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ДАЛАНЫҖ  ДАРА ҚСТАЗЫ  

 

 

 Қлылар қлағаты ҡркениеттіҗ ҡр тауларына жетелейтіндігі адамзат баласына аян. Ҕазаҕ 

ҟдебиетінде ҡзіндік орны бар, дархан даламыздыҗ дара қстазы атанған Ыбырай Алтынсариндей асыл 

бабаныҗ таза, мҡлдір, кҟусар бқлағынан  нҟр алу,  рухани ҟлдене білу – парыз. 

Сындарлы саясатымен еліміздіҗ жарҕын болашағын бастаушы Елбасымыз Нқрсқлтан Ҟбішқлы 

Назарбаев та ҙнемі руханият ісін алға ҡрлеткен қлы  тқлғаларымызға тағзым етіп келеді.  Жҙргізілген 

мҟдени  реформалар  мен рухани ҡзгерістер еліміздіҗ тарихи-саяси ҕайраткерлерініҗ ҡмірі мен 

ҡнегесін қлыҕтап, қлттыҕ кеҗістіктегі дара ҕызметтерін кейінгі қрпаҕҕа аманаттауды басты маҕсат 

етуде.   

Ҟрине, қлы тқлғалар қлттыҕ болмысымыз  бен  елдігімізді саҕтау жолында ҕай істе  де  жанын 

аямай, бар ынта-ыҕыластарымен  ҕызмет ете білген. Осындай тқлғалар  ҕатарында бҙгінде 180 

жылдыҕ мерейтойы аталып жатҕан  Ыбырай Алтынсаринніҗ орны – ҡзінше  дара, ҡзінше дана.  

Ы.Алтынсарин  – ҕазаҕтыҗ аса кҡрнекті ағартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, 

ҕоғам ҕайраткері. Ол  ҕазаҕ халҕыныҗ ағартушылыҕ тарихында жҟне қлттыҕ мектебініҗ 

ҕалыптасуында тереҗ із ҕалдырған тқлға. Бар ғқмырын жалпыадамзаттыҕ ҕқндылыҕтар мен 

жаҕсылыҕты, білім мен білікті, ҟділеттілікті дҟріптеуге жҟне патриотизмді насихаттауға арнады.  

Қлттыҗ aҕыл-oйын, пapacaтын ҕқpaйтындap – тқғыpлы тқлғaлap. Oлap – зaмaнныҗ жeлiнeн 

ыҕпaйтын, шындыҕтaн ҕaшып бқҕпaйтын, caбыpы ҙгiлмeйтiн, қcaҕҕa ҙҗiлмeйтiн, кҡкipeгi cыp-

caндығын пeндeшiлiктeн тaзa қcтaйтын, ҡнepдi ҡpicтeтiп, ғылымды ҡpгe cҙйpeйтiн epeкшe тaлaнт 

иeлepi. Тқлғaлap – ҡмip-ҡзeн ҕaлaй тyлaп жaтca дa, yaҕыт ҕaндaй ҡзгepicкe тҙcce дe apнacынaн 

ayмaйды, тapиxтыҗ тaмыpын дҟл бacaды. Eл бacынa кҙн тyып, бaғытын тaппaй жaҗылғaндa  eҗ 

aлдымeн тқлғaлapын iздeп тaбaтыны, ҙлкeн ҙмiт apтaтыны дa coндыҕтaн бoлca кepeк.  

Ы.Алтынсаринніҗ мқрасы да ҕазаҕ халҕыныҗ рухани ҕазынасыныҗ алтын ҕорына енгізіліп,  

қлт руханиятыныҗ дамуына ҙлкен септігін тигізді.  

Шындығындa ҡткeн тapиx шeжipeciн, бҙгінгі ҡмір  шындығын қлы oйшылдapдыҗ тaнымы 

тepeҗ тapиxи тyындылapы  apҕылы бiлe aлaмыз. Бқндaй тyындылapдa тapиx бeттepi пapaҕтaлып ҕaнa 

ҕoймaй ҟpбip қлттыҗ тapиxымeн тiкeлeй ҙндeciп, бoлмыcымeн бiтe ҕaйнacып жaтҕaн aдaмгepшiлiк 

пeн, пapacaттылыҕ, caлт-дҟcтҙp, дҙниeтaным қғымдapы, филocoфиялыҕ oй, кҡpкeмдiк пeн cқлyлыҕ, 

пaтpиoтизм, эcтeтикaлыҕ нҟp тқнып тқp. Тeк coны зepдeлi пaйдaлaнyды ҕaжeт eтeдi.   

Жалпы бҙгінгі таҗға дейін Ыбырай Алтынсарин шығармашылығы тарих, филология, 

педагогика, психология, этика тҟсілімен ерекшеленетін ҕазаҕ зиялыларыныҗ ішіндегі бірегей тарихи 

тқлға екендігі, зор ҕайраткерлігі С.Аспандияров, М.Ҟуезов, Б.Кенжебаев, Б.Сҙлейменов, 

М.Аҕынжанов, Б.Ысҕаҕов сияҕты ғалымдар мен жазушылардыҗ зерттеулерінде жан-жаҕты 

зерделеніп сомдалды. Ыбырай Алтынсаринды сыншыл реализм рухында жазылған кҡркем 

шығармалары арҕылы жаҗа туындап келе жатҕан кҡркем ҕазаҕ ҟдебиетініҗ бесігін тербетіп, оҗ 

сапарға жол кҡрсеткен біртуар ретінде бағалап, шығармалараныҗ тілдік ерекшелігін зерттеген 

ғалымдардыҗ ҕатарын С.Сейфуллин, Ҕ.Жқмалиев, С.Талжанов, Ҕ.Жармағамбетов, С.Ш.Хасанова 

ҕқрайды. Белгілі тҙрколог А.Самойлович «Тҙркі халыҕтарыныҗ ҟдебиеті» атты зерттеуінде Ыбырай 

Алтынсаринді жас ҕазаҕ ҟдебиетініҗ негізін салушы деп таниды. 

Олай болатын болса, Ы.Алтынсаринніҗ ҡмірі мен шығармашылығын зерттеп-зерделеуге 

арналған, институтымыздыҗ «Ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті» кафедрасыныҗ қйымдастыруымен ҡткізіліп 

отырған «Ыбырай Алтынсаринніҗ шығармашылыҕ ҟлемі» атты Халыҕаралыҕ конференция – қлттыҕ 

руханиятҕа ҕосылған сҙбелі ҙлес. Конференция жқмысына сҟттілік тілей отырып, конференция 

жқмысы ҡскелеҗ қрпаҕтыҗ зейінін ашуына ҡзіндік ыҕпалын тигізеді деген сенімдеміз. 
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ПЛЕНАРЛЫҔ  МӘЖІЛІСТІҖ  БАЯНДАМАЛАРЫ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УДК 494.376:494.375 

СӘКЕН – ЫБЫРАЙТАНУШЫ ҒАЛЫМ 

АБДУВАЛИТОВ Е.Б.  

Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогика университетініҗ  

профессоры п.ғ.д.(DSc), Ҡзбекстан Республикасы, Ташкент ҕ. 

 

Резюме.  В статье рассматривается прогресс казахской литературы начаю ХХ века 30-х 

годов.Так,как Сакен Сейфуллин изучал жизнь и творчество Ыбырая Алтынсарина как педагог-

писателя.В том числе исследовол взгляди дипломата. 

Summary. The article tells about Saken Seifullin's research for a number of poets and writers in the 

30s of the last century.In particular, he presents his own research on the educational and diplomatic activities 

of the first Kazakh teacher Ibrai Altynsarin. 

  

Сҟкен Сейфуллинніҗ шығармашылығы ҟр дҟуірде ҡмір сҙрген аҕиыҕ, дҙлдҙл аҕындардыҗ 

ҡмірлерімен  "бір тонныҗ ішкі бауындай" тығыз байланысып жатыр. Ҡйткені, ол ҟдебиет тарихында 

із ҕалдырғандарды аса бір ыждаҝаттылыҕпен жинап, жариялап, шығармаларыныҗ ҕадір-ҕасиетін, 

кҡркемдік ҕуатына, аҕындыҕ ҕқдіреттілігініҗ деҗгей-дҟрежесіне алғашҕылардыҗ санатында  кҡҗіл 

аударды.Ҡзініҗ тҙйген тқжырымдарын ашыҕ білдірді. Кейбір аҕындардыҗ ҡмірі мен ҟдеби мқралары 

жҡнінде толығыраҕ ҕунды мҟліметтер беріп,ол аҕындардыҗ шығармаларын жеке жинаҕ етіп 

шығарып, кҡпшілікке есімдерініҗ танымал болуына ҡз ҙлесін ҕосты. Ҟсіресе, Сҟкен Сейфуллин ҙшін 

1930-1935 жылдар жемісті жылдар болды. Осы жылдары Ы.Алтынсаринніҗ, Аҕмола 

Мухаммедияровтыҗ, Аҕан серініҗ ҡлеҗдерін жҟне Шҟкҟрімніҗ аударуындағы "Лҟйлі - Мҟжнҙн" 

дастанын алғы сҡздерімен халыҕҕа қсынды. 

 Ыбырай Алтынсаринніҗ аҕындығын, халыҕ ағарту саласындағы атҕарған ҕыруар жқмысын, 

ҕазаҕ арасында тқҗғыш рет ана тілінде оҕу ҕқралын жазғандығын,мектеп ашып, ҕазаҕ балаларын 

оҕытҕанын,ҡз заманында жаҗалыҕтыҗ жаршысы,бастаушысы бола білген қлы педагог болғанын 

алғаш бағалағандардыҗ бірі Сҟкен Сейфуллин еді. 1935 жылы ҡзі ҕқрастырған Ыбырайдыҗ ҡлеҗдер 

жинағында оныҗ халыҕтыҗ болашағы ҙшін теҗдесі жоҕ еҗбек етіп,тер тҡккенін орынды сҡз етеді. 

Жеке талантыныҗ сан ҕырлы болғандығына айрыҕша назар аударып,халыҕтыҕ тқрғыдан жоғары 

бағалады.Сҟкен Сейфуллинніҗ "Ол ҕазаҕ ҟдебиетін Еуропа жолына,ҡнер жолына бурып, бастаған еҗ 

тқҗғыш жаҗашыл,суретшіл  аҕын" [1, 145б.]- деген ҙлкен ҕорытынды жасауы - Ыбырай Алтынсарин 

еҗбегіне деген ыстыҕ ыҕылас пен зор сҙйіспеншіліктіҗ белгісіндей кҡрінді. 

 Автор Ыбырай Алтынсаринді орыс миссионерлерініҗ, яғни орыстандыру,шоҕындыру саясатын 

жҙргізушілердіҗ пайдаланбаҕ болған ҟрекеттерін де жасырмай ашыҕ айтады."Ыбырайды орыс 

миссионерлері пайдаланбаҕ болып,Ыбыраймен жаҕындасҕан Ыбырай олардан ҕашпай,оларды ҡзі 

пайдаланып жҙрген" [1, 97б.]  - деген тарихи шындыҕты дҡп  басып айта білді.Ҟйтпесе Ыбырайдыҗ 

іргесін аулаҕ салушылар да шыға бастаған болатын.Расында Ильминский,Алекторов т.б. сияҕты орыс 

миссионерлері оны ҡз маҕсаттарына пайдаланбаҕ болғаны бҙкпесіз шындыҕ еді. Олардыҗ бқл 

пиғылын, ҟрекеттерін ол ҕанша сезсе де, ашыҕ ҕарсылыҕҕа бармай,керек жерінде ҡздерін ҕазаҕ 

елініҗ пайдасына бқрып отырғанын осы жинаҕтан кейін мыҕтап қҕтыҕ: Сҟкен Сейфуллинніҗ 

Ыбырайдыҗ "дипломатиялыҕ жолдарды" ҡте орынды пайдалана білген тқстарын дқрыстап 

баяндаудыҗ арҕасында оныҗ мқрасынан ҙрку керек емес.Ҕазаҕ ескілшілдері оны шоҕынды деп 

шығарған талай ҡсектерден" Сҟкен ҕутҕармаҕ болып ҟр-тҙрлі алып-ҕашпа жел сҡздердіҗ сырын 

ашады. Ыбырай Алтынсарин жҡнінде салҕындау пікірде,жайсыз кҡзҕараста жҙргендерді ол оҗ жолға 

бастайды." Ыбырай заманында ҕазаҕ кҡпшілігіне ҕадірсіз болған еді" деген сияҕты теріс сҡздерді 

малданатын  сияҕты.Расында,оҕуға талпына бастаған ҕазаҕ жастарына Ыбырай айрыҕша ҕадірлі 

болған адам .Жас буынға арнап шығарған Ыбырайдыҗ "Кел,балалар, оҕылығын" жатҕа білмеген 

оҕушы болмаған.Ал, жас буын ҕадірлеген Ыбырайдыҗ "ҕазаҕ кҡпшілігіне ҕадірі жоҕ еді" деушілік 

тек, ҕазаҕтыҗ кешегі кҙнінен ештеҗе білмегендіктен туған сҡз" - деп, ҟдейі тоҕталып,ондай 

пікірлердіҗ ешҕандай негізі ҕисыны,шындыҕҕа жанасымды жоҕ екенін дҟлелдеп,ҕарсылыҕ 

білдіреді.Жҟне алғашҕылардыҗ бірі болып, ҕазаҕ аҕындарыныҗ ішіндегі табиғатҕа арнап еҗ тқҗғыш 

рет ҡлеҗ жазған суретшіл аҕын Ыбырай деп біледі. 
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 Бір кездері Шоҕан, Абай, Сқлтанмахмқт т.б. сынды ардаҕтыларымыздыҗ  басына ҙйірілген 

ҕара бқлт Ыбырайды да айналып ҡтпегендей.Оны "шоҕындырушы" деу аз болғандай, қлтшыл деп те 

ҕараған Ыбырайды осындай жалған жаладан арайлап,еліне жасаған ҡлшеусіз ҕызметін, еҗбегін 

дҙркін бағалап,ҟдеби мқраларыныҗ халыҕтыҗ сипатын баса айтып, ҟдебиетіміз бен мҟдениетіміздіҗ 

ҕосҕан  зор ҙлесін жазбай танығандардыҗ  кҡш басында Сҟкен Сейфуллинмен болды деу орынды. 

 Ол Ыбырайдыҗ бқл жинағына ҟр тҙрлі таҕырыптағы бірнеше ҡлеҗін, И.Крыловтан аударған 

бірді-екілі аудармасын жҟне ел аузынан жинаған ауыз ҟдебиетін ҙлгілерініҗ кейбіреулерін енгізіп, 

аҕындыҕ тқлғасы мен халыҕ мқрасыныҗ ҙлкен жанашыры болғандығын танытуға барынша кҙш 

салды. 

 Байҕап отырғанымыздай, тек поэзиялыҕ шығармаларын ғана ҕамтып, прозалыҕ мқраларын бқл 

жинаҕҕа ендірмеген. Бҟлкім, толып жатҕан ҟҗгімелерініҗ,ертегілерініҗ,кейбір тағылымды 

аудармаларыныҗ енбей ҕалып ҕоюы - Ыбырай шығармаларыныҗ кеҗес - заманында алғаш рет шығып 

отырғанынан болар. Мҙмкін Сҟкен Сейфуллин бқл саладағы мқраларын ендіруді маҕсат етпеген де 

шығар.Алғы сҡзінде: "Ҟдебиет тарихымызға керек болсын деп,ҟсіресе Ыбырайдыҗ  осы сҡздерін 

жинап жібердік" [1, 38б.] дегеннен басҕаны ашып айтпайды. Сондыҕтан бқл мҟселеге сҟуегейлік 

жасау ҕиын.Болашаҕ Ыбырайтанушы, зерттеушілердіҗ еншісіне берілмек .Дегенмен, Сҟкен 

Сейфулинніҗ жол кҡрсетіп,із салып бергені, ҙлгі кҡрсеткені аҕиҕат шындыҕ!  

 Сҟкен Сейфуллин Ыбырайдыҗ аҕындығын аса жоғары ҕқрмет тқтҕан адам.Оныҗ 

шығармаларын қнатҕаны соншалыҕ,кҡпшілік жатҕа біліп, ретті жерінде айтып отырса керек.Мариям 

Хакімжанованыҗ "Біз ҟлі аҕынбыз десек те Алтынсарин ҡресіне  жеткен жоҕпыз" - деп Ыбырайдыҗ 

ҡлеҗдерін жоғары бағаладыҕ" [2,65б.]  - деді соныҗ дҟлелі сияҕты ҕаншалыҕты ҕарапайымдылыҕ: 

кісілік таныта Ыбырай Алтынсаринді кҡкке кҡтеріп,оныҗ ҡресіне ҟлі жеткен жоҕпыз деп кішіпейілдік 

кҡрсетуі - Сҟкенніҗ Ыбырай еҗбегіне деген шексіз таза кҡҗіл, ҟрі ҟділ берген бағасы деп қҕҕан абзал. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҖГІМЕЛЕРІ ТІЛІНІҖ ЛЕКСИКАЛЫҔ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

САЙФУЛЛАЕВ Б.Н. 

Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогика университетініҗ оҕытушысы, 

Ҡзбекстан Республикасы, Ташкент ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматриваются лингвистические особенности рассказов Ибрая 

Алтынсарина. В рассказах Ибрая Алтынсарина он определил возможность использования в тексте 

слов с переменным значением, многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов, фразеологий, 

стилистической функции. Он использовал примеры, чтобы показать, что слова в нашем языке 

используются для определенной стилистической цели. 

Summary. The article considers the linguistic features of Ibrai Altynsarin's stories. In the stories of 

Ibrai Altynsarin he defined the possibility of using words with variable meanings, polysemous words, 

homonyms, synonyms, antonyms, phraseologies, stylistic function in the text. He used examples to show that 

words in our language are used for a specific stylistic purpose. 

 

 Тіл – ғасырлар жемісі, халыҕ мқрасы, қлттыҕ ҕазына. Халыҕ ҡміріндегі тарихи бел-белестер, 

қлы ҡзгерістер қрпаҕтан-қрпаҕҕа тіл арҕылы жетеді. Қлт мҟдениетініҗ негізгі кҡрсеткіші – кҡркем 

ҟдебиеттіҗ де шынайы болмысы, шеберлігі оныҗ тілі арҕылы кҡрінеді. Қлттыҕ ҟдебиетімізде шебер 

тілді жазушыларымыздыҗ бірі –  қлы педагогЫбырай Алтынсарин болып саналады. 

Сҡзбен ҡрнек сала білген жазушы шығармаларында ауыспалы мағынадағы сҡздер, кҡп 

мағыналы сҡздер, омонимдер, синонимдер, антонимдер, фразеологизмдер молынан ҕолданылған. 

Ҕаламгер ҡз туындыларында халыҕ тілініҗ бай ҕазынасын кҡркем тҙрде пайдалана білген. 

Ыбырай Алтынсарин ҟҗгімелерініҗ тілініҗ лексикалыҕ ҕабаттарын тҡмендегіше топтастырып 

ҕарастыруға болады. 
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Ауыспалы мағына – сҡздіҗ ҕолданылуы барысында пайда болатын туынды 

мағынасы. Этимологиялыҕ тқрғыда ол негізгі (тура) мағынадан ҡрбиді. Ауыспалы мағынаныҗ 

жасалуына бір зат пен екінші бір заттыҗ, бір ҕқбылыс пен тағы басҕа ҕқбылыстыҗ форма, сыртҕы 

тҙр, тҙс қҕсастығы, ҕызмет сҟйкестілігі негіз болады.Ауыспалы мағынада ҕолданылған сҡздер мҟтін 

ішінде айрыҕша ҕолданылып, стильдік жҙк артып тқрған тілдік элементтер екенін байҕауымызға 

болады. – Кҡрдіҗ бе, мана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп кҡтеріп алуға еріндіҗ, енді сол 

тағаға алған шиеніҗ жерге тҙскенін аламын деп бір еҗкеюдіҗ орнына он еҗкейдіҗ [1,28] 

Тілдегі кейбір сҡздер бірнеше мағынада ҕолданылады. Екі не одан да кҡп мағынада 

ҕолданылатын сҡздер кҡп мағыналы сҡздер деп аталады. Кҡп мағыналы сҡздер бір сҡз табынан 

болады жҟне бір негізден таралады.Кҡп мағыналы сҡздердіҗ ҕолданылу мҙмкіншілігі сҡйлем ішінде 

айҕын кҡрінеді. – Тҡрт тҙрлі себеп бар. Ҟуелгісі: ҟдемі ат, асыл киім, асҕан дҟулетті ҡнебойы ҟдет 

етсеҗ, кҡҗілге желкіргізеді; сол желіккен кҡҗілмен ҡзімнен терезесі тҡмен бейшаралардан жиреніп, 

кӛз салмай, кем-кетікке жҟрдем беруді қмытармын деп ҕорҕамын.[1,60]Бқл екі кісініҗ біреуі ҟлсіз, 

ауру екен, екіншісі мыҕты, жас жігіт, аюды кҡрген соҗ бқл жігіт, ауру жолдасын тастап, ҡзі бір ҙлкен 

ағаштыҗ басына шығып кетті дейді [1,62] 

Омонимдерді де жазушы ҟҗгімелерінде қтымды ҕолданып, олардыҗ мағынасы мҟтін ішінде 

ашыла тҙседі. Омоним терминіне тоҕталатын болсаҕ, дыбысталуы бірдей, біраҕ мағыналары басҕа-

басҕа сҡздер. Омоним Ыбырай Алтынсарин шығармаларында тілді кҡркемдеудіҗ бір тҟсілі ретінде 

ҕолдынылған. – Неке ҕияр ат болар; бала туса шат болар – оған асыл зат болар; ат ҕояры семіз ат; 

сҙндер басы ҙш тҙйе; ысҕат деген бес тҙйе [1,64] Уҟзір ашу етпеді, бқлардан шыҕҕан соҗ патшаға 

барып, жқрттыҗ тілегін беріҗіз депҡтініп, тілегенін патшадан алып берді жҟне ҡзініҗ кҡрген кемшілігі 

ҙшін ешкімге жаза бермеҗіз деп оны да тілеп алды [1,67] 

Синонимдердіҗ ҕолданысынан ҡзіндік сҡз ойнатудағы қтҕырлығын айҕын кҡреміз. 

Синонимдер ойды ҕайталамай, образды, ҟсерлі беруде айрыҕша ҕолданыстар болып табылады. Fалым 

Р. Сыздыҕова: «Синонимдер дегендер – тек мағыналас (мҟндес) келген сҡз ҕатарлары peтiндe лексикалыҕ 

категория ғана емес, ҕолданыста, ҟcipece кҡркем сҡзде еҗ ҕуатты икемдi, актив стильдiк ҕқрал. Синонимдi 

кҡрiктеуiш ҕызметте жқмсау, ҟcipece поэзияда кеҗ орын алады. Жқмсау тҟсiлдерi, орындары сан алуан: синонимдiк 

ҕатардан сол орында (сҡйлемде, абзацта, шумаҕта, т.б.) айтылған ойға қтымды келетiн варианты алынады, ол 

қтымдылыҕ сҡздiҗ модальдыҕ peҗкiнe, тіркесу ҕабiлетiне, айналасындағы сҡздер мен дыбыстыҕ ҙндecyiнe ҕарай 

жқмсауына байланысты»[2, 207], - дейдi.  Ғалым пікірін Ыбырай шығармаларыныҗ кҡркемдік белгісін осындай 

синонимдер байлығы арҕылы тҡмендегі ҕолданыстарымен дҟлелдеуге болады. Аҕыл, ес; ҕиҕым, уалшыҕ; бет, жҙз; 

жол;сҙрлеу; арыз, тілек; ауру, срҕау; кінҟлі, жазыҕты; бекер, бос; жасыр, бҟйге; ҕала, кент; шеге, мыҕ; дене, тҟн; 

бекер, бос; жер, жҙзі, ҟлем, дҙние; тым, аса, соншама; ҟдемі, кҡркем, ажаслы; мал, айуан, жануар; ҡлім, ҕаза, ажал; 

ҟскер, солдат, жасаҕ; мезгіл, уаҕыт, кез, шаҕ; ҙй, там, мекен, жқрт; тамаҕ, ҕорек, ас, азыҕ; адам, кісі, жан, 

бенде.Ыбырай бқл арҕылы бір жағынан ҕазаҕтыҗ халыҕтыҕ тілініҗ қшан-теҗіз байлығын кҡрсетсе, екінші жағынан 

сол арҕылы жазба ҟдебиетте синонимдік сҡз ҕолдану стилініҗ негізін ҕалап, жол салды.  

Ыбырай Алтынсарин антоним сҡздерді де қтымды пайдаланған. Жазушы антонимдерді 

ҕолданғанда тек салыстыру ҙшін ғана емес, табиғат адам арасындағы ҕарым-ҕатынасты, байланысты 

сабаҕтастыра отырып аша тҙседі, олардыҗ ҡзіндік тҙр-тҙсін, садыҕ мҡлшерін бейнелеуде антоним 

сҡздерді ҡте шебер ҕолданады. Ҟсіресе, оныҗ мағынасын ҕарама-ҕарсы ҕойып антитеза жасауы: Бқл 

екі кісініҗ біреуі әлсіз, ауру екен, екіншісі мыҕты, жас жігіт, аюды кҡрген соҗ бқл жігіт, ауру 

жолдасын тастап, ҡзі бір ҙлкен ағаштыҗ басына шығып кетті.[1,62] Мқнан былай есіҗде болсын; аз 

жқмысты ҕиынсаҗ – кӛп жқмысҕа тап боласыҗ; азға ҕанағат ете білмесеҗ – кҡптен де ҕқры 

ҕаласыҗ, - деді.[1,28] 

Ыбырай Алтынсарин бір сҡйлем ішінде тағы да мынадай антонимдерді ҕолданған: ҕыс-жаз, 

жат-таныс, дос-дқспан, сырты-іші, жарлы-бай, кҡзді ашып-жқму, алыс-жаҕын, ауыр-жеҗіл, жылау-

кҙлу, жаҕсылыҕ-жамандыҕ, тіптік-ҕисыҕ, аҕ-ҕара т.б. Міне, осы келтірілген мысалдардыҗ ҕай-

ҕайсысын алсаҕ та, жазушыныҗ ҕарама-ҕарсы мағынадағы сҡздерді таҗдап, талдап ҕолданудыҗ сыры 

бар. Салыстыра отырып Ыбырай Алтынсарин бейнелеу арҕылы оҕырманға айҕын мағлқмат беруді 

маҕсат еткен. 

Ыбырай Алтынсарин – фразеологизмдерді мейлінше ҕолданған суреткер. Ҕаламгер тілініҗ 

лексикалыҕ байлығыныҗ бір ҕырын фразеологзмдер танытады. Біраҕ, Ыбырай Алтынсарин 

шығармаларыныҗ тілі негізгі халыҕтыҕ тілмен жазылған. Жазушы фразеологизмдерді кҡбіне 

айтайын деген ойын бейнелі, ҟсерлі жеткізу ҙшін ҕолданады.  

Фразеологизмдер ҟр тҙрлі жолмен жқмсалып, пайдаланатыны белгілі. «Фразеология» дегеніміз, 

біріншіден, «тілдегі барлыҕ фразеологизмдердіҗ жиынтығы, ҟлемі, ҕазынасы», екіншіден 

«фразеологизмдерді зерттейтін ғылым саласы». Ал, фразеологизм дегеніміз – ҕқрамындағы 
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сыҗарлары ҡте тқраҕты болып келетін, ҕолданысҕа ҟрдайым дайын тқратын тқраҕты сҡз тіркесі. 

Мқнда тіркес ҕқраушы сҡздер ҡздерініҗ бастапҕы тқра мағыналарынан мҙлдем немесе жарым-

жартылай айырылып, ҡзара жымдаса келіп, бір ғана фразеологиялыҕ жалпы мағынаға ие болады. Бқл 

мағынаға ауысалылыҕ пен бейнелілік тҟн. 

Ыбырай Алтынсарин халыҕтыҕ формадағы тҙрлі тіркестерді ҕолдана отырып, ҡзініҗ сҡз 

ҕолданудағы стилін кеҗейтті, кей тіркестерді ҡзінше ҕқрап, артына жаҗа тіркестер, наҕыл сҡздер 

ҕалдырды. Ҟдемі ат, асыл киім, асҕан дҟулетті ҡнебойы ҟдет етсеҗ, кӛҗілге жел кіргізеді.[1,60] 

Кҡшпелі халыҕ белгілі уаҕытта малын, жҙн-жабағысын, тері-терсегін келтіріп, егіншілер оларға 

астығын, товарын айырбас етіп, осы ҕалыпша бір жағы егін, бір жағы саудамен Сейітҕқлдыҗ жқрты 

жқрттан асҕан бай болыпты.[1,54] – Ауырмаҕ тҙгілжаным кӛзіме кӛрініп тқр, біраҕ меніҗ 

жанымныҗ ҕиналғанын кҡрсе, ҟжем де ҕиналып, жҙдемесін деп, шыдап жатырмын, - деді.[1,33]Ҟрлі-

берлі, олай-бқлай аунаҕшып, біраз жатып, Кҟрім қзамай-аҕ жан тапсырыпты, - ҟлгі бояу у бояу екен 

[1,61] – Е-е. Ел бастап, жқрт алайын деген қл екенсіҗ, сҡз бастап, би болайын деген қл екенсіҗ, 

алдыҗа келсе ҟділдігіҗді аяма, аймағыҗ кетпес алдыҗнан, ҕол бастап жол алайын деген қл екенсіҗ, 

жолдастыҗ мыҗын алма, бірін ал [1,40] 

Ҕазаҕтыҗ кҡрнекті ҕаламгерініҗ бірі Ыбырай Алтынсарин шығармашылығынан бедерлі сҡзбен 

салынған кҡркем шындыҕты аҗғаруға болады. Сҡздіҗ ажарын кіргізіп, ҟрлеуде жазушы ҕазаҕ 

халҕыныҗ аса бай тілін орынды жқмсай білген. Оныҗ ішінде ауыспалы мағыналы, кҡп мағыналы 

сҡздердіҗ,  омоним, синоним, антонимдердіҗ, фразеологизмдердіҗ алар орны ерекше. 

Ҕорытындылай келгенде, Ыбырай Алтынсарин ҡз шығармаларында ауыспалы мағыналы, кҡп 

мағыналы сҡздердіҗ,  омоним, синоним, антонимдердіҗ, фразеологизмдерді шығарма тіліне 

мҟнерлегіштік, бейнелегіштік нҟр бере отырып молынан пайдаланғанын байҕадыҕ. Жазушы оларды 

талдап, таҗдап кейіпкердіҗ образын сомдауда, мінезін ашу, портрет жасау, шығарманыҗ идеялыҕ 

кҡркемдік жаҕтарын жетілдіруде жҟне тағы басҕа толып жатҕан мҙмкіндіктеріне сай етіп, белгілі бір 

стильдік маҕсатпен ҕолданған. Жазушы халҕымыздыҗ бай ҕорын жан-жаҕты игере отырып, халыҕ 

тіліндегі сҡз ҕолданыстарын ҡз маҕсат-мҙддесіне орай дамытып, дҙниетанымдыҕ лексика кҡркемдік 

ҕқрал ретінде алынып айшыҕтандыра, жетілдіре пайдаланады. 
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 Резюме. В статье анализируется эпос ―Манас " с точки зрения морфостатистики. 

Summary. The article analyzes the epic ―Manas" from the point of view of morphostatistics. 

 

Этиш сҡзгҡ тике жалганып, анын формасын ҡзгҡртҙҙ аркылуу сҙйлҡм ичиндеги формаларын 

уюштурган мҙчҡлҡр этиш категорияларынын кҡрсҡткҙчҙ экендигианык [1:160-245; 2:133-196]. 

Тҙркологиядаар кандай тҙркҙмдҡгҙ сҡз формаларын уюштуруучу мҙчҡлҡр менен категориялардын 
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колдонуш статистикасын изилдҡҡ жҙргҙзҙлҙп келгени маалым [3-13].Ошол эле маалда мындай 

лингвостатистикалыкилик жалпыдан жекеге, бҙтҙндҡн бҡлҙккҡ же жекеден жалпыга, бҡлҙктҡн 

бҙтҙнгҡ карата жҙргҙзҙлҙшҙ мҙмкҙн. Биздин иликте адегенде категориялардын, андан соҗ ал 

категорияларды туюндуруучу мҙчҡлҡрдҙн колдонуу статистикасын иликтҡҡ багыты тандалып 

алынды. 

Макаланын максаты - «Манас» эпосундагы этиш формаларын уюштуруучу категория менен 

мҙчҡлҡрдҙн колдонуу статистикасын иликтҡҡ. Бул максатты ишке ашыруу ҙчҙн Сагымбай жана 

Саякбай варианттарынын негизинде тҙзҙлгҡн жыштык сҡздҙктҡн А тамгасында катталганэтишке 

тиешелҙҙ корпус талдоодон ҡткҡрҙлдҙ. Андан тҡмҡнкҙдҡй алгачкы натыйжалар алынды. 

1.Этиштик категориялардын колдонуш статистикасы: 

Ыҗгай категориясы               6438  35,8 

Жак категориясы    5037  28,0 

Чак категориясы    4292  23,9 

Мамиле категориясы                2202  12,3 

Бардыгы     17969  100% 

Мында ыҗгай категориясы этиш тҙркҙмҙнҙн негизги категориясы деп табылат да, этиштин 

грамматикалык формаларынын 35,8% ҙлҙшҙн камтыйт. Тактап айтканда,текстеги этиштик 100 

форманын 36сы дал ушул ыҗгай категориясынын ҙлҙшҙнҡ туура келет. 

Жак жаначак категорияларынын эпостун текстинде колдонуу ҙлҙшҙдээрлик жакындайт да, жак 

категориясына 28% ҙлҙш, чак категорияна 23,9% ҙлҙш туура келет.  

Этиштин сҡз ҡзгҡртҙҙ жана сҡз жасоо системаларын байланыштырып, морфологияга да, 

лексикага да бирдей кызмат ҡтҡгҡн мамиле категориясына эпос текстиндеги сҡз колдонуштун 12,3% 

ҙлҙшҙ туура келет. Бирок мындан мамиле категориясынын функционалдык кҙчҙ калган ҙч 

категориядан тҡмҡн турат деп жыйынтык чыгарууга болбойт. Анткени бул категориянын ичинен 

негизги мамиле  -ø2 формасына ээ болуп,  этиштик негизди уюштурууга катышат. Ошондуктан 

жогорудагы маалыматтар бул ҡҗҙттҡн дагы да тактоону талап кылат. Бул, арийне, атайын 

изилдҡҡнҙн илимий объектиси. 

2. Этиштик формалардын жалпы статистикасы: 

Мҙчҡсҙз этиш формалары:    875  3,0%, 

Мҙчҡлҙҙ этиш формалары:                29722  97,0%, 

Бардыгы:      30597  100%. 

Кҡрҙнҙп тургандай, талдоого алынган текстеги этиш сҡздҡрдҙн жалпы саны 30597 болсо, 

алардын ичинен 875 (3,0%) сҡз уланды мҙчҡ уланбаган формада, 29722 (97,0%) сҡз уланды мҙчҡ 

уланган формада келет. Демек, мындан эпос текстиндеги 100 этиштин басым кҡпчҙлҙгҙ (97си) 

уланды мҙчҡ уланган тейде жумшалары анык болот. 

3.Мҙчӛлҙҙ этиш формалары. Булар ҡз кезегинде ҙч топко бҡлҙнҡт: 

Жакчыл этиш формалары:    15767  53,0%, 

Жаксыз этиш формалары:    11753  39,5%, 

Мамиле формалары:    2202  7,5%, 

Бардыгы     29722  100%. 

Мында баяндоочту уюштурган жана эпос текстинде 15767 ирет катталган жакчыл этиш 

формалар бардык мҙчҡлҙҙ этишформалардын 53,0% ээлеп, функционалдык жактан эҗ кҙчтҙҙ форма 

деп табылат. Андан кийинки орундарды жаксыз этиш жана мамиле формалар бҡлҙшҡт. 

Эгерде бул ҙч топтун ар бирине жеке токтолсок, булардын ичинен этиштин ҡзгҡчҡ формалары деп 

аталган жаксыз этиштер жыштык жана ҙлҙш жактантҡмҡнкҙчҡ мҙнҡздҡлҡт:  

Жаксыз формалар: 

Чакчылдар:      11738  99,9%, 

Атоочтуктар     14  0,1%, 

Кыймыл атоочтор    1  0%, 

Бардыгы      11753  100%. 

Кҡрҙнҙп тургандай, баяндоочтон башка сҙйлҡм мҙчҡсҙн уюштурган этиштин ҡзгҡчҡ формаларынын 

ичинен эпос текстинде басым кҡпчҙлҙк учурларда чакчылдар колдонулат экен. Алардын 

статистикасын бул даректер тастыктайт. 
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Чакчылдар:  

-а формасы:     786  6%, 

-й формасы:     1613  14%, 

-ып формасы:                  8803  75%, 

-ганы/-гыча/-ганча формалары:   537  5%, 

Бардыгы:                11738             100%. 

Мында чакчылдын тҡрт формасынын ичинен статистикалык жактан эҗ жыш колдонулганы 

жана фукционалдык жактан эҗ кҙчтҙҙсҙ - -ып формасы, бардык чакчыл формалардын 75% ҙлҙшҙн 

ээлейт. Андан соҗ -й, -а, -ганы/-гыча/-ганчаформалары келет. 

Атоочтуктар: -ган/ -уучу формасы  14 100%. 

Кызыгы, эпос текстинде негедир -ган жана -уучу формасындагы атоочтар 14 ирет гана катталган экен. 

Кыймыл атоочтор: -мак формасы  1 100% 

Ал кыймыл атоочтунбул формасы 1 ирет гана кезигет экен. 

Жакчыл формалар тҡмҡнкҙдҡй ҙч топту камтыйт:  

Ыҗгай формалары:     6438  41%, 

Чак формалары:     4292  27%, 

Жак формалары:    5037  32%, 

Бардыгы:      15767  100%. 

Булардын ичинен 41% ҙлҙштҙ камтыган ыҗгай формалары дагы экиге бҡлҙнҡт: 

Баяндагыч ыҗгай формалары:   4292  67%, 

Кыйыр ыҗгай формалары:   2146  33%, 

Бардыгы     6438  100%. 

Демек, ыҗгай формаларынын ичинен баяндоочтук позицияда келип, баяндоочту уюштурган 

баяндагыч ыҗгай формалары функционалдык жактан кҙчтҙҙ форма (67%) деп табылса, сҙйлҡмдҙн 

калган мҙчҡлҡрҙн уюштурган кыйыр ыҗгай формалары функционалдык жактан алсыз форма (33%) 

деп табылат. 

Ал эми кыйыр ыҗгай ҙчформадан куралат: 

Буйрук ыҗгай:     939  44% 

Шарттуу ыҗгай:    794  37% 

Каалоо-тилек ыҗгай:                 413  19% 

Бардыгы     6438  100%. 

Кҡрҙнҙп тургандай, булардын ичинен функционалдык жактан эҗ кҙчтҙҙсҙ буйрук ыҗгай (44%), 

кҙчтҙҙсҙ шарттуу ыҗгай (37%) жана алсызы каалоо-тилек ыҗгай (19%).Ошол эле маалда буларҡз-

ҡзҙнчҡ да мҙнҡздҡлҡт. 

Буйрук ыҗгай: 

-сын формасы:     374  40%, 

-гын формасы:     173  18,4%, 

-ың ар формасы:     169  18%, 

-ң ыз/-ың  формасы:                122  12,8%, 

-гыла формасы:     41  4,4%, 

-ø2 формасы:                        33  3,5%, 

-чы формасы:     27  4,7%. 

Бардыгы     939  100%. 

Демек, эпосто -сын формасы эҗ кҙчтҙҙ, -гын, -ың ар, -ң ыз/-ың  формалары кҙчтҙҙ, калгандары 

алсыз деп табылат. 

Каалоо-тилек ыҗгай:  

-алы/-алык формасы:                 269   65%, 

-айын формасы:     132  32%, 

-гы формасы                  8  2%, 

-гай формасы                  4  1%, 

Бардыгы     413  100%. 

Мында эҗ кҙчтҙҙсҙ -алы/-алык формасы, кҙчтҙҙсҙ -айын формасы, калгандары алсыз формага 

жатат. 

Чак формалары:  

Ҡткҡн чак      2777  65%, 

Учур-келер чак     1332  31%, 

Келер чак      183   4%, 
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Бардыгы     4292   100%. 

Мында бардык чактарды басып тҙшкҡнҡткҡн чак функционалдык жактан эҗ кҙчтҙҙ (65%), 

учур-келер чак кҙчтҙҙ (65%) жана келер чак алсыз (65%) деп табылат. 

Ӛткӛн чак: 

-ды формасы:                  1536  55%, 

-ып/-ыптыр формасы:    808  29%, 

-ган формасы                  405  15%, 

-чу формасы                 28  1%, 

Бардыгы     2777  100%. 

Мында ҡткҡн чактын формалары функционалдык кҙчҙ жактан бирдей эместиги кҡрҙнҙп турат. 

Атап айтканда, сҙйлҡп жаткан учурдан мурда болуп, сҙйлҡҡчҙ ҡзҙ катышкан же кҡзҙ менен кҡрҙп 

кҙбҡсҙ болгон иш-аракетти билдирген айкын ҡткҡн чактын -ды формасы 55% ҙлҙштҙ ээлеп, 

функционалдык жактан эҗ кҙчтҙҙ деп табылат. Кызыгы, мындан миҗ жыл мурда жазылган 

Кашкарлык Махмут бабабыздын «Дивану лугат-ит тҙрк» аттуу эстелигинде этиштер дал ушул айкын 

ҡткҡн формасында сҡздҙккҡ алынган экен: ачды, эмди, алды, атылды, ачылды, уктурду, артылды, 

ыргылды, уйалды [14:163-311]. Ошол эле маалда функционалдык жактан кҙчтҙҙсҙ (29%) -ып/-ыптыр 

формасы, алсызы -ган формасы (15%) жана эҗ алсызы адат ҡткҡн чактын -чу формасы саналат. 

Учур-келер чак: 

-а формасы:      1071  80%, 

-й формасы:      261  20%. 

Бардыгы                  1332  100%. 

Мында функционалдык жактан кҙчтҙҙсҙ деп ҙнсҙз менен бҙткҡн этиштен кийин келген -а формасы 

(80%) жана алсызы деп ҙндҙҙ менен бҙткҡн этиштен кийин келген -й формасы (20%) табылат.  

Келер чак: 

-ар формасы:                 149  80%, 

-бас формасы:                   34  20%. 

Бардыгы     183  100%. 

Кҡрҙнҙп тургандай, арсар келер чактын -ар формасы анын терс -бас формасына караганда 

функционалдык жактан тҡрт эсе кҙчтҙҙ болот экен. 

Жак формалары эки типти ичине камтыйт: 

I тип:      2428  48% 

-ø3формасы:     1615   66,5%, 

-м формасы:      407  16,8%, 

-җ формасы:      252  10,4%, 

-к формасы:     139  5,7%, 

-җар формасы:                  8  0,3%, 

-җыз формасы:                 7  0,3%, 

Бардыгы                  2428  100%. 

Этиштин атоочтук жакталышы делген бул типтефункционалдык жактан эҗ кҙчтҙҙсҙдеп -ды, -

са формаларынан соҗ келҙҙчҙ 3-жактын -ø3 мҙчҡлҙҙ формасы, кҙчтҙҙсҙ деп -м, -ң  формалары, 

алсызы деп -к формасы жана эҗ алсызы деп –ң ар, -ң ыз формалары эсептелет.  

II тип:      2609  52% 

-ø2 формасы:                      1181  45,3% 

-т формасы:     766  29,4% 

-мын/-м формасы:     458  17,6% 

-сың  формасы:                  134  5,1% 

-быз формасы:     58  2,2% 

-сыз формасы:      9  0,3% 

-сың ар формасы:     3  0,1% 

Бардыгы                 2609  100% 

Бул типте эҗ кҙчтҙҙсҙ деп -ган, -ыптыр формасындагы этиштен соҗ келҙҙчҙ 3-жактын -ø3 

мҙчҡсҙ табылса, кҙчтҙҙсҙ деп -т, -мын/-м формалары, алсызы деп –сың , -быз формалары жана эҗ 

алсызы деп –сыз, -сың ар формалары табылат.  

Мамиле формалары: 

-ыл формасы:                   561  25,5%, 
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-ын формасы:                  406  18,9%, 

-дыр формасы:     359  16,3%, 

-ыш формасы:                 343  15,6%, 

-т формасы:                  302  13,7%, 

-гырформасы:                 119  5,4%, 

-ыр/-ар формасы:                46  2%, 

-ытформасы:                 37  1,7%, 

-ызформасы:                 19  0,9%. 

Бардыгы      2202  100%. 

Кҡрҙнҙп тургандай, эпос текстинде кыймыл-аракеттин субъектисиз аткарылышын туюнткан 

туюк мамиленин -ыл формасына негизги басым жасалса, андан соҗ кыймыл-аракетти субъекти менен 

объектин бирдей туюнтуу жагын ишке ашырган ҡздҙк мамиленин -ын формасына,кыймыл-аракеттин 

аткарылышына мажбурлоочу субъектин катышкандыгын билдирген -дыр формасына жана кыймыл-

аракеттин биргелешип аткарышын туюнткан -ышформасына басым жасалып, ага жараша бул 

формаларга тиешелҙҙ функционалдык кҙч ыйгарылат экен. Калган формалардын ҙлҙшҙ жана 

функционалдык кҙчҙ улам кемип олтурат экен. 

Жыйынтыктап айтканда, ҡйдҡкҙ маалыматтар «Манас» эпосундагы этиштин категориялары 

менен формаларын морфостатистикалык жактан дагы да тереҗден иликтҡҡгҡ ҡбҡлгҡ тҙзҡрҙ бышык. 
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ҞОЖ 37.03 

 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН - ҔАЗАҔ ПЕДАГОГИКАСЫ ҒЫЛЫМЫНЫҖ НЕГІЗІН 

ҔАЛАУШЫ 

 

ҔАЛДЫБЕК БӚЛЕЕВ 

педагогика ғылымдарыныҗ докторы, Қлттыҕ білім академиясыныҗ академигі,  

Ҕазаҕстанныҗ ҕқрметті қстазы, Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институты,  

«Жалпы педагогика» кафедрасыныҗ профессоры, Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

 

Резюме. В статье рассматривается вклад Ибрая Алтынсарина в становление и развитие науки 

казахской педагогики. 
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Summary. The article examines the contribution of Ibray Altynsarin to the formation and development 

of the science of Kazakh pedagogy. 

 

Ҕазаҕ халҕыныҗ қлы ағартушы-педагогы Ыбырай Алтынсаринніҗ шығармашылыҕ ҟлеміне 

оныҗ «Ҕазаҕ хрестоматиясы», «Мҟктубат» (Ҕазаҕ тіліндегі хрестоматия), «Шарият-қл-ислам» 

(Мқсылманшылыҕтыҗ тқтҕасы), «Ҕазаҕтарға орыс тілін ҙйретудіҗ бастауыш ҕқралы» жҟне 80-нен 

аса хаттарынан тқрады. Бқл ҟлем туралы белгілі ҟдебиетшілер С. Сейфуллин, М. Ҟуезов, С.Мқҕанов, 

Ҕ.Жқмалиев, Б. Кенжебаев, Ҟ. Ҕоҗыратбаев, Ш. Ахметов, М.Мырзахметов, тарихшылар 

С.Аспандияров, Е. Бекмаханов, Б. Сҙлейменов, М.Аҕынжанов, т.б. маҕала тҙрінде бірнеше еҗбектер 

жазған. Ыбырайдыҗ ҡмірі мен шығармашылығы тарих, этнография, филология, философия, этика, 

эстетика, ҡнер, экономика, ҟлеуметтану, ҕқҕыҕтану, дінтану, психология, педагогика ғылымдары 

бойынша зерттеліп, диссертациялар болып ҕорғалды. Ыбырай шығармашылығы бойынша барлығы 

39 диссертациялыҕ жқмыс: 7 – филология: Ҟ. Дербісалин, Ҕ. Ж. Жқмағқлов, И.Т.Дҙйсембаев, Х. 

