аталады. 

Физика табиғаттану ғылымдарының негізі болғандықтан, ол тҽжірибеге негізделген 

ғылым. Физикалық шамалармен тҽжірибе жасау негізінде физикалың заңы 

ашылады.Физика грекше «физис» – табиғат деген сҿзден шыққан.Физика курсы механика, 

молекулалық физика жҽне термодинамика, электромагнитизм, оптика, атом жҽне ядролық 

физика тарауларынан тҧрады. 

 Химия. Оның мҥдделеріне заттардың қҧрамы, қҧрылымы мен қасиеттері жҽне 

реакциялар нҽтижесінде ҿзгеруі кіреді. Эксперименттік пҽн басқа ғылымдармен тығыз 

байланысты. Бҧл алхимиядан пайда болды - эзотерицизм мен физикалық эксперименттер. 

Жҥйелеу периодтық кесте қҧрылып, атом теориясын енгізгеннен кейін, зерттеушілер 

материя формаларын тҥбегейлі тҥсінуді дамытумен қатар жҥрді. 

         Биология. Тірітіршілік иелерін, олардың шығу тегі, эволюциясы мен ерекшеліктерін 

зерттеумен айналысады. Организмдердің сипаттамасы мен жіктелуіне, тҥрлердің бір-

бірімен жҽне қоршаған ортамен ҿзара ҽрекеттесуіне қатысты мҽселелер. Ботаника, 

зоология жҽне медицина сияқты бҿлімдер алғашқы ҿркениеттермен бірге пайда болды. 

Микробиология микроскоптың ашылуымен бірге 17 ғасырға келеді. Ғылымның 

дамуындағы маңызды оқиғалар эволюция теориясының пайда болуымен, физика мен 

химияға тҽн ҽдістерді клеткалық жҽне молекулалық деңгейде қолданумен байланысты. 

Зерттеу ауқымына байланысты бҿлімдерге бҿлінеді: ҿмір молекуладан экологияға дейін. 

  География. Жердің пайда болуы, дамуы жҽне қазіргі кҥйін сипаттайтын ғылым. Ол 

планетаны картографиядан ауа-райы болжамына дейін білудің кҿптеген ҽдістерін 

біріктіреді. Оған мҧхиттану, геология, топырақтану, палеонтология сияқты маңызды 

бҿлімдер кіреді. Пайдалы қазбалар мен кендер адамзат ҿркениеті бойында қызығушылық 

тудырды, бірақ Жердің қҧрылымы туралы білім XVIII ғасырда ғана ғылыми дамуға ие 

болды. 

 Астрономия. Аспан денелері туралы ілім, олардың қозғалысы жҽне олармен 

байланысты қҧбылыстар. Ескі пҽндердің бірі. Аспандағы процестерді тҥсіну қҧралы 

ретінде физика-математикалық ҽдістерді қолданады. Бҧл ҽлемнің пайда болуы мен 

болашағы туралы философиялық сҧрақтармен шектеседі. Дамудың негізгі факторы – 

телескоптардың пайда болуы жҽне жетілдірілуі.      

         Қорыта келе, «Мҧғалім – зор тҧлға, ол кҥннің қҧдіретті сҽулесі іспетті» дегендей 

К.Д.Ушинский  жаратылстану бағытындағы мҧғаілімдер осы алты салыны жақсы  
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меңгеруі тиіс.Жаратылыстану пҽнінің ерекшелігі – оқушының немесе оқушылар тобының 

ғылыми-зерттеушілік, шығармашылық немесе практикалық сипаттағы проблемаларды 

шешу жҿніндегі нҽтижелерге қол жеткізу ҥшін бағытталған. Оқу бҿлімдері ҽрі қарай 

жинақталған білім, тҥсінік жҽне дағдыларды қалыптастыру мақсаттарын кҿздейтін 

бҿлімшелерден тҧрады. Ҽр бҿлімше ішінде дҽйектілікпен ҧйымдастырылған оқу 

мақсаттары мҧғалімдерге ҿз жҧмысын жоспарлауға жҽне оқушылар жетістігін бағалауға 

бағытталған. 

Жалпы қорыта айтқанда, Жаратылыстану пҽні арқылы оқушылар мынандай 

нҽрселерді ҥйренеді; 

– қоршаған ҽлем қҧбылыстарына бақылау жҥргізуге; 

– ҿлі жҽне тірі табиғатта болып жатқан кейбір табиғи қҧбылыстар мен ҥрдістердің 

себептерін анықтауға; 

– заманауи технологияларды сауатты пайдалануға; 

– ҿзіндік қарапайым зерттеулерден  қорытындыларын жасауға  ҥйренеді.  

 

Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі: 

1.Жаратылыстану оқу бағдарламасы 

2. 45minutkz 

3.Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

ТАЖИБАЕВА Д.А. 

Тҧрар Рысқҧлов атындағы № 20 жалпы орта білім беретін мектебінің  

бастауыш сынып мҧғалімі, 

 Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

Резюме. В настоящее время большое значение имеет преподавание естествознания 

в начальных классах на основе нового образования. Ведь для любознательного, 

творческого молодого человека не оставят равнодушными учащихся интересные задания 

и исследовательские работы, сюжетные игры, разделенные на каждую главу предмета 

естествознания. Благодаря изучению естественнонаучных дисциплин в низшем классе у 

учащихся расширяются знания об окружающей среде, мире и небесных телах, создаются 

условия для самостоятельной исследовательской работы. В данной статье 

рассматриваются вопросы осмысления особенностей преподавания естественнонаучного 

предмета в младших классах и развития путей эффективного обучения учащихся. В 

процессе изучения предмета "естествознание" в сознании учащихся формируются такие 

исследовательские навыки: исследовательские, наблюдательные, получение и 

представление данных, интерпретация результатов. 

Специфика преподавания естественнонаучного предмета в младших классах: 

развитие у учащихся представлений об окружающем мире, об окружающем мире, 

повышение способности к творческому поиску через создание экспериментальной 

работы. Кроме того, учащийся самостоятельно изучает упражнения и добивается хороших 

результатов, развивает интеллект учащихся, повышает интерес к научной сфере и 

занятиям.  

Summary. At present, the teaching of natural science in primary classes on the basis of a 

new education is of great importance. After all, for an inquisitive, creative young person, 

students will not be indifferent to interesting tasks and research works, story games, divided into 
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each chapter of the subject of natural science. Thanks to the study of natural sciences in the 

lower class, students expand their knowledge of the environment, the world and celestial bodies, 

and create conditions for independent research work. This article deals with the issues of 

understanding the features of teaching a natural science subject in junior classes and the 

development of ways to effectively teach students. In the course of studying the subject of 

"natural science", the following research skills are formed in the minds of students: research, 

observation, data acquisition and presentation, interpretation of results. 

The specifics of teaching a natural science subject in junior classes: the development of 

students ' ideas about the world around them, about the world around them, increasing the ability 

to creative search through the creation of experimental work. In addition, the student 

independently studies the exercises and achieves good results, develops the students ' 

intelligence, increases interest in the scientific field and classes. The purpose of the study: to 

show the specifics and significance of the subject of natural science for primary school students. 

 

 «Жаратылыстану» пҽнінің мақсаты – бастауыш  сынып оқушыларына жоғары 

сыныпта оқытылатын жаратылыстану ғылымы пҽндеріне игеруге жетелеу, тіршілік 

ҥдерісіндекҿрген, білген, бақылаған қҧбылыстарын мен ҥрдістерді ҥйрету, меңгерту ҥшін 

ҥйренген білімін кҥнделікті ҿмірге пайлануға дағдыландыру.Осы бағытта білім беру 

оқушының қоршаған орта туралы ой-ҿрістерінің кеңеюіне, жаратылысты танып білуіне  

ықпал етіп, табиғатты қорғап  жҽне оны бағалай алуын септігін тигізеді [1]. 

 «Жаратылыстану» пҽнін оқыту міндеттері: 

-пҽннің қҧрамындағы деректермен білімдер негізі оқушылардың табиғат туралы 

жҽне кез келген  денелер мен қҧбылыстар бойынша негізгі білім кҿздерін 

қалыптастырады. 

-пҽннің оқушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларына: сҧрақтарберу, сол сабақтарға 

жауаптарын іздету, зерттеу жҧмыстарын жасату, сол зерттеу жҧмыстарын оқушыларға 

талдату мен жинақтау жоспарын жасауға бағыттау. 

- бстауыш сыныпта оқушылар пҽнді игеру кезінде бҧрынғы жҥйе бойыншаоқушылар 

жоспар қҧрып, оны атқаруға болжам жасауға, жҥйелі негіздеуге , ғылыми тҧрғыда білім 

алып, оны дамытуға ҥйренеді. Оқушылар жаратылыстану пҽнін оқу кезінде  олардың 

бойында, ізденушілік, зерттеушілік, шығармашылық жҽне мҽліметтерді жинау мен 

сақтауға, талдауға машықтанады. 