Сҙйіншалиев, С.Ш.Хасенова, Б. Шалабаев, Ш.Ҕ.Сатбаева; 3 – философия: Ҕ. Бейсембиев, О.А. 

Сегізбаев, А. Оразбеков; 1 – экономика: Д. Ҕабдиев; 3 – психология: Ҕ. Жарыҕбаев, Ҕ. Жарыҕбаев, 

М.Ҕ. Ахметова; 25 – педагогика: Г.Т. Алдамбергенова, С.Ҕ. Ҟбілдина, Н.С. Ҟлҕожаева, Г.Р. 

Бахтиярова, Ҕ.Б. Бержанов, И.Я. Гармс, Р.А. Джанабаева, Ш.И. Джанзаҕова, К.Б. Жарыҕбаев, К.Р. 

Калкеева, С. Ҕалиев, М. Ҕозғамбаева, Ш.Ҕ. Ҕоҕымбаев, К. Ҕқнантаева, К.А. Оразбекова, Э.А. 

Орынбасарова, Ғ.Е. Рысбекова, А.С. Сарсенова, Ҟ.І. Сембаев, Ҟ. Сыдыҕов, Ҟ. Табылдиев, Т.Т. 

Тҟжібаев, Р.К. Тҡлеубекова, С.А. Қзаҕбаева, Ҕ.Ҕ. Шалғынбаева ғылымдар салалары бойынша 

ҕорғалғанын аныҕтадыҕ. 

Ы.Алтынсаринніҗ ҕазаҕ педагогикасы ғылымыныҗ ҕалыптасуы мен дамуына ҕосҕан ҙлесін 

аныҕтауда оныҗ педагогикалыҕ идеялары мен ағартушылыҕ ҕызметі бойынша 1949-2021 жылдары 

шыҕҕан ҕазаҕ ғылымдарыныҗ жеке еҗбектеріне мазмқндыҕ талдау жасау ҕажет санаймыз. Ондай 

еҗбектер монографиялар, оҕу ҕқралдары, тҙрлі ғылыми конференциялардыҗ материалдары жҟне 

ғылыми-педагогикалыҕ жинаҕтар. Олардыҗ қзын саны, маҕалаларды санамағанда – 30-ға тарта 

екенін аныҕтадыҕ. Соларға мазмқндыҕ талдау берелік. 

Ҟ.С.Сыдыҕовтыҗ ―Педагогические идеи и просветительская деятельность И.Алтынсарина‖ [1] 

атты кітабы Ыбырайдыҗ педагогикалыҕ мқрасы бойынша тқҗғыш жарыҕ кҡрген еҗбек. Онда 

ҕазаҕтыҗ педагог-демократы Ыбырай Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ кҡзҕарасы мен ҕызметіне ҙлкен 

наҕты материал арҕылы талдау берілген. Автор Ы.Алтынсаринніҗ демократиялыҕ кҡзҕарастарыныҗ 

ҕалыптасуына ыҕпал еткен ҟлеуметтік-экономикалыҕ жағдайға тоҕталып, педагог-ойшылдыҗ 

Ҕазаҕстанда бастауыш білім мен техниканыҗ білім беру жҙйесін жасауға бастамашы болғаны 

айтылған. 

А.Ф.Эфировтыҗ ―Ибрай Алтынсарин‖ [2] атты кітабы ҕазаҕ халҕыныҗ қлы педагогы жҟне 

жазушысы Ыбырай Алтынсаринніҗ ҡмірі мен педагогикалыҕ ҕызметін оҕырмандарға таныстырады: 

Орынбордағы орыс-ҕазаҕ мектебінде оҕыған жылдары, ҡз бетінше жқмыс істей бастауы; Ыбырай 

Алтынсаринніҗ бастауыш мектепте мқғалім ретіндегі педагогикалыҕ ҕызметі; сонан соҗғы Торғай 

облысы мектептерініҗ инспекторы болғаны, Ы.Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ идеялары жҙйесініҗ 

маҗызы туралы сҡз болған. 

Ҕ.Жқмағқловтыҗ ―Ҕазаҕ халҕыныҗ қлы демократ-ағартушылары‖ [3] атты кітапшасыныҗ 

екінші тарауында Ы.Алтынсаринніҗ ағартушылыҕ ҕызметі; қлы педагогтар еҗбегімен таныстығы 

жҡніндегі деректер; оҕытушылар семинариясын, ҕолҡнер мектебін ашу жолындағы кҙресі; жазған 

кітаптары мен маҕалаларына шолу жасаған. 

Ы.Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ идеялары мен ағартушылыҕ ҕызметі туралы алғаш ҕазаҕ 

тілінде шыҕҕан 1950 жылғы Ҟ.Сыдыҕовтыҗ еҗбегі [4]. Осы еҗбек толыҕтырылып, 1969 жылы екінші 

рет жарыҕ кҡрді. Сол Ҟ.Сыдыҕовтыҗ «Ы.Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ пікірлері мен ағартушылыҕ 

ҕызметі» [5] атты монографиясы алғы сҡзден жҟне тҡмендегідей алты тарау мен тараушалардан 

тқрады: Ҕазаҕстанныҗ Ресейге ҕосылуыныҗ прогрессивтік рҡлі; Патша ҙкіметініҗ «ағартушылыҕ 

саясатыныҗ» тҙрлері; XIX ғасырдыҗ 60-жылдарындағы педагогикалыҕ кҡзҕарастар, оныҗ 

Ы.Алтынсаринге ҟсері; Осы дҟуірдегі ағартушылыҕ ҕозғалыстыҗ ҡкілдері; Ана тілі мен орыс тілі 

жҡніндегі педагогикалыҕ ой-пікірлер; Н.И.Ильминский, К.Д.Ушинскийдіҗ идеялары туралы; 

Алтынсарин – ҡлкедегі орыс-ҕазаҕ мектептерініҗ, бірінші халыҕтыҕ мектептердіҗ негізін салушы; 

Ыбырай Алтынсаринніҗ мектептегі оҕу жқмысы, оҕытылатын пҟндер, оҕу ҟдебиеттері жҟне педагог 

кадрлар ҟзірлеу жҡніндегі ойлары; Болыстыҕ , ауылдыҕ мектептер; Ҕазаҕ ҕыздарына арналған 

интернаттар; Ҕазаҕ балаларына арнаулы білім беру мҟселесі; Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ 

идеялары; В.В.Катаринскийге жазған хаты; Ҕазаҕ балаларына орыс тілін ҙйрету мҟселесі; 
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Методикалыҕ ҟдебиеттер, оҕу пҟндерін педагогикалыҕ талдау, оҕу жқмысын ҙйымдастыру, 

кітапхана жайы; Пҟндерді оҕыту; Тҟрбие жҟне оныҗ ҟдістері; Алтынсаринніҗ ағартушылыҕ 

жолдары; Орыс графикасы негізіндегі алфавитті тқҗғыш ҕолдануы; Орыс тілін ҙйретудіҗ 

методикалыҕ нқсҕаулары; Орыс-ҕазаҕ мектептерініҗ Алтынсариннен кейінгі халі; Реакцияныҗ 

зардабы; Ауыл меткептері; Мқғалімдер семинариялары; Большевиктер партиясыныҗ халыҕ ағарту 

жҟне қлттыҕ мектеп жолындағы кҙресі; Алтынсарин-педагог, оныҗ ҕазаҕ педагогикасындағы орны. 

М.Аҕажановтыҗ ―Ҕазаҕ ағартушылары‖ [6] кітабыныҗ ҙшінші тарауында Ы.Алтынсаринніҗ 

ҡскен ортасы туралы; ҕазаҕ сахарасындағы мектептердіҗ жай-кҙйі; Сол кездегі орыс 

педагогикасыныҗ бағыты; В.В.Григорьев еҗбектерініҗ шығыстану саласындағы мҟні; Алдыҗғы 

ҕатарлы орыс революцияшыл-демократтарыныҗ ҙлгілі педагогикалыҕ еҗбектерініҗ Ы.Алтынсаринге 

ыҕпалы; Н.М.Ильминский мен Ы.Алтынсаринніҗ араҕатынасы, идеялыҕ кҡзҕарастары туралы; 

Ы.Алтынсарин мектебініҗ программасы; Ы.Алтынсаринніҗ оҕу-ағарту саласындағы 

қйымдастырушылыҕ ҕызметі баяндалған.  

Ағартушы-қстаз ҕызметін талдауға келесі еҗбек – ―Ыбырай Алтынсарин – ағартушы-педагог‖ 

[7] кітапшасы. Автор Т.Шойынбаев мқнда ҕазаҕ халҕыныҗ қлы орыс халҕымен достығыныҗ мҟніне, 

Ыбырай Алтынсаринніҗ ағартушы-педагогтік тқлғасына, оныҗ аҕындығы мен жазушылығыныҗ 

педагогикалыҕ маҕсатҕа ҕызмет етуіне, сондай-аҕ қлттыҕ мектеп ашу ісіне ҟзірлігі, орыс 

педагогтарынан ҙйрену жолы, 1864 жылы 6 ҕаҗтарда ашылған тқҗғыш мектеп хаҕінда, мектепте 

ҕазаҕ тілі ҙшін орыс алфавитін ҕолданылғандығы, «Ҕазаҕ хрестоматиясы» жҟне «Ҕазаҕтарға орыс 

тілін ҙйретудіҗ бастауыш ҕқралы» атты кітаптарыныҗ мҟніне, ҕазаҕ ҕыздарына арналған тқҗғыш 

мектептіҗ ашылуы мен жастарды оҕыту, тҟрбиелеу туралы ойларыныҗ маҗыздылығына, мқғалім 

ҕызметін бағалауына, отырыҕшылыҕ жҟне еҗбек туралы ойларына тоҕталып, ҡз тқжырымдарын 

жасайды. 

Ҟ.Дербісҟлинніҗ ―Ыбырай Алтынсарин‖ [8] монографиясы кіріспе, алты бҡлім мен 

ҕорытындыдан тқрады. Кіріспеде Ы.Алтынсаринніҗ ҡмірінен мҟліметтер беріліп, бірінші бҡлімде 

Алтынсарин еҗбектерініҗ зерттелу тарихы, педагогикалыҕ шығармаларын зерттеу, жариялану 

тарихына басйланысты мҟліметтер мен пікірлерге арналған; ҙшінші бҡлімде Ы.Алтынсарин – 

ағартушы, оныҗ ағартушылыҕ ҕызметініҗ ҕалыптасуы; тҡртінші бҡлімде Ыбырайдыҗ ―Ҕазаҕ 

хрестоматиясы‖ оҕулығыныҗ ерекшелігі, маҕсаты жҟне маҗызы; орыс алфавитініҗ мҟні; бесінші 

бҡлімде Ыбырайдыҗ жазушылыҕ ҕызметініҗ педагогикалыҕ маҕсатымен ҙндестігі, шығармаларыныҗ 

тҟрбиелік мҟні, алтыншы бҡлімде Ыбырайдыҗ аударма саласындағы еҗбектері, олардыҗ 

ерекшеліктері; жетінші бҡлімде Ыбырайдыҗ публистика саласындағы еҗбектері, хаттары, 

этнографиялыҕ таҕырыптағы зерттеу маҕалалары жҟне газеттегі маҕалалары, олардыҗ тҟрбиелік 

мҟндері ашылып кҡрсетілген. 

Ҕ.Жарыҕбаевтыҗ ―Ҕазаҕ ағартушылары жастар тҟрбиесі туралы‖ [9] атты еҗбегініҗ екінші 

бҡлімінде Ы.Алтынсаринніҗ философиялыҕ, саяси-ҟлеуметтік кҡзҕарасы, оныҗ қлттыҕ мектеп ашу, 

программалар жасау жҟне оҕулыҕтар жасаудағы рҡлі; орыс халҕыныҗ оҕу жҙйесі тҟжірибесін 

пайдалануы; орыс тілін меҗгерудегі маҕсат туралы; оҕу-тҟрбие процесініҗ басты міндеттері, тҟрбие 

маҕсатындағы еҗбектері; Ы.Алтынсаринныҗ жанқя тҟрбиесі, ана тҟрбиесі жайындағы пікірлері сҡз 

болған. 

Т.Т.Тҟжібаевтыҗ ―Педагогическая мысль в Казахстане во второй половине XIX века‖ [10] атты 

монографиясыныҗ ―Ҕазаҕ ағартушыларыныҗ педагогикалыҕ идеялары‖ атты екінші тарауында 

Ы.Алтынсаринніҗ ҕоғамдыҕ-педагогикалыҕ ҕызметі мен педагогикалыҕ идеяларын былай 

тқжырымдаған: Ыбырай Алтынсарин – бірінші ҕазаҕтыҗ кҡрнекті педагог-ағартушысы. Ол 

Ҕазаҕстанныҗ Ресейге ҕосылуы – Ҕазаҕстанныҗ экономикасы мен мҟдениетініҗ дамуыныҗ 

прогрессивтік дамуын идеялыҕ жағынан ҕолдады. Сондай-аҕ Ыбырайдыҗ ―Ҕазаҕ хрестоматиясы‖ 

жҟне ―Ҕазаҕтарға орыс тілін ҙйретудіҗ бастауыш ҕқралы‖ оҕу ҕқралдарындағы тҟлім-тҟрбиелік 

идеяларын оларды талдай отырып, ашып кҡрсеткен. 

Ҟ.І.Сембаевтыҗ ―Ҕазаҕ совет мектебініҗ тарихы‖ [11] монографиясыныҗ ―Россиядағы 

революциядан бқрынғы ҕазаҕ мектебі‖ атты бірінші тарауында Ы.Алтынсаринніҗ ағартушылыҕ 

кҡзҕарасы туралы автор: ―Ы.Алтынсарин аса кҡрнекті педагог, ағартушы ҕайраткер болды. Ол ҡзініҗ 

бҙкіл ҡмірін ҕазаҕ халҕы арасында ҡнер-білім тарату, оны алдыҗғы ҕуатты орыс мҟдениетіне 

жаҕындату, орыс халҕымен достыҕты кҙшейту жолына арнады‖ деп ҕорытындылаған. 

Ҕ.Б.Бержановтыҗ ―Оҕу ағартудағы халыҕтар достығы‖ [12] атты монографиясыныҗ екінші 

бҡлімінде Ы.Алтынсаринніҗ оҕу-ағарту саласындағы ҕызметі туралы автор: ―Ыбырай Алтынсарин 

жастарды ҡнер-білімге, мҟдениетке ҙндеуде ҡзінен кейінгі қрпаҕҕа сарҕылмас мол мқра ҕалдырды. 
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Ыбырай Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ мқралары қлттыҕ педагогика ғылымыныҗ алтын ҕорына 

ҕосылған елеулі ҙлес болып табылады‖ деген сҡзі ҡте орынды баға. 

С.Ҟсіповтыҗ «Ыбырай Алтынсарин – қлы ағартушы» [13] кітапшасында Ыбырайдыҗ ҕазаҕ 

даласында мектептер ашуы, оған жергілікті жҟне патша ҟкімдерініҗ ҕарсылыҕтары, мектептер 

ашудағы ҕиыншылҕтары туралы, оныҗ жазған хаттарыныҗ мазмқны, Ыбырайдыҗ «Ҕазаҕ 

хрестоматиясы» еҗбегініҗ жарыҕҕа шығуы, Торғай облысы мектептеріндегі инспекторлыҕ ҕызметі, 

Торғайда ҕазаҕ балаларына арналған тқҗғыш ҕолҡнер училищесін ашып, кҟсіптік білім берудіҗ 

негізін салғаны, ҕазаҕ даласында алғашҕы кітапханаларды ашҕаны, Ҕостанайда ауыл шаруашылыҕ 

мектебін ашуға ҡзіне ҟкесінен ҕалған 500 десятина жерді ҡсиет еткені, Ыбырай ҟҗгімелерініҗ 

ағартушылыҕ мазмқндары туралы баяндалып, ой-кҡзҕарастары талданған. 

Ҕ.Б.Жарыҕбаев пен С.Ҕалиевтіҗ ―Ы.Алтынсаринніҗ тҟлім-тҟрбиелік мқралары‖ [14] атты 

кітапшасында қлы ағартушы-педагогтыҗ «Ҕазаҕ хрестоматиясы», «Ҕазаҕтарға орыс тілін ҙйретудіҗ 

бастауыш ҕқралы» еҗбектеріндегі психологиялыҕ жҟне педагогикалыҕ ой-пікірлері ҡзара 

байланысты ҕарастырылған. Сондай-аҕ еҗбекте Ҕ.Жарыҕбаев Ы.Алтынсарин мқрасыныҗ зерттелу 

жайы туралы тқҗғыш сҡз етіп, оныҗ болашаҕта зерттеу бағыттарын кҡрсете келіп мынадай 

ҕорытынды айтҕан: ―Оныҗ педагогикалыҕ асыл мқраларын ҟр ҕырынан саралап зерттеу алда да 

атҕарыла бермек‖. 

Ҟ.Ламашевтіҗ ―Ыбырай Алтынсарин‖ [15] атты еҗбегінде ағартушы-педагогтыҗ ҡмірі мен 

ҕызметініҗ негізгі кезеҗдері, оныҗ дҟуіріне шолу; Ы.Алтынсарин – педагог, халыҕ ағарту ісініҗ 

қйымдастырушы; білім мен тҟрбие берудегі Ыбырайдыҗ алға ҕойған маҕсаттары; Ыбырай 

Алтынсарин – жазушы, аҕын, аудармашы, публицист, этнограф; оныҗ этикалыҕ кҡзҕарастары; дін 

туралы пікірлері; Ыбырай шығармаларыныҗ тілі, оныҗ кҡркем ҟдебиетте жҟне ҡнердегі бейнесі; 

Ы.Алтынсарин мқраларыныҗ зерттелу тарихы (1876-1988 жж.) жҟне ол оҕыған мектептіҗ 

тарихыбаяндалған.  

Ж.Т.Елемесова, А.Р.Ахманов жҟне Б.А.Марданованыҗ ―Ғқлама ағартушы-ғалым‖ [16] атты 

еҗбегінде ағартушы қстаздыҗ ғалым, жазушы, этнограф, ҕоғам ҕайраткері ретіндегі жқмыстарына 

жаҗаша мазмқнда шолу берілген. Ғқлама ғалымныҗ туған халҕыныҗ ҕамы мен ҟлеуметтік даму 

тқрғысында сіҗірген еҗбектерініҗ заманындағы ҕазаҕ зиялыларымен ҙндестігі баяндалған. Бқл 

еҗбектіҗ тағы бір ҕқндылығы Ы.Алтынсарин заманын жан-жаҕты сипаттай келе, ол туралы 

ҟдебиеттер, мерзімді басылымдардағы маҕалалар тізімі берілген. 

М.Жармқхамедовтыҗ ҕқрастыруымен 1991 жылы шыҕҕан ―Ыбырай Алтынсарин тағлымы‖ [17] 

атты жинаҕҕа ҕазаҕтыҗ қлы ағартушысы Ы.Алтынсаринніҗ ҡз қлтыныҗ болашағын ойлап, кҡп 

ҕиындыҕпен мектеп ашуы, барша ҕазаҕ балаларын білімге шаҕыруы, оларды оҕыту, инспекторлыҕ 

ҕызметте болуы, сондай-аҕ туыстары, замандастарыныҗ жҟне ҕазаҕ ғалымдарыныҗ ол жайында 

жазып ҕалдырған естеліктері мен ҟдеби-сын маҕалалар топтастырылып, мазмқндалған. Онда Ыбырай 

- ҕоғам ҕайраткері; Ыбырай – ағартушы-қстаз; Ыбырай – аҕын, жазушы, ғалым, ол туралы естеліктер 

мен оныҗ хаттары ғылыми-педагогикалыҕ, ҟсіресе тҟлім-тҟрбиелік тқрғыда баяндалғанымен ҕқнды 

екені айтылған. 

Г.М.Храпченков пен В.Г.Храпченковтыҗ ―История школы и педагогической мысли 

Казахстана‖ [18] атты ҕқралыныҗ ―Революцияға дейінгі Ҕазаҕстанда педагогикалыҕ ойдыҗ дамуы‖ 

тарауында Ы.Алтынсаринніҗ ҕысҕаша ҡмірбаяны, дҙниеге кҡзҕарасыныҗ ҕалыптасуы, оныҗ орыс-

ҕазаҕ мектептерін ашуы, кҟсіби білім беретін оҕу орындарын ашуы, осылайша оныҗ мектептік білім 

беру жҙйесін жасағаны, Ыбырайдыҗ ―Ҕазаҕ хрестоматиясы‖, ―Мактубат‖, ―Шариат ислам‖, 

―Ҕазаҕтарға орыс тілін ҙйретудіҗ бастауыш ҕқралы‖ оҕу ҕқралдарыныҗ маҗызы ҕысҕаша болса да 

сҡз болған. 

Н.С.Ҟлҕожаеваныҗ «Ыбырай, Абай, Шҟкҟрімніҗ имандылыҕ идеялары» [19] атты оҕу 

ҕқралында Ыбырай, Абай, Шҟкҟрімніҗ имандылыҕ идеяларыныҗ дамуына ҕосҕан ҙлесін сҡз ете 

отырып, идеяныҗ шығу генезисін айҕындайды. 

Ҕқралдыҗ бірінші тарауы «XIX ғасырдыҗ екінші жартысында имандыыҕ идеяларыныҗ дамуы» 

деп аталып, онда ҕазіргі ҟлеуметтік-экономикалыҕ жағдайда имандылыҕ идеялардыҗ ғылыми-

педагогикалыҕ ҟдебиеттерде зерттелу деҗгейі, имандылыҕ идеясыныҗ генезисі, имандылыҕ қғымына 

Ыбырай Алтынсаринныҗ кҡзҕарасы жҟне Шҟкҟрімніҗ имандылыҕ туралы ой-пікірлері баяндалған. 

«XIX ғасырдыҗ екінші жартысында ағартушылар мқраларындағы имандылыҕ идеяларды 

мектептерде пайдалану жолдары» атты тарауда бҙгінгі Республика мектептерінде ағартушылардыҗ 

имандылыҕ идеяларын пайдалану тҟжірибесі, олардыҗ мқраларындағы имандылыҕ идеяларды 

мектеп тҟжірибелерінде пайдалану формалары мен ҟдістері жҟне сол идеяларды оҕу-тҟрбие 

процесінде мқғалімдерге, жеткіншек – оҕушыларға меҗгерту жолдары ҟдістемелік негізде жҙйеленіп, 
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ҕарастырылған. Сондай-аҕ, онда Ы.Алтынсаринніҗ тҟлімдік мқралары ҕазаҕ этнопедагогикасы 

жҡніндегі ой-пікірлеріне тоҕталған.  

Ҕ.Р.Ҕалкееваныҗ «Учебники И.Алтынсарина» [20] атты оҕу-ҟдістемелік ҕқралыныҗ бірінші 

тарауында Ы.Алтынсаринніҗ оҕулыҕтарыныҗ ҟдістемелік-тарихи жҟне ғылыми-педагогикалыҕ 

алғышарттары туралы баяндалса, екінші таруында Ы.Алтынсаринніҗ оҕулыҕтарыныҗ ҕқрылымы, 

мазмқны жҟне ғылыми-педагогикалыҕ негіздері жасалынған. 

Б.Иманбекова «Ҕазаҕстандағы педагогикалыҕ ойлар мен білім беру тарихы» [21] атты оҕу 

ҕқралында Ы.Алтынсаринніҗ мқрасыныҗ зерттелуі замандастарыныҗ естеліктері, тарихшылар, 

филологтар, психологтар, философтар, экономистер, педагогтар еҗбектеріне талдау жасау арҕылы 

аныҕталған. 

С.Ҕ.Ҟбілдинаныҗ «Ҕазаҕстанда оҕушыларға этномҟдени білім берудіҗ ҕалыптасуы мен дамуы» 

[22] атты монографиясында мектеп оҕушыларына этномҟдени білім берудіҗ теориялыҕ-ҟдіснамалыҕ 

ҕағидалары мен тқжырымдары талданып тарихи-мазмқндыҕ жағы толыҕтырылған. Монографияныҗ 

«Ҕазаҕтыҗ қлы ағартушыларыныҗ тҟлімгерлік еҗбектері – Ҕазаҕстанда білім берудіҗ бастауы» 

тарауында «Қлы ағартушы ҕазаҕ жастарын оҕуға шаҕырумен ҕатар, адамгершілікке, достыҕҕа, 

еҗбекке, тапҕырлыҕҕа, халҕына адал ҕызмет етуге, яғни адам деген ардаҕты есімді аҕтай алатын кісі 

болып шығарған ҙндеуі жҟне жастарға бала кезінен бастап дқрыс тҟрбие бергенде ғана бқл 

міндеттерді іске асыруға болатындығын ол жаҕсы қғынды. 

А.Қ.Сужикованыҗ ҕқрастыруымен шыҕҕан «Ыбырай Алтынсарин. Ҡнер-білім бар жқрттар» 

[23] атты жинаҕта Ы.Алтынсаринніҗ ҡмірі, дҙниеге кҡзҕарасыныҗ ҕалыптасуы, оған ыҕпал еткен 

ортасы, туған-туыстары, орыс ғалымдары; Алтынсаринніҗ ағартушылыҕ-педагогикалыҕ ҕызметі, 

оныҗ шығармашылыҕ ҕызметі; ҡлеҗдері, олардыҗ тҟлім-тҟрбиелік мҟні ашылып, кҡрсетілген. 

Ҕ.Бҡлеев пен Ж.Саурыҕованыҗ «Ҕазаҕ халҕы тарихи тқлғаларыныҗ педагогикалыҕ мқралары» 

[24] атты оҕу ҕқралында авторлар Ы.Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ идеялары мен ағартушылыҕ 

ҕызметі туралы ғалым-педагогтар Ҟ.Сыдыҕовтыҗ, Т.Тҟжібаевтыҗ, Ҕ.Жарыҕбаевтыҗ, 

Ҕ.Жқмағқловтыҗ, т.б. ғалым-педагогтардыҗ еҗбектеріне мазмқндыҕ талдаулар берілген.  

Ҕ.Ҕ.Ҕқнантаева мен С.А.Қзаҕбаеваныҗ «Ҕазаҕ ағартушылары халыҕтыҕ педагогиканыҗ 

балалар мен жастардыҗ эстетикалыҕ тҟрбиесіндегі маҗызы туралы» атты кҡмекші оҕу ҕқралында 

Ы.Алтынсаринніҗ эстетикалыҕ тҟрбиеге байланысты кҡптеген ҕқнды пікірлер айтҕанын оныҗ 

шығармаларына талдау жасау отырып, кҡрсеткен [25]. 

А.А.Бейсенбаева мен Ҕ.Т.Ҟтемованыҗ «Ҕазаҕстандағы  педагогикалыҕ ой-пікірлердіҗ 

ҕалыптасуы» [26] атты оҕу ҕқралында «Ҕазаҕ ағартушылары мқраларындағы педагогикалыҕ 

ойлардыҗ дамуы» тарауында Ы.Алтынсаринніҗ хаттарына, олардыҗ ағартушылыҕ маҗызына, 

психологиялыҕ жҟне ҟдістемелік пікірлеріне тоҕталып, Ы.Алтынсарин ―Аса талантты педагог, 

ағартушы, дарынды жазушы, тамаша аҕын, жалынды публицист, кҡрнекті ҕоғам ҕайраткері‖ болғаны 

айтлыған. 

Г.Р.Бахтиярованыҗ «Ҕазаҕ халҕыныҗ педагогикалыҕ мҟдениті» атты кҡлемді оҕу ҕқралыныҗ 

ҕазаҕ халҕыныҗ дҟстҙрлі педагогикалыҕ мҟдениеті – Ы.Алтынсарин шығармашылығыныҗ арҕауы 

болғанын оныҗ еҗбектеріне талдау жасай отырып ―Ы.Алтынсаринніҗ шығармашылығы мен 

ағартушылыҕ ҕызметіндегі халыҕтыҕ принципті қстанғандығы оҕу-тҟрбие процесінде халыҕтыҕ 

ауызекі шығармашылығын, ҟн-кҙйлерін, қлттыҕ ойындарын, дҟстҙрлерді, ҕол ҡнерді пайдалану 

тҟжірибесінен, ана тіліне, салт-дҟстҙрлерге деген кҡзҕарасы мен ҕазаҕ шежіресі мен діни ілімдер 

туралы пікірлерінен кҡрінеді‖ деп, тамаша ҕорытынды жасаған [27]. 

Ағартушы-педагогтыҗ туғанына 125-170 жылдығына арналған тҙрлі іс-шаралар, педагогикалыҕ 

оҕулар, ғылыми-практикалыҕ республикалыҕ конференцияларды тқраҕты ҡткізу елімізде дҟстҙрге 

айналған. Олардыҗ материалдары арнайы жинаҕтар болып жарыҕ кҡруде. Мысалы, 1991 жылы 

Ы.Алтынсаринніҗ туғанына 150 жыл толуына орай Алматыда «Ы.Алтынсаринніҗ тҟлім-тҟрбиелік 

мқрасы жҟне ҕазіргі мектеп мҟселелері» [28] атты республикалыҕ ғылыми-практикалыҕ 

конференцияныҗ материалдары арнайы жинаҕ болып шыҕты. Онда Ы.Алтынсаринніҗ тҟлім-

тҟрбиелік мқрасын іскерлікпен пайдалану жолдары, ҕазаҕ мектебініҗ дамуыныҗ кҡкейкесті мҟселері 

егжей-тегжейлі сҡз болды, педагогика ғылымдарын ҡркендету хаҕында ҕқнды ой-пікірлер мен 

қсыныстар жасалынған. Сондай-аҕ Шымкент педагогикалыҕ облыстыҕ ҕоғамы «Ы.Алтынсаринніҗ 

туғанына 150 жыл толуына арналған ғылыми-практикалыҕ конференциясыныҗ материалдарын» [29] 

жеке жинаҕ етіп шығарып, таратты. Онда Ы.Алтынсарин ҕазаҕ халҕыныҗ қлы ағартушысы, педагог, 

халыҕ ағарту ісініҗ қйымдастырушысы, ҕазаҕ мектептеріне арналған оҕулыҕтардыҗ авторы, 

Ы.Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ мқраларын студенттерге оҕытудыҗ ҟдістері, Ыбырай ҕазаҕ 
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халҕыныҗ қлы ағартушысы, Ы.Алтынсарин жҟне ҕазіргі ҕазаҕ мектептері туралы кҡкейкесті 

мҟселелер жинаҕталған. 

Сондай-аҕ, ҕазаҕстандыҕ мерзімді баспасҡз беттерінде жҟне педагогикалыҕ оҕу-ҕқралдарында 

1939-2021 жылдары Ыбырайдыҗ педагогикалыҕ мқрасы бойынша 250-ден аса маҕалалар шыҕҕаны 

белгілі болды. Сонымен ҕатар, шетелдік ғалымдар: орыс ғалым-педагогтары А. Е. Алекторов, 

Н.И.Ильминский, Н.А.Константинов, Е.Н.Мединский, М.Ф.Шабаева, Е.Р.Артаманов; америкалыҕ 

ғалым Эдворд Аллуорт; тҙркиялыҕ ғалымдар Валиди Туған, Экран Аян, Э. Кара; монғолиялыҕ ҕазаҕ 

ғалым-педагогы Ҟ. Ашай; ҡзбек ғалым-педагогтары К. А. Ташмурадова мен М.У. Сагдиева; минскілік 

ғалым-педагогтар М.А. Станшиц, Н.К.Катович, т.б. Ыбырай Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ мқрасын 

зерттеп бірнеше педагогикалыҕ маҕалалар шығарғанын аныҕтадыҕ [30]. 

Сонымен, жоғарыда талданған еҗбектердіҗ негізінде қлы ағартушы-педагог Ы.Алтынсарин 

ҕазаҕ педагогикасыныҗ жалпы негіздерін, тҟрбие теориясы, оҕыту теориясы мен педагогикалыҕ 

менеджмент мҟселелерін ҕалыптастыру мен дамытуда аса ҕомаҕты ҙлес ҕосҕандыҕтан, ол – «ҕазаҕ 

педагогикасы ғылымыныҗ негізін ҕалаушы», яғни «ҕазаҕ педагогикасыныҗ атасы». Сондыҕтан осы 

ҙлесті болашаҕта жаҗа тқрпатты педагогтар дайындауда жҟне жас қрпаҕ пен жастарға қлттыҕ тҟрбие 

беруде кеҗінен пайдалану ҕажет деп санаймыз. Ол ҙшін педагог мамандар дайындайтын оҕу 

орындарында «Ыбырайтану» элективті курсын ендіріп, оҕыту керек. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ПУБЛИЦИСТИКАСЫНДАҒЫ 

 ӚЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

 

БАЕШОВА Б.Ш. 

 Ҕ.А.Ясауи атындағы ҕазаҕ-тҙрік университетініҗ доцент м.а., ф.ғ.к. 

Ҕазаҕстан Республикасы,  Тҙркістан ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматриваются особенности публицистики просветителя, писателя Ыбырая 

Алтынсарина. Анализируются труды И. Алтынсарина, опубликованныев первых казахских изданиях. 

Summary. The article discusses the features of the journalism of the educator, writer Ybyray 

Altynsarin. The works of I. Altynsarin published in the first Kazakh editions are analyzed. 

 

Ҕазаҕ баспасҡзініҗ алғашҕы ҕарлығаштары 1870 жылы жарыҕ кҡрген  «Тҙркістан уалаятыныҗ 

газетінен»,  1888 жылы шыҕҕан «Дала уалаятыныҗ газетінен» бастау алғаны мҟлім. Аталған 

басылымдарда сол кезеҗдегі ҕазаҕтыҗ тқрмыс тіршілігінен хабар беретін жарияланымдар жиі жарыҕ 

кҡріп тқрды. Ресей империясыныҗ  шеҗберіндегі  ҡзге де халыҕтармен ҕазаҕтардыҗ да тқрмыс-

тіршілігіне, салт-дҟстҙріне сол тқста жарыҕ кҡрген маҕалалар айтарлыҕтай ҡзгерістер ҟкеле бастады. 

Тқҗғыш ҕазаҕ басылымдарыхалҕымыздыҗ қлттыҕ сипаты мен мҟденитініҗ жалпы эволюциялыҕ  

дамуына ҟсер етпей ҕойған жоҕ. Осы алғашҕы басылымдарда кҡптеген ҕазаҕ зиялыларымен ҕатар 

Ыбырай Алтынсаринніҗ депублицистикалары жариялана бастады. Ағартушы, ғалым  ҡзініҗ 

кҡзҕарастары арҕылы қлттыҕ сана-сезімніҗ қшҕындарын ҟдебиет пен журналистиканыҗ  ҟлеуметтік  

рҡліне сҙйене  отырып таныта білді, барынша ҕазаҕ аудиториясына ҟсер етті. Ыбырай Алтынсарин 

сол кездегі орыстыҗ демократиялыҕ журналист-жазушыларыныҗ, ҕаламгерлердіҗ 

шығармашылыҕтарымен, «Отечественные записки», «Современник» журналдарыныҗ ҕызметімен  

бір ҕатарда тқрып, ерекше айшыҕталды. Орыстыҗ ҕаламы қшҕыр жазушыларымен иыҕ тіресе 

теҗесті. Мҟселен,  сол тқста Ыбырай Алтынсарин мен И.И.Евфимовский-Мировицкийдіҗ  

арасындағы достыҕ байланысты атауға болады. Екі ҕаламгер арасындағы рухани сабаҕтастыҕтыҗ 

жарҕын ҙлгісі тарих параҕтарында ҕалды. 

Ы.Алтынсаринніҗ публицистикасы сан-ҕырлы, пікірталасҕа негізделген, ҕазаҕ халҕыныҗ 

жарҕын болашағына сара жол салар ойлы болды. Басылым беттерінде ҕазаҕтыҗ тқрмыс-тіршілігі, 

ҟдеп-ғқрпы мен мҟдениетін, саналы ҡмірін насихаттайтын материалдар орын алды.  Ыбырай ҕазаҕ 

даласында бқрын болмаған ҕазаҕ демократиялыҕ публицистикасыныҗ негізін ҕалады. Кҡптеген 

ҟлеуметтік-ҕоғамдыҕ мҟселелерге пікір білдіріп, толғаҕты ойлар ҕозғады.   

Сол тқстағы ҕазаҕ публицистикасыныҗ негізі мен ҡзіндік ерекшелігі Ы.Алтынсаринніҗ 

эпистолярлыҕ шығармашылығы арҕылы кҡрінді.  Ы.Алтынсаринніҗ орыс ҕоғам 

ҕайраткерлеріне,зерттеушілері мен аҕын-жазушыларына жолдаған хаттары жекешелік сипатына 

ҕарамастан халыҕтыҗ мқҗ-мқҕтажымен байланысып жатты,ҕазаҕ ҕоғамдыҕ ойыныҗ маҗызды 

ҕқжаттарына айналып,жалынды публицистикалыҕ стильмен ерекшеленді. 
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Ы.Алтынсарин 1862 жылғы ҕаҗтар айында жазған хаттарыныҗ бірінде ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ 

сипаты жҡнінде былайша толғанады: «Ҕырғыздар (ҕазаҕтар-автортҙсінігі) ҕарапайым халыҕ,алайда 

біз осы ҕарапайымдылыҕтыҗ ҡзінен кҡп ҕайырылымдыҕты таба аламыз... Ҕырғыз 

аҕылды,ҕабілетті,дегенмен білімсіз халыҕ». 

Ы.Алтынсаринніҗ шығармашылыҕ мқрасында эпистолярлыҕ жанр ҙлкен орын 

алады.Публицистіҗ таҗдамалы шығармаларыныҗ кітабына тоҕсанға жуыҕ хаттары берілген.Ыбырай 

Алтынсарин хаттарыныҗ ҕқндылығы сонда,бқл жазбалар туған халҕыныҗ ҕоғамдыҕ тқрмыс-

тіршілігініҗ ҡзекті мҟселелерімен,ағартушылыҕ идеяларымен ҡріледі.Сол кездегі ҕым-ҕуыт ҡмір, 

ҕазаҕтыҗ мқҗ-мқҕтажы Ыбырай жазбалары арҕылы ҕоғамдыҕ резонансҕа айналды. Жазбалар 

кейіннен қзаҕ жылдар бойы ҕазаҕ қлттыҕ публицистикасыныҗ басты назарында болған ҡзекті 

мҟселелер кҡрініс тапҕан болатын. 

Ыбырай Алтынсаринніҗ публицистік мқрасында этнографиялыҕ этюдтердіҗ кҡрнекті орын 

алатындығы аҕиҕат. Ҡнегелі ҡмірініҗ ҟр жылдарында тҙрлі формаларда   жазылған  публицистикасы 

ҕазаҕ халҕыныҗ  сол тқстағы дҟстҙрініҗ, тқрмыс-салтыныҗ, таным-тіршілігініҗ ерекшеліктерін 

ғылыми-этнографиялыҕ тқрғыда ғана сипаттаған жоҕ. Оныҗ туындылары публицистік  шабытпен 

бейнелеудіҗ ҙлгісі болып айҕындалады.  

Ҕаламгердіҗ жазбалары «Оренбургский листок» газетінде ҕызмет атҕарып жҙргенде жарҕырай 

кҡрінді. 1873 жылдан бастап жарыҕҕа шыҕҕан  бқл басылым жергілікті ҡлкеніҗ жекеменшік 

басылымы болып табылатын. Бқл апталыҕ газетте ҡлкедегі ҕазаҕтар мен   басҕа да халыҕтардыҗ 

тқрмыс-тіршілігінен жиі хабар-ошар беріліп отырды. Газеттіҗ қйымдастырушысы жҟне шығарушы 

редакторы Петербург университетін бітірген тҙлек, ҡзініҗ жаҕын досы И.И.Евфимовский-

Мировицкий еді. Газет бетерінде Ыбырай Алтынсаринніҗ публицистикасы жиі жарияланып тқрды. 

Ҕаламгер газеттіҗ ҡркендеуіне мол тҟжірибесі негізінде ҡзіндік ҙлесін де ҕосты. Оныҗ 

публицистикалары оҕырмандарыныҗ назарына ілініп, ҕоғамдыҕ пікір туғызды. Сол кезеҗде Ыбырай 

публицистикасы ҟдеби  ҕқбылысҕа айналды. Туған халҕыныҗ ҡмір тарихын тереҗ білу, еліне деген 

патриоттыҕ сезімніҗ жалындары, жалпы ҕазаҕ халҕына ҕатысты барлыҕ мҟліметтердіҗ басылым 

бетінде кҡрініс табуы аудиторияныҗ кеҗеюіне ҟсер етті. Ҕазаҕ халҕыныҗ салт-дҟстҙрі мен 

мҟдениетін екшеп, аса мағыналы тқжырымдармен насихаттауға орасан мҙмкіндік болды. Ыбырай 

жазбалары арҕылы жергілікті халыҕтыҗ ҡресін ҡсіріп, қлттыҕ ҕқндылыҕтарға деген маҕтаныш 

сезімдерін оята бастады.  

Сол кездегі патшалыҕ жҙйеніҗ отаршыл саясаты, ҕасіретті зардаптары ағартушы-публицисті де 

бей-жай ҕалдырмады. Ол ҡз халҕыныҗ жанайҕайына ҕқлаҕ тҙріп, ҕолдаушы бола білді. Елдіҗ жан 

кҙйзелісін тереҗ тҙсініп, қғына білді. Бқл тқжырымға 1880 жылғы 7 сҟуірде В.В.Катаринскийге 

жазған хаты дҟлел бола алады. «Жуырда мен «Орынбор листогіне» Торғай ҕазаҕтарыныҗ басына 

тҙскен апаттары туралы маҕала жібердім. Осы маҕаламда ҕазаҕ еліне орыс селендерін ҟкеліп, 

орнатпаҕ болған пікірлерге ҕарсы екенімді білдірдім. Бқл пікір, меніҗше, ешбір  аҕылға симайтын 

нҟрсе сияҕты. Егер істі дқрыс жҙргізе білмесе, онда айттым да ҕойдым, ҕазаҕтар – келешегі жаҕсы 

деп ҙміт кҙтіп отырған осы халыҕ  - тез ҕқрып кетеді, содан кейін бқл істі ешҕандай тҙзете алмайсыҗ. 

Осындай ерсі жобаларды естігенде салыҗ суға  кетеді. Сондыҕтан, ҕолайсыздау істеп отырғанымды 

біле тқрсам да ҡзімніҗ оған ҕарсы екенімді білдіруге бел байладым» /1/. 

М.Фетисовтыҗ 1961 жылы жарыҕ кҡрген «Зарождение казахской публицистики» деген 

кітабына ҕосымша ретінде Ыбырайдыҗ ҕазаҕ оҕырмандарына беймҟлім бес маҕаласы жарияланды. 

Бқлар «Оренбургский листок» газетіне жарияланған. Газетте жарыҕ кҡрген «Торғай облысыныҗ 

даласынан» деген маҕалада отаршыл ҟкімішіліктіҗ Торғай облысын таратып, басҕа губерния, 

облыстардыҗ біріне ҕосу туралы жобасына ҕарсы жазылған. Маҕалада ҕазаҕҕа егіншілікке 

жарамды,шабындығы  мен жайылымдылығы ҡнімді ҕқнарлы жерлерін ҡздеріне беру,ҕазаҕтыҗ ел 

болып, жқрт ҕатарына ҕосылуына жағдай жасау жҡнінде айтылады /2/. 

Ҕазаҕтыҗ жазба, ҟдеби-публицистикасыныҗ даму бағытын белгілеудегі Ыбырай 

Алтынсаринніҗ рҡлі мен орнын сҡз еткен тқста оныҗ араб-парсы тілдері мен орыс тіліне ҕатысын 

айҕындап алу ҕажет. Ыбырай Алтынсарин ҕазаҕ ҟдеби тіліне кірме сҡздерді, яғни араб-парсы 

элементтерін кеҗінен жҟне ҡнімді тҙрде енгізуді ҕолдамады. Дегенмен, жалпы араб-парсы сҡздерінен 

ҙзілді-кесілді бас тартты деуге болмайды. Себебі, ҕазаҕтыҗ сҡйлеу тілінде де, байырғы ҟдеби тілінде 

де араб-парсы сҡздері едҟуір ҕолданылып  келгендігін, олардыҗ кҡбініҗ ҕазаҕ тіліне сіҗіп кеткендігін 

ағартушы-ғалым жаҕсы тҙсінді. Сондыҕтан ол Н.И.Ильминскийге жазған бір хатында: «Меніҗше, 

ҕазаҕ жазбалары ҙшін осы тілдіҗ ҡзінде жоҕ сҡздердіҗ орнына парсы немесе араб сҡздерін алуға бо-

латын тҟрізді», – деген ойын білдіреді. Осы айтылған пікірлерге ҕарағанда, Ыбырай Алтынсарин 

араб-парсы сҡздерін екі жағдайда ғана ҕолдануды қсынады: бірі – ежелден еніп, ҕазаҕ тіліне сіҗісіп, 
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ҕолтума болып кеткен, ауызекі сҡйлеу тілінде ҟбден ҕалыптасҕан сҡздер тобы. Келесісі – ҕазаҕша 

баламасы жоҕ қғымдардыҗ араб-парсыша атаулары, яғни этимологиясы сол елден ҕалыптасҕан 

сҡздер. Екінші топҕа дінге, оҕу-ағартуға, ҟлеуметтік ҕоғам ҡміріне ҕатысты бірҕатар сҡздерді 

енгізуге болады. Ыбырайдыҗ жалпы оҕу орнын «медресе», мқғалімді «молда» деп атауы, «патса», 

«патсазада», «уҟзір» сияҕты ҟлеуметтік топтардыҗ атауын ҕолдануы, «ораза», «намаз», «иман», 

«дуа», «тауба», «жқмаҕ» тҟрізді сҡздерді келтіруі осы пікірді дҟлелдейді. Ал  жаҗа сҡз жасауда, 

дерексіз қғым атауларын атауда – барлығында Ыбырай араб-парсы сҡздеріне жҙгінбеуді 

насихаттайды.  

Ыбырай Алтынсарин жан-жаҕты тқлға, бастысы ҕазаҕ халҕыныҗ ағарту ісінде еткен еҗбегі 

еселі. Ҕалыҗ бқҕарасыныҗ сауатын ашып, кҡпшілікті оҕу-білімге тартуды ҡзіне ҕоғамдыҕ жҟне 

азаматтыҕ борышы мен ҕызметі ретінде таныды.  Ағартушы-ғалым ҡз тқсында орын алған діни 

сауаттылыҕты емес, азаматтыҕ оҕу-білімді ҕолдады, білімді ҕалыҗ жқртшылыҕҕа таныс халыҕ 

тілінде беруді міндет етіп ҕойды.  

Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕазаҕ тілін мен ҟдебиетін дамытудағы рҡлі оныҗ ағартушылыҕ 

ҕызметімен тікелей байланысты. Қлы қстаздыҗ ҟдеби шығармалары, ҟсіресе прозалыҕ туындылары 

оҕу кітабы ретінде арнайы жарыҕ кҡрген. Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕалам тербемеген саласы жоҕ. 

Ҟдебиеттегі барлыҕ жанрларда шығарма жазған ҕаламгер.  
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ӚЗБЕКСТАНДАҒЫ  ҔАЗАҔ  МЕКТЕПТЕРІНДЕ 

  Ы.АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҖ ОҔЫТЫЛУЫ   

 

ҔҚТТЫМҚРАТОВА Ы.А. 

Ҟжинияз атындағы Нҡкіс мемлекеттік педагогикалыҕ институтыныҗ доценті,  

филология ғылымдарыныҗ пҟлсапа докторы, Ҕараҕалпаҕстан Республикасы, Нҡкіс ҕ.  

 

Резюме. В этой статье рассматриваются вопросы, о том что произведения Ибрая Алтынсарина  

обучаются как воспитании учащихся в учебниках школе  и   в учебной программе  студентов  по 

специальности казахского языка и литературы высших учебных заведениях  в  Республики 

Узбекистана. 

Summary. This article discusses the issues that the works of Ibrai Altynsarin are taught as education 

of students in school textbooks and in the curricum of students in the specialty of the Kazakh language and 

literature of higher educational institutions in the Respublic of  Uzbekistan. 