«Жаратылыстану» пҽнінiң бастауыш сыныпқа енгiзілу себептері: 

-пҽннің жҥйесіне кіретін мҽліметтермен білімдер жҥйесі оқушылардың қоршаған 

ҽлем туралы, ҽртҥрлі денелер мен қҧбылыстар туралы алғашқы білімін қалыптастырады. 

- пҽннің оқушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларына: сҧрақтарберу, сол сабақтарға 

жауаптарын іздету, зерттеу жҧмыстарын жасату, сол зерттеу жҧмыстарын оқушыларға 

талдату мен жинақтау жоспарын жасауға бағыттау. 

- бастауыш сыныпта оқушылар пҽнді игеру кезінде бҧрынғы жҥйе бойынша 

оқушылар жоспар қҧрып, оны атқаруға болжам жасауға, жҥйелі негіздеуге , ғылыми 

тҧрғыда білім алып, оны дамытуға ҥйренеді. [2]. 

Бастауыш сыныпта  жаратылыстану пҽні жоспары бойынша білім беру тҿменгі 

сынып  оқушыларына   қоршаған ортасының ерекшеліктерін тҥсініп, анықтауға, жҽне оны 

аялап қорғай білуіне машықтандырады. Жаратылыстану  пҽні бойынша оқытудың  басты 

ерекшелігі: оқушылардың қоршаған орта, ҽлем туралы ой-ҿрісін дамыту, тҽжірибе 

жҧмыстарын жасату арқылы шығармашылық ізденіс қабiлетін арттыру. Сонымен қатар 

оқушының жаттығуларды ҿз қабілеті бойынша тҧжырымдап ізденіп зерттеуіне оны дҧрыс 

қорытуына бағыттайды жҽне шҽкірттердің ақыл ой қабілеттерін арттырып, ғылымда тың 

дҥниелерді ҿмірге ҽкелуіне кҿмектеседі. 

Жаратылыстану оқу пҽні бағдарламасы негізінде қабылданып, оқу ҥдерісіне 

енгізілген. Қорытындысында мектептегі жаратылыстану ғылымдары негізінде жҥйелі 

тҥрде білім беруге мҥмкіндік жасалуда. Осының негізінде, табиғат ҽлемін зерттеумен 
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айналысатын ғалымдардың қҧрамы ретінде жаратылыстану ғылымы ҿмірге келді. Ол 

тіршілік негіздерімен қҧбылыстарын, микродҥниеден бастап, ғарыштық жҥйеге дейін 

барлық табиғи нысандарды дҥниенің жалпы қҧрылымымен қасиетін, тірі табиғатты жҽне 

біз ҿмір сҥретін – ортаны, сонымен бірге, біздің ғаламшарымыздан жырақ нысандарды 

аңғаруды зерттейді. 

Зерттеуші ғалымдардың еңбектерінде алдымен біз философиядан бҧрын табиғат 

туралы ғылымды білуіміз керекпіз, себебі: бҧл ғылым адамзатқа тым жақын ҽрі мҽндері 

анық жҽне оларға тҥсініктi ғылым саласы» деп пікір білдіреді [3]. Яғни табиғаттың 

адамзат ҥшін орны ерекше. «Жаратылыстану» пҽні арқылы, біз алдымен, тҿменгі сынып 

оқушыларының туа бітті білімқҧмарлығының шындалып ҿсуіне ықпал жасаймыз, жҽне де 

қоршаған ғаламшар, кеңістік бойынша ойлауын дамытамыз. Келесі олардың ілім-білімді 

зерттеп қабылдауын, ҿздігінше топшалауын қалыптастырамыз.Сонымен бірге,табиғатты 

аялап, қорғап, қадірлеуіне ҥйретеміз [4]. 

Жаратылыстану пҽнін оқыту барысында, оқыту ҥдерісін тҽжірибе жҧмыстарымен 

байланыстыра оқыту кезінде баланың жас ерекшеліктерін ескеріп, сабақта жеке жҽне 

топтық жҧмыс кезінде олардың қабілеттерін дамытуғы ықпал жасап, оқушының 

эмоционалды жағдайына жағымды ҽсерін тигізуі керек. Бҧл орта оқушыларға қауіпсіз, 

мазмҧнды, оқушының жас ерешелігіне сай, ҿзгермелі жҽне қол жетімді болуы керектігін 

естен шығармаған жҿн. Бастауш сынып оқушыларының зейіні тҧрақсыз, қызығушылығы 

ҥнемі ауысып отырады. Сондықтан сыныптағы ахуал оқушылардың психологиясына оң 

ҽсер тигізуі керек.   

Тҿменгі сыныпта жаратылыстану пҽнін оқыту барысында оқушыларға тақырыпты 

дайын кҥйінде ҧсына салмай, керісінше оқушылардың тақырыпты ҿзі тауып ашуына 

жағдай жасау керек. Мысалы, біз бҥгін «Су жҽне оның қасиеттері» тақырыбын ҿтетін 

болсақ, оқушыларға осы тақырыпқа қатысты сҧрақтар қою жҽне интерактивті тақта 

арқылы сурет, қызықты бейнероликтер кҿрсету арқылы оқушылардың ҿздеріне  

тақырыпты тапқызамыз.Яғни, миға шабуыл, сын тҧрғысынан ойлану ҽдістерін 

қолданамыз. Оқулықпен жҧмыс жасай отырып, оқулықтағы тапсырмалармен қатар 

қосымша сюжеттегі, кеспе қағаздағы тапсырмаларды орындайды. Тапсырмаларды топтық, 

жҧптық болып бҿлініп, ҧжымдасқан тҥрде орындайды. Сабақ ортасында Судың қасиеттері 

бойынша оқушыларға тҽжірибе ҽдісін қолдандыру арқылы оқушылардың ҿздеріне зерттеу 

жҧмыстарын жасатамыз. Зерттеу жҥргізу барысында оқушы судың бір қалыптан екінші 

қалыпқа ҿтіп жатқанын бақылайды, яғни бақылау ҽдісін қолданады.Зерттеу жҧмысының 

нҽтижесінде оқушылар судың ҥш тҥрлі (сҧйық, қатты, бу) кҥйінде болатынынтҽжірибе 

жҥргізу арқылы дҽлелдейді. Сабақ соңында оқушы ҿз іс ҽрекеттеріне талдау жасап, ҿзін-

ҿзі бағалайды жҽне бҥгінгі тақырыпты кері байланыс жасау арқылы қорытындылайды. 

Сонымен қатар алған білімдерін кҥнделікті ҿмірде қолданады. Зерттеу жҧмысын ҿзі жасау 

арқылы оқушы бҥгінгі тақырыпты Блум таксаномиясының алты қадамы деңгейлерінде  

толық ҧғына алады. 

Қазіргі таңда жаңартылған білім беру бойынша бастауыш сыныпта жаратылыстану 

пҽнін оқытудың маңызы зор. Ҿйткені, ізденімпаз, шығармашыл жасҧрпақ ҥшін 

жаратылыстану пҽнінің ҽр тарауға бҿлінген қызықты тапсырмалары мен  зерттеу 

жҧмыстары, сюжеттік ойындары оқушыларды бейжай қалдырмайтыны сҿзсіз. Тҿменгі 

сыныпта жаратылыстану пҽнін оқу арқылы оқушылардың қоршаған орта, ҽлем жҽне аспан 

денелері туралы білімдері молайып, ҿзбетінше зерттеу жҧмыстарын жҥргізуге жағдай 

жасалған. Тҿменгі сыныпта жаратылыстану пҽнін оқытудың ерекшелігі: оқушылардың 

қоршаған орта, ҽлем туралы ой-ҿрісін дамыту, тҽжірибе жҧмыстарын жасату арқылы 

шығармашылық ізденіс қабілетін арттыру. Жаратылыстану пҽнін оқу барысында 

оқушылардың санасында осындай зерттеу дағдыларын қалыптасады:  зерттеушілік, 

байқау, мҽліметтерді алу жҽне ҧсыну, нҽтижелерді тҥсіндіру. 

Тҿменгі сыныптарда жаратылыстану пҽнiн оқытудың ерекшелігі: оқушылардың 

қоршаған орта, ҽлем туралы ой-ҿрісін дамыту, тҽжірибе жҧмыстарын жасату арқылы 
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шығармашылық ізденіс қабілетін арттыру. Сонымен қатар оқушы жаттығуларды 

ҿзбетінше зерттеп жасауына жҽне жақсы нҽтижеге жетуіне жетелейді, оқушының ақыл 

ойын дамытып, ғылым саласы мен шҧғылдануына қызығушылығын арттырады.Мысалы, 

оқулықтағы тапсырма бойынша оқушы кез келген дҽнді дақылды ыдысқа отырғызып, оған 

кҥтім жасап ҿсіру, оған қажетті су мҿлшерін қҧйып отыру арқылы бірнеше уақыт бойы 

бақылайды. Тапсырма оқушылардың ҿздеріне орындатқызылады. Жаратылыстану пҽнінің 

ерекшелігі сонда, оқушылардың ҿздеріне тҽжірибе жҧмыстарн жасатуы, сол арқылы 

оқушының тақырыпты тереңірек тҥсініп ҧғынуында. Сол тақырыпқа қатысты оқушыға 

ынталандырушы сҧрақтар қою жҽне сол сҧрақтардың толық жауаптың болуын кҥту. 

Оқулығымыздағы ізден бҿлімінде оқушылардың сын тҧрғысынан ойлауын дамытуға 

бағытталған мҽселелік жеңіл жҽне кҥрделі сҧрақтар берілген. Мысалы, Тіршілік иелерінің 

ҿмір сҥруі ҥшін су қаншалықты қажет?, Сен суды жиі тҧтынасың ба?, Судың қандай 

қасиеттерін білесің? Гҥл сусыз ҿмір сҥре алады ма?, Табиғатта су болмаса не болады?  

деген, осындай оқушыларды ынталандырушы сҧрақтар берілген. Шҽкірттер ҥлгі бойынша 

мҧғалім кҿрсеткен бір бағытпен қалмай қосымша ҿзбетінше ізденіп, мҽселені ҿздігінше 

шеше білу қажет.Қажетті іс ҽрекеттерді, ҽдістерді қолданып, тҧжырым жасайды.Осының 

негізінде білім беру процесі жҥріп отырады.Оқушылардың ҿзбетінше топшалауымен 

пайымдауы қалыптасып, жҥзеге асады. Олар қажетті деректерді  дҧрыс зерделеуге жҽне ҿз 

ойын айқын жеткізе  білуге қалыптасады. 

Жаратылыстану туралы бiлiм, білік, дағды жоспарлау тҿменгі мектепте дҥниені тану 

пҽні арқылы жҥзеге асырылады. Пҽннің жоғары мҽнге ие болуы оның  тҥрлі 

жаратылыстану пҽндерінің негізі болуына орай сол пҽндер негізінде тҥпкі білім кҿздерін 

қалыптастырады. Бала  ҿмірге келгеннен кейін ҿзін қоршаған барлық  ҽлемді, дҥниені 

тануға тырысады. Тҿменгі сынып оқушысы – шығармашыл, ізденуші, зерттеуші. Сол 

себепті бҧл пҽнді оқыту бойынша оқушы тҧлғасын тҽрбиелеуге ҥлкен жауапкершілікпен 

қаралады. Кез келген ғылым бҿлімдері секілді жаратылыстану қҧрамындағы пҽндер 

бойынша оқушының ғылыми дҥниетанымын дамытып, ғылыми білім жҥйесіне негізделіп, 

танымның логикалық  саналы тҽсілдерін пайдалана отырып, оқушыға берілетін 

ҽдістемелік біліммен сипатталып, ғылыми ҧғымдар  мен дҽлелдерді молынан 

қолдандыруға ҥйретеді. 

Жаратылыстануды оқытуда пайдаланылатын кҿрнекі қҧралдар да оқушылардың 

эстетикалық сезімін дамыту қҧралдары болып табылады. Оқушыларға қызықтыра 

отырып, кҿрсете отырып берілген біліммен оқушылардың санасында жақсы қалыптасып, 

іскерлік дағдысының қалыптасуына септігін тигізеді. Сонымен бірге білім берумен 

іскерлік дағдысының қалыптасуы – функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың 

негізі болып табылады. 

            Ҽр жаңа тақырыптарды терең игеру ҥшін оқулықтың басты кейіпкерлері Негеш 

пен Эврика оқушыларға кҿмекке келеді. Негеш пен Эврика шҽкірттерді ғылым ҽлемдеріне 

сілтеп, пікірлер қалдыруға, тҽжірибе жҧмыстарын немесе зерттеу жҥргізуге, шынайы 

деректерді ашқызуға ҧмтылдырады.Сонымен бірге ҽр тарау қҧрамындажаттығулар 

жасырын тесттер бойынша беріліп қайта тексеріледі. Мен зерттеушімін бҿліміндегі 

тақырыпты ҿту барысында оқушылармен мектеп ауласына барып, бірнеше топқа бҿлініп, 

кез келген кабинет ҿсімдіктеріне зерттеу тҽжірибе жҧмыстарын жҥргізеді. Ал ҿсімдік 

қҧрамымен танысқанда жҧмыртқа қалай пайда болып, ҿсетініне кішігірім тҽжірибе жасау 

арқылы кҿз жеткізеді. Бҧл ҥшін кез келген желім стакан мен мақта, екі-ҥш жҧмыртқа 

керек. Стаканның тҥбіне мақта салып, мақтасуланатындай етіп кішкене су қҧйылады. 

Сосын мақтаның ҥстіне жҧмыртқаларды тізіп қойып, бетіне ауа кіретіндей етіп тесіктері 

бар қақпақпен жауып, жылы орынға қояды. Оқушылар бір екі тҽулік бойы ол 

жҧмыртқаның ҿнуін бақылап, қорытынды жасайды. Ҿсімдіктерге кҥтім жасауды 

аулаларда, бақшаларда жҽне сыныптағы бҿлме ҿсімдіктеріне жасау арқылы дағдыға 

айналдыруға болады. 
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Бастауыш  сыныпта жаратылыстану пҽнін оқу барысында оқушыларға білімді 

дайын кҥйінде бере салмай, керісінше оқушылардың ҿздері ізденіп, тақырыпты ашып, 

зерттеу жҧмыстарын жҥргізуіне жағдай жасалу қажет.Сол сҽтте ғана оқушы тақырыпты 

тереңдей тҥсініп, ҧққын білімін келешекте қолдана алады.Нҽтижесінде 

оқушыжаратылыстану пҽні бойынша қоршаған орта, аспан денелері туралы алған білімін 

ҿмірде қолданып, ҿз бетінше  зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп зерттеуші бола алады. Бҧл 

оқушының шығармашылық қабілетін дамытады.. 

Бастауыш сыныпта жаратылыстану пҽнін оқу барысында оқушыларға білімді 

дайын кҥйінде бере салмай, керісінше оқушылардың ҿздері ізденіп, тақырыпты ашып, 

зерттеу, тҽжірибе жҧмыстарын жҥргізуіне жағдай жасалу қажет.Жаратылыстану пҽнінің 

ерекшелігі осында оқушының зерттеу жҧмысын мҧғалімнің кҿмегінсіз жеке ҿзіне 

жасатуы. Сонда ғана оқушы тақырыпты тереңдей тҥсініп, ҧғынған білімін келешекте 

қолдана алады. Жаратылыстану пҽні оқушының қоршаған орта, аспан денелері туралы 

алған білімін ҿмірде қолдануға негізделеді. 
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ 

 

ЕЛУБАЕВА Л.С. 

Тҧрар Рысқҧлов атындағы №20 жалпы орта білім беретін мектебінің 

биология пҽнінің мҧғалімі, Қазақстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Меркі ауданы 

 

 

Резюме.  Состоит внутренняя сторона тела, почему светят звезды и о чем они, а 

также миллионы подобных вопросов-человечество интересовало с самого начала своего 

существования. Очень скоро нашлись ответы на интересующие вопросы. С каждым годом 

развивающиеся естественные науки показывают свои результаты. 

Summary. Natural sciences were interesting to ancient people. How to get rid of the 

disease, what is the internal stable Natural sciences were interesting to ancient people. How to 

get rid of the disease, what the inner side of the body consists of, why the stars shine and what 

they are about, as well as millions of similar questions-humanity has been interested in from the 

very beginning of its existence. Very soon there were answers to the questions of interest. Every 

year the developing natural sciences show their results. about the body, why the stars shine and 

what they are about, as well as millions of similar questions-humanity has been interested from 

the very beginning of its existence. Very soon there were answers tothe questions of interest. 

Every year the developing natural sciences show their results. 

     

Ал енді, жекелеп  тоқталып  ҿтер болсам: жаратылыстану – табиғатты жанжақты, ҽрі 

біртҧтас зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының жиынтығы. Оның қҧрамына физика, 

химия, биология жҽне психология енеді.  Табиғат туралы ғылымдар, комплексті 

болғандықтан, ол натур-философиядан туындаған еді., жаратылыстану тек нақты деректер 
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мен білімді тҽжрибеге сҥйене отырып тексереді жҽне мҧны ҿзінің негізгі принципі деп 

санайды. Ірі ғылымдар тобын қҧрайтын жҽне бағалы жетістіктері бар қоғамдық 

ғылымдармен салыстырсақ жаратылыстану ғылымы объективтік эталоны болып 

саналады. Техникалық ғылымдар сияқты ҽлемді ҿзгертуге кіріспейді, оны тҧтас тануды 

мақсат етеді, математика ғылымы тҽрізді белгілер жҥйесін зерделемейді, табиғат жҥйесін 

тануды мақсат етеді. Жаратылыстану ғылымның танып білу қҧрылымы тҿмендегідей: 

тҽжрибелік дерек –ғылыми дерек бақылау –нақты тҽжрибе –модельдік тҽжрибе –нақты 

тҽжрибе нҽтижелерінің тіркеу –тҽжрибе нҽтижелерін жинақтап қорыту қалыптасқан 

теориялық білімдерді тиімді пайдалану –бейне –ғылыми болжам қалыптастыру –оны 

тҽрибеде тексеру –қажет болған кезде қосымша болжамдар енгізу. Ғылыми зерттеу 

кҧрылымы –ғылыми таным тҽсілін береді. Қажетті нҽтижелерге қол жеткізу ҥшін ҽртҥрлі 

ҽрекетпен қимыл жасап, тҥрлі ҽлістерді қолданылады. Табиғатты танып білуге адамзат 

баласы ертедегі заманнан бастап бҥгінге дейін ҥш кезеңнен ҿтіп, тҿртінші кезеңге 

кҿшетіндігін ғылым шежіресі дҽлелдейді.  