 

Ыбырай  Алтынсарин – ҡз халҕына білім беріп, оларды мҟдениетті ел ҕатарына ҕосуды арман 

еткен, мектептер ашып, бала оҕытҕан қлағатты қстаз.Ҡзініҗ бар  ҡмірін оҕу–ағарту саласына  арнаған 

кеҗ тынысты  кемел адам болумен бірге,  тамаша  аҕын,ҟрі аудармашы.Ыбырай Алтынсарин-ҕазаҕ 

балаларына арнап тқҗғыш мектептер ашумен бірге,алғаш рет «Ҕазаҕ хрестоматиясы» атты оҕулыҕ 

жазған аса талантты ғалым. Бала оҕыту жқмысымен кеҗінен шқғылданумен ҕатар, тҟлімдік-тҟрбиелік 

ҡлеҗдер жазған.Ол – балаларға арнап ҟр тҙрлі таҕырыпта кҡптеген ҡлеҗдер мен шағын ҟҗгімелер 

жазған жазушы. Ҟрі, орыс ҟдебиетінен балаларға арналған кҡркем шығармаларды аударып, 

жастардыҗ рухани дҙниесіне нҟр себуде де ҕыруар ҕызмет атҕарған. Сҡйтіп, кҡркем 

шығармаларыныҗ бҟрінде балаларға білім мен тҟлім-тҟрбие, ҙлгі-ҡнеге беруді басты маҕсат еткен. 

Сондыҕтан да, Ыбырай Алтынсаринді  «Ҕазаҕ балалар ҟдебиетініҗ атасы» деп, тілге аламыз. 

Аҕын ҡлеҗдерінде жастарды оҕуға, ҡнер, білімге шаҕырумен бірге, табиғаттыҗ тамаша кҡріністерін 

ҡзініҗ ҡлеҗдеріне арналы арҕау, ҡрісті ҡзек ете білген. Бҙгінгі таҗда Ы.Алтынсарин шығармалары 

барлыҕ Орта Азия мен Тҙркі мемлекеттерініҗ ҕазаҕ тілі жҙргізілетін мектептерініҗ ҟдебиет 
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оҕулыҕтарына енген. Соныҗ ішінде Ҕазаҕстан мен етене жаҕын, еҗ кҡрші отырған мемлекет 

Ҡзбекстанда да бқл жағдай сҙбелі орын алған.  

Ҡзбекстандағы  миллионға жуыҕ ҕазаҕтардыҗ тіл ерекшеліктері, ондағы аймаҕтыҕ 

ерекшеліктердіҗ молдығымен, ҟрі кҙрделілігімен кҡзге тҙседі. Бқлай деуге негізгі себеп біріншіден: 

бқл ҡлкеде ҕазаҕ тілінде білім  беретін бірнеше  мектептер бар. Республикамыздыҗ Жоғары 

Мҟжілісінен шығатын ҕазаҕ тіліндегі «Нқрлы жол» ҙнҕағазы бар, сондай-аҕ, журналдар, кітаптар, 

оҕулыҕтар  да  ҕазаҕ сыныптары ҙшін ҕазаҕ тілінде баспадан шығады. Радио, телевидениелерде де 

ҕазаҕ тілінде «Алтын аймаҕ», «Ата мекен» деген айдармен бағдарлама жҙргізілуде. Сонымен бірге 

бқл ҡлкедегі ҕазаҕ тілі біршама жҙйелі зерттеліп келеді. Бҙгінгі таҗда Ҡзбекстанда 367 ҕазаҕ мектебі 

бар, содан Ҕараҕалпаҕстан республикасында 157 ҕазаҕ тілі аралас оҕытылатын мектептер, 35 таза 

ҕазаҕ тілінде оҕытатын мектептер бар. Сол мектептердіҗ 5-11 сыныптарыныҗ ҟдебиет оҕулыҕтарына 

Ы.Алтынсарин шығармалары енген. Мысалы: Авторлары:  Ҕ.Сейданов, Г.Нишановалардыҗ 

авторлығындағы  5-сыныпҕа арналған оҕулыҕта Ыбырай Алтынсаринніҗ «Ҡзен» ҡлеҗі мен «Ҟке мен 

бала», «Атымтай Жомарт», «Баҕша ағаштары», «Ҡрмекші, ҕқмырсҕа, ҕарылғаш» сияҕты 

аудармалары мен ҟҗгімелері енген. 

Ал, Е.Абдувалитов, А.Бектаев, Д.Дҙйсебаева, С.Досымбетовалар авторлығындағы 6-сыныпҕа 

арналған оҕулыҕта  Ыбырай Алтынсаринніҗ ҡмірі мен творчествосы жҟне «Ҕыпшаҕ Сейітҕқл» 

ҟҗгімесі енген. 

Ҕ.Сейданов, С.Ҕирабаев, А.Бектаевтар авторлығындағы 10-сыныпҕа арналған оҕулыҕта «Ҙміт 

еткен кҡзімніҗ нқры – балам», «Кҡптен кҙткен іс, яғни қстаздыҕ»,«Ҕазаҕ хрестоматиясы», «Кел, 

балалар, оҕылыҕ!», «Таулардан ҡзен ағар сарҕыраған», «Еҗбекпен табылған дҟн тҟтті», «Мектеп 

инспекторы» сияҕты туындылары кірген. 

Бқдан басҕа, Ҕараҕалпаҕстанныҗ Еллікҕала ауданында ҕазіргі 31 санды орта мектеп 1987-2005  

жылдар аралығында Ы.Алтынсарин есімімен аталған. Мойнаҕ ауданындағы Ҟли ауылындағы 30 

санды мектеп те 1982-2009 жылдар аралығында Ыбырай атамыздыҗ есіміне ҕойылып, соҗ 17 мектеп 

деп ҡзгертілген.  

Ҡзбекстанда алты жоғары оҕу орнында «Ҕазаҕ тілі жҟне ҟдебиеті» тҟлімі бағдары бар. Атап 

айтсаҕ: Ҟжінияз атындағы Нҡкіс мемлекеттік педагогика институтында 1954 жылдан бері, Низами 

атындағы Ташкент мемлекеттік педагогика университетінде 1953 жылдан бері, Науайы мемлекеттік 

педагогика институтында 1991 жылдан бері, Сырдария облысы Гҙлстан мемлекеттік 

университетінде, Ҕараҕалпаҕ мемлекеттік университетінде 1994 жылдан бері,  Ташкент облысы 

Шыршыҕ мемлекеттік педагогика институтында 2019 жылдан бері ҕазаҕ тілі жҟне ҟлебиеті 

мамандарын дайындайды. Соҗғы Гҙлстан мемлекеттік университетінде, Ҕараҕалпаҕ мемлекеттік 

университетінде,Ташкент облысы Шыршыҕ мемлекеттік педагогика институтында  ҕазаҕ тілі жҟне 

ҟлебиеті мамандығы бойынша  магистратура бҡлімі ашылған.  

Осы жоғары оҕу орындарыныҗ ҙлгі бағдарламаларына да Ы.Алтынсарин туындылары кірген. 

Мысалы: бакалавр тҟлім бағдарыныҗ 2 курс 4 семестірінде ҡтілетін «Ҕазаҕ ҟдебиеті тарихы» пҟнініҗ 

жқмыс бағдарламасына Ы.Алтынсарин еҗбектері туралы 4 сағат берілген. «Ҕазаҕ ҟдеби тіл тарихы» 

пҟні бағдарламасында да 6 сағат берілген. 

Еліміздіҗ президенті Шавкат Мирзиѐевтіҗ жоғары білікті мамандарды жетістіруге арналған 

бастамасымен 2018 жылдан бастап, ҕырыҕ жылда бірінші рет  «Ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті» мамандығы 

бойынша ғылыми жқмыстар ҕорғауға жол ашылды. Бердаҕ атындағы ҔМУ жанындағы 10.00.05. 

«Азия хҟм Африка халыҕлары тілі мен ҟдебиеті» бағдары ішінен ашылған бқл кеҗесте, бҙгінгі кҙнге 

дейін 4 оҕытушымыз ғылыми жқмыстарын сҟтті ҕорғап шыҕты. Атап айтсаҕ : 2018 жылы 

Ы.Ҕқттымуратова «Ҕараҕалпаҕстанныҗ Ҕоҗырат ауданы ҕазаҕ говоры»; Г.Адилова «Ҕараҕалпаҕстан 

ҕазаҕтары тілі ҟдет-ғқрып лексикасыныҗ этномҟдени сипаты»; 2019 жылы Т.Тҡрткулбаева 

«Ҕараҕалпаҕстандағы ҕазаҕ аҕын-жыраулар поэзиясы»; 2021 жылы Б.Бекниязов 

«Ҕараҕалпаҕстандағы ҕазаҕтар тіліндегі сомантикалыҕ фразеологизмдердіҗ лингво-мҟдени анализі» 

деген таҕырыптарда филология ғылымдары бойынша фҟлсафа докторы ғылыми дҟрежесін алды. 

Бқдан басҕа да Низами атындағы ТМПУ доценті Е.Абдувалитов «Жалпы орта білім беретін 

мектептерде туысҕан халыҕтар ҟдебиетін салыстырмалы тҙрде оҕыту (ҡзбек, ҕазаҕ,ҕырғыз, 

ҕараҕалпаҕ жҟне тҙркмен тілдерінде оҕытылатын мектептердіҗ Y-XI сыныптары ҟдебиет сабаҕтары 

мысалында)» деген таҕырыпта докторлыҕ диссертациясын ҕорғаған болса, осы университеттіҗ жҟне 

бір оҕытушысы Н. Абдувалитов «Жалпы білім беретін мектептерде ҟлем ҟдебиетін тереҗдетіп оҕыту 

ҟдістемесі» таҕырыбында ҕорғап, филология ғылымдары бойынша фҟлсафа докторы ғылыми 

дҟрежесін алды. 
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Жалпы алғанда, ҕазаҕ ҟдебиетініҗ майталман ҡкілдерініҗ бірі болған Ы.Алтынсаринніҗ оҕу- 

білімге, ҡнерге, адамдыҕ ҕасиеттерге шаҕыратын еҗбектері ҕазіргі жастарымыз санасын оятып, 

отансҙйгіштік патриоттыҕ сезім оятары сҡзсіз. Сондыҕтан да, оныҗ шығармаларын оҕыту ҡте 

маҗызды. Болашаҕта осында жасаушы тіл жанкҙйерлері сыпатында ана тіліміз бен ҟдебиетіміз, 

мҟдениетіміз бен салт-дҟстҙрімізді жоғалтпай, саҕтап қрпаҕтарымызға жалғастыра бермекпіз! 

Ҡзбекстан Республикасында жасайтын ҕазаҕтар тілін саф таза кҙйінде саҕтай алуына жҟне оны ҟрі 

ҕарай ҡркендетуіне мол мҙмкіндіктер жаратылған. 
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  Ы.АЛТЫНСАРИН – ЭНЦИКЛОПЕДИСТ ТҚЛҒА    

 

ТОРТКУЛБАЕВА Т.А. 

Ҟжинияз атындағы Нҡкіс мемлекеттік педагогикалыҕ институтыныҗ доценті,  

филология ғылымдарыныҗ пҟлсапа докторы, Ҕараҕалпаҕстан Республикасы, Нҡкіс ҕ.  

 

Резюме. В статье рассматривается  И.Алтынсарин как личность энциклопедиста. 

Summary. The article considers I. Altynsarin as a personality of an encyclopedist. 

 

ХІХ ғасырда ҕазаҕ халҕыныҗ дҟстҙрлі ҡнері мен оныҗ тарихи типтерін, қлттыҕ ойлаудыҗ 

кҡркем негіздерін, кҡркем мҟдениеттегі ҕқндылыҕтар жҙйесін жҟне категорияларын эстетикалыҕ 

тқрғыдан зерттеген ағартушылар тобы болды. 

Қрпаҕтан қрпаҕҕа жалғасҕан ҕазаҕ халҕыныҗ эстетикалыҕ кҡзҕарастары алғашҕы рет ҕазаҕ 

ағартушы демократтары Шоҕан Уҟлиханов, Ыбырай Алтынсарин жҟне Абай Ҕқнанбаев 

шығармаларында теориялыҕ ҕорытындылауын жҟне одан арғы дамуын тапты. Шоҕан Уҟлихановтыҗ 

эстетикалыҕ кҡзҕарастары, біз атап ҡткендей, оныҗ ҕоғамдыҕ-саяси жҟне философиялыҕ 

кҡзҕарастарымен тығыз байланысты болды.  

Ш.Уҟлихановтыҗ бастаған ісін, педагогика саласында ҕазаҕтыҗ екінші ағартушы демократы 

Ыбырай Алтынсарин жалғастырды. Оныҗ эстетикалыҕ кҡзҕарастары педагогикалыҕ ҕызметінде 

кҡрініс тапты. Ол ағартушылыҕ арҕылы ҕазаҕ халҕыныҗ жалпы мҟдени деҗгейін кҡтеруге тырысты, 

сауатсыз адамныҗ эстетикалыҕ ҕқндылыҕтарға ғана емес, жалпы мҟдениеттіҗ еҗ тҡменіне де ҕолы 

жетпесін айҕын тҙсінді. Ы. Алтынсарин ҡз халҕыныҗ кҡркем шығармашылығын жоғары бағалады 

жҟне ағартушылыҕ оған ҡмірдегі де, ҡнердегі де барлыҕ ҟсемдікті дқрыс тҙсіндіруге ҟрі бағалауға 

мҙмкіндік береді деп санады. 

Осы замандас ойшылдардыҗ тереҗ мҟн беріп талҕылаған басты таҕырыптары: 1. Ҕазаҕ сҡз 

ҡнерініҗ ерекшеліктері; 2. Дҟстҙр мен жаҗашылдыҕ;: 3. Ҡнердегі гуманизм мен имандылыҕ 

мҟселелері; 4. Фольклордағы символдыҕ кейіпкерлер; 5. Ҡнердегі ҟлеуметшілдік; 6. Қлтты сҙю; 7. 

Азаматтыҕ ой. 

Олар бқл алған бетінен ҡмірініҗ соҗына дейін ҕайтҕан емес. Озыҕ ой иелері ҡз дҟуірлеріндегі 

небір ҕиындыҕтарға ҕарамай «мыҗмен жалғыз алысып» маҕсатҕа жету ҙшін тер тҡкті. Соныҗ ішінде 

халыҕты тҙбегейлі білім алуға, дҙние ілімдерін ҙйретуге шаҕырып, ҙндеп ҕана ҕоймай, ҡмірін сарып 

еткен тқлға Ыбырай болатын. Ыбырайға дейінгі ҕазаҕ халҕыныҗ арасынан шыҕҕан қлы ойшылдар 

мен аҕындар мқндай айҕын кҡрінбейтін, олар даладағы ҕасірет пен кемшіліктер арасында адасатын, 

ҡздерініҗ туа біткен таланттарына, ҡздерініҗ данышпандығына ҕарамастан, жазу ҕқралымен ҡз 

халҕына бҙкіл пайдасын тигізуге кҙштері болмады. 

Тҟрбие  жқмысы  адамгершілігі  мол, жаҗа  қрпаҕ  тҟрбиелеп  шығаруға  бейімдейді.  Ыбырай  

мҟдениет  пен  білім жолына  халҕыныҗ  ҡте  ынталы  екенін  жаҕсы  қғады.  Бқл  оны  жігерлендіре 
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тҙседі.  Сонымен  бірге  Ыбырай  ел  ішіндегі  ҟлеуметтік  теҗсіздік, ҟділетсіздікті де кҡре білді. 

Ыбырайдыҗ  ағартушылыҕ,  демократтыҕ  кҡзҕарастары  осылайшаҕалыптасып,  дамыды.  Ҕоғамдыҕ  

ҟділетсіздік  пен  адам  бойындағы  қнамсызмінездерге ҕарсы кҙресу ҙшін, ол ел ішінде білім, ҡнер 

тарату ісін кеҗейтеберу керек деп қғады. Сол ниетпен бар кҙш-жігерін мектеп ісіне,  бала оҕыту 

жҙйесін  жаҕсартуға  жқмсайды.  

Ыбырай мектептер ашу ісімен ғана шектеліп ҕалмады. Олсол  мектептердегі  тҟлім-тҟрбие,  оҕу  

жқмысына  айрыҕша  мҟн  берді.  Оҕу-тҟрбие  ісін  жаҗа  бағытта  қйымдастырды.  Ыбырай  туған  

халҕын  ерекшесҙйді,  оныҗ  болашағына  зор  сеніммен  ҕарады.  Ел  ішіндегі  

ескішілдік,параҕорлыҕ пен ҡсек-аяҗ оныҗ жанын кҙйзелтті. "Заман осылай болған соҗ,амалын  

тауып,  мҙмкіндігі  бар  жерде  ҕазаҕ  халҕыныҗ  елдігін  бқзып,болашағын  бҙлдіріп  жатҕан  

жауыздыҕҕа  ҕарсы  кҙресе  беру  керек"  депсанады.  Оҕулыҕ  жасау  жолында  оҕулыҕҕа  Ыбырай  

мектепте  ҕазаҕбалаларына  білім  мен  тҟрбие  берудіҗ  басты  ҕқралы  деп  ҕарады.  Олбалаларға  

ана  тілін  таза  жҟне  қҕыптылыҕпен  ҙйретеді,  шағын  кҡркемшығармалар  арҕылы  оларды  жаҕсы  

мінез-ҕқлыҕҕа  баулуды  кҡздеді. Ыбырай  балаларды  мазмқны  олардыҗ  білімін  кҡтеретін,  

таҕырыбы  оларды ҕызыҕтыратын  кітаптарды  ҕазаҕтыҗ  ҡз  тілінде  басып  шығару  керек  депбілді.  

Ҡзі  1876  жылдан  бастап  "Ҕазаҕ  хрестоматиясын"  жазуға  кірісіп, оны 1879  жылы  Орынборда  

бастырып  шығарды.  "Ҕазаҕ  хрестоматиясы" балаларға  арналған  ҡлеҗдер  мен  шағын  ҟҗгіме-

новеллаларданҕқрастырылды.  Хрестоматияға  ҕазаҕтыҗ  халыҕ  ҟдебиетініҗ  ҙлгілерін  деіріктеп 

кіргізді. 

Ыбырай шығармалары, негізінен, автордыҗ педагогтік ой-пікірініҗ кҡрінісі есебінде туған. 

Онда жазушы балаларды ҡнер-білімге, оҕуға, жаҕсы мінез-ҕқлыҕҕа тҟрбиелеу маҕсатын ҕояды, 

шаруашылыҕтыҗ пайдалы тҙрлеріне кҡшуге ҙгіттейді, ҙстем тап ҡкілдерініҗ жағымсыз істерін 

сынайды. Оныҗ «Кел, балалар, оҕылыҕ!», «Ҡнер-білім бар жқрттар», «Ҕыпшаҕ Сейітҕқл», «Асан мен 

Ҙсен», «Ағаш ҙй мен киіз ҙй», тағы басҕа ҡлеҗ, ҟҗгімелері тек идеясымен ғана емес, кҡркемдік 

болмысымен де ерекше тқрған еҗбектер. 

Хрестоматияға сонымен бірге сол кездегі орыс оҕулыҕтарынан И.Крыловтыҗ, Л.Толстойдыҗ, 

К.Ушинскийдіҗ шағын мысалдары мен ҟҗгімелері аударылып берілген. Ондағы ауыз ҟдебиетініҗ 

ҙлгілері тҟрбиелік мҟніне ҕоса тіл дамыту ҕқралы есебінде де пайдалы рҡл атҕарады. 

Сҡйтіп, аҕын, бір жағынан, жастарды оҕуға, білім  алуға ҙндесе, екіншіжағынан, оҕу, ҡнер, 

ғылым-білімге, оныҗ жалпы халыҕ ҙшін керектігіне ешмҟн  бермейтін  ескі  кҡзҕарасҕа  соҕҕы  

береді.  Ҡмірдегісарҕылмайтын  молбайлыҕ  –  білім екендігін айта келіп,  білімге адамныҗ ҕолы 

жету ҙшін, ерінбей оҕу, ҕажымай еҗбек ету керектігін тҙсіндіреді. Ыбырай "Ҡнер-білімбар  жқрттар"  

атты ҡлеҗінде оҕу,  білім алудыҗ маҕсатын кеҗінен сҡз етеді.Ҡлеҗніҗ негізгі идеясы  –  ҕазаҕ 

ҕауымына озыҕ мҟдениетті елдерді ҙлгі етіпкҡрсету.  Келешекке  сенімі  мол  Ыбырай  ҡмір  кҡркі,  

болашаҕтыҗ  иесі  – жастар деп қҕты. 

Ҕазаҕ халҕыныҗ дарыны мен келешегіне сенген, ҡзі оҕыта бастаған балалардыҗ 

қғымталдығынан ҙлкен ҙміт кҙткен Ыбырай кейбір отаршылдыҕтыҗ салҕынына қрынған 

адамдардыҗ ҕазаҕ туралы пікірлеріне ҙзілді-кесілді ҕарсы шығады. Жоғарыдағы хатта ол орыс 

досына оны сыпайы тҙрде: «Кейбір аҕылдысымаҕтардыҗ: ҕазаҕ – тентек, ҕазаҕ – ҕанішер халыҕ 

деулері мҟҗгі-баҕи тек ҕағаз бетіндегі мағынасыз сҡз болып ҕана ҕала бермек», -деп ескертеді. Қлы 

демократ-ағартушыныҗ бқл сҡзінде отаршылдардыҗ ҕазаҕтар жҡніндегі озбыр, жат саясатына деген 

наразылыҕ жатҕан еді. 

«Оренбургский листок» газетіне( № 17) 1880 жылы жазған маҕаласынд Ыбырай патша 

ҡкіметініҗ ҕазаҕтардыҗ егіндік, шабындыҕ жерлерін тартып алып, ҕоныс аударған орыс шаруаларына 

беру туралы заҗ жобасына ҕарсылығына шыҕ білдірді. В.В.Катаринскийге жазған бірхатында осы 

мҟселеге тағы орала отырып, ол: «Осы маҕаламда ҕазаҕ еліне орыс переселендерін ҟкеліп орнатпаҕ 

болған пікірлерге ҕарсы екенімді білдірдім. Бқл пікір, меніҗше, ешбір аҕылға сыймайтын нҟрсе 

сияҕты. Егерісті дқрыс жҙргізе білмесе, онда, айттым да ҕойдым, ҕазаҕтар – келешег іжаҕсы деп ҙміт 

етіп отырған осы халыҕ – тез ҕқрып кетеді, содан кейін бқл істі ешҕандай тҙзете алмайсыҗ», -деп 

жазған. Бқлсҡздердіҗ негізінде де елдіҗ бҙтіндігі, ҕазаҕ халҕыныҗ тқтастығы ҙшін кҙрес идеясы 

жатыр. Елдіҗ, халыҕтыҗ мҙддесіне ҕайшы істердіҗ бə рін ол жауыздыҕҕа саяды. 

Сонымен бірге дін ҕағидаларын бқрмалап, оны кҡпшілікке тҙсініксіз етіп отырған молдаларға 

ҕарсы Ыбырай «Шариат-ул Исламды» жазған. Онда ол «бірінші жағынан, халыҕтыҗ ҡз дінін білу 

жҡніндегі талабын, екінші жағынан, ҕазаҕ жастарына ҡзініҗ ана тілінде жазылған, мқсылман дінініҗ 

рухына толыҕ сай, діни оҕытуға ҕқрал бола алатын» айтып ҡткен. Оныҗ ҙстіне автор «Ҕазаҕ 

жастарыныҗ дін жҡніндегі тҙсініктері теріс бағытҕа тҙсіп кетпеуін», «Ҕазаҕтыҗ жазба тілінде татар 

сҡздері орынсыз кҡбеймеуін» ескерген. 
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Жалпы, ҕазаҕ тілініҗ тазалығы ҙшін кҙрес Ыбырайдыҗ ағартушылыҕ, демократтыҕ 

кҡзҕарасында кҡрнекті орын алады. Ол ҕазаҕтыҗ ҟдеби тіліне татар, араб, парсы тілдерінен кірген 

ҕоспаларды кҡбейтіп, қлттык жазба тілді былғаушыларға батыл ҕарсы шыҕҕан. Ҕазаҕтыҗ жазба тілін 

шқбарлыҕ танарылтудыҗ бір жолын ол ана тілінде кітаптар басу ісін кҡркейтуден іздейді. «Мҟселеніҗ 

мҟнді жері – ҕазаҕтарға татар фанатизмініҗ ыҕпалын тигізбеу, ҕазаҕтардыҗ білім алуына оныҗ 

кесірін тигізбеу ғой. Ондай ыҕпалдан ҕқтҕару ҙшін бірте-бірте, біраҕ шын кқтҕару ҙшін мазмқны 

балалардыҗ білімін кҡтеретін, таҕырыбы оларды ҕызыҕтыраты нкітаптарды асыҕпай, біраҕ алған 

бағыттан ҕайтпай, ҕазаҕтыҗ ҡз тілінде, олардыҗ ҡздеріне таныс ҟріппен шығара білу керек»-деп 

жазады. 

Ыбырай Алтынсарин халыҕтыҗ жарҕын болашағы ҙшін аҕын, жазушы, публицист, ауыз 

ҟдебиетін жинаушы, зерттеуші, педагог, ҕоғам ҕайраткері, бір сҡзбен айтҕанда заман адамы, 

энциклопедист тқлға бола алды.Алтынсаринныҗ  кҡзҕарастарына  тҟн  нҟрсе – оныҗ  халыҕты  шын 

сҙйгендігі. «Ҕазаҕ деген –жасанды мінезі жоҕ, ҕарапайым халыҕ, біраҕ сол ҕарапайымдығыныҗ 

ҡзінде оныҗ, кҡп жаҕсылығы жатыр», «ҡз елімізге ҕолдан келгенше кызмет  ету – біздіҗ  

ҟрҕайсымыздыҗ  борышымыз» – деп, айтты. Ыбырай – халыҕтыҗ  сҙйген  қлы  -  «Барлыҕ  ҕазаҕ  

жастары  меніҗ соҗымда, олар мені жаҕсы кҡреді мен ҕайтіп жалғыз болайын?», –  деген болатын. 

Барлыҕ саналы ғқмырын ағарту ісіне арнаған Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы 17 шілде кҙні қзаҕҕа 

созылған науҕастан ҕайтты. 

Ҕорыта айтҕанда, Ы.Алтынсарин Ҕазаҕ  халҕыныҗ ҡзге қлттан кем болмауын кҡздеді, соны 

дҟріптеді, ҡз халҕыныҗ  прогрестік жолы оҕу білімде, деп білді. Біз оныҗ бейнесінен ҕазаҕ халҕыныҗ 

мҟдени-экономикалыҕ дамуын, ҕазаҕтыҗ  қлт болып бірігуін кҡксеген қлт жанашырын кҡреміз.  
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Тҙйіндеме. Ҕабатты композициялыҕ материалдарды пайдалану жылу ағынын баҕылауға кеҗ 

мҙмкіндіктер ашады. Жекелеген ҕабаттардағы температураныҗ таралу сипатын ҕабаттардыҗ 

термофизикалыҕ сипаттамаларын жҟне ҕабаттар арасындағы интерфейсте жылу беру шарттарын 

таҗдау арҕылы басҕаруға болады. Шешілген наҕты мҟселелердіҗ нҟтижелерін талдау негізінде 

жалпы қсыныстар беріледі. 

Summary. The use of layered composite materials opens up ample opportunities for heat flow 

control.The nature of the temperature distribution in individual layers can be controlled by choosing the 

thermophysical characteristics of the layer and the conditions of heat transfer at the interface between the 

layers. Based on the analysis of the results of the solved particular problems, general recommendations are 

given. 
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 Во многих отраслях техники управление направлениями тепловых  потоков является задачей, 

обеспечивающей  повышенные эксплуатационное и прочностные характеристики изделия.Таковыми 

являются, например, теплообменники, теплозащитные  покрытия, системы охлаждения и т.д. Можно 

привести достаточно много примеров, в которых целенаправленно меняется интенсивность тепловых 

потоков в нужных напрвлениях. Одни из мощных средств решения такой задачи является 

применение слоистых конструкций, в которых отдельные слои выполняются из материалов с 

требуемыми теплофизическими характеристиками (1,2), Наряду с этим известно, что в практике 

создания солистых конструкций зачастую технологически не удается обеспечить качественное 

соединение слоев, что придает границе раздела слоев спецефические теплофизические 

характеристики. В таких случаях налицо естественно нарушение идеальных условий для тепловых 

потоков. Такие нарушения могут быть обнаружены специальными методами, например, методами 

томографии, томографии (3). Особо важным решение проблемы управления тепловыми потоками в 

сплошных средах становитсяпри разработке конструкции с памятью. В связи со сказанным 

представляется, что изучение влияния различных факторов на характере распространения тепла 

солистых средах представляется актуальным. Особое значение это проблема приобретает с развитием 

нанотехнологии (4). 

Результаты настоящих исследований могут инициировать постановку и решение задач 

управления направлениями тепловых потоков при решении многих технических задач. В настоящей 

работе постановлены и решены об идеальноми неидеальном теплообмену между слоями, которые  

могут внести определенный вклад в решение проблемы управления тепловыми потоками. 

         Впервые задача с неидеальными теплообменом в солистых структурах рассмотрена в(5). В 

работе было показано, что условие неидеального теплообмена приводит на границе раздела слоев к 

разрыву (скачкам)не только тепловых потоков, но и значений температур в сплошной среде. 

Актульность проблемы потдвержается тем, что в литературе появляются  исследования в 

аналогичном направлений. Например, в [6] получено аналитическое  решение нестационарной 

одномерной  теплопроводности для полупространств  при неидеальном  тепловым контакте на 

поверхности их сопряжения. В настоящей работе задаче рассматривается в более общей постановке – 

в постановке, позволяющей управлять направлениями тепловых потоков, в том числе, за счет 

обеспеченности условий неидеального теплообмена. 
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Тҙйіндеме. Маҕалада «Action research», «зерттеушілік ҕқзіреттілігі» қғымдары шетелдік 

талдаулар мен ғылыми ҟдебиеттер негізінде ҕарастырылады. Action research технологиясын тҙсіну 

жҟне білім беру ісіне ендіру тҟжірибесі сипатталады. 

Аnnotation.  This article, based on the analysis of foreign and scientific literature, examines the 

concept of "Action research", "research competence", describes the experience of understanding and 

implementing the Action research technology in educational practice. 

В современной педагогической литературе использование термина компетентность тесно 

связано с процессом переориентации образования со знаниевого на компетентностный подход что 

является необходимым условием модернизации и приведения результатов образования в 

соответствие с международными стандартами [1,2,3]. Образование в ХХI веке меняет свой вектор, 

обеспечивая переход от «многознания» к качествам личности (компетенциям), востребованным 

эпохой глобализации. Меняются цели и задачи образования, так как дальнейшее накопление 

информации ведет к перегрузке учащихся, и задача учителя заключается не в суммировании знаний, 

а в вооружении учащегося инструментом, который можно использовать для получения этих знаний 

самостоятельно.  

Однако, преследуя педагогическую задачу системного формирования навыков 

исследовательской деятельности у учащихся, педагог должен сам в значительной мере овладеть 

комплексом профессиональных компетенций, в т.ч. исследовательской.  

Анализ литературы показывает, что категория "компетентность" – не новое, но противоречиевое 

явление в педагогической науке. В конце 1960-начале 1970-х годов. за рубежом, а позже и в отечественной 

педагогической литературе появились первые статьи и исследования о том, как формировать и развивать те 

или иные компетенции. В рамках нашей работы наибольшей интерес представляет исследовательская 

компетентность как основа для профессионального развития педагогических работников.  

Исследовательская компетентность, по мнению многих педагогов (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, 

Я.В. Кривенко, С.И. Осипова, А.А. Ушаков, Е.В. Феськова, А.В. Хуторской др.) относится к числу 

ключевых и формируется на основе врожденного качества любого живого существа (в том числе 

человека) - исследовательского поведения (С. М. Бондаренко, А. Н. Поддяков, В. С. Ротенберг, А. И. 

Савенков и др.) [4,5]. 

В своей работе под исследовательской компетеностью мы понимаем целостную, интегральную 

характеристику личности, готовой занять активную исследовательскую позицию по отношению к 

своей деятельности и, как ее сущность, проявляющуюся в замене смыслового контекста деятельности 

от функционального к преобразовательному. Как уже отмечалось, исследовательская компетентность 

учителя носит деятельностный характер и не может проявляться или оцениваться вне педагогической 

деятельности. 

В педагогической науке и практике к развитию исследовательских качеств педагогических 

специалистов существуют множестов подходов и форм. В рамках глобализации и ииновационного 

поиска интрес представляет новая технология - Action Research – технология, позволяющий 

специалистам практикам анализировать, размышлять, и разрешать школьные проблемы методом 

исследования.  

Action Research:  

1) включает в себя исследовательское действие, 

2) основывается на конкретных ситуациях, 

3) развивает рефлексию, основанную на интерпретациях. 

Если вернутся к определению данного термина, то в научном обиходе педагогической науки 

пост-советского пространства термин Action Research и его казахскоязычный и русскоязычный 

эквиваленты еще не утверждены и до сих пор уточняются:  

- исследование в действии,   
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- мини-исследование, исследование практики в действии («Назарбаев интеллектуальная 

школа»), 

- контекстное исследование (Гаргай В.Б. «Сибирский независимый институт», г. Новосибирск). 

Но большинство ученых согласны, что цикл Action research состоит из шести этапов: 

1) распознавание и установление проблемы. Учитель должен убедиться, что он или она может 

управлять проблемой. 

2). сбор и группировка информации. Учитель должен обязательно использовать несколько 

источников информации и метод сбора, который имеет отношение к проблеме. 

3) анализ и оценка информации. Учитель должен изменить педагогическую практику на основе 

анализа информации. 

4) отражение. Учитель должен выявить динамику и подтверждение выводов.  

3.Опыт применения технологии Action research в школах на данный момент значительный, мы 

в нашем исследовании разберем на примере опыта внедрения технологии Action Research в школах 

города Нурсултан. Так, педагогами К.М.Жауке, Р.К.Дюсембекова школы-гимназии №22 акимата 

г.Нурсултан было проведено исследование в действии: «как эффективно организовать систему 

профессионального развития педагогов внутри школы?». В результате работы многие педагоги 

смогли осознать, выявить и усилить свои исследовательские навыки («Искусство преподавания: 

концепции и инновационные методы обучения». А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова (Учебное 

пособие. Алматы 2012) 

3.В «Назарбаев Интеллектуальные школы» Action research определяется как сотрудничество 

между специалистами-практиками и коллегами из университетов. Кроме того в исследовательский 

процесс вовлекаются и другие участники, задействованные в образовательном процессе: родители, 

члены школьного сообщества.Сущность Action research на базе школы «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» является подходом, посредством которого специалисты- практики обсуждают и решают 

школьные проблемы. Данная форма исследования не столько «в» и «про» образование, сколько «для» 

него. Исходя из этого, назначением учителя является собственное вовлечение в процесс 

саморефлексивного исследования для того, чтобы суметь понять и усовершенствовать собственную 

практику. Усилия участников Action research направлены на изменение учебной программы, решение 

проблем в школьной практике и на работу над достижением социальных изменений путем 

непрерывного процесса постановки проблем, сбора данных, анализа и последующего действия на 

основе результатов этого анализа. Подход Action research на базе школы «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» связан с исследованием человеческих поступков и социальных ситуаций, 

в которых оказываются учителя. Импульс к исследованию может возникнуть из ситуации, 

являющейся в конкретных случаях неприемлемой, требующей изменений, либо определенной 

практической реакции. В этой связи, Action research посвящен повседневным практическим 

проблемам, с которыми сталкиваются учителя и, по сути своей, является гибким исследовательским 

подходом, методология которого определяется как установка на исследование, нежели определенный 

набор исследовательского инструментария и стратегий («Искусство преподавания: концепции и 

инновационные методы обучения». А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова (Учебное пособие. Алматы 

2012). 

К примеру, в 1996 г. появился онлайн-журнал Action Research International (главный редактор 

Bob Dick). Ассоциация Action Learning, Action Research & Process Management Association, Inc. 

(ALARPM), возникшая в 1991 г. в Австралии, через каждые два года проводит всемирные конгрессы 

по AR. Ассоциация объединяет учителей, социальных работников, консультантов, академических 

ученых, менеджеров и студентов, представляющих самые разные науки — как естественные, так 

социальные и гуманитарные. Она издает журнал (Action Research Case Studies Newsletter — ARCS), 

научные монографии, материалы семинаров, справочную литературу, тренинги и руко водства. 

В Великобритании, все участники образовательного процесса в Samuel Whitbread Academy 

вовлечены в непрерывный процесс "Исследования в действии" (Action Research): посещение уроков, 

участие в мероприятиях и исследованиях школы action Research, learning walks, etc. Также 

особенность образования в Великобритании, это "Learning walks" - дословный перевод " учебная 

прогулка", суть заключается в том, что с некоторой периодизацией организовываются посещения 

уроков учениками, с целью оценивания и наблюдения, исследования и постановка проблемы, поиск 

решений и результат исследования, либо организация обратной связи и рефлексии (feedback) и 

многое другое.   

Таким образом, изучая опыт конктеных школ, мы пришли к вводу, что подход Action research 

побуждает учителей к процессу систематического размышления над практикой. Основной 
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предпосылкой данного подхода является то, что все учителя психологически готовы к анализу и 

решению проблем, связанных с профессией учителя. 

Секрет успеха в педагогической профессии заключается в постоянном росте и обучении. Action 

research для учителей является действенным способом продолжения профессионального роста и 

обучения на основе практического опыта. Action research начинается буквально там, где в настоящий 

момент находится учитель, и совершенствует его настолько, насколько он этого желает и стремится. 

Мы так же определили, чтов зависимости от роли и значения Action research за рубежом 

выделяют две стратегии или формы Action research. У них разная методология и разный набор 

употребляемых методов и техник, разная процедурная логика, цели и результаты. 

В первой стратегии ведущим началом выступает практическое действие, а научное 

исследование играет роль бахромы или оправы. Исследование здесь не направлено, как обычно, на 

получение новых знаний, имеющих ценность для науки или научного познания. Напротив, оно 

выполняет служебную функцию, поскольку сбор и анализ данных помогают участникам (ученым, 

клиентам, испытуемым) глубже осознать свои поступки, принимаемые решения и их последствия, 

узнать друг друга, осмыслить себя и свои действия, возможно, даже измениться в лучшую сторону, 

стать иным. 

Во второй стратегии главным выступает исследование, а практическое действие — всего лишь 

побочный продукт.Специалисты классифицируют формы AR и по другим критериям. Так, Г. Хузер 

предлагает различать манипулятивную и партисипативную формы Action research. 

AR можно подразделить на исследовательские, которые были рассмотрены выше, и 

обучающие, которые широко используются в системе среднего образования. Новое знание здесь 

служит не обогащению науки, а преумножению знаний учителя. Вмешательство действием, к 

примеру, опробование нового учебного расписания, служит здесь способом извлечения новых идей и 

знаний о том, как будут вести себя при этом учащиеся и как улуч-шатся их знания. Без практической 

интервенции необходимых школьной администрации новых знаний получить не удалось бы. 

От других типов научного исследования Action research отличается рядом важных черт: 

 активным вмешательством ученого в ход исследования, кор-ректированием, управлением, 

возвращением к началу, отменой отдельных этапов, влиянием на сознание, поведением и мотивацией 

респондентов; 

 максимально полным и активным участием респондентов (испытуемых, участников) в 

исследовании, в котором они часто видят средство достижения своих собственных целей; 

 респонденты, занимая активную позицию, превращаются в субъектов исследования, равных 

ученым и заказчикам; 

 в процессе исследования происходит обучение, приращение знаний и квалификации, которые 

респонденты немедленно инвестируют опять в исследование, добиваясь еще более высоких 

результатов; 

 социальным контекстом: AR происходит в реальной жизненной ситуации и нацелено на 

решение не экспериментальных, а реальных проблем.  

Резюмируя, мы можем отметить, что в целом применение в практике преподавания 

исследования в действии сказывается положительно, и не только в том классе, где проводится 

исследование, так как становишься более внимательным к себе – как к учителю, так и к учащимся, к 

их потребностям и нуждам, к процессу обучения и организации конкретного урока. Action research 

как педагогическая технология и практика позволяет учителю органически формировать у себя 

навыки исследователя, обеспечивать себя инструментом саморазвития и решения глобальных 

профессиональных задач. 
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Резюме. В статье анализируется использование эпитетов в стихотворениях известного 

поэта,писателя, первого учителя ЫбырайАлтынсарина. 

Summary. This article analyses the use of epithets in the poems of the famous poet,writer,the first 

teacher Ibiray Altynsaryn. 

 

Ыбырай Алтынсарин – кҡрнекті аҕын. Ыбырай  ҡлеҗдерінтілге жеҗіл, кҡҗілге ҕонымды, ҟрі 

ҕарапайым ҙлгіде жазды. Аҕын ҕолданған сҡздер мен сҡз тіркестерініҗ мағыналары, ҕызметтері бір-

бірімен жымдасып, біртқтас кҙйге енеді. Аҕын ҡлеҗдері кҡркемділігімен, бейнелілігімен, мағына 

дҟлдігімен жҟне эстетикалыҕ жағынан ҟсерлілігімен ерекшеленіп тқрады. Аҕын ҡлеҗ жазуда 

ажарлау, ҟсірелеу ҕқралдарынан шеберлікпен пайдаланған. Мысалы, халыҕ ауыз ҟдебиетінен бастап, 

бҙгінгі аҕын-жазушылардыҗ да ҕолдауында жҙрген кҡркемдеуіш ҕқралдардыҗ бірі – эпитеттерді 

ҕолдануы. 

Аҕын «Кел, балалар, оҕылыҕ» ҡлеҗінде: 

Мал дәулеттіҗ байлығы 

Бір жқтасаҗ жоҕ болар, 

Оҕымыстыҗ байлығы 

Кҙннен-кҙнге кҡп болар[1, 6] – деп,«байлыҕ» қғымыныҗ екі ҕасиетін салыстыра суреттейді. 

Біріншісі «мал дҟулеттіҗ байлығы» яғни материалдыҕ байлыҕ, екіншісі, «оҕымыстыҗ байлығы» яғни 

рухани байлыҕ. Аҕын «байлыҕтыҗ» екінші ҕасиетін артыҕ деп біліп, оҕырманға оҕу-білім жолын 

таҗдауды қсынады. 

Ыбырай Алтынсарин білімді, ҡнерлі адамдар мен оған ҕарама-ҕарсы надан, сауатсыз, кҡҗіл кҡзі 

соҕыр адамдардыҗ кескін келбетін ҟшкерелейді. Аҕын оҕырманға «оҕудыҗ» артыҕшылығын 

тҙсіндіру ҙшін адам адамнан бойындағы ҕасиеттерімен ерекшеленеді деген тқжырымды алға сҙреді. 

          Оҕу білген адамдар 

Май тамызған ҕылыштан...[1, 7] – деген  

ҡлеҗ жолдарында «адамныҗ» бҟрініҗ «ҕылышынан май тамбайтынын», тек білімдініҗ, ҡнерлініҗ 

асығы алшысынан тҙсетінін білуге болады. Ҡлеҗ жолындағы«оҕу білген» тіркесі «адам» қғымына 

ҕосымша сипаттама береді.Аҕын сауатты, оҕыған, білімді адамды «оҕу білген адам» деп атайды. 

Бала психологиясы жайында Ыбырай Алтынсарин мен Абай Ҕқнанбайқлыныҗ ой 

ҕорытындыларында ҡзара қҕсастыҕты, сабаҕтастыҕты кҡруге болады. Абай жетінші сҡзінде анадан 

туған бала екі тҙрлі мінезбен туады дейді. «Біреуі – ішсем, жесем, қйыҕтасам деп тқрады. Бқлар – 

тҟнніҗ ҕқмары,... Біреуі – білсем екен демеклік. ... «ол немене?», «бқл немене?» деп, «ол неге 

ҙйтеді?», «бқл неге бҙйтеді?» деп, кҡзі кҡрген, ҕқлағы естігенніҗ бҟрін сқрап, тыныштыҕ кҡрмейді. 

Мқныҗ бҟрі – жан ҕқмары, білсем екен, кҡрсем екен; ҙйренсем екен деген» [3, 21]. Абайдыҗ «білсем 

екен» деп туған баласын Ыбырайдан да табуға болады. Ыбырай «Кел, балалар, оҕылыҕ» ҡлеҗінде: 
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Білмегенді білуге 

Есті бала тырысҕан, 

          Есер бала қрысҕан [1, 7] – дейді. Аҕын «баланыҗ» екі сипатын «естісін» жҟне «есерін» тілге 

тиек етіп, «бала» бойындағыекі мінезді оҕырманға кҡрсетеді. Ыбырайдыҗ «есті бала» деп отырғаны 

Абайдағы «білсем екен» дейтін бала, «есер бала» дегені «ішсем, қйыҕтасам деп тқрады» дегені. 

Ыбырайдыҗ «Кел, балалар, оҕылыҕ» ҡлеҗі ХІХ ғасырдыҗ екінші жартысында ҕазаҕ даласына желдей 

есіп, ел-жқртты шарлап, бҙкіл ҕазаҕ халҕын оҕуға шаҕырған қран болды. Ҡлеҗніҗ классикалыҕ 

деҗгейге кҡтерілуінде аҕын ҕолданған эпитеттердіҗ де ҙлесі мол. 

Ыбырай Алтынсарин дҙние ҡзгерістерінен бейхабар жатҕан халыҕтыҗ алдына ҡнері ҡрге 

басҕан елдердіҗ мҟдени жетістіктерін кҡлденеҗ тартып, сол елдер ҡркениеттіҗ кілтін оҕу мен ҡнерден 

тапты деп біледі. Аҕын «Ҡнер-білім бар жқрттар» ҡлеҗінде жастардыҡнер ҙйренуге шаҕырады. 

Ыбырай ҡркениетті ел мен ҡркениеттен кейін ҕалған елдердіҗ айырмашылығы ҡнерінде, 

мҟдениетінде, оҕу-білімінде екенін айҕындайды. 

Ӛнер-білім бар жқрттар 

Тастан сарай салғызды [1, 8] 

Аҕын «ҡнер-білім бар жқрттар» деген эпитет арҕылы ҡнері, білімі ілгері басҕан елді меҗзейді. 

Ҡркениетті жқрттыҗ ҕасиетін кҡркем бейнелі аныҕтамамен бейнелейді. Яғни дамыған жқртты «ҡнер-

білімі бар жқрт» деп айырыҕша кҡрсетеді. Аҕын: 

         Желкілдеп шыҕҕан кҡк шҡптей, 

         Жасӛспірім достарым, 

         Ҕатарыҗ кетті-ау алысҕа-ай, 

Қмтылыҗыз ҕалыспай! [1, 8]- деп, ҕазаҕ жастарына ҙндеу салады. Ҡлеҗ жолдарындағы 

«Жасҡспірім достарым» эпитеті ҡлеҗніҗ эстетикалыҕ ҕасиетін арттырып тқр.«Жасҡспірім достарым» 

деген жолды аҕын жастар, оҕушы балалар деген мағынада ҕолданған. Аҕын «дос» деген кеҗ 

мағыналы қғымды «жасҡспірім» сҡзімен тіркестіріп, ауыс мағынада ҕолданып отыр. 

Біз болмасаҕ, сіз барсыз, 

Ҙміт еткен достарым, 

Сіздерге бердім батамды!..[1, 8] 

Ыбырай бір ҕқбылыстыҗ сан ҕырлы сыр-сипатын айҕындап кҡрсете білетін шебер аҕын. 

Аҕынныҗ «достары» – жастар, оҕушы балалар. Ыбырай«Ҙміт еткен достарым» деп, ҡркениетті елдіҗ 

негізін ҕалайтын – жастар деп біліп,оларға ҙлкен ҙміт артады. Ҡлеҗдегі «ҙміт еткен достарым» 

эпитетінде айҕындалушы сҡз – «достарым», айҕындаушы сҡз – «ҙміт еткен» тіркесі. Ыбырай заманы 

ҕараҗғылыҕа, сауатсыздыҕа, ҡнерсіздікке ҕарсы мызғымас кҙрестіҗ басталуы еді. Ол кҙрес – ҕазаҕ 

баласыныҗ кҡзін ашу, оҕыту, ҡнер-білімге ҙндеу. 