Бізді қоршаған дҥниедегі қҧбылыстарды қарастыратын синкретикалық (бҿлінбейтін) 

қҿзқарасқа негізделген, болмыстың сыртқы кҿрінісіне ғана мҽн беретін натурфилософия 

пайда болды, ХІІІ –ХV  ғасырларды ғылымның іргетасы қаланып аналитикалық кезең 

басталды. Бҧдан кейін жинақталған мҽліметтерге сҥйене отырып табиғат туралы 

тҧтасталған қҿзқарас қалыптастыру, яғни синтездеу кезеңі келді. Қҽзіргі уақытта бҥкіл 

жаратылыстың тҧтастығын (интегралдығын) негіздеуімен қатар, жеке ғылыми салалардың 

қалыптасу себептерін тҥсіндіретін интергралды –дифференциялық кезең басталды. 

Жаратылыстану табиғат туралы шын мҽніндегі тҧтас ғылым ретінде тек кҽзір ғана 

қалыртаса бастады деуге болады. Бҥгінгі кезеңге ғана табиғатты (ҿмірді, ҽлемді жҽне 

сананы) жаратылыстанудың объектісі деп қарастыру мҥмкіндігі туды. Табиғатты 

зерттеудегі бҧл тҿрт кезең –натурфилософия, табиғатты тануда тҽжірбиге негізделмей, тек 

бақылау тҽсілімен шектеледі. Бҧл мерзімде ҽлемнің эволюциялық дамуы туралы қҿзқарас 

қалыптасты. Дегенмен, тҽжрибелік ҽдістің пайдаланбауы дҽл мҽліметтерді алуға 

мҥмкіндік бермегендіктен, жаратылыстану (астрономия мен геодезияны қоспағанда) 

ғылымның ХV – ХVІІ ғасырлардағы жетістіктер де осы кезеңге сҽйкес келеді. Табиғат 

қҧбылыстары мен объектілерін саяхатшылар, дҽрігерлер, астрогтар мен астрономдар, 

алхимиктер мен химиктер, кҽсіпкерлер мен ҿнертапқыштар т.б. зерттеді. Олар назарларын 

ҿсімдік пен жануарларға, жер мен аспанға бағыттан тек пассивті бақылаумен шектелмей, 

жҥйелі эжимпиркалық зерттеулер жҥргізді.  

Аналитикалық кезеңде физика, химия, биология, география мен геодезия 

негізіндежинақы, молғылымидеректералынды. Табиғат объектілерін жан-жақты зерделеу 

нҽтижесінде ғылымдардың дифференциялаудың пайда болды, бҧл аналитикалық кезеңінің 

негізгі бағыты болып саналады. 

Аналитикалық кезеңнің тағыда бір ерекшелігі эмпиркалық білімнің теориядан 

басымдылығында. Бҧл кезде кҿптеген деректер жинақтау қажет болды, табиғаттағы 

денелерді зерделеп, олардың қҧрамы мен қҧрлыстары анықталды, яғни эмпиркалық 

тҽсілдің талабы орындалды. Жаратылыстануға белгіленген шекараны сызуға болмайды. 

Оларды салаларға бҿлгенмен ылғыда тҧтастық барын есте сақтау керек. Жҥйелі тҥрде 

пҽнаралық байланыс байқалады, оларда оинетика қалыптасады. Мысалға қҽзіргі кезеңде 

ғылымның физикалық химия, биофизика, биохимия, психофизика т.б. салалары дамуда. 

Табиғатқа натурофилософиялық жалпы тҥсініктердің қалыптасқан алғашқы кезеңінің 

ҿзінде ол біртҧтас, біріккен, немесе бір-бірімен қалайда байланысқан деп қабылданған 

болатын. Табиғат туралы белгілі бір қҧбылыстарды немесе заттарды зерттегенде физика, 

химия, биология жҽне психология жаратылысатнудың бҿліктері ретінде қалыптасқан 

алғашқы кезеңінің ҿзінде ол біртҧтас, біріккен, немесе бір-бірімен қалайда байланысқан 

деп қабылданған болатын. Табиғат туралы белгілі бір қҧбылыстарды немес заттарды 

зерттегенде физика, химия, биология жҽне психология жаратылыстанудың бҿліктері 

ретінде қалыптаса бастады. Қҽзіргі жаратылыстану ҿзіне тек физика, химия, биология 
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жҽне психологияны ғана қоспайды, натурфилософияны, орта ғасырдағы  классикалық 

жаратылыстануды жҽне «постклассикалық» ғылымдарды да біріктіреді. Ғылымның 

айтылған бҧл салалары бір мезгілде пайда болған жоқ, біртіндеп дамып барып тҧтасты. 

Табиғат туралы біріккен ғылым тҥзуде олардың формалары ҥнемі жаңарып, мазмҧндары 

тереңдене тҥсті. Тарих пен оның даму логикасының арасында ҿзара кҥрделі қатынас 

қалыптасқан. Ғылым тарихы анық кҿрініп тҧрса, оның даму логикасы қҧпия болады. Оны 

ашып тҥсіну ҥшін белгілі бір жҥйелілік қажет болады. Ғылымның даму логикасы оның 

програссивті заңдылықтарын жҽне даму динамикасының қозғаушы кҥші мен себептерін 

білуден шығады. Жаратылыстану ғылымының тарихында ҥлкен жетістіктерге жеткен 

тҧлғалар баршылық. В.Оствальд (1898-1932): «ҧлы жаңалықтардың кездейсоқ жағдайда 

ашылғандығы мҽлім» – дейді. К.А. Тимирязев (1843-1920) «мҧндай кездейсоқтыққа жету 

ҥшін  мҥмкін болған ізденісті жасаған ғалымдар ғана ҧшырайды» -дейді. Адамның ҿзі де 

табиғаттың саналы объектісі. Ертедегі грек философы К. Протагор (біздің деуірге дейінгі 

У. ғ.) былай деген: Адам барлық заттың ҿлшемі – тіршіліктің тіршілігі ҥшін жҽне 

тіршілікке жоқтың тіршіліксіздігі ҥшін».  

Бҧл кҿргенділік космологияның негізіне ендірілген тҧңғыш антороптық принципі 

болжау еді.   Белгілі философ К. поппер айтқандай «Саналы адамзатты қызықтыратын бір 

философиялық проблема бар». Ол космология проблемасы жҽне біздің біліміміз, бізді 

қоса Ҽлемді тҥсіну проблемасы.  

Бҧл аумақты проблема жалпыға бірдей, онымен қатар кҿптеген басқа да комплексті 

проблемалар бар. Бҧл мҽселелерді жеке бір ғылым шеңберінде шешу мҥмкін емес. 

Биосфера, ноосфера жҽне сана сферасы туралы ілімді ҧсынған атақты ғалым В.И. 

Вернадский «Кҽзіргі кезде ғылыми жҧмыс пен оны зерттеушінің ғылыми ой-ҿрісін 

тармақталған жеке ғылымдар шеңберімен шектеу мҥмкін емес. Зерттеушілер 

қарастыратын мҽселелер кҿбіне қалыптасқан шеңберден шығып жатады. Қҽзір ғалымдар 

ғылым салалары бойынша емес, проблемалар бойынша маманданады, яғни ғылымның, 

оның ішінде жаратылыстанудың негізгі қҧрамдас бҿлігі –ғылыми проблема жҽне оны 

шешу жолы», – деп тҧжырымдаған. 

Жаратылыс тҥсінігін қалыптастыру, жаратылыстанудың негізгі нысандары мен оның 

негізгі мақсаты - ғылыми бағыты, адамзат ҥшін бҧл ғылымның теориялық - сарамандық 

(практикалық) мҽні, жаратылыстану ғылымы дамуының негізгі кезеңдерімен оқушыларды 

таныстыру, басқа ғылымдармен байланысын тҥсіндіреді. 

Ибн Саид Ҽл-Кифти (1167-1248) «Фарабдан шыққан фҽлсафашы» мақаласында: «Ол 

кезде бҧл кездегідей ғылымға таңдау жоқ еді. Ал ҽл-Фараби логиканы зерттеді. Ол 

Платонның фҽлсафасын зерттеді. Оның еңбектерінде лайықты атаулар беріледі. 

Аристотель еңбектерінде де солай етті.  

Ол Аристотельдің еңбегіне атышулы алғы сҿз жазды. Аристотельдің философиясын 

бақайшығына дейін зерттеді. Содан кейінбірінен соң бірін кітапқа жазды. Мен 

фҽлсафашыларды жеріне жеткізе талдап, ҽр уақытта ҧғынықты етіп тҥсіндірген Ҽл-

Фараби болмаса Аристотельдің «Категориясының» мҽн-мағынасын, ойын тҥсіну қиын 

болар еді. Тек Ҽл-Фараби арқылы ғана Аристотель еңбектерінің мҽн-мағынасын саралады. 

Кейіннен ол қҧдіретті жҽне ҿркениеттік ілім хақында еңбек жазды. Екеуі де баға жетпес 

кітаптар». 

 «Аса ірі фҽлсафашы» деген еңбегінде: «Мен бҧл кітапты 100 рет оқып шықтым», 

депті. Аристотельдің «Жан туралы» кітабын. Сол сияқты Аристотельдің «Физика» 

кітабына: «Мен бҧл кітапты 40 рет оқыдым, сонда да қайта оралуға мҽжбҥрмін», деп 

айтыпты Ҽл-Фараби. 

«Ҽл-Фарабидың ҿз ҥйі болмаған. Ол ешқашан ҿз қамын ойламаған. Оған қазынадан 

кҥн сайын 4 дильхам беріп тҧруды бҧйырған. Ҿйткені ҽл-Фараби осы бағаны 

қанағатеткен. ҿле-ҿлгенше осылай кҥн кешкен. Хиджраның 139 жылының Раджаб айында 

дҥниеден қайтқан. Осы кезде Ҽл-Фараби 80 жаста болатын — дейді Ахмад ибн Хами Хан. 
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Ибн Ҽби усайбиға (1203-1270) «Шамнан шыққан дҽрігер» деген естелігінде: «Ҽбу 

Насырды Мҽшһҥр еткен алғашқы еңбегінің бірі – ғылымды жіктеу жҽне мақсатты 

айқындау болып саналады. Ҿйткені, оған дейін сол тақырыпқа кітап жазған ешкім 

болмаған. Ғылыммен ҽуестенгендер осы кітапқа соқпай кете алмаушы еді. Олардың ой-

ҿрісін дамытуда атқарған еңбектері ҧлан ғайыр. Оның зерттеуге негіз болатын 

«Аристотель» сынды фҽлсафашының «Арифметика» кітабы. 

Ол жалпы теориялық ой-пікірдің жетістіктерін жаңғыртып, жетілдіре тҥсті. Халық 

даналығы туғызған данышпандық пікірлерге ден қойды, сҿйтіп ҿзінің философиялық тҿл 

концепциясын жасады. Қоғам туралы ілімді, этика мен эстетиканы дамытты. 

Аристотельдің еңбектеріне сҥйене отырып, ол антика заманының теориялық озат ой-

пікірлерін сыннан ҿткізіп барып, бойына сіңірді, ҿз заманының ілімін белгілі бір жҥйеге 

салды. 

Фараби жан-тҽнімен ақыл-ойдың қорғаушысы, ақыл-ой қадір-қасиетін мадақшаушы, 

оны қорғаушы болды. Теориялық-таным проблемаларын қарастырғанда, логиканы 

негізінде жҽне оны мазмҧндағанда ғана емес, адамның іс-ҽрекетіне, ақыл-ойына 

негізделген, ҿздігінен дамыған философияның, этиканың, эстетиканың, жалпы ғылым 

атаулының дінге байланыссыз-ақ дербес ҿмір сҥре алатындығын дҽлелдегенде оның 

рационалды ойшылдығы айқын кҿрінді.  

Қорыта келе, қазіргі уақытқа дейінгі ғылыми зерттеу бағдарламалары мен қазіргі 

жаратылыстану салаларының тарихы, сонымен қатар жаратылыстану ғылымының дамуы 

қазіргі таңда физика, химия, биология, география ғылымдарының негізгі 

тҧжырымдамалары жҽне қазіргі ғылымның интеграциясы мен космизиясы, жаңа 

биосфералық дҥниетанымның қалыптасуы жайында біршама зерттелінгенімен заман 

талабына сай зерттелуінің ҽлі де қажеттілігі жоғары. Мҧндағы айтпағымыз 

жаратылыстану ғылымдарының тҧжырымдамаларының гуманитарлық ғылымдағы алатын 

орны қазіргі таңда байланысы мен ҿзара ерекшеліктері жайында зерттеулер ғалымдардың 

мейлінше қызығушылығын танытуда. Оған қоса ЖОО студенттеріне оқытудың 

қҧндылығы да ерекше. 
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БИОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

АДАМБЕКОВА К.Ш. 

«Ата-мҧра» орта мектебінің психологі, биология пҽнінің мҧғалімі, зерттеуші, 

Қазақстан Республикасы, Тҥркістан облысы 

 

Резюме. В статье описаны современные инновационные методы обучения биологии, 

теоретические и практические методы обучения биологии при подготовке будущих 

учителей биологии. 

Summary. The article describes modern innovative methods of teaching biology, 

theoretical and practical methods of teaching biology in the preparation of future biology 

teachers. 

 

Биологияны оқыту ҽдістемесі пҽніне қойылатын басты талап-кҽсіби деңгейдегі 

жоғары биология мҧғалімін дайындау. Бҧл курстың алдына қойған мақсаты-мектеп 

қабырғасындағы биология мамандығы бойынша білімді, білікті деңгейдегі мҧғалімдерін 

мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарына сай етіп дайындау. Осыған орай, ҽрбір 

болашақ мҧғалімнің міндеті-оқушыларға жалпы білім беріп жҽне білім берудің мақсаты 

мен міндеттеріне бағдар жасай отырып, жеке тҧлғаны тҽрбиелеу. Осы пҽнді игеру 

нҽтижесінде ҽрбір студент биология саласынан сабақтан тыс жҧмыстар жҥргізе отырып, 

оның алдын ала ҥлгісін (модель) жасауды ҥйреніп, ҽрбір оқушының жас ерекшеліктеріне, 

психофизиологиялық деңгейіне сҽйкес сыныптан тыс шараларды іске асыра білуді, оны 

ҧйымдастыруды ҥйренуі тиіс; тиімді, қолайлы ҽдістемелерді таңдап алу арқылы оқу 

материалының мазмҧнына, мақсатына қарай жҽне оқушылардың жасқа сай жҽне типтік 

ерекшеліктеріне сҽйкес оптималды (ыңғайлы) ҽдістерді қолданып, білім беру барысында 

кешенді оқу қҧралдарын тиімді пайдалануды меңгеру; оқу ҥдерісін ҧйымдастырып, 

тҧрақты тҥрде ізденісте болып, кҽсіби біліктілігін жетілдіре білу [1, 43 б.]. 

Биологияны оқыту әдістемесі пәнінің басқа ғылым салаларымен байланысы. 

Биологияны оқыту ҽдістемесі-білім беру ҥдерісінің мазмҧнын жҽне оқушылардың оқу 

материалдарын игерудің заңдылықтарын зерттейтін пҽн. Осыған орай, бҧл пҽнге ғылым 

ретінде мектеп оқулығының ерекшеліктеріне байланысты білім жҽне тҽрбие беру 

ҥдерісінің жҥйесі деп анықтама беруге болады. 

Сондықтан ғылым ретіндегі басты атқаратын қызметі-зерттеу. Биологияны оқыту 

ҽдістемесінің басты мҽні осы нҽтижеге байланысты теория мен практиканы ҧштастыра 

отырып, тҽрбие беру арқылы жас ҧрпақтың дамуын жетілдіру. Дидактиканың негізіне 

сҥйене отырып, дамыта оқытудың маңызды жақтарын шешу жолдарын жҥзеге асыру. 

Биологияны оқыту ҽдістемесі пҽні педагогикалық ғылымда дидактикамен тығыз 

байланысты. Бҧл пҽн оқушылардың білімін, іскерлігін, дағдысының қалыптасу 

заңдылықтарын зерттей отырып, жеке тҧлға болып қалыптасуына ҽсер етеді. Ал 

дидактика білім берудің теориясын жҽне ҧстанымын қалыптастырады. 

Биологияны оқыту ҽдістемесі психологиямен тығыз байланысты. Себебі оқытудың 

принципін оқушының жас ерекшелігіне сҽйкестендіру керек [1, 46 б.]. 

Сонымен қатар биология пҽнінің оқу материалдары да сыныптан-сыныпқа, ҽрбір 

тҧлғаның даму деңгейіне қарай кҥрделенеді. Егер осы фактор оқушының ақыл-ойы мен 

жан дҥниесіне жасына сай болмаса, атқарылатын жҧмыстың тиімділігі тҿменгі деңгейде 

қалады. Осыған орай, мҧғалім 6-7 сыныпта ҽртҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді қолданып, білім беруді 

қамтамасыз етеді. Ал жоғарғы сыныптағы оқушылардың материалды қабылдау ҥдерісі 

тҧрақты болғандықтан, бір немесе екі тҥрлі ҽдістемелерді қолданып жҥргізеді. 