Ы.Алтынсаринныҗ «Ҡсиет ҡлеҗдері», «Əй, жігіттер!» ҡлеҗдерінде ҟлеуметтік мҟселелер сҡз болады. 

Аҕынныҗ бқл ҡлеҗдері биік адамгершілік тқрғысынан қрлыҕ-ҕарлыҕты, ҟділетсіздікті сынап, 

жалҕаулыҕтыҗ, ескі салттардыҗ зияндылығын кҡрсетіп, адал еҗбектіҗ, адамгершілік ҕасиеттердіҗ 

артыҕшылыҕтарын бейнелейді. 

Азған елдіҗ хандары, 

Таҕ ҙстінде отырғандары. 

Жарлыдан алып байларға, 

Сыйлар берсе керек-ті.[1, 13] 

Аҕын ҕоғамы ҟділетсіз, басшысы сараҗ елді «азған ел» деп атайды. «Азған ел» кҡркем бейнелі 

аныҕтама.Аҕынныҗ «азған елдіҗ ҕожасы», «азған елдіҗ молдасы», «азған елдіҗ билері», «азған елдіҗ 

байлары», «азған елдіҗ адамы»деген ҡлеҗ жолдарынан эпитет ҕолданудағы шеберлігін байҕауға 

болады. 

Ыбырай Алтынсарин — тқҗғыш педагог, қлы ағартушы– деп жиі айтамыз. Ал, оныҗ 

аҕындығына тереҗінен ҙҗіле бермейміз. Ол қлылыҕты педагогтік ҕызметімен ғана емес, 

жазушылығы, аҕындығы арҕылы да алып тқрғанын баса айтуымыз керек. Ыбырайдыҗ ҡлеҗдерін 

таҕырыптыҕ, идеялыҕ тқрғыдан зерттеумен шектеліп ҕалмай, ҡлеҗдерінкҡркемдік тқрғыдан 

талдауды да ҕолға алу ҕажет. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН – ҚЛТТЫҔ ӘДЕБИ ТІЛДІҖ НЕГІЗІН  

                                         ҔАЛАУШЫ 

 

ҔАЗЖАНОВ Ғ.Т. 

Абай Ҕқнанбайқлы атындағы №87 мектеп-гимназиясыныҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

 

Резюме. В этой статье рассматриваются вопросы, о том что развитие и становление казахского 

национального литературного языка и его одним из основоположником  является 

Ибрай Алтынсарин.   

Summary. This article discusses the issues that the development and formation of the Kazakh  

national  literary language and its One of the founder is Ibrai Altynsarin 

 

ХІХ ғасырдыҗ соҗғы жылдарында ҕазаҕтыҗ қлттыҕ жазба ҟдеби тілініҗ  ҕалыптасу кезеҗі 

басталып, синтезделіп, оныҗ ағартушы-демократтыҕ жаҗа ҟдебиетініҗ  тууымен қштасты. Осы 

кезеҗде Абай мен Ыбырайдыҗ ҟдеби-педагогтік  ҕызметі басталып, баспасҡз беттерінде, азаматтыҕ 

таҕырыптағы ҟдебиет ҙлгілерінде, ауызша ҟдеби тілді ҟрі ҕарай жалғастырушы, ҕазаҕтыҗ байырғы 

ауызша дамыған тілі мен жазбаша  сипат алған ҟдеби тілі жаҗа кезеҗге кҡшті. Ал сол кездегі 

ҕаламгерлердіҗ  кҡпшілігі мқсылманша сауатты болса, ал Абай, Ыбырай, Шҟҗгерей, Жаяу Мқса т.б. 

орысша сауатты, ҟрі орыс ҟдебиетін  оҕитын дҟрежеде болған. 

Баспасҡздіҗ пайда болуы, азаматтыҕ таҕырыпта ҟдебиеттіҗ жарыҕ кҡре бастауы мен кітап 

бастыру ісініҗ ҡмірге келуі, ҕазаҕ даласына  жазба ҟдеби тілді алып келді. Ҕоғам дамуыныҗ бқл 

сатысы – ҟдебиет тҙрлері мен жанрларын кеҗейтті. Бқрын екі-ҙш жанрлы болып келген ҟдебиет  

тарауында  ҕоғамдыҕ-публицистика, оҕу-педагогика, жартылай ғылыми ҟдебиет жанрлары пайда 

болды.  

Ҟдебиеттегі  жаҗа жанрлар  тілімізде жаҗа стильдерді туғызды. Осыныҗ нҟтижесінде ҟдеби 

тілдіҗ аясы  кеҗейіп, мазмқны жаҗа сипатҕа ие болды. Ҟдеби тіл эволюциясыныҗ жаҗа сатыға 

кҡтерілуіне халыҕтыҗ мҟдени-рухани  дамуыныҗ жаҗа кезеҗге кҡшуі, оҕу-білімніҗ жаҗаша 

ҕарҕынмен, жаҗа сипатта дами бастауын атауымызға болады. Сол кезеҗдегі ҕазаҕтыҗ классик аҕыны 

Абай Ҕқнанбаевтыҗ, аса кҡрнекті  демократ-ағартушысы, ҟрі жазушысы  Ыбырай Алтынсаринніҗ 

жҟне жас ҕазаҕ зиялыларыныҗ озат ойлы ҡкілдерініҗ, ҕазаҕ ҟдебиеті мен ҕазаҕ тілін зерттей бастаған 

орыс ағартушылары мен ғалымдарыныҗ, ҕазаҕтыҗ ҟдеби тілін қлттыҕ  деҗгейге кҡтеруде ҙлкен  роль  

атҕарды.  

Ауызша дамыған ҟдеби  тілден жаҗа кезеҗдегі ҟдеби  тілдіҗ ерекшелігі оныҗ жазба сипат 

алуында  ҕызмет аясыныҗ кеҗеюінде, тқраҕталуында, жаҗа стильдік салаларға ие болуында, кҡркем 

ҟдебиетте, ҟсіресе поэзияда кҡркемдік тҟсілдерініҗ тҙрленіп жаҗаруында болды, – дейді Р.Сыздыҕ [1, 

239]. 

Сондыҕтан, орыс тілінен жҟне орыс тілі арҕылы еуропа тілдерінен алынған сҡздерді орыс 

тілінде жазу принципі  ХІХ ғасырдыҗ ІІ жартысында басталады. Осы кезеҗде Ы.Алтынсаринніҗ 

«Хрестоматиясында» жҟне екі тілдік сҡздіктерде, діни кітапшаларда араб-парсы сҡздері ҕазаҕша 

берілген. Мҟселен, калык, кабар, аулие,садака, кҙна, ракым, тозак, акыл, пайда т.б. Мқндағы «ҕ» 

дыбысыныҗ орнына «к» дыбысы ҕойылып жазылған, ал оҕығанда ҕалыҕ, ҕабар, садаҕа, раҕым болып 

оҕылған. Мқндай мысалдар Ыбырай шығармаларында, орыс тілінен аударған шағын ҟҗгімелерінде, 

Абайдыҗ аудармаларында да  кездеседі. Ол сҡздер негізінен орыс тілінен аударылған 

шығармалардыҗ таҕырыбына байланысты енген сҡздер Ыбырай ҟҗгімелерінде де кездеседі. Мысалы: 

князь, граф, награт, франк, закон, фабрик, завод, судья, жҟрменке, товар, приказчик, купес, фонарь, 

ящик, солдат  т.б. тілімізге енген кірме сҡздер болатын. Заманныҗ ағымымен олардыҗ  кейбіреулері  

закон-заҗ, награда-мадаҕнама, судья-тҡреші, ярмарка-жҟрмеҗке, товар-тауар, ящик-жҟшік  болып 

ҕазіргі кезеҗде ҕазаҕ тіліне аударылғанымен байырғы ҟдеби тілде ҕқбылмалы болып ҕолданылуда. 

Жаҗа жазба ҟдебиеттіҗ  ҡзге салаларында  ҕоғамдыҕ-публицистикалыҕ, ғылыми, тіпті діни 

ҟдебиет ҙлгілерін де ҕамтуға бағыт алды. Бқл салада Ыбырай Алтынсарин  прозасыныҗ, 

«Хрестоматиясыныҗ», «Жол бастаушы нқсҕаларыныҗ» [2, 20 б.], кейбір мқсылманша «Шариат-ул 

ислам» жҟне христиан дініне ҕатысты діни шығармаларыныҗ тілі дҟлел болады. Сондыҕтан, байырғы 

ҟдеби тілде де, ҕазіргі тҟуелсіздік кезеҗіндегі ҟдеби тілде де тиянаҕсыз сипатта ҕолданылып жҙрген 
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кейбір сҡздер мен терминдер бар. Олар  Ыбырай  заманындағы лексика-грамматикалыҕ  сҡздер мен 

терминдер жаҗа ҟдеби тілде сараланып, тқраҕтала бастады.  

Сондай-аҕ, тіл білімінде стилистикада ҟдеби тілдіҗ кҡркемдеу  тҟсілдерініҗ жаҗа модельдері 

пайда болды.Мҟселен, теҗеу, эпитет, метафора, метонимия, синекдоха, антитеза т.б.[3, 21 б.]. Бқл 

байырғы тіл нқсҕалары,  негізінен кҡркем ҟдебиетке, поэзияға ҕызмет етсе, жаҗа ҟдебиеттіҗ ҡзге 

салаларында ғылыми, ҕоғамдыҕ-публицистикалыҕ  жҟне діни ҟдебиет ҙлгілерін ҕамтуға бағыт алады. 

Ҕазаҕтыҗ қлттыҕ ҟдеби тілініҗ жаҗа кезеҗін бастаушы Абай мен Ыбырай шығармалары, Шҟҗгерей 

Бҡкеев, Ҟбубҟкір Кердері, Аҕан сері Ҕорамсақлы, Нқржан Наушабаев  сияҕты жазба аҕындардыҗ 

туындылары  сол замандардағы ҕазаҕтыҗ қлттыҕ ҟдеби тілін  танытатын тілдік ҙлгілер болып 

табылады. 

Сонымен ҕатар, орыс тілінен аударма арҕылы енген сҡздер тобы  кҡркем ҟдебиетті ҕқрайды. 

Бқлар тура мҟніндегі аударма шығармалар емес, еркін аудармалар болып табылады. Ҡйткені, олар  

ҕазаҕша ҕайта ҟҗгімелеу, ҕайта жырлау болды. Оларға  орыс мысалдарыныҗ (басня) аудармалары, 

Ыбырайдыҗ  орысша шағын ҟҗгімелерініҗ негізінде жазғандары, Абайдыҗ Пушкин мен 

Лермонтовтан, Крыловтан аударған ҡлеҗдері жатады.  

Ал, қлттыҕ жазба ҟдеби тіл ҕазаҕ  халҕыныҗ сҡйлеу тілінен алшаҕтамай, оны негіз етті.Солай 

етіп  ҡткен ғасырдыҗ ІІ жартысында ҕазаҕтыҗ байырғы ҟдеби тілініҗ дамуыныҗ жаҗа кезеҗі 

басталады. Бқл жағдайда Абай мен Ыбырайдыҗ  ҕызметтері мен ҕосҕан ҙлестері орсан зор болды. 

Сондыҕтан, ҕазаҕтыҗ тіл білімініҗ  танымында қлттыҕ ҟдеби  тілдіҗ негізін ҕалаушылар Абай мен 

Ыбырай деген ҕағида санамызда орныҕты. Бқл заҗды ҕқбылыс. Ҡйткені, сол заманныҗ  кҡзі ашыҕ, 

орысша білім алып, хат таныған сауатты азаматтары жҟне халыҕты білім алуға насихаттаған  жҟне 

сол ҙшін ҡз еҗбектерін арнаған саналы  аҕын-жазушылардыҗ бірі мен  бірегейі. 
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Резюме. В статье рассматривается образовательная ценность рассказов Ыбырая Алтынсарина. 

Summary. The article examines the educational value of the stories of Ibrai Altynsarin. 

  

Ҕазаҕтыҗ ХІХ ғасырдағы қлы ағартушысы, ғалым-этнограф, аҕын, жазушы, аудармашы, қстаз, 

ҕазаҕ жазба ҟдеби тілініҗ негізін ҕалаушы Ыбырай Алтынсаринніҗ соҗында ҕалдырған мқрасы 

зерттеушілердіҗ назарын ҡзіне ҟр кезеҗдерде де аударып келгені аныҕ. Бқған М.Ҟуезов [1], 

Х.Сҙйіншҟлиев [2], Ҟ.Ҕоҗыратбаев [3], Ҕ.Мҟдібай [4] жҟне т.б. ғалымдардыҗ Ы.Алтынсарин туралы 

жазып ҕалдырған ғылыми маҕалалары, монографиялыҕ еҗбектері дҟлел. 

Жалпы бҙгінгі таҗға дейін Ыбырай Алтынсарин шығармашылығы тарих, филология, 

педагогика, психология, этика тҟсілімен ерекшелінетін ҕазаҕ зиялыларыныҗ ішіндегі бірегей тарихи 

тқлға екендігі, зор ҕайраткерлігі С.Аспандияров, М.Ҟуезов, Б.Кенжебаев, Б. Сҙлейменов, 

М.Аҕынжанов, Б.Ысҕаҕов сияҕты ғалымдар мен жазушылардыҗ зерттеулерінде жан-жаҕты 

зерделеніп сомдалды. Ыбырай Алтынсаринды сыншыл реализм рухында жазылған кҡркем 

шығармалары арҕылы жаҗа туындап келе жатҕан кҡркем ҕазаҕ ҟдебиетініҗ бесігін тербетіп, оҗ 

сапарға жол кҡрсеткен біртуар ретінде бағалап, шығармаларыныҗ тілдік ерекшелігін зерттеген 

ғалымдардыҗ ҕатарын С. Сейфуллин, Ҕ.Жқмалиев, С.Талжанов, Ҕ. Жармағамбетов ҕқрайды. Белгілі 
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тҙрколог А.Самойлович «Тҙркі халыҕтарыныҗ ҟдебиеті» атты зерттеуінде Ыбырай Алтынсаринді 

жас ҕазаҕ ҟдебиетініҗ негізін салушы деп таниды. 

Ыбырай Алтынсаринныҗ ҟдеби шығармалары тҙгелдей дерлік ана тілінде оҕырмандарға 

кеҗінен таныс. Оларды бастыру, насихаттау, ғылыми тқрғыдан тереҗ зерттеу бағытында бірҕыдыру 

жқмыстар тындырылды. Солардыҗ ішінен оныҗ педагогикалыҕ кҡзҕарастарын зерттеген 

Ҟ.Сыдыҕовтыҗ, психологиялыҕ кҡзҕарастары туралы Т.Тҟжібаевтыҗ, кҡркем ҟдебиет саласындағы 

мқрасын зерттеп, кҡлемді монография жазған Ҟ.Дербісҟлинніҗ еҗбектерін, сондай-аҕ Алтынсаринніҗ 

бҙкіл шығармашылыҕ мқрасын тҙгел зерттеп, ҙш томдыҕ толыҕ шығармалар жинағыныҗ 

академиялыҕ басылымына басшылыҕ еткен кҡрнекті ғалым Бек Сҙлейменовтыҗ еҗбектерін ерекше 

атап кҡрсеткен жҡн. 

Ы.Алтынсаринніҗ ҟдеби-шығармашылыҕ мқрасындағы еҗ тыҗ, еҗ ҕқнарлы, еҗ жемісті арна – 

кҡркем проза. Ыбырай мен Абайдыҗ арасындағы бқл салада да орын алған ізашарлыҕ қҕсастыҕ, 

жаҗашылдыҕ ҙлес ортаҕтығын ҟдебиет зерттеушілеріміз ертеден-аҕ байҕаған. Біраҕ сонымен ҕатар 

олардыҗ бқл салаға келу жолдары мен осы бағыттағы шығармашылыҕ ҟдіс-тҟсіл 

айырмашылыҕтарын да ескермеске болмас еді.          

Мҟселен, Абай ҡзініҗ ҕара сҡздеріне аҕындыҕ ҡнері ҟбден кемелденіп барып, табиғи мҟресіне 

жеткен кезде ойысҕан болса, Ыбырай шығармашылыҕ ҕабілетініҗ барлыҕ тҙрлерін қстаздыҕ 

ҕызметіне ҕқрал етіп пайдалану маҕсатымен бқл жанрды ерте ҕолға алған. Оныҗ сюжетті ҕысҕа 

ҟҗгімелерініҗ тҟрбиелік, тағылымдыҕ сипаты осыған байланысты болып келеді. Ҡзгені былай 

ҕойғанда, «Хрестоматияныҗ» прозалыҕ бҡліміндегі ҕысҕа ҟҗгімелердіҗ орналасу тҟртібінен де 

осыны аҗғаруға болады.  

Айталыҕ, «Ҡрмекші, ҕқмырсҕа, ҕарлығаш» атты жиырма жолдыҕ ҟҗгімедегі он жасар бала 

атасына еріп келе жатҕанда, сол атасыныҗ нқсҕауымен, ҡрмек тоҕып жатҕан ҡрмекшіні, нанныҗ 

ҕоҕымын сҙйреткен ҕқмырсҕаны, аузына бір тал шҡп тістеген ҕарлығашты кҡреді; атасынан олардыҗ 

мқны не ҙшін істегендерін білді; ҡзі содан сҟби санасыныҗ деҗгейінде ғибрат алды. Ҟҗгіме осымен 

бітті, оныҗ сюжеттерінде басҕа ҡріс жоҕ. Демек, эпизодтыҕ кҡрнекілік мҟні басым. Дҟл осы сҟтте 

баланыҗ танымы ҙшін ҡте маҗызды мҟн. 

Қстаз жазушы ҕып-ҕысҕа ҟҗгіменіҗ ҡзі ҕолданған этюдтік ҕқрылымын ҡз маҕсатына қтымды 

пайдаланған. Осыған жалғас «Сҟтемір хан», «Талаптыҗ пайдасы»,«Ҟке мен бала», «Асыл шҡп», 

«Баҕша ағаштары», «Бір уыс маҕта», «Алтын шеттеуік» сияҕты ҟҗгімелердіҗ бҟрі сҡзден жасалған 

кҡрнекілік ҕқрал рҡлін атҕарып тқр.Біраҕ осылардыҗ барлығыныҗ да, сайып келгенде, қлттыҕ кҡркем 

прозаныҗ ҕысҕа ҟҗгіме жанрына іргетас бола алатындай бастамалыҕ зор маҗызы бар екендігі сҡзсіз. 

         Мқндай ҟҗгімелер бірте-бірте ҕқрылым жағынан кҙрделіленіп, мазмқны толыса тҙскен сайын, 

оҕиға желі тартып, кҡркемдік дҟрежесі кҡтеріле, жанрлыҕ бейнесі айҕындала тҙседі. Бқған алғашҕы 

мысал ретінде «Шеше мен бала» атты ҟҗгімені алуға болады. Біріншіден, мқнда диалог тҙріндегі 

драмалыҕ жанрдыҗ нышаны бар. Екіншіден, белгілі бір іс-ҕимыл арҕылы ашылатын кейіпкер 

характерлерініҗ элементтері байҕалады. Баланыҗ шеше сқраҕтарына ҕайтарған неше дҙркін 

жауаптарынан бала мінезініҗ ерекшеліктерін танимыз. Ҟҗгімеге кейінірек араласҕан ҕызыныҗ 

сҡздері арҕылы оҕиға жаҗа бір ҡріске ҕарай ҡріледі. Біз осы ҙш кейіпкердіҗ сҡздері мен іс-

ҕимылдарынан кҟдімгідей сюжетті ҟҗгімеге ҕарай дамыған шығарма динамикасын кҡріп отырмыз. 

Ыбырай ҟҗгімелерініҗ ішіндегі мазмқны тереҗ, кҡркемдік дҟрежесі жоғары ҟҗгімелердіҗ бірі – 

«Бай мен жарлы баласы». Бқл туынды Ыбырай Алтынсаринніҗ ҡмірі мен шығармашылыҕ ҕызметін 

білетін ҟрбір оҕырманға жаҕсы таныс. Сондыҕтан оныҗ мазмқнын баяндап жатпай-аҕ, басҕа 

ҟҗгімелерінен ҡзгеше кейбір кҡркемдік ерекшеліктеріне ғана тоҕталып ҡтейік. 

Біраҕ бқл тқста бір ескертпені айта кетуді ҕажет санаймыз. Кешегі кеҗестік дҟуірдегі 

идеологиялыҕ ҡктемдік тқсында Алтынсаринніҗ ағартушылыҕ ҕызметі жҡнінде орын алған кейбір 

жаҗсаҕ пікірлердіҗ ішінде ҟсіресе, осы ҟҗгіме жҡнінде де оныҗ идеялыҕ мазмқнын теріс 

бағалаушылыҕ, атап айтҕанда, жадағай таптыҕ тқрғыдан ҕараушылыҕ байҕалып жҙрді. Ол кҡзҕарас 

бойынша бай баласы міндетті тҙрде жағымсыз кейіпкер болуы керек еді.  

Шындығында Асанныҗ ҡмірге бейімсіз, жылауыҕ, ҕорҕаҕ, табансыз болып шығуы тек бай 

баласы болғандыҕтан, ал Ҙсенніҗ пысыҕ, сабырлы, ҕиындыҕҕа тҡзімді, тапҕыр, іскер болуы тек 

кедейдіҗ баласы болғандыҕтан ба еді? Екі баланыҗ ҕиыншылыҕ жағдайда екі тҙрлі мінез кҡрсетуі 

олардыҗ шыҕҕан тегіне ғана байланысты болмаған шығар. Ҙстем тап ҡкілдерінен, ауҕатты адамдар 

отбасынан да дарынды, аҕылгҡй, ҕайраткер ҡкілдер шығып жатпай ма? Сондай-аҕ кедей текті 

адамдар ішінде де неше тҙрлі жағымсыз, теріс мінезді пенделер кездеспей ме? Демек, адамныҗ 

жаҕсы-жаман болуы оныҗ ҟлеуметтік тегіне ғана байланысты емес, жеке басыныҗ табиғи ҕабілет-
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дарыны ҙстіне, тҟрбие алған ортасына, кҡрген-білгеніне, тағы басҕа наҕты жағдайларға да 

байланысты болса керек.  

Бқл жердегі біз ҙшін маҗыздысы – жазушыныҗ кҡшпелі ел тқрмысында иесіз жқртта адасып 

ҕалған екі баланы бір тҟулік ішінде солардыҗ мінез-ҕқлҕы мен ҕажыр-ҕабілеті айҕын танылатындай 

жағдайға ҕоя білген жҟне сол жастағы оҕушы балаларға ҟсер ететіндей тағылымды ҟҗгіме туғызған 

шеберлігі. Балалардыҗ жол кесіп, кҡшкен елдіҗ ізіне тҙсу, ҕарындары ашҕанда тқзаҕ ҕқрып ҙйрек 

қстау, ҕармаҕ жасап балыҕ аулау, ҕараҗғы тҙнде от жағып, таҗ кҙзету сияҕты Асан мен Ҙсенніҗ 

ҡздеріне лайыҕ ҟрекеттері бізге осыны дҟлелдейді. 

Алтынсарин ҟҗгімені тек мектеп оҕушыларына ғана арнап жазған жоҕ. Оныҗ ересек адамдарға 

деп ҟдейі жолдаған шығармалары да баршылыҕ. Солардыҗ бірі – «Ҕыпшаҕ Сейітҕқл». Ҟҗгіменіҗ 

негізгі идеясы – ҕысы-жазы мал соҗынан еріп, ҕоныс аударып жҙретін кҡшпелі елді бір жерге 

орналастырып отырыҕшы ету, содан кейін шаруа адамдарды диҕаншылыҕҕа ҕарай бейімдеу.  

Осындай ойға берілген Сейітҕқл атты азамат ҡзініҗ бір шоғыр ауылдастарын топырағы 

ҕолайлы ҡҗірге кҡшіріп ҟкеліп, оларды суармалы егін шаруашылығына ҙйретеді. Осы бастамасы 

жемісті болып, аҕырында ауылда егін, мал шаруашылығы ҕатар ҡркендеп, шаруа адамдардыҗ ауҕаты 

артады. Олар артыҕ ҡнімдерін саудаға шығарып, кҟдімгі нарыҕтыҕ ҕатынасҕа тартылады.  

Ҟҗгіменіҗ сюжеті тарихи шындыҕҕа негізделген. Мқндағы жер аттары, елді мекендер мен 

ҟкімшілік аймаҕтары наҕты ҡмірден алынған.  

«Хрестоматия» оҕулығында ҕара сҡзбен Ыбырайдыҗ ҡз ҕолынан шыҕҕан алпысҕа тарта 

шығарма бар. Олар таҕырып жағынан да, ҟдеби-жанрлыҕ тҙр жағынан да сан алуан. Солардыҗ 

кҡпшілігі – шағын кҡлемді ҟҗгіме, мазмқн жағынан алғанда – мінез-ҕқлыҕтыҗ, жалпы 

адамгершіліктіҗ неше тҙрлі ҕырлары. Оны «Талаптыҗ пайдасы», «Мейірімді бала», «Зеректік», 

«Ҟдеп», «Ҕанағат», «Ҟділдік», «Салаҕтыҕ», «Аҕымаҕ дос», «Жаман жолдас», «Надандыҕ», 

«Тҟкаппаршылыҕ» деген сияҕты таҕырыптарына ҕарап-аҕ аҗғаруға болады.  

Жанр жағынан ҕарастырғанда да, олардыҗ біразын автор ертегі, мысал, ел аузынан алынған 

аҗыз ҟҗгіме тҙрінде берген. Еҗбекті сҙю жҟне ҕадірлеу – Ыбырай ҟҗгімелерініҗ негізгі таҕырыбы. 

Оны жазушы шағын ҟҗгімелерде ҙгіт, ҡсиет тҙрінде берсе, кей шығармаларында халыҕтыҗ ҕоғамдыҕ 

санасын тҟрбиелейтін реалистік суреттер арҕылы бейнелейді. «Атымтай жомарт» ҟҗгімесінде 

жазушы халыҕ арасындағы Атымтай жомарт туралы аҗыздарға жаҗаша мазмқн беріп, ҡзінше 

ҕорытады. Атымтайды ол еҗбек адамыныҗ ҙлгісі етіп кҡрсетеді. Еш нҟрсеге мқҕтаждығы жоҕ болса 

да, Атымтай ылғи жқмыс істейді. «Кҙн сайын ҡз бейнетіммен, тапҕан пқлға нан сатып алып жесем, 

бойыма сол нҟр болып тарайды. Еҗбекпен табылған дҟмніҗ тҟттілігі ҡзгеше болады» [5, 47б.] – дейді 

ол.  

«Ҟке мен бала» ҟҗгімесінде мынадай бір жай сҡз болады. «Бір адам он жасар баласын ертіп, 

егістен жаяу келе жатса, жолда ҕалған бір ескі тағаны кҡріп, баласына айтты: «Анау тағаны, балам, 

ала жҙр», – деп. Бала ҟкесіне: «Сынып ҕалған ескі тағаны не ҕылайын», – деді [5, 32б.]. Ҟкесі 

ҙндемеді. Тағаны ҡзі алды да, жҙре берді. Ҕаланыҗ шетінде темірші қсталар бар екен, соған жеткен 

соҗ ҟкесі кайырылып, тағаны соларға ҙш тиынға сатты. Одан біраз ҡткен соҗ, шие сатып 

отырғандардан 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сонымен, шиені орамалына тҙйіп, шетінен ҡзі бір-

бірлеп алып жеп, баласына ҕарамай аяҗдап жҙре берді. Біраз жер ҡткен соҗ, ҟкесініҗ ҕолынан бір 

шие жерге тҙседі. Артынан келе жатҕан бала да тым-аҕ ҕызығып келеді екен. Жерге тҙскен шиені 

жалма-жан жерден алып, аузына салды. Біраздан соҗ жҟне бір шие, одан біраз ҡткен соҗ жҟне бір 

шие, сонымен, бала ҟрбір шие тастаған жерге бір еҗкейіп, шие теріп жеді. Еҗ соҗында ҟкесі тоҕтап, 

баласына шиені орамалымен беріп тқрып: «Кҡрдіҗ бе, бағана тағаны жамансынып, жерден бір иіліп 

кҡтеріп алуға еріндіҗ. Енді сол тағаға алған шиеніҗ жерге тҙскенін аламын деп, бір еҗкеюдіҗ орнына 

он еҗкейдіҗ. Бқдан былай есіҗде болсын: аз жқмысты ҕиынсынсаҗ, кҡп жқмысҕа тап боларсыҗ; азға 

ҕанағат етпесеҗ, кҡптен ҕқрҕаларсыҗ», – деді. Кейде сҟл нҟрсені ҕомсынып, оған кҡҗіл бҡлмеушілік, 

аз жқмысты ҕиын сынып, бойкҙйездікке салынушылыҕ ҡмірде аз кездеспейді. Бқл – жаҕсы ҟдет емес. 

Сондыҕтан балалардыҗ бойкҙйез, жалҕау болмауына, еҗбекҕор болуына Ыбырай ерекше мҟнберген.  

«Жаздыҗ бір ҟдемі кҙнінде бір кісі ҡзініҗ баласымен баҕшаға барып, екеуі де егілген ағашты 

кҡріп жҙрді. «Мына ағаш неліктен тіп-тік, ана біреуі неліктен кисыҕ біткен»? – деп сқрады баласы. 

«Ата-анаҗныҗ тілін алсаҗ, ана ағаштай сен тҙзу кісі болып ҡсерсіҗ. Бағусыз кетсеҗ, сен де мына 

ҕисыҕ ағаштай болып, бағусыз ҡсерсіҗ. Мынау ағаш – бағусыз ҡз ҕалпымен ҡскен», – деді атасы. 

«Олай болса, бағу-ҕағуда кҡп мағына бар екен ғой», – деді баласы. «Бағу-ҕағуда кҡп мағына барында 

шек жоҕ, шырағым, бқдан сен ҡзіҗ де ғибрат алсаҗ болады, сен жас ағашсыҗ, саған да кҙтім керек. 

Мен сеніҗ ҕате жеріҗді тҙзеп, пайдалы іске ҙйретсем, меніҗ айтҕанымды қғып, орнына келтірсеҗ, 

жаҕсы, тҙзу кісі болып ҡсерсіҗ», – деді [5, 36 б.]. 
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Ыбырай «Баҕша ағаштары» атты ҟҗгімесінде осылай деп жазды. Яғни тҟрбиеніҗ ҙлкен рҡл 

атҕаратынын кҡрсеткен. Соныҗ бірі – талап. Талап етіп талпынбаса, адам баласы алға баспаған болар 

еді. «Талапты ерге нқр жауар» деген халыҕ маҕалы да ҡмір тҟжірибесінен туған. Жастыҕ шаҕ–жігер-

ҕайраттыҗ мол кезі, бойдағы жаҕсы ҕасиеттерді жарыҕҕа шығарып ҕалатын кез, ол ҙшін талап керек. 

Талаптан да, ҡмірден керегіҗді ал. «Талаптыҗ пайдасы» деген ҟҗгімесінде Ыбырай сол идеяны 

кҡтереді. I Петр патша шіркеуге барып ғибадат етіп тқрғанда, арт жаҕта бір баланыҗ сурет салып 

тқрғанын кҡріп, ҕасына келіп, не салып жатҕанын сқрағанда бала: «Сіздіҗ суретіҗізді салып 

жатырмын!» – дейді [5, 42 б.]. Петр суретті кҡрсе, мҟз еш нҟрсесі жоҕ екен. Біраҕ аҕылды Петр патша 

ол баланыҗ суретке талабы бар екеніҗ аҗғарып, сурет салатын оҕуға бергізеді. Кейін сол бала ҙлкен 

суретші болады. Жазушыныҗ бқл арадағы кҡздегені – жас баланыҗ талабын, сол талаптыҗ арҕасында 

неге ҕолы жеткенін кҡрсету, кім талап етсе, сол маҕсатына жететіндігін дҟлелдеу. Мейірімділік 

баланыҗ отбасына деген махаббатынан басталады. Ҟркім алдымен ҡз ата-анасын, туғандарын жаҕсы 

кҡреді, сыйлайды. Ыбырай ата-ана мен бала арасындағы осындай жылы ҕарым-ҕатынасҕа ерекше 

мҟн береді.  

«Мейірімді бала» ҟҗгімесінде 13 жасар ҕыздыҗ ҟкесініҗ орнына, ҡз ҕолын кесуді сқрағанын 

жазады. Ҕыз: «Таҕсыр, жқмыс істеп, бала-шағаларын асырайтын атамныҗ ҕолын ҕалдырып, мына 

меніҗ ҕолымды кесіҗіз», – дейді.  

Жазушы «Аурудан аяған кҙштірек» деген ҟҗгімесінде аяғы сынған Сейіт деген бала, ауруы 

ҕанша батса да, анасын ҕиналтпау ҙшін ҕабаҕ шытпағандығы айтылады. «Ауырмаҕ тҙгіл, жаным 

кҡзіме кҡрініп тқр, біраҕ меніҗ жанымныҗ ҕиналғанын кҡріп, ҟжем де ҕиналып, жыламасын деп 

жатырмын», – дейді ол [5, 55б.]. Алғашҕы ҟҗгімедегі ҕыз да, соҗғы ҟҗгімедегі Сейіт те шын 

мҟніндегі мейірімді ҕылыҕтарымен ерекшеленеді, мқныҗ негізінде жалпы адамды сҙйетін жаҕсы 

сезімдер жатыр. 

Ҕорыта келгенде, Ыбырай Алтынсарин – артына мол мқра ҕалдырған, туған ҟдебиетіміздіҗ қлы 

тқлғасы.Ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ маҕтанышына айналған тарихи ҕайраткерлердіҗ арасында Ыбырай 

Алтынсаринніҗ есімі ҕқрметті орында тқр. Кҡрнекті ағартушы-педагог, ірі жазушы, талантты аҕын 

ҡзініҗ саналы ғқмырыныҗ бҟрін туған халҕыныҗ баҕыты жолындағы кҙреске арнады. 
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Тҙйіндеме. Макалада кыргыз жана тҙрк тилиндеги заттык маанидеги атоочтуктардын тҙрлҡрҙ 

жана салыштырма контексти талкууга алынат. 

Аннотация. В статье обсуждаются виды и сравнительный контекст причастий со значением 

субстанции в кыргызском и турецком языках. 

Abstract. The article discusses the types and comparative context of participles with the meaning of 

time in Kyrgyz and Turkish languages. 

 

Кыймыл атооч маанисиндеги атоочтуктар - кыймыл атоочтор сыяктуу кыймыл-аракеттин, 

процесстин атын же кыймыл-аракет туюндурган фактыны билдирип, жҡндҡмҡ, жак-таандык жана 

кҡптҙк мҙчҡлҡрҙ боюнча ҡзгҡрҙҙчҙ атоочтуктар [13: 41]. Кыргыз тилинде алар -ган, -ар, -бас 

мҙчҡлҡрҙ аркылуу жасалат, ал эми тҙрк тилинде -(y)an/-(y)en, -dık, -acak/-ecek, -maz мҙчҡлҡрҙндҡ 

келет: Сурап ичкен – суу ичкен (Макал). – Soraya iҫ en – su iҫ en. Акча мындай кетип отурса 

талаада калары аштан бышык (М.Б.). Para böyle gittiğinde sokakta kalacağı tabii.Кең еш куруп кепке 

келтире албасына тү шүндү  (К.Ӛ.). - Danışmak ile razı olduralmayacağın duydu. 

Мындай атоочтуктардын табияты жҡнҙндҡ тҙркологиялык илимий эмгектерде ар тҙрдҙҙ 

пикирлер айтылып келет. Алсак, окумуштуулардын айрымдары мындай атоочтуктарды 

субстантивдешкен, тактап айтканда, толук затташкан атоочтуктар деп карайт [1: 423-430;8: 58-60; 

10]. Ал эми кээ бир окумуштуулар заттанган функциядагы атоочтуктар деп бҡлҙп кҡрсҡтҙшҡт [6: 

102-106; 11]. Окумуштуулардын дагы бир тобу мындай атоочтуктарды кыймыл атоочтук мааниде 

колдонулган атоочтуктар деп белгилешет [2: 76]. С.Ж. Мусаев аныкталгычы тҙшҙп калган учурда 

аны аныктап турган атоочтук толук затташып (субстантивдешип) кетет да,анын грамматикалык 

формаларын кабыл алат. Тескерисинче, эгер аныкталуучу сҡз жок болсо, затташуу болбойт жана ал 

жҡнҙндҡ сҡз да болушу мҙмкҙн эмес экендигин, атоочтук заттык гана функцияда болорун туура 

белгилейт. Мындай атоочтуктарды С.Н.Иванов сыяктуу заттанган функциядагы атоочтуктар деген 

термин менен атайт [11: 63-64]. Ч.Хидирова заттык функциядагы атоочтуктардын ҡзгҡлҙктҡрҙн 

андан ары тереҗдетип иликтеп, мындай атоочтуктарды заттык функциядагы атоочтуктардын бир 

тиби катары кыймыл атооч маанисиндеги  атоочтуктар  деп карап, бул оюн тҡмҡнкҙчҡ далилдеп ҡтҡт. 

Мындай атоочтуктар, баарыдан мурда, кыймыл атоочтук мааниге ҡтҡт, башкача айтканда, кыймыл 

атоочтор сыяктуу кыймыл-аракет, ал-абал, процесстин атын билдирет жана жак-таандык, жҡндҡмҡ 

мҙчҡлҡрҙн кабыл алат. Ушул жагы менен мындай атоочтуктар зат атоочтук мҙнҡзгҡ ээ болот, ал эми 

бул касиет баарыдан мурда кыймыл атоочторго тиешелҙҙ касиет болуп эсептелет.  

Мындай атоочтуктар тҙрк тилинде да кеҗири колдонулат. Демек, эки тилде да атоочтуктар 

кыймыл-аракеттин атын же фактысын билдирип келгенде кыймыл атоочтук мааниде колдонулат. 

Бирок мындай касиет бардык эле атоочтуктарга бирдей деҗгээлде тиешелҙҙ эмес. Алсак, кыргыз 

тилинде кыймыл атоочтук мааниде -ган формасындагы атоочтуктар ҡтҡ кҡп колдонулса, -ар, -бас 

формасындагы азыраак, -а, -е (й) +элек формасындагы атоочтуктар сейрек кездешет. Ал эми -оочу / -

уучу формасы аркылуу жасалган атоочтуктар мындай мааниде дээрлик колдонулбайт. Ал эми тҙрк 

тилинде -(y)an/-(y)en, -maz формалары кҡбҙрҡҡк, -dık, -acak/-ecek формалары азыраак колдонулат, 

башка атоочтук формалар кыймыл атоочтук мааниде дээрлик колдонулбайт. 

Кыймыл атооч маанисиндеги  атоочтуктар мҙнҡздҙҙ белгилери: 

1. Кыймыл-аракет, ал-абал, процесстин атын билдирет: Сенин кичине күтө турганың туура 

(Ч.А.). – Senin biraz beklediğin doğru. Кечинде келбеди, демек, эртең  менен келери бышык (М.Б.). – 

Geceleyin gelmedi, demek, sabahle geleceği şüphesiz. 
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2. Жҡндҡмҡ, жак-таандык мҙчҡлҡрҙн кабыл алат: Жакшы адам менен жүз көрүшүп калганга 

не жетсин (Т.К.). – İyi insanlar ile yüz görüşeceye ne yeter. Алардын аткарарына ишенем. - Onların 

yapacaklarınaemin olacakmın 

3. Кыймыл атоочтор менен синоним катары колдонула берет: Бирӛӛ ичерге (ичүү гӛ ) суу 

таппай жү рсӛ , бирӛӛ  кечерге (кечүү гӛ ) кечмелик таппайт (Макал).- Birileri iҫecek (iҫ meğe) su 

bulunmasa, birisi geҫecek (geҫ meğe) geҫ it bulunmaz. Касымжан аны түшүнөр-түшүнбөсү (тү шү нӛ р-

тү шү нбӛ шү ) бү дӛ мү к (Э.Т.). – Kasımcan onu duyar-duymazı (duyar-duymağı) belirsiz. 

4. Сҙйлҡмдҡ ээлик, толуктоочтук, баяндоочтук милдет аткарат: Унчукпаганы – макул 

болгону. – Susanı - razı olanı. Келгениңизден кабардар бололу. - Geldiğinizdenhaberimiz olsun. 

Сирконстанттык атоочтуктар - Tümleҫ görevli sıfat fiiller. Кеп ишмердҙҙлҙгҙндҡ мейкиндик, 

мезгилдик, себеп, максат маанилерин камтыган атоочтуктар да  кеҗири колдонулат: Дү йшӛ нкул атка 

мингенде ӛ зү н ажалдан бошонгондой сезди. - Düyşönkul ata bindiğinde kendin ecel̓ den kurtarılan gibi 

hissetti. Тең ирберди күн ылдыйлаганга дейре Сарыбайды жанынан жылдырбады.- Tenirberdi güneş 

alҫalana değin Sarıbay̓ ı yanından bırakmadı.  Эки атчан бир дӛ бӛ дӛ н нары имерилип кеткенге чейин 

тиктеди да. - Iki süvari bir tepeden öbür tarafa gidinceye kadar gözlerini almadan baktı. Миң  ӛ чү п, кайра 

миң  жанып сүйгөнүм үчүн кимде айып. – Bir kere sönüp, bin kere parlayıp sevdiğim iҫin kimde suҫ .  

Кҡпчҙлҙк тҙркологиялык илимий адабияттарда мындай атоочтуктар затташкан 

(субстантивдешкен) атоочтуктар менен бирге каралган [1, 436- 439; 3, 240-243; 4: 231; 9]. 

Н.А.Баскаковдун Каракалпакский язык деген эмгегинде Акеш ӛ лгӛ ндӛ н кийин ага жаман болду. Жаш 

чырпыктын ийилгени – сынганы, жаш жигиттин уялганы - ӛ лгӛ нү . Май кармаган бармагын жалайт 

[1: 438] сыяктуу сҙйлҡмдҡрдҡгҙ; Грамматика хакасского языка аттуу грамматикасындагы 

В.Г.Карповдун авторлугу астында жазылган Этиш бҡлҙгҙндҡ Чоохтасчатханда мин автобустын 

парыбысханын кöрбин халгам. –Сү йлӛ шү п турганда мен автобустун кантип кетип калганын 

байкабай калгам. Тогынганнарга азырал агылганнар. –Иштегендерге тамак алып келишти [4: 231] 

деген сҙйлҡмдҡрдҡгҙ атоочтуктардын бардыгы (затташкан) атоочтуктар деп берилет. В.Н.Тадыкин 

аталган окумуштуулар сыяктуу эле жогоркудай атоочтуктарды субстантивдешкен атоочтуктар деп 

атайт. Бирок алардан айырмаланып, субстантивдешкен атоочтуктарды эки типке бҡлҙп, биринчи 

типтеги атоочтуктарга нагыз атоочтуктарды, б.а., аныкталгычтары тҙшҙрҙлҙп айтылгандыктан, 

затташып келип алардын ордуна колдонулган атоочтуктарды киргизет:jортып болбас jол бузар, 

айдып болбас, сöс бузар, уалбаган кам болор, jалкурбаган ус болор. - Жортуп бү тпӛ с жол бузар, 

айтып бү тпӛ с сӛ з бузар, уялбаган жаман болор, эринбеген уста болор. Ал эми экинчи типтеги 

субстантивдешкен атоочтуктарга тҡмҡнкҙдҡй типтердеги атоочтуктарды киргизет: Элик тура 

тужерде, jастыра атканыма ачынадым. – Элик токтой тү шкӛ ндӛ , жаза атканыма ӛ кү ндү м. Мен 

школдо уренгеннен бери беш jыл jöттү . – Мен мектепте окуганымдан бери беш жыл ӛ ттү . 

Затташкан атоочтуктар менен сирконстанттык атоочтуктардын окшош белгилери: 

Экҡҡнҙн теҗ аныкталгычтары болот. Мисалы: Коркконго (адамга) кош кӛ рү нӛ т (Макал).- 

Korkacağʼ a (adamʼ a) cift görünür.. Илээндинин малы көчкөндө (убакта, маалда) жок болот 

(Макал). – Ҫapaçulun mal̓ ı göҫtiğinde  yok olur. 

Биринчи сҙйлҡмдҡгҙ коркконго - korkacağʼ a деген –затташкан атоочтук, ал тҙшҙп айтылган 

адам деген аныкталгычынын ордуна колдонулуп, ким? деген суроого жооп берип, заттык мааниде 

колдонулду. Экинчи сҙйлҡмдҡ кӛ чкӛ ндӛ  - göҫ tiğinde деген – сирконстанттык атоочтук, аныкталгычы 

убакта деген сҡз, бул атоочтук качан? деген суроого жооп берип, мезгилдик мааниде колдонулду. 

Экҡҡ теҗ кҡмҙскҡдҡгҙ аныкталгычтарынын грамматикалык формаларын кабыл алып, алар 

билдирген маанилерди камтыйт: Сал:корккон (адам) + -га – коркконго / korkacağ (adam) +-a - 

korkacağʼ a; кӛ чкӛ н (убак)+ -та (-да) – кӛ чкӛ ндӛ  / göҫtiğ (vakit) + -inde- göҫtiğinde. 

Затташкан атоочтуктар менен сирконстанттык атоочтуктар айырмачылыктары: 

1. Эки тилде да затташкан атоочтуктар аныкталгычтары менен бирге колдонулган учурда нагыз 

атоочтуктарга айланып, алардын ар бири ҡз алдынча суроого жооп берип, ар башка синтаксистик 

милдеттерди аткарат. Сал:Шашпас (ким? – затташкан атоочтук, ээ) иштин жайын билет. –Acele 

etmez (kim? – adlaşmış sıfat fiil, özne) iş̓ in gözün bilir. Шашпас (кандай? – нагыз атоочтук, аныктооч) 

адам иштин жайын билет. Acele etmez (nasıl? -– yalın sıfat fiil, belirten) adam iş̓ in gözün 

bilir.Cирконстанттык атоочтуктар аныкталгычтары менен бирге келгенде да ошол маанисинде калып, 

аныкталгычтары менен бирге бир суроого жооп берип, бир сҙйлҡм мҙчҡсҙнҙн милдетин аткарат. 

Сал:Адам ооруганга чейин (качанга чейин? – мезгил бышыктооч) ден-соолуктун кадырын билбейт. – 

Adam haste olana değin (ne kadar? - tümleҫ ) sağlığ̓ ın kadirin bilmez. Адам ооруган мезгилге чейин 
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(качанга чейин? – мезгил бышыктооч) ден-соолуктун кадырын билбейт. Adam haste olanvakit̓ edeğin 

(ne kadar? - tümleҫ ) sağlığʼ ın kadirin bilmez. 

2.Затташкан атоочтуктар маанилик, грамматикалык жактан толук затташса, сирконстанттык 

атоочтуктар логикалык жактан гана затташат.  

3.Затташкан атоочтуктарда заттык маани басымдуу болсо, сирконстанттык атоочтуктарда 

кыймылдык маани басымдуу болот. Мисалы: Ӛзү  тойбостун (адамдын-кимдин? – затташкан 

атоочтук) кӛ зү  да тойбойт (Макал).- Kendi doymazʼ ın (adam̓ ın – kimin – adlaşmış sıfat fiil) gözü hem 

doymaz. Берерим (эмнем? -нерсем, затташкан атоочтук) жок ага (Т.С.). – Vereceğim (nem?- şeyim, – 

adlaşmış sıfat fii) yok ona.Осмонбек ажыга кетеринде (качан? – сирконстанттык атоочтук) болуш 

шайлатып кеткен (Т.К.) –Osmonbek haciya gittiğinde (качан? – tümleҫ görevli sıfat fiill) boluş seçtirip 

gitmiş. 