Ҽрине, ерекше айта кетерлік нҽрсе-биология ғылымына сҥйеніп білім беру. 

Табиғатта тірі ағзалардағы қҧбылыстар, заңдылықтардың ғылыми тҥсінігі биологияның 
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жеке-жеке салалары: ботаникамен, зоологиямен, ҿсімдік жҽне жануарлар 

физиологиясымен, цитологиямен, гистологиямен, эмбриологиямен, биофизикамен, 

биохимиямен, биотехнологиямен, ғарыштық биологиямен, экологиямен, эволюциялық 

іліммен тығыз байланысты. 

Ҽрине, мектептегі биология пҽні мен биология ғылымының арасында айтарлықтай 

айырмашылық болады. Биология ғылымының мақсаты табиғат жҽне тірі ағзаларды 

ғылыми зерттеу жолымен жаңалықтар ашу, мектеп биологиясының мақсаты сол ашылған 

фактілер мен заңдылықтарды оқушыларға ҥйрету. Сондықтан биологиядан сабақ жҥргізу 

кезінде мҧғалім ғылымдағы фундаменталды фактілерді, заңдылықтарды, ең маңызды 

проблемаларды таныстырып, тҥсіндіруі керек. 

Биологияны оқыту ҽдістемесі философиямен де байланысты. Бҧл ғылым адамның 

ҿзін-ҿзі танымдылығының дамуына мҥмкіндік береді. Адамзат баласының жалпы мҽдени 

даму жҥйесінде ғылыми жолмен ашылған жаңалықтардың орны мен рҿлі жеке-жеке 

ғылымдағы фрагменттерді жинақтай, біріктіре отырып, дҥниенің даму бейнесін 

суреттеуге ықпал етеді. Философияны ҽдістеменің теориялық негізі деп қарауға болады. 

Оқушыларға білім, тҽрбие беруде ғылыми дҽлелдермен қаруландырып, жан-жақты 

дамытуға жағдай жасайды, яғни материалистік кҿзқарасын қалыптастырады [1, 47 б.]. 

ХХІ ғасырдағы биология ғылымы дамуының жастарға білім берудегі рӛлі. 

Ҿткен ХХ ғасырды биология ғасыры болғандығын жалғыз биологтар ғана емес, дҥние 

жҥзінің кҿптеген мамандары мойындаған болатын. 

Шындығында да, ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап биология саласындағы 

ашылған ғылыми жаңалықтардың нҽтижесінде қоршаған орта мен ҽлеуметтік ортаның, 

оның ішінде адамзат баласының мҽдени, рухани дамуының болашағы жайлы кҿзқарастар 

тҥбінен ҿзгерді. 

Биология саласында ҽлі де ғылымда ашылмаған, зерттеуді кҥтіп тҧрған мҽселелер 

кҿп. Ҽсіресе гендік картаны жасау, организмдердің жеке даму ҥдерісіндегі гендердің ҿзара 

ҽсерлерінің механизмдері мен тірі ағзалардың зат алмасу механизмдері проблемаларын 

зерттеудің нҽтижесінде адам ағзасындағы кҿптеген тҧқым қуалайтын ауруларды емдеу 

мен болашақ нҽрестенің қалыпты деңгейде дамуын алдын ала болжауға мҥмкіндік туады. 

Жер бетіндегі ең қалыпты «ісік» ауруын емдеу жолы табылса, кҿптеген адамдарды 

ҿлімнен ажыратып алуға жағдай жасалады. 

Бҥгінгі таңдағы ғалымдардың алдында тҧрған тағы да бір басты мҽселе-адам 

ағзасының иммундық жҥйесінің жҧмысын басқара білу. Осы арқылы бір адамның 

мҥшесін екінші адамға орналастырғанда (жамағанда) ҧлпалардың бір-бірін 

қабылдамауынан қҧтқаратын болсақ, екінші адам ағзасының сыртқы ортаның ҽртҥрлі кері 

ҽсеріне тҿзімділігі артады. 

Тірі ағзалардың эволюциялық даму ҥдерісі де белсенді тҥрде зерттеліп келеді. 

Генетика мен эволюциялық теория синтезделуінің нҽтижесінде эволюцияның 

синтетикалық теориясы қалыптасты. Бірақ бҧл салада ҽлі де ҿзінің шешуін таппаған 

мҽселелер толып жатыр. Соңғы 30-жылдарда пайда болған тірі ағзаларды жҥйелеудегі 

жаңа ғылыми бағыт геносинтематика тірі организмдердің туыстық белгілерін, олардың 

гендік ақпараттарын зерттеу арқылы топтастыру, ҿткен ғасырдың аяқ кезіндегі ғылыми 

жетістіктердің ішіндегі ең маңыздысы деп есептеуге болады. Осы бағытта эволюциялық 

теория жайлы жаңа кҿзқарастар пайда бола бастады [1, 48 б.]. 

Дамып келе жатқан ғылым салаларының тағы бірі-микробиология жҽне 

вирусология. Соңғы кездері жҧқпалы ауру туғызатын вирустың жаңа бір типі анықталды. 

Осы жҧқпалы вирустың салдарынан ауру баяулап барып, асқынып ҿлімге ҧшыратады. 

Осындай ауру тудырушы вирус-ХХ ғасырдың «обасы» деп аталып кеткен СПИД ауруы. 

Осы қауіпті аурудың тез арада емін ашып, адамзатты қҧтқаратын сенім мол. Тағы да бір 

жҧқпалы ауруды таратушы жаңа «организм»-прион анықталды. Бҧл ағзаның, тіпті, 

нуклеин қышқылы да жоқ, оны тірі ағза тобына қосуға да болмайды. Осы уақытқа дейін 
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вирустың да, приондардың да шығу тегі анықталынбаған. Бҧл да ХХІ ғасырда ашылатын 

жаңалықтарға жатады. 

ХХ ғасырда астробиология деген ғылым саласы дҥниеге келді. Алғашқы кезде ол 

теориялық ғылым тҥрінде пайда болғанымен, кейіннен ғарыш кеңістігін игеруге 

байланысты эксперименталды зерттеулердің нҽтижесінде адамның экстермалды 

жағдайларға бейімделу ерекшеліктерін зерттеп, оны ғылыми жолмен дҽлелдеуге 

мҥмкіндік жасады. Осы бағытта да ҽлі қызықты жаңалықтар кҥтіп тҧр. 

Соңғы кездері биология ғылымы гуманитарлық ғылыммен де, оның ішінде 

психология, педагогика, социология жҽне экономика ғылымдарымен бірігіп, ҽртҥрлі 

ғылыми зерттеу жҧмыстарды жҥргізіп жатыр. 

ХХ ғасырда қолданбалы ғылым саласы биотехнология пайда болды. Биология 

ғылымының бҧл саласы ХХІ ғасырда ҽрі қарай белсенді қарқынмен дамуына кҥмҽн 

келтіруге болмайды. Адамға пайдалы белгілерімен керекті жаңа организмдерді шығару, 

оның ішінде трансгендік жануарлар мен ҿсімдіктер, олардың тиімді белгілерін алдын ала 

жоспарлап жаңа белоктарды алу, ол жайындағы ақпараттарды басқа тірі ағзаның 

геномына енгізу, т.б.осы биотехнология ғылымының жетістіктері болып табылады. 

Биологиялық ҥдерістердің моделін жасау жҧмыстары да белсенді тҥрде дамып 

келеді. Оның ішінде компьютерлік моделін жасау арқылы биосферада болатын ҽртҥрлі 

ақпараттарды қадағалауға болатындығы дҽлелденді [1, 49 б.]. 

Интернеттің, ғылыми журналдардың, ҽдебиеттердің электронды нҧсқаларының 

дамуына байланысты ҽр елдің ғалымдарының арасындағы ақпараттармен алмасуға кететін 

уақыт та кҥрт қысқарды. 

Экологиялық бағыттағы ғылыми зерттеулер де айтарлықтай жҥргізіліп жатыр. 

Соның нҽтижесінде қоғамдық кҿзқараста жаһандану пайда бола бастады. Ҿткен 

ғасырдағы биосфера жҽне ноосфера жайлы концепцияның пайда болуы кездейсоқ жағдай 

деп есептеуге болмайды. Оптималды экология жайлы кҥрес ҽлі де ҧзаққа созылады. Жер, 

су, топырақ жҽне ауаның тазалығын тҧрақты қадағалау ҿзінің жалғасын келесі ғасырда да 

адамзаттан талап етеді. 

Сондықтан да алда ҽлі ашылатын жаңалықтар кҿп, бҧрынғы ашылған теориялар 

жарамсыз болып, жаңа теориялардың дҥниеге келуі мҥмкін. 