4. Затташкан атоочтуктардын аныкталгычтары контекстте конкреттҙҙ болсо, сирконстанттык 

атоочтуктардын аныкталгычтары ага караганда абстракттуу болот. Натыйжада затташкан 

атоочтуктар тҙздҡн-тҙз аныкталгычтарды талап кылса, сирконстанттык атоочтуктар тҙздҡн-тҙз 

аныкталгычтарды талап кылбайт. Мисалы: Сал:Бутунан жаңылган (ким? затташкан атоочтук) 

турат, тилинен жаңылган (затташкан атоочтук) турбайт. – Ayağıʼ nan yanılan (adlaşmış sıfat 

fiil) durar, sözü̓ nön yanılan (adlaşmış sıfat fiil) durmaz. Келгенден бери (качантан бери? – 

сирконстанттык атоочтук) атасын кӛ рӛ  элек (ооз.к.). - Geldiği̓ den böyle babas̓ ın  

5. Затташкан атоочтуктарга жҡндҡмҡ аатегориясы мҙнҡздҙҙ, алар бардык жҡндҡлҡрдҡ толук 

жҡндҡлҡт. Бардык учурларда бир эле лексикалык маанини туюндуруп турат. Ал эми сирконстанттык 

атоочтуктар жатыш жҡндҡмҡдҡ, ошондой эле, жандоочтор, функционалдык кызматчы сҡздҡр менен 

айкалышып келгенде атооч, барыш, чыгыш жҡндҡмҡ мҙчҡлҡрҙн кабыл алат, бирок толук жҡндҡлҙҙ 

касиетине ээ эмес. Мисалы:  

Затташкан атоочтук 

Кыргыз тилинде Тҙрк тилинде 

Аракет кылган берекет табат. Özenenbereketliolur. 

Аракет кылгандын берекети болот. Özeneninbereketiolur. 

Аракет кылганга берекети болот. Özenenebereketolur. 

Аракет кылганды ийгилик коштойт. Özenenibaşarırefakateter. 

Аракет кылганга берекети болот. Özenendebereketolur 

Аракет кылгандан берекетке жетет. Özenenenbereketeyeter 

 

Бул мисалдарда аракет кылган деген затташкан атоочтук бардык жҡндҡмҡлҡрдҡ келгенде бир 

эле мааниде, тактап айтканда, кыймыл-аракетти аткарган адам маанисинде келери ачык кҡрҙнҡт. Ал 

эми сирконстанттык атоочтуктарда мындай касиетке эмес. Мисалы: Жоо кеткен соң кылычың ды 

ташка чап – Cehg gittiğin sonra kılıҫʼ ını taş̓ a vur деген сҙйлҡмдҡгҙжоо кеткен соң -– cehg gittiğin 

sonraдеген тҙрмҡктҙ алып карасак, мындагы атоочтукту башка жҡндҡмҡлҡрдҡ колдоно албайбыз. 

Анткени мындай атоочтуктар жҡндҡлбҡйт.  

6. Затташкан атоочтуктар сҙйлҡмдҡ, негизинен, ээлик, толуктоочтук, аныктоочтук, айрым 

учурларда (ээси да, баяндоочу атооч жҡндҡмҡсҙндҡгҙ сҡздҡрдҡн тҙзҙлгҡн сҙйлҡмдҡрдҡ ) 

баяндоочтук милдет аткарат: Көрбөс тӛӛ нү  да кӛ рбӛ йт. – Görmez devein hem görmez. Айткандын 

оозу жаман, ыйлагандын кӛ зү  жаман (Макал). - Konuşanın sözü yaman, ağlayanın gözü yaman. Алар – 

жеңгендер. - Onlar - kazananlar.  

Ал эми сирконстанттык атоочтуктар жҡнҡкҡй сҙйлҡмдҡ бышыктоочтук милдетти, багыныҗкы 

сҙйлҡмдҡрдҡ баяндоочтук милдетти аткарып келет: Касымжан шашкан бойдон кетти. – Kasımcan 

şaştığınҫ a gitti. Ал абышканын басып келаткан дабышын угар замат бурулуп карап, алдын тосо 

басты. - O, yaşlı adamın adımların sesini duyur duymaz dönerek baktı ve karşılayarak ona doğru yürüdü. 

Сен келгенде, ал жок эле. - Sen geldiyin vakta, o yoktu. 

7. Сирконстанттык атоочтуктар маанилик ҡзгҡчҡлҡгҙнҡ карай ич ара тҡмҡнкҙдҡй тҙрлҡргҡ 

бҡлҙҙгҡ болот:  

1) мезгилдик маанидеги атоочтуктар, 

2) мейкиндик, орун маанисиндеги атоочтуктар, 

3) себеп-натыйжа маанисиндеги атоочтуктар, 

4) максат маанисиндеги атоочтуктар (караҗыз   бет). 

Окшоштуруу, салыштыруу, болжолдоо маанисиндеги атоочтуктар Benzerlik, tahmin 

anlamlısɪ fat fiiller. Атоочтуктардын окшоштуруу мааниси жҡнҙндҡгҙ алгачкы маалыматтар 
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Н.А.Баскаковдун эмгегинде берилген. Окумуштуу -гандай аффиксин экинчи даражалуу учур-келер 

чактагы окшоштуруу атоочтук формасы [1, 434, 437] деп белгилейт. Туунду жана тубаса этиш 

сҡздҡргҡ -ган, -ар, -бас, -оочу, -а+элек аффикстеринин жалганып келиши аркылуу жасалган биринчи 

даражалуу атоочтук формаларынан айырмаланып, экинчи даражалуу атоочтуктар этиштин биринчи 

даражалуу атоочтук формаларын уюштуруучу аффикстерге окшоштуруу, салыштыруу маанисин 

билдирген -дай аффиксинин жалганышы аркылуу тҙзҙлҡт –дейт [1: 434]. Д.С.Насыров да -гандай 

аффиксин экинчи даражалуу учур–келер чак аффикси деп атайт. Дагы бир окумуштуулар -гандай 

аффикси окшоштуруу, салыштыруу маанисин берҙҙ менен гана чектелбестен, жогоруда 

белгиленгендей, болжолдоо, кҙмҡндҙҙлҙк, мҙмкҙнчҙлҙк [9; 14] маанилерин да билдире аларын 

белгилешет. Ч.Хидирова окшоштуруу,салыштыруу, болжолдоо маанисиндеги атоочтуктарды 

атоочтуктардын ҡз алдынча маанилик тҙрҙ катары карап, алардын ҡзгҡчҡлҙктҡрҙн башка маанилик 

тҙрлҡрҙнҡ салыштырып кҡрсҡткҡн [13: 59-66]. 

Кыргыз тилиндеги окшоштуруу, салыштыруу, болжолдоо маанисиндеги атоочтуктар-ган, -

оочу/ -уучу, -а,-е (й)+элек формасындагы атоочтуктарга окшоштуруу, салыштыруу маанисин 

камтыган -дай аффиксинин жалганышы же сыяктуу, сымал, өңдүү жандоочторунун айкашып 

келиши аркылуу жана -гыдай /-гудай аффикстеринен жасалат. Тҙрк тилинде -mış, -dık, -ar, -maz 

мҙчҡлҡрҙнҡ gibiжандоочунун айкашуусу менен уюшулат. Алардын мҙнҡздҙҙ белгилери тҡмҡнкҙлҡр: 

1) Окшоштуруу, салыштыруу, болжолдоо маанисиндеги атоочтуктар нагыз атоочтуктардан 

айырмаланып, окшоштурулган, болжолдонгон, салыштырылган кыймыл - аракет, ал-абал менен 

байланыштуу болгон белгини билдирет. Асель айласы түгөнгөндөй туруп калды. – Asel çaresiz olan 

gibi durdu. Жутуп ийчүдөй кӛ рү ндү . – Yutar gibi göründü. Иттер адам бакыргандай балбалактар 

улуп, каң шылап нары-бери чуркап жү рдү . – Köpekler sanki insane bağıyormuş gibi uluyup, ҫ enileyip 

ileri geri koşturuyorlardı. 

2) Алар тигил же бул чакка тиешелҙҙ салыштырылган, болжолдонгон маанини ҡзҙ аныктап, 

тактап турган заттын, субьектинин белгиси же субьектинин негизги кыймыл-аракетинин кошумча 

белгиси катары кҡрсҡтҙп, кандай? кантип? деген суроолорго жооп берет: Ӛзү  да алда нерседен 

корккондой тӛ штү  карай арбаң дап чуркап жӛ нӛдү . - Kendisi de pek ҫ okşeyden korkmuş gibi yamaca 

doğru koşarak gitti.  Анын кулагына баласы чакыргандай ү н угулду. – Ona ҫ ocuğu çağırmış gibi ses 

duyuldu. 

3) Сҙйлҡмдҡ, кҡбҙнчҡ, аныктоочтук жана бышыктоочтук милдеттерди аткарат.  

4)Окшоштуруу, салыштыруу, болжолдоо маанисиндеги атоочтуктар жҡндҡмҡлҡр боюнча 

ҡзгҡрбҡйт. Бул тҡмҡнкҙ мисалдан эле ачык кҡрҙнҡт: Анынкелгидей тү рү  жок. Анын келгидейи жок 

тҙрҙндҡ колдонулбайт.  

Жыйынтыктап айтканда, атоочтуктар билдирген лексика-семантикалык маани бир тҙрдҙҙ эмес. 

Аларды ҙч негизги маанилик тҙргҡ бҡлҙп кароого болот: нагыз атоочтуктар, затташкан атоочтуктар 

жана ар тҙрдҙҙ маанидеги атоочтуктар. Ар тҙрдҙҙ маанидеги атоочтуктар ич ара да майда маанилик 

тҙрлҡргҡ бҡлҙштҙрҙлҡт.Алардын ар биринин ички семантикасын тереҗдетип иликтҡҡ ҡзҙнчҡ бир 

иликтҡҡлҡрдҙ талап кылат. 
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ҞОЖ  82.051 

 

Ы.АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ҔАЗАҔ ӘДЕБИЕТІ 

 

ШАЙМЫРЗАЕВА Б.А., КИСТАУБАЕВА А.Н. 

А.Назарбеков атындағы №87 жалпы орта білім беретін мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті 

пҟнінініҗ мқғалімдері, Ҕазаҕстан Республикасы, Шымкент ҕ. 

 

Резюме. В статье представлено исследование писателя ЫбырайАлтынсарина. 

Summary.The article presents the research of the writer YbyraiAltynsarin. 

 

 Ыбырай Алтынсарин ҕазаҕ ҟдебиеті мқраларын жинаҕтап, насихаттау маҕсатындағы, ҕазаҕ тілі 

мен ҟдебиетіне ҕатысты кҡкейкесті мҟселелерді толғаған еҗбектері ҕазаҕ мҟдениеті тарихынан 

кҡрнекті орын алады. Ҡз заманындағы уаҕыт талабына сай кемел білім алған, талантты ҕаламгер, 

білікті қстаз ҕазаҕ ҟдебиеті мен педагогикасы саласында соны кҡзҕарас, тыҗ ҕадамдарымен 

дараланды. Дҟстҙрлі таҕырыптардағы ҡлеҗдермен ҕатар ғылым мен білім жетістіктеріне, жаҗа 

заманныҗ ағымына ҕатысты елді ілгері бастыратын, ойлы озыҕ шығармалары ҕазаҕ ҟдебиетінде 

бқрын-соҗды болмаған бағытты ашҕандай еді.  Білім, талап, еҗбек пен зейнет таҕырыбы енді 

Ыбырай Алтынсарин шығармаларында ҟдебиеттіҗ жаҗа дҟстҙр арнасында ҡрбіді. Аҕынныҗ «Кел, 

балалар, оҕылыҕ!», «Ҡнер, білім бар жқрттар» секілді ҡміршеҗ ойлы шығармалары кҙні бҙгінге дейін 

ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихынан лайыҕты орнын алды. Халыҕты ҡнер мен білімге ҙндеген ондай тереҗ 

ойлы туындылар сол замандағы ҕазаҕ халҕыныҗ ҟлеуметтік жағдайынан туындаса, одан былайғы 

кезеҗдерде жаҗа толҕынныҗ рухани бағдарламасына айналды.  

 Ыбырай Алтынсарин 1861 жылы Торғайда мектеп ашуға рқҕсат алғанда, ҕазаҕ даласындағы 

патшалыҕ басҕару реформасыныҗ  тҙпкілікті жеҗген тқсы еді. Бқл мектепті ол кҡп кҙшпен тек 1864 

жылы ғана аша алды. Осы кезеҗнен бастап Ыбырай Алтынсарин ҡмірініҗ екінші бетбқрысты кезеҗі 

ҟрі еҗ жемісті шығармашылыҕ жылдары басталды. Сол тқстағы педагогикалыҕ ҕызметті, халыҕҕа 

білім беру ісін жҙйелі тҙрде, сауатты жҙргізіп, ҡзініҗ ҕаламгерлік ізденістерімен де қштастырып, 

байытҕан санаулы тқлғалардыҗ ҕатарында Ыбырай Алтынсарин мектебі мен дҟстҙрі ерекше жарҕын 

із ҕалдырды. Діни тҟлімді зайырлы білім мен тҟрбие беру мектебінен алғаш ажыратып,  жаҗа ҙлгідегі 

мектеп бағдарламаларына ден ҕойған қстаз Ыбырай Алтынсарин еді. Ол ҕазаҕ поэзиясына ҡз 

ойымен, қстаздыҕ тҟлімдік кҡзҕарасымен, ҡзіндік таҕырыптарымен келді. Ҕазаҕ ҕоғамыныҗ 

тіршілігіндегі ҟлеуметтік  сарынныҗ сыншыл шыншыл сипатын жаҗа ҟдебиет тілінде аша білді. 

«Азған елдіҗ хандары»  деп басталатын ҡлеҗі аҕынныҗ сол тқстағы саяси кҡзҕарасын айҕын 

танытады.  

 Азған елдіҗ байлары, 

 Қлыҕ тқтар басын-ай. 

 Ҕайда дҟулетті адам болса, 

 Берер соған асын-ай. 

 Кҡзін сҙзіп бір кҟріп, 

 Тҡгіп келсе жасын-ай, 

 Бермек тҙгел, бейшараны 

 Масҕара ҕылса керек-ті. 

 «Бқл таҕырыптағы шығармалары ҕазаҕ ҡлеҗініҗ ҡз тқсындағы дҟстҙрін саҕтаумен бірге, ХІХ 

ғасырдыҗ екінші жартысындағы ҕазаҕ аҕындарыныҗ бір тобы қстанған қлттыҕ мқратты айҕын 

мегзейді. Бқған дейін  ҕарудыҗ қшымен, халыҕтыҗ кҙшімен бой саҕтап, ел ҕорғаймыз деген ниеттегі 

отаршылдыҕҕа ҕарсы кҙҗіреніп, кҙйінген, сонымен бірге іш ҕазандай ҕайнаса да, кҙресерге 

дҟрменсіздікті де сезген жырлардыҗ орнына, енді оҕу-білім, халыҕты сауаттандыру, ағарту маҕсатын 

кҡздеген туындылар сҡзі алға шыҕҕандай еді» [1, 47б.].  

 Ыбырайдыҗ ел, жер, қлт тағдыры туралы кҡркем ҟдеби шығармалары да ҕазаҕ ҟдебиетініҗ осы 

ҙрдісімен іштей тамырласып, ҙндесе шығып отырды. Бқл қлттыҕ ҟдебиеттіҗ тқтастығы мен замана 

кҡшіне сай тіл қстартып, ҕайрат кҡрсетіп отырғандығыныҗ белгісі. Ыбырай ҡлеҗдері бқл орайда 

ҡзініҗ кҡркемдігініҗ, тіл оралымдылығыныҗ ҙстіне таҕырып жаҗалығымен, ғасырмен парыҕтас 

интеллектуальдыҕ  парасатымен ерекшеленді. 

Ҟлпештеген ата-ана 

Ҕартаятын кҙн болар. 

Ҕартайғанда жабығып, 
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Мал таятын кҙн болар. 

Ата-енеҗ ҕартайса –  

Тіреу болар бқл оҕу. 

Ҕартайғанда мал тайса –  

Сҙйеу болар бқл оҕу, – 

деген. Ыбырай: 

Ат ҡнері білінбес, 

Бҟйгеге тҙсіп жарыспай. 

Желкілдеп шыҕҕан кҡк шҡптей, 

Жаҗа ҡспірім достарым, 

Ҕатарыҗ кетті-ау алысҕа-ай,  

Қмтылыҗыз ҕалыспай,– 

десе де аҕын насихаты қлт мҙддесінен туындайтыны айҕын. Аҕын ҡлеҗдері ой ҕаныҕтығымен, халыҕ 

даналығын қтымды кіріктіруімен де  тілге жеҗіл, тҙсінікке оҗтайлы шығып отырады. Насихат 

ҡлеҗдермен бірге табиғат лирикалары ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихында ҡзгеге қҕсамас ҡрнегімен, 

ҟуезімен берік орын алады.  

Сҟуірде кҡтерілер рахмет туы, 

Кҡрінер кҡк жҙзінде ҕаз бен ҕуы. 

Кҡктен жаҗбыр, таулардан сулар жҙріп, 

Жайылар жер жҙзіне ҕардыҗ суы... 

Қшпаҕтыҗ бір сҟулесі жерге тҙсіп, 

Ҡсірер жерден шҡпті нқрдыҗ буы, – 

деген  кестелі зерлі жолдармен басталатын «Жаз»  ҡлеҗі  ҕазаҕ поэзиясыныҗ ҙздік туындыларыныҗ 

ҕатарынан саналады. Ыбырай Алтынсаринніҗ ҟҗгіме, кҡркем хикаяттары жаҗа ҟдебиеттіҗ бастау 

арнасындағы проза жанры саласындағы шеберлік тқрғысындағы алғашҕы кҡркем туындылардыҗ 

ҕатарында айырыҕша бағаланады. «Ҕыпшаҕ Сейітҕқл»,  «Киіз ҙй мен ағаш ҙй», «Аурудан аяған 

кҙштірек»,  «Бай баласы мен жарлы баласы»,  «Таза бқлаҕ», тағы басҕа кҡркем прозалыҕ 

шығармалары ХІХ ғасыр ҟдебиетініҗ шынайы да, талантты мқрасы ретінде ҟдебиет тарихынан 

тҙпкілікті орын алады. Ыбырай Алтынсаринніҗ поэзия, проза жанрларындағы туындылары шынайы 

кҡркем бітімді, талантты шығармалар болумен бірге, автордыҗ педагогтыҕ парасатыныҗ 

шқғыласымен нқрланған ҡзгеше бҡлек бітімді қстаздыҕ дастан сынды тҟрбиелік мҟні тереҗ  

жазбалар. Бқл орайда оныҗ ҟрі жазушылыҕ, ҟрі қстаздыҕ таланты табиғи жарастылыҕпен кіріге 

келіп, ҡзгеге қҕсамайтын дара бітімді ҟдеби шығармалардыҗ тууына жол ашҕан. Ҕазаҕ ҟдебиеті 

тарихында да Ыбырай Алтынсарин мқрасы осы сипатымен ҕадірлі. 

Ҕазіргі кезде ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихы ҟріден, біздіҗ дҟуірімізге дейінгі уаҕыттан басталып 

оҕытылып жҙр. Ҕазаҕстан жерін мекендеген арғы замандардағы халыҕтардыҗ рухани мқрасы–ҕазаҕ 

халҕыныҗ да еншісі. Сол орайда арғы ҟдебиет, орта ғасырлардағы тҙрік ҟдебиеті бастан кешкен 

ҡркениет, ҡрлеу дҟуірлерініҗ бар тарихы біздіҗ ҕазіргі тҡл ҟдебиетіміздіҗ де тарихы. Ол тарихта жазу 

мҟдениеті де болды, жазба ҟдебиет те болды. Тарихтыҗ қлы кҡшінде ҕазаҕ халҕыныҗ дербес 

мемлекеті ҕазаҕ хандығы тқсында жазба ҡркениет жаугершілік замана ағымына орай ауызша 

ҡркениетпен алмасты. 

Ендігі ҡріс – бірнеше ғасырлыҕ ҡріс негізінен ауызша ҟдебиеттіҗ ҡрісі болды. Бқл жҡнінде басы 

ашыҕ айғаҕ та мол, айтылған сҡз де аз емес. Ҕазаҕ хандығы тқсында жазба мҟдениеттіҗ болуы да 

даусыз, алайда бізге тасҕа басылып жеткен ҟдеби мқра жоҕ. Ол замандардыҗ ҟдебиет нқсҕалары 

кейінге ауызша ғана саҕталып жетті. 

 ХІХ ғасыр ҟдебиетіндегі, Ыбырай Алтынсарин шығармашылығындағыжаҗа беталыс, бағыты, 

бағдарлар туралы аударма маманы, аударма теоретигі Сҟйділ Талжановтыҗ пікірлері сол ҟдебиеттіҗ 

жанрлыҕ сипаттамасын жасауда ойда болатын ҕисындар. С.Талжанов: «Ҕазаҕ елініҗ оҕығандары 

дҙниежҙзілік мҟдениетті меҗгеруге ХІХ ғасырда-аҕ жқмыла кірісті дей келіп, Ыбырайдыҗ орыс 

ҟдебиетінен аудармаларыныҗ жанрлыҕ ерекшелігіне айрыҕша тоҕталады. Ыбырайдыҗ аудармадағы 

ҕайсыбір тҟсілі, еркін аударуы, ҕайсыбір тқста таҕырыбын, кейде мазмқнын ҡзгертіп беруі, 

шығарманыҗ баяндау тіліндегі ҡзіндік ҡрнектердіҗ басым болуы, сол себепті аударманыҗ кейде тҡл 

шығарма болып ҕабылдануына тоҕталады»[2, 34б.].  

 Осы тқста Ыбырай ҡзініҗ аудармаларында Шығыс ҟдебиетіндегі нҟзира дҟстҙрін еркін 

ҕолданып, нҟзира жанрындағы шығармаларды туғызған деп айтуға болатын сияҕты. Кҡп уаҕыттар 

бойы ҕазаҕтыҗ ХІХ ғасырдағы жаҗа жазба ҟдебиеті тек орыс, еуропа ҙлгісінде туып ҕалыптасты 

деген пікір басым болды. Осы мҟселе, ҟсіресе, Ыбырай Алтынсаринніҗ кҡркем шығармаларына 



41 

 

ҕатысты кҡп айтылды. Сҡз жоҕ, Ыбырай Алтынсарин «Ҕазаҕ хрестоматиясында» орыс 

жазушыларыныҗ  шығармаларын аударып берді. Кҡптеген шығарманыҗ жазылу жҡні, ҕқрылымы да 

орыс ҟдебиетінен ауысҕан.  

 Ыбырай Алтынсарин шығармаларыныҗ қлттыҕ, халыҕтыҕ негізі де біршама айтылды. Ал 

Ыбырай жҟне Шығыс ҟдебиеті деген мҟселені арнайы сҡз еткен Ш.Сҟтпаева еді. Негізінде, бқл жай 

кеҗіте зерттеуге зҟру. 

 Шҟмшиябану Сҟтбаева «Ы.Алтынсарин ҡрнектерініҗ кейбір сырлары» атты зерттеуінде былай 

деп атап кҡрсетеді: «Алтынсарин ҕызметініҗ ағартушылыҕ-демократияшылдыҕ мазмқны мен бағыты 

оныҗ Батыс Европа жҟне Шығыс ҟдебиеттері ҙлгілеріне де творчестволыҕ ҕатынасын, кҡзҕарасын 

аныҕтап, белгіледі. Мқны мысалы халыҕаралыҕ кейіпкерлер  саналатын Ескендір-Александр 

Македонский, Дҟуіт, Сҙлеймен туралы оныҗ ҡлеҗ шығармаларынан, басҕа елдердіҗ ҡмір-

тқрмыстарынан алып жазған кейбір ҟҗгімелерінен кҡруге болады» [3, 123б.].  

 Пайғамбар бқрынғы уаҕытта Дҟуіт ҡткен, 

 Патша боп бқл дҙниеге даҗҕы жеткен. 

 Отыз қлы бар ғой деп кҡптік ойлап, 

 Ҕқдайым отызын да ҟлек еткен. 

 Жылаған Дҟуіт патша тоба ҕылып, 

 Ҡзініҗ пенде екенін сонда біліп, 

 Мқнан соҗ Таҕ Сҙлеймен туды дейді, 

 Отыз қлға бір ҡзін жора ҕылып–  

дейтін ҡлеҗ шумаҕтарыныҗ сыры мол. 

 Ш.Сҟтбаева: «Сҡйтіп, ҕазаҕ ағартушысы дҙниежҙзі халыҕтарыныҗ кҡбі ҟҗгіме еткен аҗызға 

айналған тарихи адамдар туралы ҡлеҗдер, ҟҗгімелер жазып, онда ҡз кҡзҕарасымен ҕатынасын аныҕ 

білдірді. Мқныҗ ҡзі Ыбырай Алтынсарин мқрасыныҗ шеҗбері айтарлыҕтай кеҗ, ҡрісі биік ҕазына 

екендігініҗ тағы бір айғағы, тағы бір маҗызды ҕыры»,– деп жазды [15, 125б.].  

 Ыбырай Алтынсаринніҗ кҡркем туындылары  жанрлыҕ, стильдік жаҕтан біршама  зерттелді. 

Ыбырайдыҗ жазудағы ҙлгі, ҡнеге мектебі мҟселесі де белгілі бір дҟрежеде ҕарастырылды. Ҕазірде 

сол негізінде ҕамтылған мҟселелерді жҙйелеу арҕылы Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕазаҕтыҗ жаҗа жазба 

ҟдебиетін ҕалыптастырудағы орнын айҕындай тҙсудіҗ жолдары ашылып отыр.  

 Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕазаҕ тарихындағы елеулі еҗбегі ағартушылыҕпен байланысты болды. 

Сол бағытта Ыбырай Алтынсарин ҕазаҕ балаларын оҕытатын мектептерге арнап оҕулыҕ еҗбектерін 

жазды. «Ҕазаҕ хрестоматиясы» ҕазаҕ баласына ҡнеге ҙйрету ҕқралы болумен бірге, ХІХ ғасырдағы 

ҕазаҕтыҗ жаҗа жазба ҟдебиетініҗ жанрлыҕ негізін салды, ҕазаҕтыҗ жаҗа жазба ҟдеби тілініҗ стильдік 

арналарын ашты. 

 Бқл жҡнінде ҕазаҕ филологиясында  Ыбырайтанудыҗ кҡкжиегін кеҗіткен кҡп ҕқнды 

тқжырымдар жасалды. М.Ҟуезов, С.Сейфуллин, Ҕ.Жқмалиев, Б.Кенжебаев, Б.Сҙлейменов, 

Ҟ.Дербісҟлин, Х.Сҙйіншҟлиев, Р.Сыздыҕ, Б.Ҟбілҕасымов, С.Хасанова, Б.Ысҕаҕов, 

М.Жармқхамедқлы, т.б. ғалымдардыҗ Ыбырай Алтынсаринніҗ жаҗа жазба ҟдебиет жанрларын  

жасаудағы, ҕазаҕ тілініҗ тазалығы, ҕазаҕтыҗ жазба ҟдеби тілін ҕалыптастырудағы орны жайлы 

айтҕандарыныҗ негізінде осы мҟселені  жинаҕтай тҙсуге, сол арҕылы Ыбырайдыҗ жазушылыҕ 

еҗбегініҗ ішкі иірімдеріне ҙҗіле тҙсуге мҙмкіндік туып отыр. 
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 Резюме. В статье рассматривается литературное значение произведения Кожа Ахмеда Ясави 

«Дивани хикмет». 

 Summary. The article examines the literary meaning of the work of Kozha Ahmed Yasawi "Divani 

Hikmet". 

 

Ыҕылым заманнан бергі ҡткен дҟуірде ҕазаҕ топырағына табаны тиген сандаған қрпаҕтыҗ 

ҡкілдері Ҕожа Ахмет Ясауи есімін ауызға алғанда, еҗ алдымен ҕасиетті Тҙркістанды тҙркі жқртыныҗ 

кіндік ҕазығына айналдырған қлы ҟулиеніҗ кҡкпен таласҕан кҙмбезін, ал аузындағы аҗыз-

ҟҗгімелердіҗ даҗғайыр сарынымен ҕарапайым халыҕтыҗ кҡкейіне ҡшпестей болып қялаған кемеҗгер 

сқлбасын бір сҟт кҡз алдына келтірері хаҕ. Біраҕ та Шығыс ҟлеміне Ясауи есімі ҕаншалыҕты белгілі 

болса, оныҗ ҡмірбаянын, тағдыр жолын аныҕтайтын деректер соншалыҕты кҙҗгірттік ҕойнауында 

жатыр. Біз аҕынныҗ пірі боп танылған Хамадани сопы мен Хамадани мектебіне ҕатысты 

жазбалардағы мҟліметтерге сҙйене отырып ҕана Ахмет Ясауидіҗ ХІ ғасырдыҗ соҗғы ширегі мен ХІІ 

ғасырдыҗ бірінші жартысында ғқмыр кешкенін айта аламыз. Ҟл-Уағиздіҗ «Рашахатында», Ибн 

Халликанныҗ «Уафайат, YІІ», Шағаранидіҗ «Табакат ал-кубра» жазбаларында, Халис Ефенди 

кітапханасынан табылған «Жауахир-ул-ҟбрар мин ҟмуажи-л-бихар» риуайатында, Жҟмидіҗ «Нафахат 

ал-унс», Науаидіҗ «Насойиму-л-махаббат» деген еҗбектерінде Ахмет Ясауи ҡз заманыныҗ білікті 

маманы, атаҕты сопысы екенін жҟне де шҟкірттік жолын Хамадани мектебінен бастап, кейіннен осы 

мектептіҗ халифасы, яғни, жетекшісі болғанын хабарлайды. Бірер жылдар бқрын танылып, ғалым 

М.Жармқхамедовтыҗ зерттеуіне енген «Насаб-нама» сияҕты ҕқнды деректер, Ҕ.А.Ясауи болмысын 

уаҕыт тқманынан ажыратып, тарихи тқлғасын таныта тҙскендей болды.  

Мҟшҝҙр Жҙсіп Кҡпейқлы Ҕожа Ахмет Ясауи туралы тараған аҗыз-ҟҗгімелерді ел аузынан 

жинаҕтап жҙруі бізге ҡнеге. Біраҕ кеҗес заманында Ясауиді дін уағыздаған сопы ретінде ғана танып, 

оныҗ шығармаларын зерттемек тҙгіл ҕолға алу кесапат болғандыҕтан, Ясауитану біразға дейін шаҗға 

кҡміліп ҕалды. Идеологиялыҕ ҕыспаҕтыҗ тіл байлағанына байланысты Міржаҕып Дулатов [1], 

Жҙсіпбек Аймауытов [2] сияҕты азаматтарымыз аҕын творчествосына бір жаҕты баға берумен 

шектелуге мҟжбҙр-тін. 

Ҕожа Ахмет Ясауидіҗ «Диуани хикмет» мқрасын ҕазаҕ жқртшылығына таныту барысында 

біраз хикметтері аударылып, кҡпшілік басылымдар арҕылы қсынылуда. Оған М.Жармқхамедов, 

С.Дҟуітов, М.Шафиғовтыҗ 1897 жылғы Ыстамбул нқсҕасын аудару еҗбектерін, Б.Сағындыҕовтыҗ 

аудармасыныҗ «Ежелгі дҟуір ҟдебиеті» оҕу ҕқралына енуін, мерзімді баспасҡз беттеріндегі 

С.Дҟуітовтіҗ, З.Иманжановтыҗ, С.Битенқлыныҗ аудармаларын, Жарасҕан Ҟбдірашев аҕынымыздыҗ 

кҡркем аудармалары негізге алынған. 

ХІ-ХІІ ғасырларда жасаған атаҕты сопы Ҕожа Ахмет Ясауи ҕазіргі Шымкент ҕаласы 

жанындағы Сайрам елді мекенінде туып, сондағы ауылдыҕ молдадан дҟріс алған. Жастыҕ шағы да 

сонда ҡткен. Ҟкесі Ибраҝим ҡз кезеҗініҗ сауатты, кҡзі ашыҕ білімді, діндар адам болған. Анасы 

Ҕарашаш (енді бірде Айша деп те айтылады) елге ҕадірлі, аҕылды да-аяулы адам болған делінеді. Ел-

жқрт бқл кісілер дҙниеден ҡткенде, екеуіне де кҙмбез тқрғызып белгі соҕҕан, осы ескерткіштер ҟлі 

кҙнге дейін Сайрам елді мекенінде саҕталған. Аҗыз бойынша, жас Ҕожа Ахмет Ясауи қстазы 

Арыстан Бабпен алғаш жолығып, Мқхаммед Пайғамбардыҗ ҡзіне арнаған ҕқрмасын алатын кҡпір де 

сол Сайрам елді мекенінде. Алайда, Ҕожа Ахмет Ясауидіҗ Сайрамдағы жастыҕ шағын баяндайтын 

деректер жоҕтыҗ ҕасы. Десекте Ҕожа Ахмет Ясауидіҗ жастыҕ шағы мен ата-бабалары туралы 

ҕызыҕты деректері бар бір ҕқнды шежіре кейінгі жылдары табылды. Осы шежіре бойынша басылған 

«Шажараи-Саодат» атты кітапшада бқрынғы біз жариялаған «Насаб-намедегі» секілді Ҕожа Ахмет 

Ясауидіҗ ҟкесі Ибраҝим атаныҗ арғы бабалары Мқхаммед Пайғамбардыҗ інісі, ҟрі кҙйеу баласы 

Ҟзіреті Ҟлидіҗ Мқхаммед Ханафия атты қлынан тарайтыны айтылады. Бқл аталған шежіре 90-

жылдардыҗ бас кезінде Сайрам ҕаласындағы ескі, бқзылған ҙйдіҗ ҕабырға жапсарынан табылған. 

Тапҕан Сайрамдыҕ Саидикрам Саидакбаров деген кісі. Кейін бқл алты метрлік Ҕытай ҕағазына 

жазылған ҕолжазба Шымкент ҕаласында жеке кітапша болып басылды. Мқнда Ҕожа Ахмет Ясауидіҗ 

жастыҕ шағы мен алғашҕы оҕыған қстазы жҡнінде бқрын ешбір деректе қшыраспаған тыҗ 

мҟліметтер келтірілген. 

Ҕожа Ахмет Ясауидіҗ ізгі істері мен атаҕ-даҗҕыныҗ шарыҕтап ҡсуі, кемелденуі жер бетіндегі 

алпыс ҙш жылдыҕ ҡмірімен тығыз байланысты. Халыҕтыҗ ҟйгілі Тҙркістанды «Жарты Мекке» деп 

атап, Ҕожа Ахмет Ясауиді «Тҙркістан пірі» деп марапаттауында да ҙлкен мҟн бар. Ол мқсылман 

ілімініҗ асҕан білгірі, соныҗ тынымсыз насихатшысы болумен ҕатар, ҡзініҗ жеке тқлғасыныҗ жқртҕа 

ҙлгі болар ҡнегесі де аз емес еді. Білімді шҟкірттер дайындап, ол сол тқстағы сопылыҕ мектептіҗ 

Ясауилік жаҗа ҙлгісін ҕалыптастырды. Бқл орайда алҕа-ҕотан «ҝу-ҝулеп» зікір айту дҟстҙрініҗ алғаш 
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негізін ҕалағанын айтсаҕ та жеткілікті ғой дейміз. Сопы ауру-сырҕау, мҙгедек жандардыҗ дертіне 

дҟрман болуда да бойындағы дарыны мен кҙш-ҕуатын аямаған. Алайда маҕсатҕа жету жолында ол 

талай шырғалаҗы мол ҕайғылы оҕиғаларды басынан ҡткерген. Алғаш жастай ҟкесі, одан кейін анасы 

ҕаза тауып, ҙміт кҙткен жалғыз қлы Ибраҝимніҗ зқлымдар ҕолынан мерт болуы да ҡшпес із 

ҕалдырған: 

Отыз жасҕа кірдім, ҕылдым ҕасірет, 

Уҟ, дариға, ҡтті ғқмырым, ҕане тағат? 

Ҕанағатшыл Хаҕ ҕасында хош-сағадат, 

Ҕызыл жҙзім тағат ҕылмай солды, достар… 

Елу алты жасҕа кірді мқҗлыҕ басым, 

Тоба ҕылдым, ағар ма екен кҡзден жасым. 

Жарандардан лҟззат алмай кҡҗілім ҕалды, 

Бір жҟне барым, дидарыҗды кҡрермін бе?. 

Осылайша бар ҡмірін Алланы тану мен соған беріле ҕқлшылыҕ етуге арнаған Ҕожа Ахмет 

Ясауи Мқхаммед Пайғамбар жасы – алпыс ҙшке келгенде, «Ҕқлым, жерге кір» деген «Алладан 

жарлыҕ – хабар алып» дайындалған жер астындағы мекен-жайға тҙсіп, ҕалған кҙндерін сонда 

ҡткізеді. Бқл сопы ҡміріндегі естен кетпес елеулі де ҟсерлі оҕиға болғаны аҗғарылады. 

Ал енді, аҕынныҗ ҕанша жыл ҡмір сҙргені (жер бетіндегі 63 жас пен жер астындағы 63 жылын 

ҕосҕанда) туралы мҟселеге келсек, жоғарыда келтірілген жолдардағы ҡзі айтҕан жер астындағы 63 

жылын есепке алғанда, ол еҗ кемі 125 жыл жасаған болып шығады. Ендеше туған мерзімі 1103 жыл 

болса, онда ҕайтыс болған кезі 1228 жылға орайлас келеді. 

Ҕожа Ахмет Ясауидіҗ ҡз хикметтеріне алтын арҕау еткен басты мҟселесі: Алла Тағаланыҗ 

пенделеріне деген кеҗшілігі мен олардыҗ жасаған кҙнҟларын кешудегі ҕайырымдылығы, нқр 

шапағатын талмай сипаттап бергендігі дер едік. Ол бқл маҕсатта Ҕқдай дидарына ғашыҕ болған 

пенделерініҗ ҡзге ҕызыҕтыҗ бҟрінен баз кешіп, кҙндіз-тҙні тек Аллаға ҕқлшылыҕ етуі ҕажет, бқл 

жолда жан мен тҟнін де аямауы керек. Сонда ғана хаҕ дидарын кҡруге болады деген пікір қсынады. 

Ҕожа Ахмет Ясауи бір Аллаға деген ҕалтҕысыз сенім-нанымныҗ аҕыры оған жан-тҟнімен 

берілген шын сҙйіспеншілікке, ғашыҕтыҕҕа қласуын ҕалайды. Егер адам тек сырттан ғана ҕқдайшыл 

болып, іштен басҕа пейілде болса, ол екіжҙзділікке, опасыздыҕҕа қрынады деп баяндайды. Мқндай 

алдамшы, аяр жандар сабырсыз, тҡзімсіз келеді, оныҗ соҗы надандыҕҕа (жҟҝілдікке) қрындырады 

деген ой қсынады. 

Ҕожа Ахмет Ясауи Ҕқдайға беріліп ҕқлшылыҕ етушілердіҗ ҡзін жалған ғашыҕтар, шын 

ғашыҕтар деп жҙйелейді. Жалған ғашыҕтары, жоғарыда айтылғандай, екі жҙзді аярлар, надандар 

делінсе, шын ғашыҕтары Алла жолына жан-тҟнімен берілген даналар деп сипатталады. Осыныҗ 

бҟрін ол екі ҟлемніҗ (ол дҙние мен бқл дҙниеніҗ) сыр-сипаттары тқрғысынан шендестіре суреттейді. 

Ғқлама ҡзі жеті жасында пайғамбарымыздыҗ Мқхаммед Мқстафа ғалайссаламныҗ арнап 

ҕалдырған ҕқрмасын табыс еткен Арыстан Бабтыҗ айтҕан аҕылдары мен ҙлгі-ҡсиеттерін зор 

ілтипатпен еске ала отырып, қстазыныҗ рухани тазалығын, адалдығы мен шыншылдығын ҡзгелерге 

ҙлгі тқта сҡйлейді. Осыған орай ол кейбір надан шҟкірттер мен арам сопылардыҗ бет пердесін жқлып 

алып, олардыҗ шын мҟнісінде ҕандай жандар екенін айҕара ашып ҟйгілейді: 

Таҕуамын деп зор санар, кҡзіҗнен шыҕпайды жасыҗ, 

Кҡҗілдерінде дерті жоҕ, ҕалай ауырар басы. 

Ҡтірік, айла ҕылса да, Ҕқдайға мҟлім бар ісі, 

Арыстан Бабам сҡздерін есітсеҗіз тҟбҟрік. 

Шҟкіртімін деп айтады, кҡҗілінде жоҕ шындығы, 

Шын шҟкіртті сқрасаҗ, іші-тысы гҟуҝҟр дҙр, 

Хаҕҕа аян сырлары, жемістері таза дҙр, 

Арыстан Бабам сҡздерін есітсеҗіз тҟбҟрік! 

Сҡйтіп, арамдыҕ пен ҡтірік-ҡсектен, нҟпсі ҕқмарлыҕтан жиіркенбейтін шҟкірт сымаҕтарды 

аҕын ҡлтіре сынай отырып, «ғарыптардыҗ қлығы, заты таза» Арыстан Бабты сондай пасыҕтарға ҙлгі 

етіп қсынады [3, 48б.]. 

Ҕожа Ахмет Ясауидіҗ есепсіз кҡп хикметтеріндегі негізгі тҙйін: адам баласыныҗ жалған 

дҙниеден баҕилыҕ ҡмірге ҡтудегі ҙмбеттік жолдыҗ дқрысы мен бқрысын кҡрсету, Аллаға шын 

берілген ҕқлдыҗ іс-ҟрекеттерін бейнелеу болып табылады. Осы орайда оныҗ, еҗ алдымен, ҕандай 

ауыр ҕиыншылыҕҕа тап болсаҗ да, шыдамдылыҕ, сабырлылыҕ танытуға мҟн бергенін кҡреміз. Ҟулие 

бабамыздыҗ айтуынша, ҟр іске тҡзімділік, шҙкірлік етіп Ҕқдайға жалбарыну, одан шапағат кҙту, 

дҙние-мҙлік, байлыҕ ҙшін жанын жалдап, ҡтірік-ҡсекке қрынбау тҟрізді мҟселелер кҙнҟдан 
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арылудыҗ басты-басты талаптары делінеді. Сондай-аҕ, ол адамныҗ Аллаға деген сенімініҗ, ой-

пиғылыныҗ тазалығына баса назар аударады. Осыдан барып Ҕқдайға деген ыҕылас артып, мқныҗ 

аҕыры оған ҕалтҕысыз берілген шын сҙйіспеншілікке қласады деп кҡрсетеді. 

Шын ғашыҕтыҕтыҗ қшына шыҕҕандарын Алланыҗ сҙйген ҕқлы – жарандар деп жҙйелейді. 

Ҕқдай жолына біржола бет ҕойған, соныҗ азап-ҕиыншылыҕтарына бас ҕойған ғашыҕтыҕты ол еҗ 

ҕиын, машаҕаты мол жол деп бейнелейді. 

Ҕожа Ахмет Ясауи ҡз заманыныҗ ҕоғамдыҕ санасыныҗ дамуында екі прогрессивті 

ҕқбылыстыҗ иесі, бірінші–Ясауи оҕуы болса, екіншісі–«Диуани хикмет» жазба мқрасы. Егер Ясауи 

оҕуы діни-пҟлсапалыҕ танымныҗ тҙркілік вариантыныҗ бастамасы болса, оныҗ шығармалары тҙркі 

тілдес халыҕтардыҗ биік рухани жетістігі болып саналады. Бқл екеуін бҡліп-жаруға болмайды, 

ҡйткені, Ҕожа Ахмет Ясауи  сол дҟуірдіҗ ҕоғамдыҕ санасыныҗ жемісі ретінде, «Диуани хикмет» осы 

ҕоғамдыҕ сананыҗ ҟдеби тқрғыдағы бейнесі ретінде, бірінсіз- бірі ҕарастырылуы мҙмкін емес.  

Ҕожа Ахмет Ясауи сопылыҕ идеяларды уағыздаған ҟдебиеттіҗ ҡкілі, сондыҕтан оныҗ ҟдеби 

шығармаларыныҗ мазмқнын тҙсіну ҙшін, алдымен суфизм мҟнін тҙсіну ҕажет. Ҡйткені, сопылыҕ 

идеялар Ясауи поэзиясыныҗ ҟлеміне сапар шегуде. Темірҕазыҕ жқлдызындай бағдар кҡрсеткіш екені 

сҡзсіз. 
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Ж.АЙМАУЫТОВ ПРОЗАСЫНДА ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҖ ҔОЛДАНЫЛУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

КӘРІБЕКОВА А.Ж. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ доценті, ф.ғ.к. 

 Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

КӘРІБЕКОВА А.Ж. 

№109 орта мектептіҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі, 

ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті  магистрі, Ҕазаҕстан Республикасы, Алматы ҕ. 

 

Резюме. Ж. Айтмауытов - один из государственных деятелей, имя и деятельность которого 

дороги стране. Труды великого человека о народной культуре и языке не теряют своей ценности до 

наших времен. Статья предназначена для историков, журналистов, учителей и исследователей. 

Summary. Aitmauytov is one of the statesmen, whose name and activity are dear to the country. The 

works of the great man on folk culture and language do not lose their value to our times. The article is 

intended for historians, linguists, teachers and researchers. 

 

Фразеологизм – кҡркем шығарма тілін жандандыратын, астарлау бейнелей суреттеудіҗ ҕқралы 

болып табылады. Халыҕ тілініҗ осы бір байлығын Ж. Аймауытов ҡз шығармаларында ҡзіне ғана тҟн 

ҕолтаҗбамен пайдаланады.  

Жазушы шығармаларында фразеологизмдер шығарманыҗ идеясын беруде, образ, характер 

жасауға, кейіпкерлер мінезін беруде, психологиялыҕ  жай- кҙйлерді  бейнелеуде тілдік тҟсіл ретінде 

ҕолданылған:а) теҗеу негізді фразеологизмдер, ҟ) тқраҕты эпитеттермен келген фразеологизмдер, б) 

метонимиялы фразеологизмдер. 

Ж.Аймауытов шығармаларында кездесетін фразеологиялыҕ тіркестерді кҡркемдеуші тілдік 

ҕқралдардыҗ бірі-теҗеу.  

Ҕаламгер ҕолданысындағы теҗеу негізді фразеологизмдер халыҕ тілінде бқрыннан келе 

жатҕан, ҟлі де ҕолданыста бар тқраҕты тіркестер. Мысалы: «Орыс тілін ҙйренген соҗ  кеудеме нан 

піскендей ҡзіме-ҡзім ҟлдеҕандай кҡріндім». Бқл сҡйлемде «кеудеме нан піскендей» деген 

фразеологизм «мардымсыз» мағынасындағы тқраҕты тіркес.  

Шығармадағы теҗеу негізді фразеологизмдердіҗ кҡпшілігі зат есімге, есімшеге, етістікке «-тай; 

-тей; -дай; -дей жқрнаҕтары жалғану арҕылы жасалғанғ Олар: ай мен кҙндей, аузын буған бқзаудай, 

алаҕанныҗ аясындай жер, бҙйі тигендей, ҙкідей қшу; ҕқлаҕҕа қрған танадай, есҗк пен тҡрдей жер, 
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биеніҗ бірер сауымындай мезгіл, тҡбесінен жай тҙскендей, саулыҕ ҕойдыҗ жасындай, кҙбідей 

тарсылдау, іші мқздай, мқрттай қшу, желдей есу, аҕ маҕтадай, еті уыздай, саны оҕтаудай, мойны 

ҕқйған шамдай, ҙрген торсыҕтай. 

        «Ҕазаҕта да мқндай жетік, орысшаға судай кісі болады екен-ау! –деп таҗданған [1, 28-б.]. 

 Сонымен бірге, сонау ауыз ҟдебиеті нқсҕаларында кездесетін теҗеу негізді тқраҕты сҡз 

тіркестері арҕылы беріледі. 

 Ҟлде кім біледі, содан бері шыр жқҕпай, инеліктей ҕатып ол кетті. [1, 34-б.]. 

 Шағала кҡлдіҗ беті айнадай. Сқлу ҕқшҕан жігіттей ай сҟулесін ҕқшаҕтап, кҡл жымыҗ-жымыҗ 

етеді.  

 Айдын кҡлге шомылған аҕҕудай, кҡкторғайдай кҡкте сқлу ай жҙзеді ... . Тҡҗірек ҕқлаҕҕа қрған 

танадай, ауыл маужырап, қйҕыда [1, 42-б]. 

Жігіттер желдей гулейді, судай толҕиды [1, 49-б.]. 

 Жазғы майдай кеш. Кҡк судай ашыҕ [1, 67-б.]. 

 ... Басын тежеген жҙйріктей, салмаҕты дауыспен салды. Мқҗ мен назы аралас Мқстапаныҗ 

зарлы ҟні, жорғадай тайпалып, ҕқйындай екпіндеген, Жарылғаптыҗ «Алтыбасары» Дҟрменді де 

ҕыздырды, салғай сайын оныҗ асҕардай асҕаҕ, Арҕадай байтаҕ, тқлпардай желді, алыптай еркін ащы 

айғайы аспанға ҕқлаш сермеді... Саҗғарады, кҙҗгірлеу, айғайлаған сайын Дҟрменніҗ алҕымы кеуіп, 

кҙрелері білеудей болып, тер бқршаҕтай домалады [1, 68-б.]. 

 Ҙлде мен бҙлеге оранған, ай мен кҙндей бір сқлу ҕыз. Тҟжім еткен келіндей сызылып, атҕан 

таҗдай жылмиып, ҕара кҡзі жаудырап кҡзіме тҙсіп кетті [1, 71-б.]. 

 Еті уыздай аппаҕ, білектері, сандары оҕтаудай жқмыр, мойны ҕқйған шамдай, аҕ етіне ҕара 

шашы салбырап, ҕос алмасы ҙрген торсыҕтай делдйіп тқрғанда жқтып ҕойғыҗ келеді екен! 

 ... Майданда.ы даулескер батырдай, жолдағыларды кеудемен соғып, сондай жол салады. 

Алыстан бқршаҕ теҗдеген нҡсер келе жатҕандай, ҟйтпесе ҕамыс кешіп жолбарыс жҙргендей, сеҗге 

ҕаҕалған Ертіс булығып, кеудесі сыр-сыр етеді[1,74-б.]. 

 Шырылдады, сыҗғырлады, бірдемесі дабылдай дҙмпілдеді ... Солдаттай сап ҕқрып, кҙй тартып 

келе жатҕан солар екен[1, 76-б.]. 

 Ащы ҡзенніҗ бір мҙйісінде аҕ борыҕтай ауыр ҕотан аҕтылы. Ҕой жусап жатыр [1, 78-б.].  

         Батыстан шыҕҕан кетпендей ҕара бқлт жеҗі ішіне тартып, уілдей бастады [1, 89-б.] 

 ... Ана дҙниеден иман тілеген, ҡлімге бас байлаған ҙмітсіз аурудай ендігі тілек-жол 

амандығы,денсаулығы[1, 94-б.]. 

 Ҕозыдай жамырап, ҕойдай шулады[1, 113-б.]. 

 Ҕарашолаҕ ауылы Ҕартҕожаға ҕожадай ҕол беретін болды [1, 115-б.]. 

Аҕ ҟскері басҕан жерге шегіртке жайлағандай, бҙйі тигендей болды. 

 Енді ішек ҕқрттай жайлап, теспей сорып, жоғалтатын нҟрсе – капитал, сауда-саттыҕ[1, 133-б.]. 

 Ҕартҕожа жоғы табылғандай ... ҙкідей қшып жҡнелді[1, 139-б.]. 

 Кҙнікейден безгендей, Кҙнікей мҟҗгі ҡлгендей, суыҕ топыраҕ кҡмгендей, Айдарлымнан ҡзгесі 

шетінен тҙге қмытып [1, 347-б.]. 

 Кҙнікей Ҕқлагердіҗ баласындай ҙздік туып ... Шекер ҕызына ҕарлығаштай шыжбаҕ боп ... 

тқтҕындағы жаннан бетер бағушы еді [1, 349-б.]. 

 ... Тау кеншіктей ҕара сираҕ Ҕырыҕбайына қстатып ҕойған екен [1, 355-б.]. 

 ... Абажадай боп адырдан суырылып келе жатыр екен [дай боп адырдан суырылып келе жатыр 

екен [1, 359- б.]. 

 Біржанныҗ тҡҗкерілген даусымен, «Ешкіҡлмес ел жиылды бауырында» дегендей-аҕ Кҙнікейдіҗ 

аҕҕудай сқҗҕылдап, кҙмістей сыҗғырлап, бқлаҕтай сылдырлап, бқлбқлдай ҕқбылтып, бқлҕындай 

жқтынып, жҙйкені босата, сҙйекті шымырлата сорғалатҕан, кестедей наҕысты, ботадай сҙйкімді, 

балдай тҟтті, кҙндей сқлу ҟніне кҡш бойындағы ҕыз-бозбала, ҕатын-ҕалаш жиылып ҕалды [361- б.]. 

 Кҡзініҗ іріҗі шоҕпардай болған тал-тҙйеші Жаманай да бойдаҕ [1, 365-б.]. 

 Ҡйткені кҡсем серкедей алдына тҙсе кететін ҡжеттер кем еді [1, 380-б.]. 

 Кҙнікейдіҗ ҕиялы сағымдай бқлдырап, сол сағымныҗ ішінен біресе екі тірсегі ботанікіндей  

майысҕан, басы бір бҡлек, кеудесі бір бҡлек кейҕуат тқяҕ елестеді, біресе екі иығына екі кісі 

мінгендей, кҡзі алаҕандай, шҙйдесі тоҕпаҕтай Байман елестеді [1, 388-б.]. 

 ҟ] Тқраҕты эпитеттермен келген фразеологизмдер.  

Жазушы тілінде тқраҕты эпитеттер  негізінде жасалған фразеологиялыҕ тқраҕты тіркестері де 

кездеседі. Ол кҡркемдеуіш ҕқрал ретінде жқмсалған. 

«Ҕара ҕқрым кісі, ҕаптаған мал, шабуыл шартыл». Бқл сҡйлемдегі «ҕара ҕқрым кісі» деген 

тіркесті тқраҕты эпитет негізінде жасалған фразеологизм деп кҡрсетуге болады, себебі бқл жерде 
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«ҕара ҕқрым» халыҕ тілінде тқраҕты орын тепкен тіркес, эпитет. Ол «кісі» сҡзімен тіркестіріле 

алынып, кісініҗ кҡптігін кҡрсетуде, айҕындауда жқмсалып тқр.  

Ҙйде кенеу болар тамаҕ жоҕ, арыҕтан ҡлген бқзау-торпаҕтыҗ су татыған жасығы жҙректі кесіп, 

тҡмен тартады. Бқл сҡйлемдегі «су татыған жасығы» «арыҕ ет» мағынасында ҕолданылып тқр. Бқл 

фразеологизмніҗ жасалуына «су татығын» деген тқраҕты эпитет негіз болып тқр. Ол  «жасыҕ» сҡзініҗ 

айҕын айшыҕты мҟнін аша тҙсумен бірге тқраҕты тіркестіҗ қтымды шығуына қйытҕы болып тқр. 

Ж.Аймауытов   шығармаларында тқраҕты эпитеттермен келген фразеологизмдер: ҕысыр 

ҟҗгіме, ҕқдай десек ҕқдасы, шеке ҕызар, минатар, уаҕыт, бармаған жер, баспаған тау, кҡк ит, ҕой 

ҙстінде бозторғай жқмыртҕалаған заман, ҕырғи ҕабаҕ, ҕара тқман, алып ҕашты хабар, ой сҙресі т.б. 

Туғалы тҙз кҡрмеген сорлы [1, 53-б.]. 

... Ет бауыр жаҕын болып кҡрінді [1, 53-б.]. 

 Жамбасты жайлаған жігіт [1, 66-б.]. 

Ай сҟскелікке келгенде, бозбалалар ҕысыр ҟҗгімеге кҡшті [1, 69-б.]. 

Сол ҙйдіҗ келіні «ай десе аузы жоҕ, кҙн десе кҡзі жоҕ» бір перизат екен, не керек [1, 70-б.]. 

... Тамыздыҗ тамып тқрған ыстыҕ кезі [1, 70-б.]. 

Шыҕса, - ҕқрғаҕ жер, кҡк майса шҡп [1, 74-б.]. 

Жаныс орман ішінде Ҕартҕожа бҟрін бастап келеді. 

Ҕызыл шеке тҡбелес [1, 77-б.]. 

... баҕа кҡзденген, жылан кҡзденген билер, ауылнайлар, елу басылар, аҕҕа мінерлер отыр [1, 

80-б.]. 

...Мынау ҕарны тоҕ, ҕайғысы жоҕ бордаҕы, мейірімсіз, тҟкҟппар адамдар... жауыздыҕтыҗ қясы 

тҟрізді кҡрініп, ішінен лағнет айтады [1,82-б.]. 

Бқл ауылдыҗ итіне дейін зорлыҕшыл, қлы кеуде екен деп ойлады [1, 83-б.]. 

Ҡҗкей кҡкҡрім, кҡген кҡз, жанмен жан асырап жҙрген сорлылар [1, 93-б.]. 

Сҙймесе сҙймес зердесіз, шерсіз жҙрек, тілеуі бҡлек жетесіз. 

Шілденіҗ шеке ҕызар, ми ҕайнар кҙні [1, 123-б.]. 

Ҟлде ҕазаҕ қзын ҡріс, кеҗ жайлаудан, кҡк шалғыннан, ҕалыҗ таулардан айрылған соҗ, тҙйеге 

ҕом, атҕа ҙйек, ҕойға шайыр, сиырға мике бітпей, малдан шқрай кетіп, мҟйектене алмай ҡні 

жқҕарғаннан ҕысҕа шыдамсыз болды ма? [1, 130-б.]. 

Ҕожа болу тҙгілі, 30-40 ҙйге жазы-ҕысы ҕоныс болғандай қлтанды шабындысы, шиманды 

егіндігі бар ҕандай жер бар? [1, 131-б.]. 

Мынау ҕу жондағы найман ҕалай отырады?  

Бқл сорлылар осы тау-тасҕа, сор таҕырға отырып ҕалғанда, не кҙн кҡреді? [1, 131-б.]. 

Жҙрісі шабан,  

Бҟрін айдап бара жатҕан –кҙн кҡріс ҕамы [1, 136-б.]. 

Ҕол бостыҕ, жатып ішер жалҕаулыҕ емес... [1, 143-б.]. 

Ноҕаҗ ауылы ҡзге елге барғанша, жанын соны шалғанына ҕарай шҙйгіп, аш ҕасҕармен 

арпалысып, малыныҗ тҙсін тартса, майы шығады [1, 353-б.]. 

... Ҕошҕар тқмсыҕты, ҕызыл шырайлы, ат жаҕты, келбетті жігіт еді [1, 366-б.]. 

б] Метонимиялы фразеологизмдер 

Фразеологизмдердіҗ шығу кҡзі сҡзді метонимиялы сҡйлеуден туады. 

Жазушы тіліндегі мол метонимиялы фразеологизмдер табиғатына кҡз жіберсек, олардыҗ 

жасалуына адамныҗ дене мҙшелеріне ҕатысты метонимиялар деп ҕарастыруға болады. Мҟселен, 

«бас» сҡзі метонимиялыҕ мағынада ҕолданылып, образды сҡз тіркестерін жасаған. Ҕызылдар тарпа 

бас салды [1, 117-б.]. Олардыҗ арманы  бар ма екен –деген ойлар оныҗ басын ҕатырған. Бас ҕатыру – 

«Ойландыру» мағынасында.  

«Ҕқлаҕ» сҡзі – «ой, зейін» деген ауыс мағынада келеді.  

Сол жағынан еміс-еміс бір дауыс естіледі. Ҕқлағын тҙріп келеді. Ҕқлағын тҙру- тыҗдау, зейін 

салу. 

... Орталарында жорғаҕтатып, тҡмен ҕарап келе жатып, ҟҗгімелеріне ҕқлаҕ салды. Ҕқлаҕ салу – 

тыҗдау, зейін ҕою. 

«Кҡз» сҡзі арҕылы жасалған метонимиялы фразеологизмдер бар. Бастар кҙнмен бірге соҗғы 

демі бітті, кҡзі жқмылды [1, 37-б.]. 

Кҡзі жқмылды – ҡлді, жан тапсырды деген мағынада метонимияланған.  

Сҡйтіп жҙріп, тілмаштан хат танып, кҡзім ашылған.  

Кҡзі ашылу- сауаттану мағынасындағы тіркес. 

Ҕас ҕарайды [1, 53-б.]. 



47 

 

Екі жас жастыҕтыҗ ҟҗгімесімен ҕас ҕарайғанша жатты [1, 41-б.]. 

Дҟрмен кҙреске шыҕҕанда таҕымын ҕыспаған, жҙрегі селтетпеген, бойы шымырламаған жан 

болған жоҕ шығар [1, 62-б.]. 

Тыҗдаушылардыҗ сай-сҙйегі сырҕырап, кҡзіне жас алды [1, 69-б.]. 

Бас жарылды, тіс сынды, мқрны бқзылды, кҡз кҡгерді, ҕқлаҕ ҕыршылды [1, 77-б.]. 

Ҕорыта келгенде, жазушы фразеологизмдерді ҡз мҟнінде жқмсаумен ҕатар, оны  творчестволыҕ 

тҙрде ҡзініҗ маҕсатты ойына лайыҕтап жқмсайды. 

Жазушы халыҕ тілінде молынан ҕолданылатын фразеолргиялыҕ тқраҕты сҡз тіркестерін 

ҕажетіне жаратып кеҗ тҙрде ҕолданып[2, 42-58-б.], ҕазаҕ ҟдеби тілін байытуға мол ҙлес ҕосҕан. 
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Ы. Алтынсарин атындағы Қлттыҕ білім академиясыныҗ жетекші сарапшысы,  

гуманитарлыҕ ғылымдар магистрі, Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 
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М.Х. Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ доценті, ф.ғ.к. 
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Резюме.  Т.Жургенов – один из государственных деятелей, имя и деятельность которого дороги 

стране. Труды великого человека о народной культуре и языке не теряют своей ценности до наших 

времен. Статья предназначена для историков, учителей и исследователей филологии. 

Summary.  T.Zhurgenov is one of the statesmen, whose name and activity are dear to the country. 

The works of the great man on folk culture and language do not lose their value to our times. The article is 

intended for historians, linguists, teachers and researchers. 

 

Темірбек Жҙргенов – жан-жаҕты білім иесі, қлттыҗ қлт болып ҕалыптасуына, ҡзгелермен 

терезесі теҗ іргелі ел болуына барын салып, сол жолда жанын пида еткен қлы тқлғалардыҗ бірі еді. 

1933 жылы тағайындалған Ағарту ісі жҡніндегі жаҗа комиссардыҗ бірден ҕолға алған шқғыл 

шараларыныҗ бірі – елді сауаттандыру, ҡнер мен ҟдебиетті ҡркендету болды. Мҟдениеттіҗ алтын 

ҕазығы – мектеп жқмысы жолға ҕойылған кезде, халыҕтыҗ мҟдениеті де жан-жаҕтанады. Осы оймен 

жаҗа комиссар 20-жылдар басында А.Байтқрсынқлы ҕқлшына кіріскен, біраҕ ол кезде орын алған 

саяси ахуал орындауға мҙмкіндік бермеген ҙш міндетті – мектеп жҙйесін кеҗейту, оҕу кітаптарын 

молайту жҟне оҕытушы кадрлар даярлау ісін жҙзеге асыруға белсене кірісіп кетті. Осы жылдары 

жарияланған маҕалалары мектеп ісін білгірлікпен талдауымен назар аудартады. «Мектеп 

жқмысындағы кемшіліктерді жою ҙшін» атты маҕаласында, Т.Жҙргенов кемшіліктерді жоюда 

нендей наҕты шаралар алынуы керек екенін наҕты келтіреді.  

Осылайша оныҗ оҕу-ағарту, мҟдениет, ғылым, ҡнер салаларындағы ҕат-ҕабат шаруалары 

басталып кетеді. Ҟуелі сауатсыздыҕты жою, жаппай бастауыш мектептер ашу ісі ҕолға алынады. 

Комиссариат жанынан ересек адамдарды оҕыту жҡнінде басҕарма ҕқрылады, оныҗ сауатсыздар, 

шала сауаттылар жҟне жоғары типтегі мектептер атты бҡлімдері болды. «Тҡте оҕу» атты газет шығып 

тқрды. Ағарту халыҕ комиссары Т.Жҙргеновтіҗ тікелей ҕатысуымен республика басшылығы бірнеше 

ҕаулы-ҕарар ҕабылдады. Енді бастауыш мектеп - 4 кластыҕ, орталау мектеп - 7 кластыҕ, орта мектеп 

— 10 кластыҕ болып белгіленді. Елімізде 1929 жылы оҕу-ағарту ісіне бір адамға шаҕҕанда 3 сом 

бҡлініп келсе, 1935 жылы 33 сом, ал 1937 жылы 90 сом бҡлінетін болды. Мемлекет ҕаржысына 3000, 

колхозшылар кҙшімен жҡне 1000 жана мектеп салынды, бқрыннан бар мектептер қлгайтылды. 

Осылайша 1937-38 оҕу жылында Казаҕстаҗда оҕушылар саны 1,0 млн-нан асты. Орталау мектеп саны 

417-ден 1097-ге, ал орта мектеп 31-ден 315-ке дейін кҡбейді. 
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ХХ ғасырдыҗ отызыншы жылдарыныҗ басында Ҕазаҕстан мектептерінде арнаулы біліміҗ бол-

маса да, икемділігін, сауатын болса мқғалім болып жқмыс істеу кҙнделікті шаруа еді. Т.Жҙргенов 

осы проблеманы шешуді, мектептерді дипломы бар мамандармен ҕамтамасыз етуді ҡзініҗ алдына 

негізгі міндет есебінде ҕойды [1].  

Т.Жҙргенов ҕазаҕ балаларын, ҟсіресе, ҕабілетті балаларды оҕуға тартуға кҡп жқмыс атҕарды. 

Осыған орай, 1935 жылы 4-шілдеде балалар ҙйлерінде тҟрбиеленуші ҕабілетті балалардыҗ слѐті 

қйымдастырылды. Слеттіҗ ҕорытындысы бойынша балалардыҗ ҕай бағытта ҕабілеті бар екені 

аныҕталып, олар тиісті оҕу орындарына емтихансыз ҕабылданды [2]. 

Қлтты қлт ететін басты критерий – тіл. Т.Жҙргенов ҡз қлтына мҟдениетті еҗ ҟуелі ҡзініҗ ана 

тілі арҕылы сіҗіруге тырысты. Оҕу-ағарту жҙйесін ана тілі арнасына тҙсіруді, сҡйтіп, сол тілде білім 

алған, сол тілде кҙллі ҟлемніҗ озыҕ ілімін бойына сіҗірген болашаҕ зиялы ҕауымды тҟрбиелеп 

шығаруды армандады. Халыҕ комиссары баҕылауды кҙшейтуді, ал ана тілін оҕытатын барлыҕ мқға-

лімді тексеруден ҡткізіп, ана тілін оҕыту ҙйірмелерін қйымдастыруды тапсырды.  

Аз жылдыҗ ішінде бқл бастама нҟтижесін бере бастады. Қлт тілінде оҕытатын мектептер 

кҡптеп ашылды. Шын мҟнінде, қлттыҕ орта мектеп жҙйесі Ҕазаҕстанда осы тқста ҕалыптасты. Қлт 

тілі, ҟдебиеті, тарихы сол кезден бастап мектепте оҕылатын пҟндер ҕатарына кірді. Оған ҕоса, 

Ҕазаҕстан жоғарғы мектебі туып ҕалыптасты. 1928 жылы ашылған Ҕазаҕ университеті (кейін 

Ҕазаҕтыҗ Абай атындағы педагогикалыҕ институты) ҕатарына ауыл шаруашылығы, медициналыҕ, 

тау-кен институттары ҕосылды. 1934 жылы Ҕазаҕ университеті ашылды. 1937 жылғы мҟлімет 

бойынша, республикада 22 жоғары оҕу орны, 85 техникум жқмыс істеді.  

Т.Жҙргеновтыҗ тіл танымдыҕ кҡзҕарастарын дқрыс тҙсіну ҙшін ҕазаҕ лексикасыныҗ сол 

кездегі, оған дейінгі терминдеу тарихына шегініс жасау керек. Тіл тарихын зерттеушілердіҗ 

тқжырымдауынша, ҕазаҕ терминологиясы ҕалыптасуындағы бастапҕы кезеҗ 1910-1930 жылдар 

аралығын ҕамтиды. Бқл жылдары ана тілінде оҕулыҕтар жазу барысында ол салалардағы арнаулы 

қғымдарды ҕазаҕша қғымдарды ҕазаҕша атау ҕажеттілігі туды. Алғаш болып Ахмет Байтқрсынов тіл, 

ҟдебиет, жалпы мҟдениетке ҕатысты терминдерді жасап, айналымға енгізді, сҡйтіп тілімізде 

терминжасам тҟжірибесініҗ негізін салды.  

Ғылым тіліне 1917 жылдан бастап М. Ҟуезов те назар аударады. Оныҗ «Ҕайсысын 

ҕолданамыз» (1917 ж.), «Ғылым тілі» (1918 ж.) маҕалалары термин жасау ісіндегі бірі ғылым тілін 

ҕазаҕтыҗ ҡз тіл байлығыныҗ негізінде жасауды, одан ҕалса туысҕан тҙркі тілдерінен алуды, басҕа 

тілден алғанныҗ ҡзінде ҕазаҕшалап алуды қсынған, екіншісі халыҕаралыҕ терминдерді ҡзгеріссіз 

алуды жаҕтаған айырым екі пікірді сарапҕа сала келіп, бқл істе ҟлі бір тқжырымды кҡзҕарастыҗ 

болмауына ҡкініш білдірді. «Ғылым тіліне ҕазаҕ сҡзі жетпейтіні, жететін болған кҙнде де, аршылып 

арналмағандығы аныҕ. Ҕандай тілге бай жқрт болса дан, ғылым жолына тҙсе бастағанда тіл кемшілік 

ҕылып, ҕашанғы ескісін алып ҕқрастырып, бҡтен жқрттыҗ тілін жамау ҕылып неше тҙрлі болып 

аламыштанады», - деп саҕтандырған [3].  

Тіл тазалығы ҙшін талмай кҙрескен А. Байтқрсынов та, Халел Досмқхаметов та, ғылыми 

аталымдарды ҕазаҕы ҡҗ беріп, дыбысталуы мен айтылуын тілімізге бейімдеп алуды жаҕтай тқра, 

халыҕаралыҕ аталымдардан бас тартпаған. Бқл жердеге мҟселе – екі ортада «ҡгіз де ҡлмес, арба да 

сынбас» мҟмілелі оҗтайлы жол тауып, ҕиындыҕтан сытылып шыға білуде еді. Бқған 1924 жылы 

Орынборда ҡткен Ҕазаҕ білімпаздарыныҗ І-съезінде алғашҕы ҕадам жасалып, ҕазаҕ 

терминологиясыныҗ тқҗғыш ғылыми принциптері ҡмірге келді. Оларға терминдеудіҗ А. 

Байтқрсынов ҕолданған, ҕазаҕтыҗ тҡл сҡздері мен қғымдарынан метафоралау, морфологиялыҕ жҟне 

синтаксистік тҟсілдермен термин жасау, қғымдар жҙйесіне де, термин жҙйесіне де бірдей мҟн беру 

принциптері негіз етіп алынды. А. Байтқрсынов бқл орайдағы тҙпкі ойын 1926 жылы Бакуде ҡткен 

Тҙрікшілердіҗ І-ші ҕқрылтайында былай білдірген: «Этим путем каждый из нас, разгрузив свой язык 

от балласта чужих слов и отчистив его от засоронности влиянием чужого языка, сделали бы 

доступным произведения своей печати и своей народной массе и другим тюркским народностям» [4]. 

Осы жолмен қлттыҕ терминология саласы біртіндеп бір ізге тҙсіп, тҟртіпке келе бастады. Осы 

жылдары оҕулыҕ, еҗбек жазған кҡптеген авторлар – М. Жқмабаев педагогика, Ж. Аймауытқлы 

психология, С. Ҕожанов арифметика, Е. Омаров геометрия, Ж. Кҙдерин биология, т.б. салалар 

бойынша терминдер мен ғылыми қғым атауларын ана тілініҗ негізінде жасады жҟне соныҗ кҡбі сҟтті 

шыҕты. Алайда қзамай бқл шоғыр тҙгелімен репрессияныҗ бірінші толҕынына ілікті де, жарастыҕты 

басталған іс тоҕтап ҕалды. Айта кету керек, ҕазаҕ терминологиясыныҗ бастауында тқрғандардыҗ бқл 

жолдағы ізденістері тҙгелімен табысты бола ҕойған жоҕ.  

Тоталитарлыҕ жҙйеніҗ тіл саясаты біртіндеп ҕалыптасып келді де, ол осы салаға басшылыҕ 

жасап отыратын терминологиялыҕ комиссиялар, комитеттер ҕқруға қласты.  
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Ҕазаҕстанда мқндай мекеме – Мемлекеттік терминология комиссиясы 1933 жылы ҕқрылды. 

Комиссияныҗ бел алып жқмыс істеу уаҕыты – 1933-35 жылдар Т. Жҙргеновтіҗ осы саладағы 

ҕарҕынды ҕызметімен тқспа-тқс келді. Халыҕ ағарту комиссары мҟдени ҕқрылыстыҗ аса маҗызды 

осы саласына білек сыбана араласты, Мемтерминкоммен тығыз жқмыс істеді. Термин жасау 

саласыныҗ ҡткен кезеҗіне Мемтерминком берген баға профессор Ҕ. Жқбанов пікірімен 

тқжырымдалған. Ол 1935 жылы комиссия бюллетенінде жарияланған маҕалаларыныҗ бірінде 

«Жалпы ҕабылданған терминдер аударылмайды» деген тқжырым жасайды.  

Осы жылы 20-мамырда мҟдениет ҕқрылысы ҕайраткерлерініҗ Бҙкілҕазаҕстандыҕ бірінші 

съезін ҡткізу белгіленді. Съездіҗ кҙн тҟртібіне негізгі мҟселелердіҗ бірі ретінде ҕазаҕ тілініҗ, соныҗ 

ішінде ҕазаҕ терминологиясыныҗ мҟселесі ҕойылды. Съезге осы мҟселені ҟзірлеу маҕсатында 

Мемтерминком кеҗейтілген сессиясын ҡткізіп, 10 мыҗнан аса терминге талдау жасады. Бқл іске 

сондай-аҕ, ғылыми ҕызметкерлер, ғылыми-зерттеу мекемелері тартылды. Халыҕ ағарту 

комиссариаты бқл істен сырт ҕалу былай тқрсын, оны басҕарып отырған [5]. Мемтерминкомныҗ бқл 

сессиясы математика, физика, химия, ҕоғамдыҕ ғалымдар жҟне жҟне бірҕатар ауыл шаруашылыҕ-

агрономия саласыныҗ терминдерін тексерді. Ҕолданылып жҙрген терминдерді бекітуге негіз етіп 

алынуы тиіс жаҗа принциптер жасалды, сол негізде ертеректе ҕабылданған терминдерді ҕайта ҕарау 

белгіленді:  

- Ҟдеби тілдер тҟжірибесінде қлт тілдеріне аударылмай алынып  жҙрген революция, совет, 

теория, практика, тенденция, медицина, хирургия, климат, абсолютный, конкретный тҟрізді 

терминдерді сол кҙйінше алу.  

- Ҟдеби тілдер тҟжірибесінде қлт тілдеріне аударылып жҙрген ҡндіріс, еҗбек, аҕша, сабаҕ 

(ҡсімдік сабағы), бқлшыҕ ет, бҡлу, кҡбейту тҟрізді халыҕаралыҕ терминдерді ҕазаҕ тілінде алу. Егер 

аударылатын терминніҗ ҕазаҕ тілінде баламасы (эквиваленті) болмаса, не ҕазаҕ тіліне аударғанда ол 

тҙсініксіз болып шыҕса, мағынасы бқрмаланса, сҟйкес орыс сҡзі ҕабылдануы керек, мысалы, 

сословие, состав, клетка, слет, т.б. 

- Ҟртҙрлі пҟнсалада, біраҕ бір мағынада не ҡзара жаҕын мҟнде ҕолданылатын, ҡзара ҟлдебір 

байланысҕа ие терминдерді бір ыҗғайда алу: форма (философияда, физикада), материя (философияда, 

физикада) тҙбір (математикада, ботаникада жҟне лингвистикада), реакция (химияда, биологияда, 

саясатта), т.б. 

- Халыҕаралыҕ терминология тҟжірибесінде ҕолданылып жҙрген жҟне ҕазаҕ тіліндегі 

суффикстермен ауыстыруға келмейтін ист, изм секілді суффикстерді, ре, син, де, суб, анти, контр 

сияҕты префикстерді ҕазаҕ тіліне енгізу... [6].  

Бқл жерде қзаҕтау ҙзінді келтіруімізге себеп – айтылған принциптерге Т. Жҙргеновтыҗ 

тікелей ҕатысты болғандығы. Жқртшылыҕ осы мҟселе жҡнінде хабардар болып, съезге шаҕырылған 

делегаттар дайын ой-пікірмен келуіне жағдай жасау маҕсатында ҟлгі принциптермен жасалған 

терминдер Мемтерминком бюллетенінде жоба тҙрінде алдын ала жарияланып отырды, осы 

таҕырыпта мерзімді баспасҡз бетінде маҕалалар жариялау кҡзделді. Осындай маҕаланы бірінші 

болып Ағарту комиссарыныҗ ҡзі жазып, ол «Казахстанская правданыҗ» екі нҡмірінде жарияланды. 

Бқл маҕаланыҗ негізгі тҙйінді жері – автор ҡзі «қлтшылдыҕ тіл практикасы» деп атаған, дҟл осы 

жылдарға дейін ҕазаҕ жазба тілінде басым болып келген ҙрдіс пен пролетарлыҕ мҟдениеттіҗ 

араҕатынасы, яғни бірінші кҙштердіҗ ҟдеби тілді пролетарлыҕ революциядан соҗ баи тҙскен жалпы 

халыҕтыҕ тілден айыруға, бҡлектенуге қмтылып отырғандығы. Т.Жҙргенов тілдегі мқндай 

келеҗсіздіктіҗ басты-басты екі себебін атап кҡрсеткен, «басҕару-баҕылау органдарыныҗ салдыр-

салаҕтығынан ҟркім ҡз білгенін жазған, дҟлірек айтҕанда, таҗдап алған терминдердіҗ мағынасын 

берген кезде ҡз ауылдарында аймаҕтыҕ сҡздерді алып отырған; мқндай келеҗсіздікке сонымен бірге 

бқрынғы Халыҕ ағартукомиссариаты не басҕа қйымдар қсынған қран-лозунгтердіҗ де теріс ҟсері 

болған. Соныҗ салдарынан ҡткен кезеҗде жат сҡз тқлғалар, бҡгде орамдар мен сҡйлемдер кҡбейіп, 

баяғыныҗ аудармашыларыныҗ жаргондарынан айырмашылығы шамалы ерекше жаргондар пайда 

болды» деп тҙйеді Т. Жҙргенов.  

Алдымен интернационалдыҕ терминдерді, соныҗ ішінде ҕазаҕ тілінде барабар (адекват) 

баламасы жоҕ орысша терминдерді ҡзгеріссіз ҕалдыруды қсынған. Осы тқрғыда Т.Жҙргенов ҡзі 

«аударуға келмейді» деп есептейтін кей сҡздердіҗ ҕазаҕшасын сынайды. Сыншыныҗ терминология 

саласындағы ойларыныҗ бірҕатары кҙні бҙгінге дейін мҟнін жойға жоҕ. Солардыҗ ішіндегі еҗ 

бастысы – дҙние жҙзі елдері бірдей ҕабылдап отырған интернационалдыҕ терминдер алу принципі. 

30-жылдары терминология саласындағы ҡзгерістер зерттеушілер тарапынан бҙгінде «Ғылым 

тіліндегі қлттыҕ тіректіҗ шайҕалу кезеҗі» деп аталып жҙр. Осыған орай бірҕатар тілтанушы 

ғалымдар Т.Жҙргеновті осы істе барынша белсенділік танытҕан басты идеолог деп таниды. Ол да 
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дқрыс шығар. Себебі, ол, еҗ алдымен, туған тілініҗ тазалығы ҙшін кҙресті. Мҟдениет саласын, 

халыҕтыҗ рухани мқрасын ҕалай ҕорғаса, ҕазаҕ тілін де дҟл сондай деҗгейде ҕорғады. Осы істіҗ 

басында болуын, қлтжандылыҕ ҕасиетін жаҗа жҙйе ҡкілдерініҗ ҕырағы кҡзі байҕап, кейіннен 37-

жылы оған алашордашылдыҕ бағыттағы ауыр кінҟніҗ бірі етіп таҕты.    

Жоғарыда айтып ҡткеніміздей, Т.Жҙргенов мқрасындағы «Ҕазаҕстандағы мҟдениет 

революциясы» делінетін кҡлемді еҗбектіҗ орны бҡлек. Бқл маҕалада Ҕазаҕстан мҟдениетіне жан-

жаҕты сараптама, талдау жасалады, мҟдениетті дамытудыҗ жолдары, ҕағидалары, проблемалары, т.б. 

жайында айтылады. Автор осы маҕаласында тіл мҟселесіне ҕайта айналып соғып, бқрын айтҕан 

ойларын наҕтылай тҙседі. «Ҕазаҕтыҗ ҟдебиет тілін, білім тілін тудыру жҡнінде біздіҗ негізгі 

маҕсатымыз – сол тілді кҡпшілікке барынша қғымды ҕылу, сол тіл арҕылы ҡнер біліміне, 

техникасына ие ҕылу». Мқндай толғаулы ой, толымды пікірлердіҗ дер кезінде айтылуы, айтылып 

ҕана ҕоймай іске асуы, осы бағытта сан-салалы жқмыстардыҗ жасалуы Т.Жҙргенов тқлғасын зорайта 

тҙседі. Маҕаладағы «Ҕазаҕ тілініҗ ҡзін білу – ҙлкен мҟдениет. Ҕқр аты ҕазаҕ, туысы ҕазаҕ дегенніҗ 

барлығы мқны біле бермейді. Білем деушілер тіл ілімін ҡркендетудіҗ орнына кесірін тигізсе, ол біз 

ҙшін білгендік емес» деген жолдардағы айтылған ойлар, тқжырымдар кҙні бҙгін де ҡз мҟнін жойған 

жоҕ.Т.Жҙргенов кезінде ҕазаҕ тілініҗ болашағы, оныҗ мемлекет тілі болып ҕазаҕ халҕына ҕызмет 

етуі ҙшін кҡп ҕажыр-ҕайратын жқмсады. 1935 жылы ҕазаҕ мҟдениеті ҕызметкерлерініҗ съезінде «тіл 

адамныҗ дҙниетанымы дҟрежесін кҡрсетіп ҕоймай, оныҗ адам болып ҕалыптасуында да ҙлкен рҡл 

атҕаратынын» атап айтты. Тіл тазалығын мқғалімдерден бастауды қсынды. «Дҙниежҙзілік 

мҟдениетке ана тілі арҕылы барамыз», – дей отырып, жас қрпаҕҕа таза ана тілінде сҡйлеуді мін-

деттеді. 
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Ж.АЙМАУЫТОВТЫҖ «ҔАРТҔОЖА» РОМАНЫНДАҒЫ ТАРИХИ ШЫНДЫҔ ЖӘНЕ 

АҒАРТУШЫЛЫҔ ИДЕЯ 

 

КӘРІБЕКОВА А.Ж. 

Ы. Алтынсарин атындағы Қлттыҕ білім академиясыныҗ жетекші сарапшысы,  

гуманитарлыҕ ғылымдар магистрі, Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

КӘРІБЕКОВА А.Ж. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ доценті, ф.ғ.к. 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. Ж.Айтмауытов - один из государственных деятелей, имя и деятельность которого 

дороги стране. Труды великого человека о народной культуре и языке не теряют своей ценности до 

наших времен. Статья предназначена для историков, журналистов, учителей и исследователей. 

Summary. J.Aitmauytov is one of the statesmen, whose name and activity are dear to the country. The 

works of the great man on folk culture and language do not lose their value to our times. The article is 

intended for historians, linguists, teachers and researchers. 

 

Ж.Аймауытов шығармашылығын талдай отырып, наҕты алғанда, «Ҕартҕожа» романын 

ҕарастыра отырып, басты кҙрделі мҟселе – адамгершілік мҟселесініҗ берілу сипатын, мҟн-маҗызын 

ашу ҕажеттілігін байҕаймыз. Бқл ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымы ҙшін ҟлі де болса тыҗ жатыр. Сонымен 

бірге ҕоғам ҕажеттілігінен туындап отырғанын да ескеруіміз керек, ҕазаҕ «ой ҕоссаҗ ауылыҗмен», 
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«ҡле жегенше бҡле же» деп жатса, батыс мҟдениеті: адамды жалғыздыҕҕа, ешкімге сенбеуге ҙйретеді 

...   Рухани ҡміріміз дағдарысты бастан кешіруде (1; 96,100-б.) екендігі ащы шындыҕ болып 

алаҗдатып отырған ҕазіргі уаҕытта маҗызы зор еҗбек болмаҕ. 

 Жазушыныҗ бқл «Ҕартҕожа» романында ҕастерлейтін негізгі ҕасиеті – адалдыҕ, шындыҕ, 

сенім, достыҕ, ізгілік. Осы орайда, ерекше назар аударатынымыз –  Ж. Аймауытовтыҗ ҡмірдегі ҟрбір 

қсаҕпен елеусізді де ҕалтарыста ҕалдырмайтын жіті байҕағыштыҕ ҕабілеті ҡте кҙшті жҟне сол 

байҕауларын ҟсерлі де тҙсінікті, мҟнді жеткізе алатын суреткерлігі жоғары ойшыл жазушы екендігі. 

 Енді осы тқжырымымызды дҟлелдеуге келейік. Романныҗ бас кейіпкері Ҕартҕожа кішкентай 

бала кезінен шындыҕ іздейді, зорлыҕ –зомбылыҕҕа кҙйінеді: «Жас кҙнінде бай балалары талай ҕарға 

да аунатҕан, койнына ҕар да толтырған, тонын да жыртҕан, кітабын да шашҕан, ҡгізшесінен аударып 

ҕуып жіберіп, талай жаяу да ҕалдырған. Ҕайсыбірін айтарсыҗ, ҕорлыҕ-зорлығы толып жатыр. 

Осыныҗ бҟрі Ҕартҕожаны ойландырды, жанын кейітті: «Ҟттеҗ, меніҗ кедейлігім-ау! Ҟйтпе- се 

солардыҗ менен аҕылы артыҕ па? Зейіні артыҕ па? Артыҕ болса, малы артыҕ, Дҙние шіркін-ан! 

Кегімді алатын да кҙн болар ма екен!...» деп, ішінен зығыры кайнап жҙрді. Ол онымен тқрсын. 

Жалғыз ҡз басы ма? Кҙштілер ҟкесіне де зорлыҕ етпеді ме? Маҕымет бай ҙйлерініҗ бір ҕқнан ҡгізін 

ҕарызға алып, неше сқраса да, ол бермей ҕойды. Маҕымет болыспен ҕқда: оған шамасы калай келсін? 

Оныҗ ҙстінен кімге шаҕсын? Ҕыстай ҕала- даласына мінетін жалғыз кер ҕасҕа атты ҡзінен 

сқрамастан: «Тілмашка керек, ҙйіне барып келеді»— деп, шабарман қстап ҟкетіпті. Ол аттыҗ «ай» 

дегенде, тулағын алып еді, зорыҕҕан екен: Бір жқмадан соҗ пышаҕҕа ілінді, бір-екі рет алым тҡлей 

ҕоймадыҗ деп, ауылнайдыҗ дікілдеп, боктағанын да Ҕарткожа естіп жҙрді; кҡрші ауылда Бқҕабай би 

шабындысын тартып шауып алғанын да, ҟкесінін ҟркімге барып, сандалып, тҙк ҡндіре алмағанын да 

Ҕартҕожа жаҕсы біледі. Мҙныҗ бҟрі Ҕартҕожаныҗ жҙрегіне тҙйткіл болды» (2;27-б) . 

 Ҕартҕожа жаны ізгі, адалдығы мен адамдығынан айнымайтын, ҕандай ҕиянат кҡріп жатса да, 

кіршіксіз таза жҙрегін ғана қсынатын ҕалпынан роман соҗына зейін айрылмайды: «Ҕартҕожаныҗ есі-

дерті оҕуға кетті. Ҡзіне-ҡзі «оҕимын» деп серт етті. Ҕалай оҕиды? Ҕайдан оҕиды? Ҕайда барады? 

Ҕаражатты ҕайдан табады? О жағымен ісі болмады, ойына да келмеді, ҕайтсе де оҕымаҕ болды» 

(2,29-б.) 

 Ҕартҕожаныҗ жасы жетпесе де болыс оны солдатҕа жазып жібереді, сонша жылҕысы тқрса да, 

бай баласы Ҕартҕожаныҗ байталын мініп, ойнап кетеді, атыныҗ шаужайына жармасҕан Ҕартҕожаҕ 

бай жалшысынан таяҕ жейді, молдадан («Підия» тарауы),  болыстан («Болыстікінде», «Долы жҙрек» 

тараулары), қры-ҕарыдан («Майдан», «Ҕараҗғылыҕтан жарыҕҕа», «Партия»), Ҟмірбек, ауыл 

аҕсаҕалы Аймамбайдан («Жайланған соҗ»), Омбыдағы ҕазаҕ оҕығаны Жайдарҕаннан «Зарыҕҕанда») 

ҕанша зҟбір-жапа шексе де, ҡмірден тҙҗіліп, ҡзі де ҕастыҕ, жауыздыҕ, кек ойлау ҕаперіне кірмейді. 

Тек ҕана оҕысам, оҕу болғанда да орысша оҕысам, мен де, ел де бір тілегіне жетер еді-ау деген сенім 

бар. Осы сеніммен Ҕартҕожа ҡз дегеніне жетеді («Кім?» тарауы), бқдан кейін де Ҕартҕожа тҙзелген 

тқрмысына марҕайып, тоҕмейілденіп отырмайды: «Жалпы адамгершілік, жалпы ҟділдік болу мҙмкін 

бе екен? Бқған жауап ҕарау керек екен деп ойлауды да, тағы да кітап ҕарайды» (2;143-б.) . 

 «Ҕартҕожа» романыныҗ сюжетіне келсек, негізінен тарихи ҟлеуметтік, саяси ҡзгерістерге, 

оҕиғаларға ҕқрылған. Романда «Июнь жарлығы», 1916 жылғы қлт- азаттыҕ кҡтерілісі Кеҗес 

ҡкіметініҗ орнауы, осы кезеҗдегі ҕала мен бала ҡмірі, тқрмысы кеҗ тыныспен кҡрсетіледі. Барлыҕ 

оҕиға ішінде Ҕартҕожа жҙреді, («Майдан»), не болмаса, достары, аҕын Сқлтанмахмқт, орыс досы 

Андрей, Полидуб («Ҕараҗғыдан жарыҕҕа»), ауылдастары, жолаушылардан сқрап, газет-журналдан 

оҕып  танысады (Яғни жазушы кезеҗ кҡріністерімен оҕырманды осындай ҟдіспен таныстырады), 

ҕалай дегенмен, Ҕартҕожаныҗ ҡзі бастан кешіріп, ҟртҙрлі ойлар ойлаумен жҙреді («Ҕқлаҕ естігенді 

кҡз кҡрді»). 

Шебер суреткер Жҙсіпбек Ҕартҕожа ойлары арҕылы оҕырманға ой тастайды, ҟрбір оҕиға, 

ҕқбылыс соҗынан Ҕартҕожаныҗ алғашҕы аҗғал тҙсініктерінен бастап, ел ҙшін еҗбек ҕылғысы 

келетін кемеліне жеткен парасатты ой-ниеті беріліп отырады. Сауалдарыныҗ ҕорытындысы беріліп 

отырады. Осы жағынан алғанда, романныҗ тарихи оҕиға, кезеҗ суреттеріне байланысты таҕырыптыҕ 

жағынан тарауларға ҕқрылуы, ҟр тарау соҗынан бас кейіпкердіҗ ой-сезімініҗ, маҕсат-мқратыныҗ 

тҙйіні тҙйінделіп, «Неге бқлай, ҕайтсе дқрыс, оҗ болады?»  деген ҕаумалаған сауалдары беріліп 

отыруыныҗ оҕырман ҙшін танымдыҕ мҟні зор болып шыҕҕан. 

Біраҕ «Ҕартҕожа» романын тарихи туынды деп ҕарауға болмайтыны жҡнінде С.Ҕирабаев  

С.Сейфуллинніҗ «Тар жол, тайғаҕ кешу» романымен салыстыра отырып баяндалған. Осы орныҕты 

тқжырымға біз де ҕосыламыз. Осы негізде ҕорытындылай айтсаҕ,  Ж.Аймауытов «Ҕартҕожа» 

романында ҡз дҟуірініҗ кеҗ тынысты бейнесін жасай отырып, тарихи оҕиғаларды творчестволыҕ 
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материал ретінде алып, ол оҕиғаларды, адамдарды барлыҕ мінез- істерімен ҡзініҗ дағдылы идеясына 

ыҗғайлап пайдаланады.  

 Ж.Аймауытовтыҗ романда қстанған, оҕырманға жеткізгісі келген негізгі мазмқны – 

адамгершілік. Ҕоғамдағы ҡзгерістерге байланысты 19 ғасырдыҗ  ортасынан бастап ҕазаҕтыҗ алдыҗғы 

ҕатарлы ойшылдары толғантҕан адамдыҕ тқлға, адамгершілік мҟселесі  Ж.Аймауытовтыҗ  

«Ҕартҕожасында» биікке кҡтерілген. «Бқл кезеҗде ҕолға ҕару алып, егемендік ҙшін кҙресу мҙмкін 

емес еді, енді халыҕтыҗ мінез-ҕқлҕын, ішкі ҟлемін саҕтау арҕылы ғана қлтты саҕтап ҕалу ҕажеттілігі 

туды жҟне ол ҕажеттілікті бірінші Абай кҡрді» (3;16 -б). 

Мқны Абай шҟкірттері, ҕазаҕ ағартушы ғалымдарымыз, сол ҙшін ҕқрбан болған ел перзенттері 

ары ҕарай жалғастырып ҟкетті. Ж.Аймауытов «Ҕартҕожа» романында адамгершілік аздығы 

ҙшінҕоғамды кінҟлап, адамныҗ ҡз жауапкершілігін азайтуға болмайтынын басы ашыҕ мҟселе ретінде 

Ҕартҕожа арҕылы тҙсіндірген. Білім, оҕу, ҡнер арҕылы ғана жаҕсылыҕҕа жету мҙмкін емес екендігін 

Омбыдағы ҕазаҕ оҕығаны Жайдарҕан арҕылы кҡрсетіп, адамныҗ адамгершілігі, оҕу-білім арҕылы 

кемелденуі арҕылы ғана ҡмірде жарыҕ сҟуле кҡруге болатынын Ҕартҕожа бейнесі арҕылы танытады. 

Бқған «Еҗбекті елге ҕыл» соҗғы тарауы ашыҕ кҡрсеткен, жазушыныҗ ҡзі ҙкім айтҕан Ҕартҕожаныҗ:  

-Cҡз емес, іс керек. Жоғалсын бас ҕамы! Ҕқрысын надандыҕ! Жасасын жқртшылыҕ! Жасасын 

елге еҗбек ҕылған ерлер!» (2;145-б) деген жігерлі сҡзі айҕын дҟлел. 
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БАУЫРЖАН МОМЫШҚЛЫ «ҚШҔАН ҚЯ» ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ  

ОБРАЗДАР ЖҘЙЕСІ  

 

УСКЕНБАЕВА Г.А. 

Мқҕағали Маҕатаев атындағы №74 мектеп-гимназиясыныҗ  

ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі, Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ.  

  

          Резюме. В статье рассматривается система образов в творчестве  Бауржана Момышулы. 

Summary. The article examines the system of images in the work of Baurzhan Momyshuly. 