Жоғарыда айтылған мҽселелерге ден қойсақ, болашақта мектеп жҽне жоғары оқу 

орындарында оқылатын биология пҽндерінің мазмҧны мен қҧрылымына кҿптеген 

ҿзгерістер енгізе отырып, оқу жҽне тҽрбие жҧмыстарын биология ғылымының 

салаларының даму бағытымен сҽйкестендіру керек. 

Мектеп оқушылары мен жоғары оқу орнындағы студенттерге биология саласы 

бойынша білім берудің басты мақсаты мен міндетіне: 

–табиғаттағы тірі ағзалардың қҧрылысы мен қызметінің жҽне генетикалық негізінің 

жҥйелілігін білу; 

–-тірі ағзалардың кҿбеюі мен дамуын, биологияның ҽртҥрлілігін тҥсіну; 

–табиғат пен қоғам жҽне адамдар арасындағы байланыстарды жан-жақты 

қалыптастырып, экологиялық, эстетикалық, этикалық жҽне тҽлім-тҽрбие ережелерін 

зерделей отырып, оқушылардың экологиялық білімі мен мҽдениеттілігін дамыту; 

–биологиядан алған теориялық білімді практика жҥзінде пайдалануын іске асыра 

білуді ҥйрету жатады.[1, 50 б.] 

Биология ғылымында ашылған жаңалықтарды пайдаланып, адамзат алдындағы 

ғаламдық мҽселелерді шешуге болатындығын есепке алу керек. Биология ғылымында 

соңғы жылдарда ашылған ғылыми жетістіктер: 

–гендік инженерия саласындағы жетістіктердің нҽтижесінен ДНҚ қҧрылымын 

зерттеп, тҧқымқуалаушылық жолдарын білу арқылы тірі табиғатта болмайтын 

қҧбылыстарды ашуға мҥмкіндік жасау; 

–биотехнология саласында трансгендік жануарлар мен ҿсімдіктердің тҧқымдары мен 

сорттарын алу; 



226 

 

-адамның геномын анықтап, зерттеу арқылы кҿптеген аурулардың шығу тегін аша 

отырып, биокоррекциялау ҽдістерін қолданып, генетикалық деффектілерді дҧрыс жолға 

қою; 

-ағзаларды клондау ҽдістерін игеру арқылы бҧрын жойылып кеткен ағзаларды, 

олардың генетикалық кҿшірмесін қалпына келтіру мҽселелерін оқушылардың назарына 

ҧсыну қажет [1, 51 б.]. 

Мектепте биологиядан білім берудің әдіснамалық негіздері. Жас ҧрпаққа 

биологиялық білім беруді ҥйрету дегеніміз – жер бетіндегі тірі ағзалардың тіршілігін, 

ҿмірдің қыр-сырын тҥсіндірудегі ең басты бағалы міндет деп қарау. 

–Биологияны зерттеп, оқып-біліп, табиғаттағы болатын ҥдерістерді тҥсінуге жҽне 

биосфераны сақтауға мҥмкіндік туғыза отырып, адамзат баласының дамуының басты 

шарты деп ҧғыну керек. 

–табиғатпен тең қҧқылы қарым-қатынас, адам мен биосфера арасындағы 

коэволюция-міндетті тҥрде болатын ҥдеріс. Осы тҧрғыдан қарайтын болсақ, биология 

жаратылыстану ғылымы ішіндегі ең бірінші кҿшбастары деп айтуға болады. 

Бҥгінгі таңдағы, яғни ХХІ ғасырдағы ең басты проблема мектеп оқушыларына білім 

беруде биологиялық ҥдерістердің маңызы ҥйретудің рҿлін кҥрт жоғарылату деп қарастыру 

керек. Ҽрбір мҧғалім оқушылардың интеллектуалды потенциалын кҥшейтуді, қалай іске 

асыруды жҽне қазіргі ҿркениетке, мҽдениетке сай, білім беруге жҧмылдыру, т.б.сияқты 

мҽселелерге жауап беруге борышты. Биологиялық білім беруді жетілдіру ҥшін оның 

міндетін, мақсатын анықтай отырып, тіршілік жайлы ілімнің қҧрылымын, біртҧтастығын 

қалыптастыру барысында теориясын, ҽдіснамасын, оның формасы мен ҽдістерінің 

арасындағы байланыстарды ашып кҿрсете білу-ең басты мақсат [1, 52 б.]. 

Сондықтан ҽдіснамалық негізсіз биологияны жеке пҽн ретінде басқа білім 

салаларымен байланыссыз қалыптастыруға болмайды. 

Оқу-тҽрбие беру ҥдерісінде пҽннің мақсатын, мазмҧнын дҧрыс қҧруда жҽне қолайлы 

тиімді формаларымен ҽдіс-тҽсілдерін ҥйретуде басты кҿмекті ҽдіснамадан іздеу, былайша 

айтқанда, ҽдіснамалық тҧрғыдан тҥсіндіру керек; қҧрылымы, оқу ҥдерісін логикалық 

жҥйемен ҧйымдастыруда ҽдіснаманың маңызы зор. 

Ҽдістеменің басты мақсаты-ҽдіснаманың кҿмегімен теориялық қағидаларды, 

заңдылықтарды практика жҥзінде іске асыру ҽдістерін қолдана білу [1, 53 б.]. 
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Ҿзбекстан Республикасының Кадрлар таярлаў саласындағы мҽмлекет сиясаты 

инсанды интеллектуаллық ҩҽм руўхый – эстетикалық тҽрептен тҽрбиялаў менен тығыз 

байланыслы болған ҥзликсиз тҽлим системасы арқалы бҽркҽмал шахс - пуқараны 

қҽлиплестириўди нҽзерде тутады. Бул ўазыйпаларды шешиў ҥзликсиз тҽлим 

системасында оқытылатуғын барлық оқыў пҽнлери қатары биологияныңда мойнына 

жукленеди. Бҽркҽмал шахс - пуқараны қҽлиплестириў ўазыйпасының табыслы шешилиўи 

дҽслеп талабаларда илимий дҥньяға кҿз қарасты қҽлиплестириўди талап етеди [1,2] 

Бҥгинги  кҥнде экологиялық ҩҽм ҽдеп икрамлылық қоршаған орталықтың 

патасланыўының инсанның хожалық искерлигиниң кери тҽсирлеринен сақлаў машқаласы 

сыпатында пайда болады. Инсанлардың тҽбиятқа туўрыдан туўры сезилерли тҽсирлери 

стихиялық апатшылықлардың ҿсип барыўына алып келмекте. Бундай  экологиялық ҽдеп 

икрамлық мҽденият ҩар бир инсанда жетерли дҽрежеде болса, балалықтан баслап пҥтин 

ҿмири даўамында экологиялық ҩҽм ҽдеп икрамлық дҥньяқарас қҽлиплесип барады.[5,8] 

  Тҽбият ҩаққындағы жетекши пҽнлердиң бири саналган - биология пҽнине 

талабалардың илимий дҥньяға кҿз қарасын қҽлиплестириўде ҥлкен жуўапкершиликли 

ўазыйпалар есапланады. Усының себебиненде биология оқыў пҽниниң мазмуны 

талабаларда илимий дҥньяға кҿз қарасты қҽлиплестириўде ҥлкен мҥмкиншиликлерге ийе. 

Бул тҽрийп тийкарында биология оқытыў методикасы илимий дҥньяға кҿз қарасты 

қҽлиплестириўде ҽҩмийетке ийе болған тҥсиниклерди анықлаў, усы тҥсиниклерди 

қҽлиплестириў ушын зҽрҥр болатуғын шҽрт-шҽраятларды ҩҽм тийкарғы басқышларды, 

биологияны ҥйрениў нҽтийжесинде пайда болатуғын қараўлар ҩҽм исенимлер 

системасына характеристика бериўи, тҽбиятқа салыстырғанда саналы мунасҽбетти 

кҿрсетиўи керек. Тҽбият ҩҽм тҽбият ортасындағы қатнасықлар машқаласы жаңа емес, ол 

алдыннан пайда болған. Бирақ ҩҽзирги ўақытта инсан ҩҽм тҽбияттың ҿз ара тҽсири, 

сондай-ақ инсан жҽмийетиниң қоршаған орталыққа тҽсириниң машқаласы  жҥдҽ 

кескинлести ҩҽм жҥдҽ ҥлкен дҽрежеге жетти. Тҽбият нызамлықларын терең тҥсиниў, 

тҽбийий орталықларда ҿз-ара тҽсирлерди есапқа алып, инсан тҽбиятының тек ғана бир 

бҿлеги екенлигин тҥсинип жетиў тийкарында ҽмелге асырылатуғын адамлардың 

искерлиги тҽбиятты сақлап қалыў мҥмкин.[6,7,8] 

Адамлардың тҽбиятқа тҽсириниң ҿсип баратырған жағдайында шешиў ушын 

барлық адамзаттың ҩҽм ҩҽрбир инсанның кҥш салыўларын талап қылатуғын ең тийкарғы 

машқалалардың бири жҽмийетлик хызметтиң ҩҽм адамлардың санасын экологияластырыў 

болып есапланады. Оның мақсети тек ғана адамлардың тҽбиятқа болған тҽсирлериниң 

унамсыз нҽтийжелерин ашыў ҩҽм сапластырыў, мысалы жергиликли орталықтың 

қандайда бир зат пенен патасланыўын емес, ал ең баслысы биосфераның қорын ҥнемли 

пайдаланыў режимин илимий тҥрде анықлаў. Биосфераның пҥтинлигин ҩҽм тҽбияттың 

қайта тиклениў уқыплылығын тҽмийнлеў, биологияның алдында турған жҽне бир мҽселе 

болып есапланады.[5,6] 

Апатшылықлардың алдын алыўда барлық тараўдағы қҽнигелерди қҽлеген жаста 

экологиялық тҽрбия бериў ҥлкен ҽхмийетке ийе. Тҽбийий илимий ҩҽм гуманитар 

билимлерде ҩҽр қыйлы тараўларда тҽбиятты қорғаўдың илимий тийкарларын ҿз ишине 

алып, олардан тийкарғы орында экология болып ол ҿз гезегинде биология ҩҽм география 

илими менен тығыз байланыслы.   