 

 

Жауынгер жазушыныҗ ҕаламынан туған алғашҕы кҡлемді шығармасы – «Қшҕан қя». Бқл – 

Бауыржанныҗ балалыҕ шағын баяндаған, ҡскен тҟрбие алған ортасын суреттеген ҡмірбаяндыҕ 

шығармасы. Повестіҗ бірсыпыра кҡріністері С.Мқҕановтыҗ «Меніҗ мектептерім» мен М.Ҟуезовтіҗ 

«Абай» романындағы суреттелген ҕазаҕтыҗ тқрмыс-салт, ҟдет-ғқрып картиналарын еске салады. 

Алайда,  «Біздіҗ семьяда» Бауыржан Момышқлыныҗ ҡзініҗ тҙсінігі, ҡзіндік дҙниетану тқрғысы жҟне 

ҡзіндік кҡркем суреттеуі кҡзге тҙседі. Бқл повесть жазушыныҗ  ҡзіне тҟн суреткерлік бетін танытты. 

Шыншылдыҕ, наҕтылыҕ, ҡмір материалын жетік білушілік жазушыға кҡптен кҡп ҕажет ҕасиеттер. 

 Ҕалыҗ халыҕ ортасында, ҕарапайым семьяда туып ҡскен,  жастай шешесі ҡліп, аҕылды ана, 

ҕарт ана, ҙлкен ҟжесініҗ ҕолында тҟрбиеленген Бауыржанныҗ жасынан сезімтал, елгезек, ойшыл 

болып ҡскенін кҡреміз. Бала кезінен кҡрген-білгені, ҡмірден алған ҟсері жҙрегіне жазыла берген 

тҟрізді де, ҕар суындай бойына сіҗе берген тҟрізді, енді келіп сол жан тҙкпіріне іркілген ҕор есейген 

шағында, ҡмірдіҗ ауыр кешуінен ҡткен шағында бқлаҕ суындай ҕайнап, бқрҕылдап сыртҕа шыҕҕан 

тҟрізді. «Біздіҗ семьяны» ҕызығып оҕисыҗ, сҙйсініп оҕисыҗ. Бауыржанныҗ жастыҕ шағын ҡз 

басыҗнан ҡткергендей сезімге бҡленесіҗ. Мқныҗ сыры неде? Мқныҗ сыры шығарманыҗ кҡркемдік, 

суреткерлік ҕасиеттерінде, сыншылдыҕ сипатында. Повесте шиыршыҕ атҕан сюжет жоҕ. Бар ҟҗгіме 

бір семьяныҗ тағдырын, он-он бес жыл ішіндегі бастан кешірген ҡмір ҕқбылыстарын баяндайды.  

Сондыҕтан шығарманыҗ тартымдылыҕ себебін автордыҗ ҟлгі айтҕан суреткерлік ҕабілетінен 

ҟҗгімешілдік шеберлігінен, ағынан жарылып, аҕтарыла адал сҡйлейтін адамгершілік сарынынан 

табамыз. Мысалы, повесте автор ҙлкен ҟкесі Имаш, ҡз ҟкесі Момынҟлі жайында былай ҟҗгімелейді: 
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 «Меніҗ бабам Имаш 1911 жылы тоҕсан екі жасында дҙниеге салған. Орта бойлы, ораҕ мқрын, 

от жанарлы сол шымыр шалдыҗ тҡртінші перзенті-меніҗ ҟкем Момынҟлі екен. Оны жқрт Момыш 

деп кеткен. Ҟжемніҗ аты Ҕызтумас еді. Ҕартайғанда сары кемпір атанған. Жарыҕтыҕ аса сабырлы, 

ажарлы, аҕ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен-саяҕ. «Қл біткенніҗ бҟрі 

ҕазанныҗ тҙп кҙйесіндей ҟкесіне тартып ҕара болды, ҕыз жағы ҡзіме тартып аҕҕқбаша ажарлы 

шыҕты» деп отыратын еді, жарыҕтыҕ. Ҟжем ҡзініҗ қлдарына ҡҗшеҗ аҕҕқбаша аруларды айттыруға 

ынтыҕ болған. Соныҗ кесірінен меніҗ ҟкем Момыш отыз ҙш жасында  да салт басты, сабау ҕамшылы 

жҙріпті. Ҟжем оған: -Ҟй ҕара ҕқл, мен ҕқдайдан саған ай кҡрікті аҕ перизат жолыҕтырғай деп 

тілеймін. Ты болмаса немерелерімізді жиіркенбей сҙйейін, -дейді екен [1, 59б.]. 

Біркезде кҡрші ауылда ҙлкен той ҡтіпті. Той ойын сауыҕсыз болған ба? Ҙлкен киіз ҙйдіҗ ішінде 

жігіттер мен ҕыздар айтысып жатса керек. Той дегенде ҕу бас та домалайды. Кемпір-сампырларымен 

ілесіп меніҗ Ҕызтумас ҟжем де келген екен. Кҟрі ҕқлағы елеҗ етіп, киіз ҙйден шыҕҕан айтыс ҟнін 

естіп ҕалады. 

Біздіҗ ауыл Мыҗбқлаҕ басын ала, 

Басыҗдағы орамал жасыл-ана 

Кҡҗіліҗ бізде болса, а ҕқдаша, 

Біразыраҕ отыршы ҕасыҗа ала. 

Ҕыздыҗ даусы жайдара естілсе де, жалтара жауап ҕатып отыр екен. Кҟдімгі бас ҕосҕан жердегі 

бастама ҡлеҗнен қзай ҕоймапты. Дегенмен, сҡз арасында «жаҕсы жігіт» дегенді жиілете берсе керек. 

Ҕызтумас ҟжем оны сезіпті. 

Ҕарашаға, ендеше, ҕарашаға, 

Кисе киім жарасар аласаға. 

Бас ҕосыптыҕ бқл тойда жаҕсы жігіт, 

Ҡлеҗ айтсаҕ болмай ма тамашаға. 

Біраҕ жігіт жағы алғашҕы екпінінен танбай ынтыҕ кҡҗілін қсына беріпті: 

Мыҗбқлаҕ сулары сылдырайды, 

Сқлу ҕыздыҗ бқрымы бқлдырайды. 

Ҕқдаша деп сыртыҗнан ҕқмартушы ем, 

Ескергейсіҗ ендігі біздіҗ жайды. 

«Ҕқдашасына сонша ҡзеуреп отырған кім екен»,-деп ҟжем есіктен сығалап ҕараса: 

 Ҕара батыр, ҕқдаша, ҕара батыр. 

 Жау ҕайырар жасҕанбай дара батыр. 

 Тҟҗір айдап ҡзіҗмен бас ҕосыппыз, 

 Осы келе сіз жаҕҕа бара жатыр,- 

деп бір бойжеткен ҕара ҕызға аяҕты бқрып тқрған ҡз Момышы екен. Ҟжем сонда қлына  айҕай 

салып: 

«Ҡзіҗ ҕазанныҗ кҙйесіндейсіҗ, кҙйеге кҙйе жқҕса не болмаҕ, ҕқдайым-ау!-деп баласын ҙйден 

ҕуып шығыпты». 

 Ҟкем содан айтыс ҕуып, ҟндетіп жҙре-жҙре 33 жасында Байтана руынан Ҟбдірахманныҗ Рҟзия 

атты ҕызына ҙйленіпті. Ол меніҗ шешем еді. Рҟзияныҗ тқҗғышы Ҙбіш, онан кейінгілер ҙбиан, 

Сҟлима, Ҟлима кілеҗ ҕыз бала болды.  

 Момыш ҟкемніҗ айтуынша, мен 1910 жылдыҗ ҕасында, ескіше декабрьдіҗ жиырма тҡртінде 

туыппын. Ҟкем ол кҙні Ҟулиеата шаҝарында екен. Мен туған Имаш бабам жан-жаҕҕа кісі шаптырып 

ҟкем де хабаршы жіберіпті. Біздіҗ ауылдыҗ Байтоҕ деген кісі алпыс шаҕырым Ҟулиеатаға ат 

сабылтып жетіп, ҟкем жатҕан ҙйге кіріп келіп, бір ауыз сҡз айтуға дҟрмені келмей, Момышты 

ҕқшаҕтап жылай беріпті. Ҟкемніҗ ҕарындасыныҗ ҙй-іші ҙрпиісіп, бір жаманат хабар жеткен екен деп 

ҕорҕып ҕалады. Аҕыры бҟрі Байтоҕты жқлмалай «не болып ҕалды, айтсаҗшы» деп  таҕаҕтағанда 

ғана, Байтоҕ: 

 -«Жеҗешем, қл тапты», -депті. Ҙрейден ҙрпиіскен жқрт енді мҟз-мейрам болып, ҕуаныштары 

ҕойындарына сыймай Байтоҕҕа сҙйіншісін беріп аттандырыпты. 

 Осылай жансырындай саҕталған естеліктерден сқрапталып, сомдалып жасалған адам 

образдары шығармада жаҗадан ҡмір  сҙргендей ҟсер туғызады. Сырттай ҕатал, іштей мейірімді азиз 

жан, ардаҕты ҟженіҗ образы бір тоға, «Тура Момыш» аталған ҟділ, еҗбекҕор, ҡнер иесі ҟке мен алып 

кҙшті, аҗғал мінезді, Момынҕқл ағаныҗ образы, тҙп нағашысы тҟкаппар, ҟпербаҕан Серкебайдыҗ 

образы, шабандозшал мен еҗ алғаш ҟйел теҗсіздігіне ҕарсы тқрған ҕайсар Зейнептіҗ образы, 

коммунист Садыҕ Абламовтыҗ жағымды образы жҟне толып жатҕан пасыҕ бай, зҟлім молда, жебір 

болыстардыҗ образдары кҡз алдыҗнан кетпейді. 
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 «Образдар жҙйесі кесте бойынша, ҕолдан жасаған сияҕты емес, ҡмірде шын болатын табиғи 

ҕалпында ҕқралған. «Рас, осындай болған, ҡз кҡзіммен кҡргем де» дейсіҗ ішіҗнен жҟне дҟл осы жас 

бала Бауыржанныҗ кҡшімен кҡргені есіҗе тҙседі. 

 Қнамды, қнамсыз дейтін образдар жазушыныҗ кҙнілгері ҟзірленген қғымына сай жасалмай, 

нағыз ҡмірдіҗ ҡзінен тікелей ойып алынғаны кҡрінеді. Ҕалыптасҕан кестелі ой образ туғызған емес, 

жанды образдан жемісті ой туған. Образдар дҙниесініҗ нанымды да ҟсерлі болатын себебі сол»  [2, 

135б.]. 

 Повесте алабҡтен ой туғызатын ҟженіҗ образы. Бқл образ мынадай бір суретті кҡз алдыҗа 

ҟкеледі: Жапан тҙзде, ысылдаған ыстыҕ ҕқмныҗ ортасында жападан-жалғыз біткен тораҗғы дейтін 

ағаш болады. Ҡзі мыҕты бқтаҕты, саялы. Жел мен боранға, аяз бен аҗызаҕҕа-бҟріне тҡзген, мҟҗгі 

шҡлдеген, тарыҕҕан кҙйінде жаратылыстыҗ не бҟле-батраныныҗ бҟріне табалдырыҕпен тҡтеп берген 

сіҗірлі ағаш. Бауыржанныҗ ҟжесі де осы тҟрізді аздап, зардабыныҗ бҟрін бастан кешсе де соған тҡтеп 

берген, бойына тарытпаған аҕылды, ҕайсар, саналы да саялы ҟзиз ананыҗ образы болып шыҕҕан. 

Болашаҕ батырдыҗ еҗ алғаш дҙние тануына, характерініҗ жастай ҕалыптасып, адал, табанды, 

ержҙрек боп ҡсуіне игі ҟсер еткен осы ҟже М.Ҟуезовтіҗ «Абай жолы» романындағы Зере сыҕылды 

Бауыржанныҗ ҟжесі де  ҕазаҕ халҕыныҗ ҕашаннан ҡмір ҕазанында ҕорыған қзаҕ тҟжірибеде 

шыҗдалған даналыҕ қғымдарын, ізгі салт-дҟстҙрлерін бойында саҕтаған адам, ҡмірдіҗ сқлулығын, 

еҗбектіҗ поэзиясын, достыҕ пен бірліктіҗ, адамгершілік пен адал семьяныҗ ҕадірін, ҕажеттігін 

қғынған жан жҟне осы қрыҕтарды ҡз тҡҗірегіне, ҟсіресе сҙйікті немересініҗ жҙрегіне бала кезінен 

бастап еккен ана. 

 Сҡйтіп, ҟженіҗ образы жазушыныҗ алдымен атап айтарлыҕ табысы. Бқл образ, сҡз жоҕ бҙкіл 

шығарманыҗ кҡркемдік ҕуатын танытатын ҡзекті образ. «Онда мен бесте ме, ҟлде алты жаста 

шығармын. Ҟжеммен бірге жатушы ем. Ҟже ҕқшағы ҕандай ыстыҕ, ҕандай мейірбан десеҗізші. Кҡзім 

қйҕыға кеткенше, ҟжем айналып-толғанып арҕамнан ҕағып жатҕаны. Еркелеп жатып ҕалғып 

кеткеніҗді ҡзіҗ де аҗғармай ҕаласыҗ», деп ыстыҕ ыҕыласпен асыл ҟжесін еске алған автор енді бірде: 

 -«Ҟжем малдыҗ» «тілін» қғуды ҙйретуші еді.-«Ҕозы маҗырайды, бқзау мҡҗірейді, ҕқлын 

кісінейді, бота кҡзі мҡлдіреп аҗсайды, ҕодыҕ аҕырады... Ҟжем бқған  зқлым ҕасҕыр, жымысҕы тҙлкі, 

дҟрменсіз ҕоян, сҙйкімді ҕқс, сқрапыл сқҗҕар жайлы ертегілер айтатын»,-деп жазады [1, 85б.].  

 Повесте Баукеҗ тек мейірбан ҟжесін еске тҙсіріп ҕоймайды. Бҙгінгі кҙнніҗ ҡзекті мҟселесі-бала 

тҟрбиесіне кҡҗіл бҡледі: 

 «Ертексіз ҡскен бала-рухани мҙгедек адам. Біздіҗ ҕазіргі балаларымызға ҟжелері, не шешелері 

ертек айта бермейді. Содан ҕорҕам. Меніҗ ҕазіргі келіндерім немерелеріме бесік жырын айта 

білмейді. Бесікте жатҕанда ҕқлағына анасыныҗ ҟлди ҟні сіҗбеген баланыҗ кҡкірегі кейін кереҗ боп 

ҕалмаса деп ҕорҕамын. 

Ал, меніҗ кҟрі апам Ҕызтумас маған ертекті кҡп айтатын. Арада неше  заман ҡтті, Ҕызтумас 

апамныҗ сҙйегі ҟлдеҕашан ҕурап кетті, ал ҟлди ҟн айтҕан ҙні ҟлі тқр ҕқлағымда. Бҡстекке отырып 

алып басымды бауырына ҕысып, кҟрі алаҕанымен арҕамнан томп-томп ҕағып ҕойып: 

-Балам меніҗ ҕайда екен? 

-Ҕыздарменен тауда екен. 

-Тауда неғып жҙр екен? 

-Алма теріп жҙр екен. 

-Алмасынан кҟнеки?...- 

-Жаҗа теріп жҙр екен. 

-Ҕызыл алма ҕолында 

-Ҕыз-бозбала соҗында,- 

Кейде ҕиястыҕпен ҕыҗҕылдап мазасын ала берсем алдында алып отырып: 

Жылама бҡпем, жылама, 

Жілік шағып берейін. 

Жілігініҗ майы жоҕ, 

Жіпке тағып берейін. 

Кҡк сиырдыҗ сҙтінен 

Кҡже жасап берейін 

Оныҗ тқзын кім татар 

Жыламайтын қл татар,- 

деп мҟпелейтін еді. Сол кезде ҟдемі ҟнге елтіп жатып балбырап қйыҕтап кетер едім. 

 Повестік ҡзіндік бір ерекшелігі жазушыныҗ ҕазаҕ тқрмысындағы салт, ҟдет-ғқрыптарды, ҡмір 

ҕқбылыстарын, тарихи оҕиғаларды (ас, кҡкпар, ҕалыҗ мал, ҕашаған ҕу, жыл санау, жқт, айтыс, 
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беташар, неке ҕияр, ҡлік жерлеу, наурыз, 1916 жылғы кҡтеріліс т.б.). Ҙлкен қҕыптылыҕпен, 

зергерлікпен суреттеуі. Бқл тқста повестіҗ болашаҕ қрпаҕҕа берер тҟлім-тҟрбиесі де мол. 

 «Ҟулиеатадан ҟкем ҕайтып келгенде ағайын-жекжат ҕқтты болсынға жиналып ҕалған екен. 

-О, Момыш, балаҗныҗ бауы берік болсын! 

-Аҕментей бабасындай батыр болсын! 

-Аҕмоладағы Батырбасындай мҟрт болсын 

-Бҟйдібек батырдыҗ ҟруағы ҕолдасын! 

-Домалаҕ-анамыз жар болсын!-десіпті. 

Сҡйтіп, шілдехана тойға қласыпты. Той соҗында Имаш атам алаҕан жайып ел ҕарияларынан 

бата сқраған екен. 

–Тҡл немереҗ, бел немереҗ ғой. Бата жҡні де ҡзіҗдікі,-десіпті аҕсаҕалдар. Сонда Имаш бабам 

былай деген: 

Алатаудыҗ ҕыраны мол еді- 

Ҕырағы болсын, ҕқлыным- 

Бқлағы болсын, ҕқлыным. 

Елініҗ тілегі зор- 

Шырағы болсын, ҕқлыным. 

Ата тілегі оҗ еді- 

Ҕқмары болсын, ҕқлыным. 

Бқл жер батырлар тҡрі еді- 

Сыҗары болсын, ҕқлыным. 

Жарыҕ дҙниеге келгеніме екі-ҙш ай болғанда, шешем мені кҙн кҡзіне шығарып, Имаш атамныҗ 

алдына ҟкеліпті. Атам ерте кҡктем алдында ағаш отырғызып жҙр екен. 

-Атасыныҗ ҕолын қзартып, ҕолҕабыс беруге келді,-депті шешем ізетпен иіліп. 

Атам еміреніп мені алаҕанына алыпты. Ҕолыма жас бқтаҕ қстатып: 

Ҕқрыҕ деп берсем-ҕқл болма, 

Шыбыҕ деп берсем-шіл болма. 

Бҟрінен де, шырағым, 

Баяны жоҕ қл болма,- 

деп келініне мені ҕайтарып берген екен. 

Атасымен алғашҕы дидарласуыныҗ ҕқрметіне деп, алғашҕы ҡсиет ҡмірлік ҡнеге болсын деп 

ҟкем сол кҙні кешке мал сойып ауыл аҕсаҕалдарыныҗ басын ҕайта ҕосыпты» [1, 78б.]. 

Сҟби Бауыржанныҗ санасында бқлдырап ҕана ҕалған елестермен ес біліп, есейе бастаған 

шағындағы немесе кейінгі куҟгерлер естеліктерімен толыҕтырылған айҕын суреттер жеке 

композициялыҕ ҕқрылымдары бойынша новеллалыҕ желілер салады да, кҡптеген ортаҕ 

философиялыҕ-эстетикалыҕ факторлар тқрғысынан тқтас шығарманыҗ берік арҕауын тҙзеді. 

Ҕаламгердіҗ ҡмір ҕқбылыстарын іріктеп, типтік жағдайларда кҡре білуі, болған оҕиғаларды 

тартымды детальдармен қтҕыр бейнеленуі шығарманыҗ ой-мазмқн толымдылығын арттыра тҙскен. 

Мқндай ерекшелік –жазушыныҗ барлыҕ кҡркем туындыларына тҟн. 

 «Автор ҡз семьясына байланысты алуан оҕиғаларды жҙйелі суреттей отырып, Ҕазан 

тҡҗкерісініҗ ҕарсаҗы мен алғашҕы жылдарындағы ҕазаҕ аулы бастан кешірген тарихи -ҟлеуметтік 

жағдайларды жинаҕтай кҡрсетеді. Кҡп тқрғыластарына ҕарағанда кҡзі ҕараҕты, табан аҕы, маҗдай 

терісіне сҙйенген, ҟділ, турашыл, біртоға мінезді ҟкесі Момыш пен ҕызба, қрыншаҕ, ҟйтсе де 

намысҕой, бауырмал,  ізетті Момынҕқл кҡкесі, ҟсіресе, ертегісі кҡҗіл ерітетін, сҟби санаға ізгілік, 

адалдыҕ нқрын ҕқятын аҕылды ҟжесіне ҕатысты беттер жазушы тарапынан шынайы лиризм, 

айшыҕты психологиялыҕ шрихтармен нанымды бейнеленеді. Аҕкҡҗіл, ҕолы ашыҕ нағашысы 

Серкебай, ҟкесініҗ еркін ҕылыҕты апасы Айшаға ҕатысты қлттыҕ характер қшҕындарын 

аҗғартарлыҕ юмор астарларында керемет сезімталдыҕҕа ҕоса, ыстыҕ сҙйіспеншілік табы бар» [3, 

121б.]. 

Этнопсихологиялыҕ ыҗғайдағы толымды кҡріністер Ҙбианныҗ қзатылу тойы мен кҡкпар 

ойындарын мол дҟлдікпен, ынта-ыждаҝатпен баяндайтын тқстарда кеҗ сарапталады. 

Ҕазан тҡҗкерілісініҗ игі ыҕпалын «тура Момыштыҗ» отбасы орыс халҕыныҗ момын ҡкілдері-

Гончаровтар семьясымен бірге еҗбек ете жҙріп сезіне бастайды. Ҡзге қлт ҡкілдеріне деген 

бауырмашылдыҕ бала Бауыржан кҡҗілінде ҕқрдасы Васильмен бір пештіҗ ҙстінде жатып, бір 

ҟліппені жаттайтын ынталы шҟкірттік дҟуренге аяҕ аттау мезетінен ҡрістеген. Шығармада қлттар 

арасындағы ҕарым-ҕатынастыҗ да бірден дқрыс ҕалыптаса ҕоймағаны, ҕазаҕтардыҗ кҡп уаҕытҕа 

дейін бҡтен дін, бҡгде ҕылыҕтыҗ адамдарын жан тҙсіне алмау шаҕтары, бауырмал туыстыҕ егіншілік 
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кҟсіп, білім алу талаптарына сҟйкес кҙш алғаны реалистік ауҕымда, сюжет шынайлылығымен 

бейнеленеді. 

Ҕорыта айтҕанда, жазушыныҗ ағынан жарылатын адал жаратылысы, бастаудай тқныҕ сезімі, 

табиғи адамгершілік сапарлары, ҡткенге бҙгінніҗ биігінен  ҕарайтын тереҗ дҙние танымдыҕ бағдары 

шығарманыҗ зор идеялыҕ-кҡркемдік ҕасиеттеріне айғаҕ. Повестегі негізгі идея-дҙрбелеҗ тарихи 

кезеҗ ҕарсаҗында туып, социалистік сана жолында ҕан мен тер тҡккен патриот, интернационалист, ер 

жҙрек азаматтыҗ эволюциясын, ҕаҝармандыҕтыҗ моральдыҕ-философиялыҕ алғы шарттарды таныту. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА  

ҔАТЫСТЫ ЗЕРТТЕУЛЕР   

 

УТЕГЕНОВА Н.Ж. 

№1 мектеп-гимназиясыныҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы 

СЕРІК МӚЛДІР 

 №1 мектеп-гимназиясыныҗ 10 сынып оҕушысы, 

 Ҕазаҕстан Республикасы, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы 

 

 Резюме. В статье представлено исследование творчества Ибрая Алтынсарина. 

 Summary. The article presents a study of the work of Ibrai Altynsarin. 

 

 Ҕазаҕ халҕыныҗ азаматтыҕ тарихында жҟне бҙкіл ҕоғамдыҕ ой-пікірінде Ыбырай 

Алтынсаринніҗ алатын орны ерекше. Орыстыҗ революциялыҕ-демократтыҕ ҕозғалысы туып, дами 

бастаған тқста аренаға шығып, ҕоғамдыҕ ҕызметке араласҕан ол ҡз ҟріптестерініҗ алдыҗғы ҕатарлы 

ой-пікірін ҕуаттап, ҕазаҕ жерінде оҕу-білімніҗ, бҙкіл ағарту-ісініҗ, демократтыҕ-педагогтік 

кҡзҕарастыҗ негізін салды, ҡз заманыныҗ озыҕ ойлы азаматы болды. Феодалдыҕ-патриархалдыҕ 

тқрмыс билеген, екінші жағынан патша ҡкіметініҗ отарлау саясаты езген ҕараҗғы ортаға Ыбырай 

мектебініҗ ҕоҗырауы тқҗғыш сыҗғырлап, қлы ағартушы-педагогтіҗ ой-пікірлері, ҡлеҗ-жырлары 

халыҕ санасына жаҗалыҕ бос сіҗді. Ол ҕоғамдыҕ ҟділетсіздікке, надандыҕ пен білімсіздікке ҕарсы 

кҙресті. Бҙкіл ҡз ҡмірін туған халҕын ағарту ісіне, оларды алдыҗғы ҕатарлы білімді елдердіҗ 

ҕатарына сҙйреуге арнады, болашаҕҕа ҕарады. 

        Ыбырайдыҗ ҡмір сҙрген дҟуірі – ХІХ ғасырдыҗ екінші жартысы. Бқл дҟуір ҕазаҕ тарихындағы 

еҗ бір ҕайшылыҕты, ҡнімді кезеҗ. Бқл кезде Ҕазаҕстан Россияныҗ отары болып, ҟбден оныҗ 

ҕарамағына кірді. Ҕазаҕ ҕоғамыныҗ саяси-ҟлеуметтік тіршілігіне ҡзгерістер ене бастады. Патша 

ҟкімшілігініҗ езу, ҕанау саясатына ҕоса бқл тқста ҕазаҕ халҕыныҗ біраз  бҡлігі арасында  орыстыҗ 

оҕу-біліміне, мҟдениетіне қмтылушылыҕ, отырыҕшылыҕҕа, шаруашылыҕтыҗ пайдалы тҙрлеріне 

ҕарай іш тарту фактілері байҕалды. Орыс-ҕазаҕ халҕыныҗ достығы осындай екі жаҕҕа да пайдалы 

ынтымаҕ, келісім негізінде туды да, екі елдіҗ еҗбекшілері ҡздеріне ортаҕ мҙдде тапты, ҟділдік ҙшін 

бірігіп,  кҙреске шыҕты. Ыбырай–осы ҕозғалыстыҗ басында тқрған, дамудан мешеу ҕалған ҕазаҕ 

ҕоғамына оҕудыҗ, прогресс жолыныҗ ҕажет екенін Шоҕан Уҟлиханов, Абай Ҕқнанбаевтармен бірге 

алғаш тҙсінген адам. Оныҗ ағартушылыҕ, педагогтік кҡзҕарасы негізінен, орыс-педагогтарыныҗ 

ыҕпалымен  ҕалыптасты. Алайда, ол таҕыр жерге біткен терек емес, ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ 

тҟрбиесіне сҙйеніп ҡсті. Халыҕтыҕ педагогиканыҗ адамгершілікті, ҙлкенді сыйлауды, ҡнерге 

ҙйренуді уағыздаған негізгі ҕағидаларын, ҕазаҕ ҕоғамыныҗ ҡзіндік моральдік кодексін ол жаҕсы 

біліп, басҕа озат халыҕтар педагогикалыҕ ой-пікірімен толыҕтырып дамытты.  

Ыбырайдыҗ ҡз заманында атҕарған ісі мен ҕалдырған мқрасы Ҕазаҕстанныҗ ағарту ісі 

тарихында тқтас бір жҙйе болып саналады. Ол ҕазаҕ даласында мектеп қйымдастыру ісін ҡз ҕолымен 

атҕарып, оныҗ жас қрпаҕҕа білім мен тҟрбие берудегі ролін, міндеттерін тқжырымдады. 
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Ыбырайдыҗ ағартушылыҕ-педагогтік ой пікірлері, негізінен ҕазаҕ халҕыныҗ болашағына, 

ҕабілетіне деген сенімнен нҟр алады. Ол ҕазаҕ халҕын езіп, надандыҕҕа ҕамап отырған феодалдыҕ-

патриархалдыҕ ҕоғамныҗ кертартпа жаҕтары мен отаршылдыҕ саясатты сынай отырып, туған 

халҕыныҗ келешегіне сенді, оған ҙлкен оптимистік кҡзбен ҕарады. Ыбырай: «Ҕазаҕ халҕы–қғымтал, 

аҕылды, дарынды, біраҕ оҕымаған халыҕ», «Ҕазаҕ халҕы–ҕарапайым, ҡнері жоҕ халыҕ, біраҕ біз 

ҕарапайымдылыҕтыҗ ҡзінен кҡп жаҕсылыҕ табамыз», «Ҕазаҕ халҕы деген оҕу-білімге сусап отырған 

халыҕ»,– дейді [1, 42б.]. Сондыҕтан сондай халыҕты оҕу-білімге баулып, оныҗ дарынын ашуды 

ҡзініҗ басты маҕсаты етіп ҕояды. Ҕазаҕ даласында мектеп ашу, оларда оҕуды заман талабына лайыҕ 

қйымдастыру, оған ҕажет оҕулыҕтар дайындау, оҕу-методикалыҕ ҕқралдар шығару–Ыбырайдыҗ 

ҡмір бойғы арманы ғана емес, ҕажымай-талмай, ҟртҙрлі ҕиыншылыҕтарға ҕарамай еткен еҗбегі. 

«Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ ҕызметі кезінде Н.Н.Ильминскиймен тығыз ҕарым-ҕатынаста 

ҡткені белгілі. Біраҕ соншама жаҕын, араласа жҙріп, Ыбырай  Ильминскийдіҗ  миссионерлік 

кҡзҕарасын ҕабылдамаған. Ол орыс педагогыныҗ адамгершілігін, оҕу-ағарту жҙйесіндегі еҗбегін 

сыйлаған, идеологиясын бойына дарытпаған. Бқл Ыбырайдыҗ бҙкіл педагогикалыҕ еҗбегініҗ туған 

халҕын оҕу-ағарту ісіне, оныҗ қлттыҕ дарыныҗ дамытуға арналғанынан бір танылса, екінші жағынан 

ол жас қрпаҕҕа мектепте орыс дініне ҙйренуге, сҡйтіп оларды шоҕындыруға ҕарсылығынан тағы 

байҕалады. Ҕазаҕ мектептерініҗ баҕылаушы инспекторы В.В.Катаринскийге жазған бір хатында ол: 

Бессонов деген мқғалімніҗ 3-4 класс оҕушыларына інжіл мен оныҗ парыздарын уағыздағанына реніш 

білдіреді. Мқныҗ ҕазаҕ балаларыныҗ орысша оҕуына зиянды екенін кҡрсетеді. Мектеп инспекторы 

Бессоновтыҗ бқл ісіне ҕатаҗ тыйым салады. Сол кісіге жазған тағы бір хатында Ыбырай 

Красноуфимскідегі ауыл шаруашылығы мектебінде мқсылман дҟстҙрлерін елемеу, ҕазаҕ балаларына 

шошҕа етін асып беріп, оларға шошҕа баҕтыру, орыс оҕушыларымен бірге ғибадат еткізу 

фактілерініҗ кездескенін кҙйініп жазады» [2, 12б.].  

 Бқл жайлар Ильминскийдіҗ ҕазаҕтарды хрестьян дініне тарту жҡніндегі ойларыныҗ 

Алтынсарин арҕылы іске аспағанын, оған бқл жҡнінде ҟсер ете алмағанын кҡрсетеді. Ыбырай 

мқсылман дінініҗ догмаларын да мектептен аулаҕ қстауға тырысҕан. «Молдалар ҡздерініҗ адам 

басын ҕатыратын ерекше ҕасиеттерініҗ ҙстіне ҕазаҕтыҗ табиғи тілін де бқзып жҙр... Молдалар 

оҕытып жҙрген татар, араб, парсы кітаптарыныҗ бҟрі де адам баласын дқрыс ойдан адастырады, кері 

кетіреді. Ал, басҕа халыҕтар сияҕты ҕазаҕтарға да олардыҗ ҡздеріне тҙсінікті тілде жазылған, 

оҕығанда аҕыл беріп, ой тҙсіретін  кітаптар керек»– деп жазады ол [3, 27б.]. 

 Дін ҕағидаларын бқрмалап, оны кҡпшілікке тҙсініксіз етіп отырған молдаларға ҕарсы Ыбырай 

«Шариат ул-исламды» жазған [4, 18б.]. Онда ол «бірінші жағынан, халыҕтыҗ ҡз дінін білу жҡніндегі 

талабын, екінші жағынан, ҕазаҕ жастарына ҡзініҗ ана тілінде жазылған, мқсылман, дінініҗ рухына 

толыҕ сай, діни оҕытуға ҕқрал бола алатын» кітаптыҗ ҕажеттігін кҡрсеткен. Оныҗ ҙстіне автор 

«Ҕазаҕ жастарыныҗ дін жҡніндегі тҙсініктері теріс бағытҕа тҙсіп кетпеуін», «Ҕазаҕтыҗ жазба тілінде 

татар сҡздері орынсыз кҡбеймеуін» ескертеді.  

Жалпы ҕазаҕ тілініҗ тазалығы ҙшін кҙрес Ыбырайдыҗ ағартушылыҕ, демократтыҕ 

кҡзҕарасында кҡрнекті орын алады. Ол ҕазаҕтыҗ ҟдеби тіліне татар, парсы, араб тілдерінен кірген 

ҕоспаларды кҡбейтіп, қлттыҕ жазба тілді былғаушыларға батыл ҕарсы шыҕҕан. Ҕазаҕтыҗ жазба тілін 

шқбарлыҕтан арылтудыҗ  бір жолын ол ана тілінде кітаптар басу ісін кҡркейтуден іздейді. 

«Мҟселеніҗ мҟнді жері–ҕазаҕтарға татар фанатизмініҗ ыҕпалын тигізбеу, ҕазаҕтардыҗ білім алуына 

оныҗ кесірін тигізбеу ғой. Ондай ыҕпалдан ҕқтҕару ҙшін бірте-бірте, біраҕ шын ҕқтҕару ҙшін 

мазмқны балалардыҗ білімін кҡтеретін, таҕырыбы оларды ҕызыҕтыратын кітаптарды асыҕпай, біраҕ 

алған бағыттан ҕайтпай, ҕазаҕтыҗ ҡз тілінде, олардыҗ ҡздеріне таныс ҟріппен шығара білу керек» –

деп жазады ол [3, 42б.].  

Ыбырайдыҗ Орынбор сияҕты ҕалада оҕуы, ҡз бетімен ізденуі, орыс ителлигенциясымен 

араласуы оныҗ ой-ҡрісініҗ, ҡсуіне, ҡмірге кҡзҕарасыныҗ ҕалыптасуына кҡп жағдай жасайды. 

Осындай қзаҕ та, тқраҕты ізденіп оҕу арҕылы ол ҡз маҕсатын айҕындай алады. Тілмаш болып, кеҗсе 

ҕызметінде ҕалып ҕоймай, халҕына ҕызмет етуді арман етті. Сол арманыныҗ алғашҕы ҕадамы 1861 

жылы Торғайдан мектеп ашуға рқҕсат алып аттанған сапарынан басталды. Ыбырай бқл мектепті тек 

1864 жылы ғана аша алды. Оған дейін ҡз ҙйінде 4-5 баланы жинап оҕытып, болашаҕ мектеп оҕуыныҗ 

негізін сала берді. Ҡзініҗ тҟжірибесін арттырды. Осылайша 1864 жылы салынып біткен тқҗғыш 

мектепке ҙлкен даярлыҕпен жеткен Ыбырай оҕыту жқмысына ҕқлшына кірісті. 

«Мен балаларды оҕытуға, ҕойға шапҕан аш ҕасҕырдай, ҡте ҕызу кірістім»,– деп жазды ол 

Н.И.Ильминскийге [3, 29б.]. Осы хатында ҡзініҗ ҕалай оҕытатыны туралы да айтып, оҕыту ҟдісіне 

жетілген шебер педагог екенін танытады. Бқл ретте жас педагогтыҗ грамматика сабағын  жҙргізу 

ҟдісі ҡте тартымды жҟне ҕызыҕ. Ол сабағын белгілі жҙйемен жҙргізіп, бірте-бірте ілгерілеп, тереҗдей 
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береді. Ыбырайдыҗ бала оҕыту жҙйесі бірыҗғай жҙре берген жоҕ. Ол Торғайдағы уездік басҕармада 

ҟр тҙрлі ҕызмет атҕарып тқруға тиіс болды. Іс жҙргізуші, уезд бастығыныҗ аға кҡмекшісі, уездік 

судья ҕызметін атҕарады. Бқл жқмыстарын тындырып істесе де, бҟріне де кҡҗілі толып ҕанағаттанған 

емес. Ҕайта ол  ҟкімшілік жқмыстардан жалығып, амалсыздан істеп, босҕа кеткен уаҕытына ҡкінеді, 

ҕалайда ҡз жҙрегі ҕалаған творчестволыҕ жқмыспен шқғылдануды арман етумен болады. Бқл  

пікірлерін Н.И.Ильминскийге жазған бір хатында ашыҕ айтады. «Меніҗ ҕызметіме бастыҕтарым ҡте 

риза, біраҕ міндетті ҕызмет мені мҙлде тойғызып барады. Ендігі барлыҕ ойым бқрынғыша ғылымда 

жҟне ресми жағдайдан тыс ҕоғамға араласуда ғана болып жҙр»,–дейді [3, 31б.]. Ыбырай ҟкімдер 

ортасында болуан жалығады. Ол ҟкімдермен ҡткізген мағынасыз кҙндеріне ҡкініп, 

Н.И.Ильминскийге шағынады. Торғай қлыҕтары, майор мырзалардыҗ ертеден ҕара кешке дейін бос 

ҡткізетін кҡҗілсіз ҡміріне жирене ҕарайды. Менменсінген топас майордыҗ мінез-ҕқлҕын келемеж 

етеді. Ол «ҡзініҗ майор екенін есімізге салып, еркелік те істейді», карта ойнаудан басҕа кҟсібі жоҕ, 

араҕ ішіп, аузына келгенді ҕыза сҡйлеп отырады деп,–олармен ҡткізген тҙгел бір кҙнін бастан аяҕ 

суреттейді [3, 32б.]. Тіпті, олардыҗ  ҟҗгімелерініҗ  ҡзі кҡҗілсіз, ҡрісі тар, уаҕ адамдар екенін  

дҟлелдерлік мҟнсіз сҡздерін келтіреді. 

 Ыбырай–кҡрнекті аҕын, талантты жазушы. Оныҗ ҕаламынан бойындағы тамаша талабын 

танытҕандай маҗызы зор кҡркем шығармалар туды. Ол ҡзініҗ бар кҙш-ҕуатын халыҕты ағарту, 

жастарды тҟрбиелеу ҕызметіне жқмсады. Ыбырайдыҗ жазушылыҕ ҕызметініҗ тҙпкі ҕазығы да сол 

оҕу-ҡнер, білім мҟселесімен сабаҕтас. Оныҗ аҕындыҕ шабытына дем беріп, жазушылыҕ ҕиялына 

ҕанат бітіретін зор нысанасы–ҕараҗғы ҕазаҕ халҕыныҗ кҡзін ашу, кҡҗілін ояту, оны озыҕ мҟдениетті 

елдердіҗ ҕатарына ҕосу. Сондыҕтан Ыбырайдыҗ ҕоғамдыҕ-педагогикалыҕ, жазушылыҕ ҕызметі 

ҡзектес, оныҗ ізгі, кҡкейтесті ойларыныҗ туындысы. 

Қлы педагог-аҕын ҡзініҗ ҡлеҗдері арҕылы оҕудыҗ,  ҡнер-білімніҗ маҗызын тҙсіндіріп, 

надандыҕҕа ҕарсы шыҕты. Ол ҕазаҕ балаларын білімге баулып, олардан болашаҕтыҗ иелерін 

даярлауды бірінші маҕсатым деп санады.  

Ҡнер, білім–бҟрі де 

Оҕуменен табылған... 

Кел, балалар, оҕылыҕ!– 

деп жар салды.Ҕазаҕ балаларына оҕыған адамныҗ ҕараҗғылыҕтан ҕқтылып, дҙниеніҗ шырағын 

жағып, ілгері ныҕ басатынын ескертті.  

Оҕымаған жҙреді, 

Ҕараҗғыны ҕармалап... 

Оҕысаҗыз, балалар, 

Шамнан шыраҕ жағылар! 

Адамды ҕор етіп, ҟбден аздыратын, аҕылын тқсап, топастандыратын еҗ бір ауыр індет 

надандыҕ деп білген аҕын, елдегі небір алуан дҡкірлік пен опасыздыҕ осы надандыҕтыҗ салдары деп 

бағалады. 

Надандыҕтыҗ белгісі – 

Еш аҕылға жарымас. 

Жайылып жҙрген айуандай 

Аҕ, ҕараны танымас. 

Ҡнерлі, білімді адамды надандарға ҕарама-ҕарсы ҕойып, аҕын олардыҗ біріне-бірініҗ 

айырмашылыҕтарын тайға таҗба басҕандай бейнеледі. Ҡнерді ел баҕыты, халыҕты мқратҕа 

жеткізетін сенімді ҕқрал, шын мҟнісіндегі адамгершіліктіҗ, дҙние танудыҗ бірден-бір аныҕ жолы деп 

бағалады. 

Оҕу мен ғылымныҗ материалдыҕ мҙмкіншіліктерін де аҕын тереҗ тҙсінді. Адам бойындағы еҗ 

жаҕсы ҕасиет, аҕыл, мінез, дҟулет. Тқрмысҕа керекті бқйым – бҟрі де оҕумен, білумен, ізденумен 

табылатын адам аҕылыныҗ жемісі. Дҙниедегі еҗ ескірмейтін мқра да, ҡмірлік сенімді  серік пен берік 

сҙйеніш те, сарҕылмас дҟулет те – ҡнер-білім деп, аҕын ҕазаҕтыҗ мал байлығына ҡнер-білім 

байлығын жарыстырады. Білім еш арымайды, жқтҕа қшырамайды, ол мҟҗгі баҕыт кілті деп 

танытады.  

 Ыбырай озбыр ҡкімет ҡкілдеріне жай ғана наразылыҕ білдіріп ҕоймай, олардыҗ бір кезде ҟділ 

ҕазы алдында жауап бермей кете алмайтынын ескертеді. Жарлылар арызын тыҗдар кҙн туса, жеген 

малыҗ қртыҗнан шығар, тіпті аҕыр соҗында, тҙбі бір ҟділдік тауып, кедейлер ҡздерініҗ кеткен 

еселерін ҕайтарар-ау  деген сенім білдіреді. 

 Ҟділдіктен хан тайса–наным кетер, 

Жылай-жылай жарлыныҗ малы жетер. 
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Ай, таҕсыр, бқл дҙние ҡтер-кетер... 

Мал иесі де артыҗнан ҕуып жетер. 

Жарлылар да бір табар ҟділ ҕазы 

Таразылы кҙн болса арыз етер... 

Ыбырай ҡлеҗдерініҗ ҟлеуметтік мҟні осы ҙзіндініҗ ҡзінен-аҕ байҕалады.  

Ҕорыта айҕтанда, аҕынныҗ момынға іш тартып, аяушылыҕ білдіре, аҕыл айта сҡз ҕозғауы – 

ҙлкен батылдыҕ. Бқл аҕынныҗ ҕоғам ҡміріне сын кҡзімен ҕарап, ондағы ҕайшылыҕтар сырын тереҗ 

тҙсіне білгендігініҗ айҕын кҡрінісі. Ел басындағы ҟлеуметтік теҗсіздіктен туған ауыртпалыҕты кҡру, 

«жаҕсылар» тобыныҗ ҕиянатын айыптау, езілген халыҕҕа ара тҙсу–аҕын ҡлеҗдеріндегі еҗ ҡзекті 

идеяныҗ бірі. 
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 Резюме. В этом романе ярко изображена стойкость, искренность казахских женщин. Также 

показания выдержанность женщин и бытовым трудностям. Он всесторонне изучил национальную 

самобытность, духовый мир казахской женщины, девушки. 

 Summary. This novel vividly depicts the endurance and sincerity of  Kazakh women. It clearly shows 

the tolerance of  Kazakh women to the difficulties of life. He studied the national nature and spiritual world 

of Kazakh women and beauties. 

 

Ҟдебиет – аҕиҕат ҡмірдіҗ сырлы суреті, халыҕтыҗ кҡркем тарихы екенін ескерсек, бастау кҡзі 

сонау кҡне фольклорда, ежелгі ҟдебиет ҙлгілерінде жатҕан тарихи таҕырып дҟстҙрі ҕазаҕ 

ҟдебиетінде 60-80 жылдары мол кҡрініс бере бастады. Ҕазаҕ ҟдебиетіндегі проза жанрында тарихи 

таҕырыпты игерудіҗ ҙлгісін салып, кҡркемдіктіҗ биік тқғырынан кҡрініп, ҟлемдік шығармалардыҗ 

ҕатарында бағалануға ҕол жеткізген М.Ҟуезов шығармашылығыныҗ орны бҡлек екені айтпаса да 

тҙсінікті.  

Халҕымыздыҗ басынан ҡткен тарихи оҕиғаларды тарихи романдарға арҕау еткен 

жазушыларымыз бқрынғы дҟуір ҕойнауына бойлай тҙсіп, халыҕтыҗ еркіндік пен азаттыҕ ҙшін 

жҙргізген кҙресін кҡркем сомдады. Қлан-асыр кеҗ даланы білектіҗ кҙшімен, найзаныҗ қшымен, 

ҕылыштыҗ жҙзімен ҕорғаған хандар мен билердіҗ, батыр қлдар мен ҕыздардыҗ нанымды тқлғалары 

жасалды. Ҕазаҕ халҕымыздыҗ ҟйелдерініҗ ҡжеттілігі, батырлығы, ҕайсарлығы кез-келген 

жазушыныҗ романдарынан кҡруге болады [1, 256 б.]. 

Ҟйел – ана ма, жар – жқбай ма, бқла – бойжеткен бе... Ҟйтеуір ҕияпаты бҡлек ҕазаҕ ҕызыныҗ 

мінез-ҕқлҕын, іс-ҟрекетін, сыр-сезімін, ҕимыл-ҕылығын дҟл, тереҗ, нҟзік суреттеуге келгенде шіркін 

шебер, алдына жан салмайды. Сонда ҟр бейненіҗ тастан ҕашалғандай бедер табатыны сондай, 
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ҟрҕайсысы-бір адам ғана емес, бір топ адамныҗ жиынтыҕ бейнесі боп оҕырманныҗ кҡз алдында 

тқрады да, есінде ҕалады. Сонда ҟр кейіпкер, ҟркімніҗ ҕашанғы таныс - бейтанысы боп шығады. 

Тарихи романшылар Ҟ.Кекілбаев, І.Есенберлин, Ҟ.Ҟлімжанов шығармаларында ҕиын-ҕыстау 

кҙндерде ерлермен бірге атҕа ҕонып, елін, жерін ҕорғаған батыр ҕыздардыҗ, бейбіт кҙндері бесігін 

тербетіп, қрпағын ҡсірген аяулы аналардыҗ бейнесін сомдаса, С.Жҙнісов,   З.Аҕышев, Ҟ.Ҟбішевтер 

ҡздері кестелеген бас ҕаҝармандар ғқмыр кешкен замандағы ҟйелдер образын сомдауға кҙш салды. 

Ҟйел-ана, ару бейнелері авторлыҕ қстанымға орай ҟртҙрлі деҗгейде кескінделді. Олар биік 

адамгершілік-адами ҕасиетімен, рухани жан ҟлемініҗ тазалығымен, шынайы махаббатына 

адалдығымен, аҕылдылығымен, сқҗғылалығымен даралатын Аҕтоҕты, Қрҕия, Бҟну, Бибі, Самал, 

Назгҙл, Сапар, Сҟния, Бопай, Кҙнімжан, Аҕҕозы, Жаған бике, Нқрбике т.б. бейнелері қлттыҕ 

ҟдебиетіміздегі М.Ҟуезов сомдаған Зере, Қлжан, Тоғжан, Салтанат, Ҟйгерім, Керімбала, Ғ.Мҙсірепов 

сомдаған Аҕлима, Қлпан образдар галереясына тыҗ, кҡркем бейнелердіҗ ҕосылғанын айғаҕтаса 

керек. 