Биологияны оқытыўда талабалардың илимий дҥньяға кҿз қарасына тийкар 

болатуғын тҥсиниклерди тҿмендеги группаларға ажыратыў мҥмкин: 

Жансыз ҩҽм жанлы тҽбияттың химиялық қурамындағы уқсаслықлар, жҥз беретуғын 

ҩҽдийселердиң улыўмалығы ҩҽм тығыз байланыслылығы; 

Тири организмлерде жҥз беретуғын турмыслық процесслер ҩҽм ҿзгешеликлерди 

тҥсиниўде, машқалалы оқыў тапсырмаларын шешиўде биологиялық нызамлар менен бир 

қатарда, физикалық-химиялық нызамлардан пайдаланыў арқалы пҽнлерара байланысыўды 

ҽмелге асырыў; 
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Материаллық болмыстағы ҩҽдийсе ҩҽм ўақыяларды ҥйрениўдиң зҽрҥрлиги, 

экологиялық апатшылықлардың себеплери ҩҽм оларды сапластырыў илажлары; 

Инсан тҽрепинен тҽбият нызамларын ҥйрениў ҩҽм онан нҽтийжели ҩҽм ақылға сай 

пайдаланыў жоллары; 

Улыўма орта билим бериў мектеплеринде ботаника, зоология, адам ҩҽм оның 

саламатлығы оқыў курслары мазмун тҽрептен фактларға бай болыўы менен бир қатарда, 

ҩҽр бир темада талабалардың илимий дҥняға кҿз қарасын раўажландырыў имканиятын 

береди. [3,4,5] 

Ҩҽзирги дҽўирде жҽмийеттиң базар экономикасына ҿтиўинде экологиялық 

машқала ҽдеп икрамлық машқаласын келтирип шығармақта, себеби экология ҩҽм ҽдеп 

икрамлылық ҿз-ара байланыслы. Соның ушын экологияны ҽдеп икрамлылық тҽрбия 

менен биргеликте қараў керек. Ҩҽзирше экологиялық ҽдеп икрамлылық машқалалар аз 

изертленген. Жасларда экологиялық ҽдеп икрамлылық тҽрбияның ҿз-ара байланыс 

теориялары аз ашып берилген, экологиялық ҽдеп икрамлылық тҽрбия практикасы толық 

емес. Экологиялық ҽдеп икрамлық билим бериўде улыума орта билим бериў 

мектеплеринде, лицей ҩ.т.б. педагогикалық илимде ҿз алдына ўазыйпа қояды. [3,4,5]  

Тҽбиятқа мҽдениятлы қатнаста болыў узақ процесс болып, ол жҽмийеттиң 

тиришилик етиўиниң туўрыдан туўры экологиялық, социаллық ҩҽм басқада  жағдайлары 

менен байланыслы.  

Мҽмлекетимиздеги экологиялық жағдайдың жаманласыўы, турмыс дҽрежесиниң 

пҽсейиўи, турақлы ҽдеп икрамлық нормалардың жоқлығы, пайдаланыўшының 

психологиясының доминатлығы, узақ мҥддетли прогнозларсыз тез пайда алыўдың 

шекленгенлиги, атмосфераға бийпарық шығындылар шығарылыўы, экологиялық хуқық 

бузарларға жазасызлық, инсан тҽрепинен жаңа тҥсиниклердиң қҽлиплесиўи ҽсиресе 

жаслардың тҽбият алдындағы мҽжбуриятлары хаққында тҥсиниклерди қҽлиплестириў 

аңсат емес. Соған қарамай, бҥгинги кҥнде улыўма билим бериў мекемелеринде ҿзиниң 

объекти сыпатында дҥньяға ҿз алдына қараўға ийе болған жаңа ҽўладты тҽрбиялаўда 

қатиятлық кҿрсетиўге шақырады. 

Ҩҽзирги ўақытта талабалара экологиялық дҥняқарасты қҽлиплестириў ҽҩмийетли 

мҽселе болып  есапланады. Бҥгинги кҥнде дҥня жҥзинде экологиялық машқалалар жҥдҽ 

кҿп. Бул мектеплерде окыўшыларға экологиялық билим ҩҽм тҽрбия бериўге кеўил 

бҿлмеўи нҽтийжесинен келип шығады.  Бул ҿз нҽўбетинде адамлардың тҽбиятқа шийки 

заттың дереги ретинде ҩҽм тиришилик дереги ҩ.т.б сыпатында қараўына алып келди. 

Соның нҽтийжесинде азон тесиги, парник эффекти, суў бетинде нефт пердеси пайда 

болды. Инсанларда экологиялық сананың сайыз болыўы халықты экологиялық билимниң 

ҩҽм тҽрбияның эффективлик системасының жетиспеўшилиги болып есапланады.  

Қоршаған орталық машқалаларын тҥсиниў менен бирге ҥлкен илим –пҽн дҽрежесинде 

танысыўда ҩаммеде имканга ийе емес, бул машқалалардың ғоясы тосаттан раўажланады 

яғный хабар информациялары тҽсиринде раўажланады.  

Тҽбияттан ақылға сай пайдаланыў, ҿган зыян кҿрсетпеўге инсанның экологиялық 

билим системасын ислеп шығыў тарқалған мағлыўматларға қарай ислеп шығыў 

мҥмкиншилик бермейди.  Жамийеттиң мақсети – халықты системалы характердеги 

экологиялық билим ҩҽм тҽрбия менен тҽмийнлеў болып есапланады.  

Ҩҽзирги экологиялық жағдай соннан ибарат, енди жҽмийет ҿмириниң дерлик барлық 

искерлик тараўларын туптен ҩҽм ҩҽр тҽреплеме ҿзгертирместен турып болмайды. 

Бҥгинги кҥнде жҽмийеттин барлық искерлик тараўларын экологияластырыў турмыслық 

ҽҩмийетке ийе ҩҽм биринши нҽўбетте, ҽлбетте, инсанның ҿзи ҿз искерлигиниң барлық 

тараўларында: ҿндиристе, кҥнделик турмыста, тҽлим ҩҽм тҽрбияда экологиялык 

тҥсиниклерге ийе болыў керек. [3,4,6,8] 

Экологиялық тҽлим ҩҽм тҽрбия табыслы болыўының биринши шҽрти - бул пҥткил 

биосфера жҽне оның бҿлек аймақлары жағдайы туўрысындағы мағлыўматлардың жетерли 

дарежеде жоқары анықлығы. Буннан тысқары, анық мағлыўматлар биосфераның қандайда 
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бир структуралық бҿлегиндеги ол ямаса бул ҿзгерис биринши қараўда алып келиўи 

мҥмкин болған ҿз-ара байланыслы ақыбетлер ҩаққындағы мағлыўматлар менен 

толтырылыўы керек. 

Экологиялық тҽлим табыслы болыўының екинши шҽрти - ҽтирап -орталық 

ҩҽдийселерин ҩҽр тҽреплеме анык корсетилип бериў зҽрҥрлиги. Тҽбийий процесслердиң 

тек ғана қурамалы комплексин тҽкирарлаў, бҽлки оларды инсаният жҽмийетиндеги 

ҩҽдийселер менен байланыслы ҩалда бериў де зҽрҥрли болып табылады.  

Шешилиўи керек болған тийкарғы машқала - бул адамлар санасына тҽсир қылыў 

болып табылады, сол себепли жҽмийет ҩҽм тҽбият ортасындағы ҿз-ара тҽсир машқаласын 

ҽпиўайыластырылган, метафизик тҥсиниўден кҿбирек адекват (заманагҿй) тҥсиниўге ҿтиў 

керек болады. Экологиялық коз қарас ҿзиниң раўажланған формасында адамлардың 

тҽбийий орталықтың пҥтинлиги нызамлары ҩҽм тҽбияттың жасаўға жарамлы жағдайын 

сақлаў ушын инсан искерлигин белгилейтуғын нызамларды билиўи тийкарында 

қҽлиплеседи.  
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