Ҟйел – эстетикалыҕ идеал. Ол – сқлулыҕтыҗ, махаббаттыҗ, даналыҕтыҗ символы. М.Ҟуезов, 

Ғ.Мҙсірепов дҟстҙрі мен ҕазаҕ тарихи романындағы ҟйелдер образын жасаудағы автордыҗ қстанымы 

мен адам концепциясы, кҡркемдік-эстетикалыҕ сипаттары ғылыми тқрғыдан талданды.  

Тарихи романшылар ―алыптар тобы‖ ҕалыптастырған, ҟсіресе, М.Ҟуезов, Ғ.Мҙсірепов дҟстҙрін 

жете пайдаланып, кҡркемдік-эстетикалыҕ ізденістерге негіз болған ҟйел-ана, ару бейнесін, ҕазаҕ 

ҟйелініҗ қлттыҕ болмысын, рухани ҟлемін жан-жаҕты зерделеді. Сқлулыҕтыҗ, даналыҕтыҗ, биік 

дҙниетанымныҗ символы – Зере, Қлжан, Тоғжандармен ҕатар ҕазаҕ ҟдебиетінде Аҕтоҕты, Қрҕия, 

Балжан, Майсара, Кҙнімжан, Бопай, Жаған бике, Бибі, Сҟния сынды ана-ҟйел-ару бейнесі қлттыҕ 

болмысымен, мінез, сезім даралығымен, аҕылдылығымен ерекшеленді. 

Сонда бар ожданы тап-таза иманнан ҕқйылғандай мейірім-шафҕатҕа толы Зере - ҟжелердіҗ 

ҙлгісі; салҕын ҕанды, сарабдал, сабырлы, аҕыл-иесі Қлжан-аналардыҗ ҙлгісі; ―сылдырлаған 

шолпысы ҟлдеҕандай былдырлаған тілмен‖ бас сыры мен назын Абайға ғана ҕқпия баян ететін ―Аҕ 

еті атҕан таҗдай ҟппаҕ‖ ару Тоғжан – алыстан арайлайтын ҕол жетпес арман секілді махаббат 

таҗыныҗ ҙлгісі;  ҟні сҟніне, сҟні ҟніне астасҕан асыл, аяулы Ҟйгерім- жас жігіттіҗ наҕ сҙйер сқлу 

жарыныҗ ҙлгісі...  

Тарихи романшылар бесігін тербетіп, бҡбегін ҟлдилеген ҕазаҕ ҟйелініҗ ел шетіне жау тиген 

кезеҗде ҕолына найза алып, ерлермен бірдей елін, жерін ҕорғаған ерлік істерін, ҕан мен тер тҡккен 

қлтжанды ҡр мінезін, оныҗ бойындағы ҕайсарлыҕ пен батырлыҕты, ҕазаҕ ҟйеліне тҟн тҡзімділік пен 

қстамдылыҕты, аҕылдылыҕ пен сқҗғылалыҕты  дҟріптей кҡрсетті [2,336 б.]. 

Суреткерлер І.Есенберлин, Ҟ.Кекілбаев, Ҟ.Ҟлімжанов, Ҕ.Жқмаділов шығармаларындағы 

кҡркемдік шешімніҗ нанымдылығы  да олардыҗ шеберлігін танытады. Тарихи романдардағы ҡмір 

турасындағы толғаныс, қрпаҕ жалғастығы сынды кҡкейкесті мҟселелер шебер философиялыҕ 

толғаммен, ҕаламгердіҗ талғамымен шебер ҙндесіп кетеді. Ҕаламгерлер жеке адамдардыҗ тағдырын 

барынша ҕазып суреттеу арҕылы адам ҕқндылығын ірі ҕоғамдыҕ-ҟлеуметтік ҡзгеріс аясында 

кҡрсетуге тырысҕан. Романдағы махаббатҕа берілген кейіпкерлердіҗ жан толҕыны, жҙрек лҙпілі 

арҕылы жалпы адамзатҕа тҟн сезім кҙшініҗ шексіздігін суреттеді. Автор ойыныҗ айҕындығын, 

дҟлдігі, сезім сқлулығы, нҟзіктік, оҕиға желісініҗ суреттілігі Аҕан-Аҕтоҕты, Мҟди-Самал, Мқса-

Сапар, Естай-Дҙрия, Кенже-Сҟния, Ҟбу Насыр-Бибі желілері арҕылы бой кҡрсеткен. Аталмыш 

желілер алуан тҙрлі тағдырлар, кейіпкер характерін ашуда тиімділік танытҕан. 

Жиырмасыншы ғасырдағы ҕазаҕ тарихи романы тарих, дҟуір, адам атты қғымдардыҗ тереҗ 

сырларына бойлай отырып, олардыҗ арасындағы диалектикалыҕ сабаҕтастыҕ пен бітіспес ҕарама-

ҕайшылыҕтыҗ логикалыҕ шешімін кҡркем кестеге тҙсірді. Кесек тқлғаларды, тарихи адамдарды 

сомдауда ҟр автор кҡркемдік ізденістерге, яғни ҟдеби бейне сомдаудағы стильдік ізденістерге 

қмтылды 

Ҕазаҕ романшыларыныҗ тарихи туындыларындағы ҟйелдер образын жасауы – автордыҗ 

суреткерлік идеалы мен эстетикалыҕ талғамына, кҡзҕарасына ҕатысты боп келеді. Осыдан кеп стиль 

қғымыныҗ ҕылаҗ беретіне мҟлім. Ал, стильден ҟр жазушыныҗ ҡмір шындығын таҗдауы яғни 

шығарма таҕырыбы, сол ҡмір шындығына берген автор ретіндегі бағасы, ҡмірлік материалға 

ҕатынасы мен кҡзҕарасы яғни идеясы, тҙйіндей айтсаҕ, шығарма мазмқны мен пішінініҗ бірлігі 

байҕалады[3, 328 б.]. 

Тарихи романдар композициясындағы ҟрбір кҡркемдік компонент туындыныҗ идеялыҕ-

эстетикалыҕ мҟніне, автордыҗ маҕсат-мқратына орай алынған. Ҕаламгерлердіҗ шеберлігі 

эстетикалыҕ мҟні бар кҡркемдік компонентерді (диалог, монолог, пейзаж, портрет, деталь, символ) 

шығарма композицисына кіріктіре алуынан кҡрінеді. Оҕиғаларды дамыту, ҕаҝармандардыҗ тағдырын 
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суреттеу, характерді айшыҕтау маҕсатында кҡркемдік тҟсілдерді шебер пайдаланған. Жазушы 

Ҟ.Кекілбаев шығармашылығына полифониялыҕ тҟсіл тҟн болса,  І.Есенберлин стиліне баяндау 

хроникалыҕ сипат, панорамалыҕ ҕасиет тҟн екені мҟлім, ал ҕаҝарманныҗ ішкі жан дҙниесін ашып 

кҡрсетуде С.Жҙнісов психологиялыҕ паралелизмді, символ, детальды қтымды пайдаланса, З.Аҕышев 

характерлі, этнографиялыҕ баяндау тҟсілін қтымды пайдаланған. Ҟ.Ҟбішев, Ҟ.Ҟлімжанов, С.Жҙнісов, 

Ҕ.Жқмаділов т.б.  монолог арҕылы ҕаҝарманныҗ ішкі жан ҟлемін, нҟзік сезімдерін шебер ашҕан. 

Мҟди, Махамбет, Естай, Ҕабанбай, Дҙрия, Аҕтоҕты т.б. ҕаҝармандардыҗ монологын адамныҗ 

ішіндегі ҕқпия ойлардыҗ, сезімдер мен сауалдардыҗ процесі ретінде ашуға тырысҕан. 

Ҕаламгерлер ҕазаҕ ҟйелініҗ ішкі жан дҙниесініҗ тереҗ иірімдерін зерттеуге қмтылған. Тарихи 

романшылар қлттыҕ характер арҕылы жалпыадамзаттыҕ проблемаларға бойлай алған. Абай: 

―Адамшылыҕтыҗ алды – махаббат, ғаделет сезім. Бқлардыҗ керек емес жері жоҕ, кіріспейтқғын да 

жері жоҕ. Ол жаратҕан тҟҗірініҗ ісі‖ – деп бағалайды. Кҡркем шығарма атаулыныҗ да арҕауы – 

махаббат, адамгершілік сезімі. Ҟрбір автордыҗ ҡз шығармасында кҡздейтіні – осы ҕасиетті қғымды 

барынша бедерлеп бейнелеп беру. 

Ҕаламгерлер ананыҗ баласына деген абзал ҕасиеті сынды тым нҟзік, ҕқпиясы кҡп, сыры мол 

ҕқбылысҕа ҡз кҡзҕарасы, ой ҕорытындысы, қлттыҕ жаратылысымызға сҟйкес психологиялыҕ 

суреттеудіҗ айҕын деректі сипаттамасын бере білген. Ҟйел-ананыҗ  жан ҟлеміне тереҗдеп енген 

сайын ҟйелдіҗ мінезі мен жан дҙниесіндегі нҟзік те кҙрделі ҕқбылыстарды жарҕыратып жайып сала 

отырып, ҟр кейіпкерге ҟлеуметтік жҙк арҕалататын ҕасиеттерді танып, астарын ашҕан ҟр ҕаламгердіҗ 

ҡзіндік ҕолтаҗбасын тану ҕиын емес[4, 271 б.]. 

Ҕазіргі ҕазаҕ тарихи романы ҕай тқрғыда да толысу, кемелдену, іштей тармаҕталып, даму 

ҙстінде. Жанрлыҕ, таҕырыптыҕ, проблемалыҕ салаларымен ҕатар тҙр мен стильдік табиғаты, бітімі 

жағынан даралану, тоғысу сияҕты бір-бірінен бҡлек сипаттағы процестерді де бастан ҡткеруде. 

Ҕазіргі таҗда да ҟйелдер ҡз қрпағына тҟлім-тҟрбиесін бере отырып, олардыҗ болашаҕта елін 

ҕорғайтын азамат немесе сҙйікті ҕызы болып ҡсуіне ҡзіндік ҙлесін ҕосып келеді. «Ана бір ҕолымен 

бесікті, бір ҕолымен ҟлемді тербетеді» дегендей, Абайдыҗ ҟжесі Зере мен анасы Қлжандай 

аналарымыз бен ҟжелеріміз де жетерлік.  
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Резюме.  В статье рассматривается общий характер и изучение действия существительных. 

 Summary. The article deals with the general nature and study of the action of nouns. 

 

Етістік – ҡзініҗ кҙрделілігімен байланысты ҕазаҕ тілінде ҡте кҡп зерттелген сҡз табы. Етістікті 

сҡз табы ретінде А.Байтқрсынов аныҕтап, оныҗ грамматикалыҕ категорияларын белгілегеннен 

бастап, кҙні бҙгінге дейін талай ғалымдардыҗ зерттеу еҗбектеріне нысан болды. Тҙркітанушыларды 

атамағанныҗ ҡзінде, ҕазаҕ тіл білімініҗ ірі ғалымдарыныҗ кҡбі бқл мҟселені зерттеп, ол туралы ҡз 

пікірлерін білдірген. Осы ретте Ҕ.Жқбанов, С.Аманжолов, М.Балаҕаев, І.Кеҗесбаев, А.Ҕалыбаева, 

В.А.Исенгалиева, Н.Оралбаева, Ы.Маманов, А.Ҟбілҕаев, И.Ҕ.Қйыҕбаев, Н.Т.Сауранбаев, 

Т.Р.Ҕордабаев Ш.Ш.Сарыбаев, Р.Ғ.Сыздыҕова, Ҟ.Т.Ҕайдаров, Б. Ҕасым, А. Салҕынбай т.б. осы 
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сияҕты ірі ғалымдардыҗ еҗбектерін атап ҡткен абзал. Біз осы маҕалада етістіктіҗ арнайы 

ҕарастыруды ҕажет ететін мҟселелерініҗ бірі – ҕазіргі ҕазаҕ тіліндегі ҕимыл есімдерін ҕарастырамыз. 

Етістіктіҗ формаларыныҗ біразы категориялыҕ формалардан тыс тқрып, белгілі бір сҡз 

табыныҗ функциясын атҕарады жҟне ҕимыл- процестіҗ сипаты мен модальды мағынасын аҗғартады 

да, функциялыҕ етістік немесе етістіктіҗ функциялыҕ формасы деп аталады. Мысалы, ҕазаҕ тілініҗ 

тілдік жҙйесінде есімше ҕимыл- процестіҗ нҟтижесінде пайда болған белгіні білдіру арҕылы сын 

есімге жаҕындайды, кҡсемше ҕимыл- процестіҗ белгісін аҗғартып, ҙстеу ҕызметіне ҡтеді. Ал 

аналитикалыҕ формалар экспрессивті, эмоциялыҕ, стильдік мағына жамайды.  

Осы тқрғыдан келгенде ҕимыл есімдерініҗ шаҕҕа жҟне жаҕҕа ҕатынасыныҗ жоҕтығы бҙкіл 

етістік тҙрлерінен ҡзгешелігін танытады. Ал септелуі, тҟуелденуі, кҡптелуі зат есімге айналуына 

(субстантивтенуге) бейімдігін білдіреді. 

Грамматикадағы белгілі бір жеке тқлғаға берілетін ереже сол тқлғаныҗ морфологиялыҕ, 

синтаксистік, жалпы алғанда, граматикалыҕ белгілері бойынша жіктелуі – еҗ негізгі шарт. Ал ондай 

тқлғалардыҗ граматикалыҕ атауы, термині, оларға берілетін ережеге ҕарағанда екінші орындағы 

мҟселе болғанмен, сол тқлғалардыҗ мазмқнына сай болуы орынды. Соҗғы ғылыми еҗбек «Ҕазаҕ тілі 

граматикасындағы» – у жқрнаҕты тқлғаны етістіктіҗ «рай категориясы» таҕырыбынан алып, ҡз 

алдына жеке «тқйыҕ етістік» деп ҕараған бастаманы, ондағы негізгі ережені ҕуаттай отырып, біраҕ 

оныҗ атауы «тқйыҕ етістік» емес «ҕимыл есімдері» деп аталуын дқрыс деп санаймыз. «Ҕимыл 

есімдері»деген атаудыҗ ана тілімізге ешбір жаттығы, ҡрескелдігі жоҕ. Осындай атаулар туыстас 

башкқрт /есім ҕимыл/, татар /есім фиғыл/ тілдерінде де кездеседі. 

Ҕазіргі ҕазаҕ тілінде етістік –  еҗ кҙрделі сҡз табыныҗ бірі. Бқл оныҗ лексика-семантикалыҕ 

ерекшелігінен, тҙбір тқлғасы мен оған ҙстелетін грамматикалыҕ формаларыныҗ ҕат-ҕабаттылығынан 

жҟне олардыҗ ара-ҕатынасынан, грамматикалыҕ категорияларыныҗ ҟр тҙрлілігінен, жаҗа сҡз жасау 

жҙйесінен, ҕолданылу аясынан, сҡйлемде атҕаратын синтаксистік ҕызметінен т.б. лексика-грамматикалыҕ 

ҕасиеттерінен байҕалады. Етістіктіҗ зат есім сияҕты кҡне сҡз табы екендігі, басҕа сҡз таптарын жасауға 

негіз болатындығы, яғни тарихи- генеалогиялыҕ ерекшеліктері ҡз алдына бір тҡбе. 

Еҗ алдымен, етістік семантикалыҕ жагынан тілімізде ҕимылды, процесті, ҟр тҙрлі ҡзгеріс, 

ҕҙбылысты білдіретін сҡздер болып табылады. 

Ҕазіргі кезде сҡздерді топтастырудыҗ лексика-семантикалыҕ, морфологиялыҕ тҙрлену жҙйесі, 

синтаксистік ҕызметі сияҕты ҙш тҙрлі қстанымныҗ ҙлгілері етістік деп танылып жҙрген сҡздердіҗ ҡн бойынан 

айҕын байҕалады да солардыҗ негізінде етістіктіҗ жеке сҡз табы болып бҡлінуі ешбір кҙмҟн тудырмайды. 

Етістіктер басҕа да мағыналы сҡз таптары сияҕты тҙбір кҙйінде де, ҡзіне тҡн ҟр тҙрлі грамматикалыҕ 

тқлғаларда да ҕолданылады деп асығысайтып жҙрміз. Біраҕ, етістіктіҗ осындай тҙр-тқлғаларыныҗ 

ҕолданылуында бірден сырт кҡзге іліне бермейтін ерекшеліктер бар екенін кҡрсеткен жҡн. Еҗ алдымен, ол 

ерекшелік етістіктіҗ тҙбір тқлғасыныҗ лексика-грамматикалыҕ сипатымен байланысты. Ҕазіргі ҕазаҕ ҟдеби 

тілінде етістіктіҗ тҙбір тқлғасы /негізгі тҙбір болсын, туынды тҙбір болсын/ сырт ҕарағанда етістіктіҗ кейбір 

грамматикалыҕ категорияларыныҗ формаларымен, атап айтҕанда, бқйрыҕ райдыҗ 2-жаҕ анайы тқлғасымен 

сҟйкес келеді. Бірден ескертетін жайт-егер бқйрыҕ райдыҗ /2-жаҕ/ формасы бірінші жҟне ҙшінші жаҕ 

тқлғаларын жасауға негіз тқлға болса, онда ол 2-жаҕ бқл парадигма жҙйесіне кірмеуі керек, яғни бір 

грамматикалыҕ тҙрлену жҙйесініҗ тҙрлері, бір жағынан, бір-бірінен функциялыҕ, мағыналыҕ, тқлғалыҕ 

сияҕты ҡзіндік ерекшеліктері арҕылы ажырайтын, екінші жағынан бір-бірімен теҗ дҟрежедегі тілдіккқбылыс 

болып саналады. 

Олай болса, бір қғымды, яғни етістіктіҗ белгілі бір тқлғадағы грамматикалыҕ мағынасын жҟне 

оны білдіретін грамматикалыҕ формасын бірде - етістіктіҗ тҙбір тқлғасыдеп, екінші бірде - бқйрыҕ райдыҗ 

жекеше, анайы екінші жаҕ тқлғасы деп, екі тҙрлі атаудыҗ ҕаншалыҕты ҕажеттігі бар? Біріншіден, бқл екеуі 

бір ғана грамматикалыҕ ҕқбылыс болса, оны бір-аҕ тҙрінде ғана атау керек. Екіншіден, бқйрыҕтыҕ, жаҕтыҕ 

/екінші, анайы/ мағына етістік тҙбірге тҟн мағына болса, онда ол тқлға етістіктіҗ белгілі бір 

грамматикалыҕ категориясыныҗ /райыныҗ/ бір грамматикалыҕ тҙрі, кҡрінісі /бқйрыҕ рай/ бола алмас еді. 

Етістіктіҗ тҙбірі білдіретін жалпы грамматикалыҕ мағына етістіктіҗ барлыҕ басҕа тқлғаларында саҕталып 

тқратын ҕимылды білдіру мағынасы да, ал 2=жаҕтыҕ, бқйрыҕтыҕ мағына - етістіктіҗ белгілі сҡздермен 

/сен деген бастауышпен/ сҡйлемде белгілі /жаҕтыҕ, жекешелік, бқйрыҕтыҕ/ ҕарым-ҕатынасҕа тҙсудіҗ 

жҟнесоныҗ негізінде белгілі тқлғада жқмсалудыҗ нҟтижесінде пайда болатын мағына. Яғни бірінші мағына 

толыҕ мҟнді сҡз болғандыҕтан лексикалыҕ мағынаныҗ жалпылануы /жалпы грамматикалыҕ/ негізінде 

/сҡз табы ретінде/ ҕалыптасҕан, тҙбірге тҟн ҕимылды білдіру - жалпы грамматикалыҕ мағына да, екінші - 

сҡйлеу процесінде сен деген сҡзбен байланысҕа тҙсу нҟтижесінде /субъектілік-предикаттыҕ ҕатынасҕа 

тҙсу нҟтижесінде/ пайда болатын мағына. Мысалы, ҕимылды білдіру етістік тҙбіріне тҟн болса, зат есім 

тҙбіріне заттыҕ мағына, сын есім тҙбіріне заттыҗ ҟр тҙрлі сынын, сапалыҕ, ҕатыстыҕ белгісін, тҙсін т.б. 
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мағыналарды білдіру тҟн болып келеді. Сҡздіҗ тҙбір тқлғасы білдіретін негізгі жалпы грамматикалыҕ 

мағынасы сҡз табына ҕарай топтаудыҗ бір межесі болып табылады да, ол сҡз сол сҡз табыныҗ грамматикалыҕ 

тқлғалары арҕылы тҙрленудіҗ нҟтижесінде кейін сҡйлеу процесінде пайда болатын категориялыҕ 

грамматикалыҕ мағыналармен ҕатар ҡмір сҙреді. Яғни тҙбір тқлғаға жаҗа грамматикалыҕ форма жалғанып, 

оған жаҗа /категориялыҕ/ грамматикалыҕ мағына ҙстелгеннен тҙбір білдіретін негізгі жалпы 

грамматикалыҕ мағына жоғалып кетпейді.  

Ҕазаҕ тіліндегі ҕимыл есімдер жайын сҡз етуден бқрын негізгі ҕимыл есімдерін жасайтын 

тқлғалар туралы айтып олардыҗ сыр-сипатына, тілдегі алатын орнына, мағыналарына арнай тоҕтаған 

жҡн. Бқл тарауда – осы қсынылып отырған жқмыста қ имыл есімдері деп танылып отырған, кейбір 

ҕазаҕ тілі грамматикаларында тұ йық  рай деп аталып жҙрген – у жқрнаҕты тқлға мен етістіктердіҗ 

мақ сатты келер шақ  тҙрі – маҕ тқлғаларыныҗ зерттелу тарихы, қ имыл есімдері деп аталу себептері 

жайында сҡз болады. 

Тҙркі тілдері жайында жазылған ғылымы еҗбектерде осы тілдерді зерттеушілер жалпы тҙркі 

тілдеріндегі тқйыҕ рай /неопределенное наклонение/ немесе инфинитив мҟселесі жайында, негізі бір-

бірінен ҡте алшаҕ кетпесе де, ҟр тҙрлі пікірлер айтып келеді. Тҙркі тілдері жҡніндегі ғылыми 

ҟдебиеттерде бқл категорияныҗ аталуы да ҟртҙрлі. Бірсыпыра грамматикаларда неопределенное 

наклонение /тқйыҕ рай/ отглагольное имя /етістік тҙбірлі есім/, еҗді бірсыпыралырында инфинитив, 

имена действия /ҕимыл есімдері/ деп аталып келеді.  

Біз сҡз етіп отырған тқлғаларды тқйыҕ рай деп ҕараушылырдыҗ бірі- проф. М. Казем-бек 

ғасырдыҗ бірінші жарымында жарыҕҕа «Тҙрік- татар тілдерініҗ грамматикасында» тҙрік жҟне татар 

тілдеріндегі етістіктердіҗ тқйыҕ рай формалары –маҕ тқлғалары арҕылы жасалытынын сҡз етеді де, 

біраҕ ол тқлғалардыҗ шын мағынасына ҕимыл есімдері екенін атап кҡрсетеді: «Неопределенное в 

турецком языке и во всех тюркских наречиях есть настоящее имя действия, склоняющееся в 

единственном числе»[2. 57]. М. Мелиоранский ҡз еҗбектерінде тқйыҕ рай кҡрсеткіштеріне –у, -маҕ 

тқлғаларын жатҕызады. Біраҕ оған аныҕтама беріп, ҡзіндік ҕасиеттерін айыра кҡрсетпеген. Бқдан 

кейінгі ҕазаҕ тілі жайында жазылған В.В. Катаринскийдіҗ «Ҕазаҕ тілі грамматикасы» атты еҗбегінде 

ҕазаҕ тіліндегі тқйыҕ рай деп, негізінен –маҕ ҕосымшаларын жатҕызғанмен тілде –урға, -уго, 

формаларыныҗ кҡбірек ҕолданылатыны жайында ерекше сҡз етеді[2. 61[. Кҡпшілікке аян тҙркі 

тілдерін зерттеушілердіҗ бірі – Н. Ф. Катанов «Опыт исследования урянхайского языка» деген 

кітабында тува тіліндегі етістіктіҗ тқйыҕ рай тқлғаларын тудыратын ҕосымшалар ретінде –арға, -

äргä, -урға, -ÿргä, -ырга, -іргä – барыс септіктегі келер шаҕ есімше алынады /2]. Автор осындай 

тқлғалар арҕылы етістіктіҗ тқйыҕ рай формалары жасалатын тек шор, татар тілдері екенін айта келіп, 

басҕа тҙркі тілдерінде барыс жалғауындағы келер шаҕ есімше бар бола тқрса да, орыс тілі тқйыҕ рай 

тқлғаларына /неопределенное наклонение/ балама бола алмайтынын ескертеді де. Ол тілдерде тқйыҕ 

рай ҡзге жолмен – етістіктердіҗ кҡсемше формаларыныҗ –ып, -іп, -а, -а, -ҕалі-галі, ҕосымшаларымен 

жҟне етістік тҙбірлі зат есімніҗ –маҕ, -мак, -у, -у ҕосымшалары арҕылы жасалатынын баяндап біраз 

тлдік фактілер келтіреді. Н.Ф. Катановтыҗ жоғарыда келтірген тқлғаларға талдау жасау ҙстінде тҙркі 

тілі фактілеріне орыс тілі тқрғысынан ҕарағандығы аныҕ сезіледі. 

Ал, кітапта – паҕ, – пек, – маҕ, –  мек, – баҕ, – бек аффикстерініҗ есім тудырудағы орны 

айрыҕша сҡз болады. Проф. В.А. Гордлевский тҙрік тілдегі –маҕ, -мектқлғаларын тқйыҕ рай деп, 

олардыҗ есімге тҟндік ҕасиетін баса кҡрсетіп, септелетіндігін айтады. Проф. Н.А. Баскаковтыҗ 

алғашҕы кезеҗде жазылған еҗбектерінде –у, -маҕ формаларын тқйыҕ рай деп ҕарағанын кҡреміз [3]. 
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«АЙ МЕН АЙША» РОМАНЫНДАҒЫ АНТРОПОНИМДЕР 

  

ТҚРҒАНТАЙ А.Ә.  

Ҟлихан Бҡкейханов атындағы №1 гимназиясыныҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ  

мқғалімі, Ҕазаҕстан Республикасы,  Тараз ҕ. 

ӘБУТӘЛІП МАДИНА 
Ҟлихан Бҡкейханов атындағы  

№1 гимназиясыныҗ 10 сынып оҕушысы, Ҕазаҕстан Республикасы,  Тараз ҕ.  

 

 

Резюме. В статье рассматриваются ономастическое пространство и ономастическая структура 

в романе Шерхана Муртазы «Луна и Айша». Имена людей в романе Ай и Айша выбраны 

художественным мастерством автора в силу его заслуг и обязанностей в обществе, его образа в 

произведении, его достижений и недостатков. 

Summary. The article discusses onomastic space and onomastic structure in Sherkhan Murtaza's 

novel "Ay and Aisha". "The names of the people in the novel AI and Aisha were chosen by the artistic skill 

of the author in accordance with their functions and duties in society, their image in the work, their 

achievements and shortcomings. 

 

Ҟлемдік ғылым парадигмасында антропоцентристік бағыттыҗ ҡзектенуіне байланысты 

лингвистика ғылымында да тілді когнитологиялыҕ, этнолингвистикалыҕ, этномҟдени бағытта 

ҕарастыру жаҗа бағыттардыҗ біріне айналды. Тілдіҗ ономастика саласын да аталмыш бағыттарда 

зерттеу тыҗ нҟтиже берері аныҕ. 

Ҕазаҕ тіл білімінде ономастикалыҕ атауларды этимологиялыҕ, танымдыҕ, мҟдени тқрғыдан 

зерттеу ҕарҕынды дамығанымен, тарихи-тілдік байланысын аныҕтап, жалҕы есімдерге тарихи-

лингвистикалыҕ талдаулар жасау жҟне тіліміздегі онимдердіҗ кумулятивтік (жиынтыҕ) ҕызметін 

айҕындау мҟселелері ғылымнан шет ҕалып келеді. 

Кҡркем шығарма тіл арҕылы қлттыҕ-мҟдени бағыттағы ҕқнды аҕпаратты ашуға септігін 

тигізуші ерекше материал болып табылады. 

А.В Суперанская: «Жалпы есімдер ҕоғамда болып жатҕан барлыҕ ҡзгерістерден хабар береді, 

тарихи реалийлерді ҡзіне жинап саҕтайды. Жалҕы есімдерде саҕталған кҡптеген кҡне фактілер жалҕы 

есімдерді талдау барысында ашылуы мҙмкін» [1]. 

Сонымен бірге, кҡркем шығарма тілініҗ ерекшелігін онимдік лексика – ҟдеби мҟтінніҗ 

поэтикалыҕ жҙйесініҗ мағызды элементі, ҟлем бейнесініҗ аҕпаратты маҗызды символдыҕ белгісін 

зерттемей жатып сҡз ету мҙмкін емес. Сҡз шебері ҟдеби мҟтінге енгізген ассоциативті байланысҕа 

бай, символдыҕ мҟндегі маҗызды аҕпаратҕа ие. 

Сондыҕтан да ҕазаҕ ҟдебиетініҗ реалист жазушысы Шерхан Мқртазаныҗ «Ай мен Айша» 

романындағы антропонимдердіҗ уҟжділігі мен ҕқрылымын зерттеу кҡркем шығармалар 

ономастикасын зерттеуге ҕосҕан ҙлкен ҙлес болар еді. 

«Кез келген жалҕы есімніҗ тууы да, ҕалыптасып дамуы да тарихтыҗ ҕойнауында ҡтеді. 

Халыҕтыҗ кҙн кҡрісіне, оныҗ материалдыҕ жҟне рухани дҙниесіне, тіліндегі атаулардыҗ 

байырлығына немесе басҕа тілден ауысып келгеніне, жалҕы есімдердіҗ ҕалыптасуы мен дамуына 

ҟсер етуші экстралингвистикалыҕ жҟне лингвистикалыҕ факторларға – бҟріне тарих куҟ. Жалҕы 

есімдерге тарихтыҗ ҕатынасы – олардыҗ адам ҡмірімен жан-жаҕты байланыста болуында. Бқл тек 

тарихи дамудыҗ алғашҕы кезеҗінен-аҕ, ҡмірге деген ҕажеттіліктен туындаған. Сондыҕтан болса 

керек, дҟуір жҟне адам танымыныҗ деҗгейі атаулардан кҡрінеді. Кез келген ономастиканы зерттеу 

кезінде тарихи сҟтті аттап ҡту мҙмкін емес». 

Кез келген кҡркем шығармада поэтонимдер мҟтін ҕқрау жҙйесінде ерекше ҕызмет атҕарады. 

Кейіпкерлерді таҗдау, сол кейіпкерлерге атау таҗдау шығарма авторыныҗ шеберлігіне байланысты 

ҕалыптасады. Жалпы ономастикалыҕ кеҗістікте де, кҡркем шығарма ономастикасында да атау 

жайдан жай атау берілмейді. Кейіпкер есімініҗ рҡлі шексіз. Бқл туралы Довлатов: «Кейіпкерлер ҡзін 

ҡмірге ҟкелушіден биікте, автор оларды жқмсамайды, ҕайта онимдер оларды нқсҕайды» дегенді 

айтҕан [2.64]. Демек, кейіпкер атауы сол кейіпкер туралы мҟліметтер береді.  
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«Экспрессия - суреттеп, кҡркемдеп кҡрсететін, тілге ерекшелікпен эмоционалды бояу беретін 

сҡйлеу сапасы» . [3.64]. 

«Б.Ҕ.Момынова «бағалауыштыҕ - сҡйлеушініҗ ҡз тарапынан ҕқбылыс пен затҕа, іс-ҟрекет 

атауына берген бағасы-кҡзҕарасы, оған деген ҕарым-ҕатынасы» деп тқжырымдайды» . [4.64]. 

 Демек, кісі есімдерініҗ экспрессивті-бағалауыштыҕ сипаты – сол кейіпкердіҗ образына, 

ерекшеліктеріне байланысты кҡркемдік атау беру сипаты. 

Зерттеуге алынып отырған «Ай мен Айша» романында бас аяғы 396 есім аныҕталды. Бқл 

есімдерді экспрессивті-бағалауыштыҕ сипатына байланысты тҡмендегідей топтарға бҡліп 

ҕарастыруға болады: 

1. Тірек антропонимдер; 

2. Оккозионал антропонимдер; 

3. Перифраз антропонимдер; 

4. Ҕазаҕтыҗ атаҕты тқлғалары; 

5. Ҟлемдік атаҕты тқлғалар; 

6. Ҡзге қлт есімдері; 

7. Еркелету, ҕысҕарту мҟнді есімдер. 

Тірек антропонимдер кез келген мҟтінніҗ тірек сҡздері болатыны сияҕты кҡркем шығарманыҗ 

да тірек есімдері болады. «Ай мен Айша» романында тірек антропонимдер ретінде шығарманыҗ бас 

кейіпкерлері алынды, олар: Барысхан, Айша, Мұ ртаза. 

Барсхан – шығарманыҗ бас кейіпкері. Оҕиға Барысханныҗ отбасында ҡрбиді. Барысханныҗ 

прототипі – шығарма авторы, Шерхан Мқртазаныҗ ҡзі. Барысхан мен Шерхан есімдері ҕқрамы мен 

мағынасы жағынан да дҟл келеді. «Шер» хинди тілінде, «барыс» ҕазаҕ тілінде аҗ патшалары арыстан, 

жолбарысты меҗзейді. Ҕазаҕ танымында жан-жануар, аҗдардыҗ аттарын беру наным-сенімдерге 

байланысты туындайды. Арғы ата-бабамыздан кҡшпелі ҡмір сҙрген халҕымыз табиғатпен етене 

байланыста, гармонияда ҡмір сҙрді. Ислам діні келгенге дейін табиғатҕа табынды. Мқртаза мен Айша 

бір балаға зар болып, дҙниеге келген балалары шетінеп кете берді. Ҕқдайдан сқрап алған қлына 

Шерхан атауын беруі де тегін емес. Барыс – жыртҕыш аҗ, аҗдар патшасы, ешкімнен ҕорыҕпайтын, 

батыл, жеҗілуді білмейтін, ҡмір сҙру ҕабілеті жоғары аҗ. Есім адам адам ҡміріне ҟсер етеді деген 

сеніммен қлдарын барыстай бекем болсын деген ниетпен ырымдап ҕойылған есім. 

Айша  - шығарманыҗ бас кейіпкері Барысханныҗ анасы. «Айша» есімі романда да, Шерхан 

ҡмірінде де ҡзгеріссіз, реали есім. Шерхан Мқртазаныҗ анасы. «Айша»  араб тілінде гайшҟ - кҡне 

еврей тілінде айше - қзаҕ ҡмір сҙруші, ҡмірге ҕқмар, ҕқштар араб тілінде. Кҡне тҙркі жҟне ҕазаҕ 

тілдерінде кішкентай ай немесе айға қҕсас, ай сияҕты мағыналарын береді.  

Араб, кҡне еврей тілдеріндегі мағынасы (ӛ мірге құ мар, құ штар) кейіпкердіҗ шығармадағы 

мінездемесін ашып кҡрсетеді. Айша - кҙйеуі Мқртаза «Халыҕ жауы» атанып Сібірге айдалғаннан 

кейін ҙш баласымен жалғыз ҕалған ана. Сқрапыл заманда аштыҕ пен жоҕшылыҕтыҗ ащы дҟмін 

татып, бар ҕиындыҕты еҗсеріп, мойымай балаларын жеткізген батыр, ҕайсар ана. Мқртазадан ҕалған 

ҙш қлы – оныҗ ендігі ҕалған ҡмірі. Балапандарын ҕызғыштай ҕорып, ҕандай ҕиындыҕ болса да 

ҡмірге ҕқштар еді. Айша бейнесі - сол сқрапыл замандағы ҕазаҕ ҟйелдерініҗ моделі іспеттес. 

Кҡне тҙркі жҟне ҕазаҕ тіліндегі мағынасы (ай сияқ ты, айғ а ұқ сас) шығарма атауымен қштаса 

отырып, космонимдер жҡніндегі халыҕ сенімімен байланысады. «Ҕазаҕ танымындағы Ай мен Кҙн 

туралы тҙсініктер ерекше, ҕазаҕтыҗ мифтік ҟҗгімелерінде Ай ару мен Кҙн кҙйеу туралы айтылады. 

Олар кҡк аспанға ғашыҕ-машыҕтар еді. Олар қдай ҕараҗғылыҕты ҕуғындаумен айналысып, біреуі 

тҙнде кҡшіп-ҕонып, ҡмірбаҕи ҡріс-ҕоныстары айҕаспағандыҕтан, бір-біріне ҕосыла алмаған екен. 

Кҡк жҙзін кезіп, ҕанша іздесе де, кездесе алмапты, олар осы ауыр хальдеріне ҕайғырғанда, аспанды 

ҕара бқлт ҕаптайды, кейде ҕабаҕтарынан ҕар борайды. Сағыныштан саулаған жастары жаҗбыр болып 

жауады. Кейде ҕқсалыҕтан тқтанған кҙйі отты жҙздерін жалып болып шарпиды, бқл сҟттерде кҙнніҗ 

кҡзі, айдыҗ жҙзі тқтылады» [2.79]. Дҟл осы аҗыздыҗ сюжеті шығармада тҡмендегідей кҡрініс табады: 

«Айша есіктіҗ алдындағы ербиіп тқрған мені кҡтеріп алып, бауырына ҕысып, аспандағы топ-

толыҕ Айға ҕарап: 

- О, Жаратҕан, басҕа-басҕа мына ҙрпек балапандай ҙш нҟрестеніҗ не жазығы бар еді? – дейді. 

...Жаҗа ғана жарҕырап тқрған Ай бқлттыҗ ішіне сҙҗгіп кетті. ...Ҕорбиып ҕараҗғы тҙн жан-

жаҕтан ҕаптап келе жатты. ... Ҕанатына ҕырау ҕатҕан жас балапан мен едім» [3.11]. Автор Айшаны 

осы сҟтте аҗыздағы Айға теҗеді. Ғашығы Кҙннен (Мқртазадан) айрылып, ҕара бқлтты ҡмірге сҙҗгіп 

кетті.  

Мқртаза – Шерханныҗ (Барысхан) ҟкесі. Шығармада «Фамилия дауы» бҡлімінде Барсхан 

интернатҕа оҕуға барғанда, директор Коргулин мен Барсхан арасындағы диалогте: 
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« - Неге Мқртаза? 

- Ҟкемніҗ аты солай! 

-Жоҕ, балаҕай, Мқртаза емес Нқртаза болуы керек. Тҙзетіп жазайыҕ 

Жоҕ, ағай, тҙзетпеҗіз! 

Неге? Мынау ҕате ғой. Нқр-нқр. Тҙсінесіҗ бе? Кҙнніҗ нқры. Нқрдай таза? Ал, Мқртаза деген 

тҙсініксіз... 

Ағай, Кҡшім ханды білесіз ғой? 

Иҟ, Кҡшім хан. Сібірдіҗ ханы. Ермакпен соғысҕан. 

Ағай, сол Кҡшім ханныҗ ҟкесі де Мқртаза ғой» [5.387-389]. 

Демек, автордыҗ дҟлелдеріне сҙйенсек, Мқртаза есімінде ешҕандай фонетикалыҕ ҡзгерістер 

жоҕ. Мқр+таза екі тҙбірден ҕқралады. Араб, парсы сҡздіктерінде «мқр» деп ҕқбырды айтады. Бқл 

мағынаныҗ кісі есіміне ҕатысы жоҕ.  Мқра - (ар. мурус موروث) – мқра ету, мқраға ҕалу. «Таза» - 

нағыз, дҟл мағыналарын береді. Нағыз мқра, мирас деген мағынаны беруі мҙмкін. Ҕазаҕ тілініҗ кірме 

сҡздер сҡздігінде «Мір — ҟмірдіҗ ҕысҕартылған тҙрі. Ҕазаҕ тілінде тҙбір кҙйінде, жеке дара 

ҕолданылмайды, «мірдіҗ оғындай» тіркесініҗ ҕқрамында келіп, «ҡткір, зҟрлі, уытты» деген мағынада 

ҕолданылады.» деп беріледі. Сонда, ар.Амир – ҟмір – мір – мқр болып ҡзгерген. Ал, ҟмір сҡзі – 

патша, билеуші мағынасын береді.  

Ҟміртаза – нағыз патша, билеушініҗ ҡзі мағынасындағы атау болуы мҙмкін. 

Оккозионал антропонимдер. «Окказионализм» термині тіл білімінде жиі ҕолданылады,  біраҕ  

оған  берілген  наҕты  аныҕтама  жоҕ.  Негізгі мағынасын  былайша  ашуға  болады:  

«окказионализмдер  (лат. «occasionalis»  –  «кездейсоҕ»)  –  наҕты  бір  стилистикалыҕ  маҕсат  пен 

жағдайға байланысты туындаған тілдік бірліктер (сҡздер). Олар  кҡбіне  наҕты  берілген  контексте  

«ҡмір  сҙреді»,  ал  ҕарапайым кҙнделікті  сҡйлеу  ҟрекетінде  ҕолданылуы  екіталай.  Р. Сыздыҕова 

оларды  «тосын  сҡздер»  десе,  Х. Нқрмқханов  окказионализмдерді контекст  ҕалауына  сай  тек  

«бір  реттік  ҕолданым»  болып  ҕызмет атҕаратын  сҡздер  деп  атаған. Окказионализмдер,  ҟдетте, 

номинативті  жҟне  кҡркем  ҟдеби  маҕсатпен  туындайды. [4.11]. 

Оккозионал есімдер ҕатарында Жуанҕқл, Тасбет есімдерін ҕарастырамыз. Жуан+ҕқл, тас+бет – 

жағымсыз мағынадағы есімдер. Бқл екі кейіпкердіҗ Мқртазаныҗ халыҕ жауы атанып, Сібірге 

айдалуына ҕатысы бар. Колхоз бастығы мен бригадирі Мқртаза айдалып кеткеннен кейін де, жқбайы 

Айшаны «халыҕ жауыныҗ ҟйелі», ҙш баласын «халыҕ жауыныҗ балалары» атандырып, тыныш ҡмір 

сҙруге маза бермеді. Тасбет пен Жуанҕқлдыҗ кесірінен олар Мыҗбқлаҕтан кҡшіп те кетті. Сол 

кездегі бала Шерханныҗ танымындағы ҟлемдегі еҗ ҕатігез, еҗ жауыз адамдар осылар еді. 

Бқл екі есімде шығармада ҡз образдарын ашып тқр. Жуанқұ л – кеҗес ҙкіметініҗ ҕқлы. 

Шенеуліктерге жағынам деп ардан да, қяттан да, адамшылыҕтан да безген жуанныҗ жуаны. Ҕолында 

билік бар адам. Ал Тасбет бригадир де Жуанҕқлдыҗ нағыз сыҗары. Аты айтып тқрғандай беті тас, 

озбырлыҕ жасаудан шімірікпейтін, бетін тілсе, ҕан шыҕпайтын адам. 

Шығарма авторы бқл адамдардыҗ шын атын атап, тҙсін тҙстемей, оккозионал тҙрде қсынады. 

Бқл адамдар ҡмірде болғанымен, Жуанҕқл, Тасбет есімдері осы шығармада ғана ҡмір сҙреді. Яғни 

автордыҗ шығармашылыҕ кҡркемдігі мен стилистикасынан, атау таҗдау ҕқҕығынан туындаған 

есімдер. 

Перифраз антропонимдер.Перифраз (гр. perіphrasіs — айналым) — ҕқбылыстар мен 

заттардыҗ атын атап, тҙсін тҙстемей, айрыҕша белгі-ҕасиеттеріне негіздей отырып ауыстыру тҟсілі. 

Перифраз мҟтінніҗ идеялыҕ-эстетикалыҕ жҟне кҡркемдік байлығын арттырады. Мағыналыҕ реҗк пен 

оныҗ ҟсерін кҙшейтеді. Мысалы, орман патшасы (арыстан дегеннің  орнына), дала кемесі (комбайн), 

қ ара алтын (кӛ мір), пә ниден бақ и кетті, аққ у ұшып кӛ лге кетті (ӛ мірден ӛ тті), т.б.Перифраз 

антропонимдер шығармада жиі кездеседі: 

Протез қ олды дә у, Жантық  Сайыпқ ожа, Есен мылқ ау, Кӛ к Кемпір (Дудар шаш), Қарашай 

қ амбашы Қоянерін Сарыкү л қ атын, Қырғ ыз ата (Нұ ралы жездесі), Қодық  Ақ тай. Сақ ау кемпір 

(Айымқ ыз). Сойдақ тіс Ертай. Темір ұ ста. Тұ мсық  Мақ ан, Шоқ ай апа (208. Бибісара апа), Старшын 

қ айынағ а , Семіз сары құдаша, Бегамот Хасболат, Шұ бар мұғ алім, Шолақ  Сияқұ л, Шұ бар тілеміс 

ата, Ұ лан мылқ ау, Ұ зын Дембай. 

Кӛк Кемпір (Дудар шаш кемпір) – Тҡрткҙл кҡшесініҗ тқрғыны. Кҡк кемпірдіҗ ҙйінен 

ҕашанда азынаған айҕайдыҗ дауысы естіліп жатады.  

« - Битҡре! Ойбай, Биттҡре-ее! Ҕайда жҙрсіҗ, жалғызым?! – деп айҕайды салады дейсіҗ. 

Тҡрткҙл кҡшесіне Кҡк Кемпір ҟбден мҟлім кҡрінеді. Біраҕ осы кҡшемен ҕалаға кіретін Талас, Сарысу, 

Ҕаратау, Билікҡл, Бурыл халҕы ҙшін бқл оҕыс оҕиға. Олар Кҡк кемпірді жынданған деп ойлайды» 

[5.239]. 
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Дудар шаш, Кҡк кемпір деген атау беру себебі: соғысҕа кеткен жалғыз қлын аҗсап, ҕайта 

оралуын тілеп, жаны шырҕыраған ана ағарған шашын жайып, зар илеп жылай беріп, жҙйкесі тозып, 

кҡкбеттене сҡйлейтін болған. 

Ҕырғыз ата (Нқралы жездесі), Ҕарашай ҕамбашы (Хасан Ҡзденов), Шоҕай апа (Бибісара) – 

қлты мен руына байланысты туындаған перифраз антропонимдер. 

Есен мылҕау, Қлан мылҕау, Саҕау кемпір (Айымҕыз), шолаҕ Сияҕқл, протез ҕолды дҟу, 

Жантыҕ (ҕисыҕ) Сайыпҕожа – сӛйлеуінде, дене бітімінде кемістігі бар кейіпкерлер. 

Ҕоянерін Сарыкҙл ҕатын, Ҕодыҕ Аҕтай. Сойдаҕтіс Ертай. Тқмсыҕ Маҕан, Семіз сары ҕқдаша, 

Бегамот Хасболат, Қзын Дембай – сырт бейнесі ерекшеліктеріне байланысты перифраз 

антропонимдер. 

Старшын ҕайынаға, Темір қста, Шқбар мқғалім – ҕызмет тҙрлеріне байланысты перифраз 

антропонимдер. 

 

«Ай мен Айша романында кездесетін ҕазаҕтыҗ атаҕты тқлғаларыныҗ есімдері 

2-кесте. Ҕазаҕтыҗ атаҕты тқлғалары.  

1 Әулие-әнбие 

есімдері 

Айша бибі, Арыстан баб, Ҟулие Ата, Баба Тҙкті Шашты Ҟзіз, Бҟйдібек 

баба, Тҙркістан баб, Тқрған ана ҟулие, Сайрам баб, Ҕарахан ҟулие, 

Домалаҕ ана. 

2 Хандар Абылай, Ҕоҕан патша, Кҡшім хан, Кенесары патша, Жҟҗгір хан, 

Шыҗғысхан. 

3 Батырлар Бҡгембай батыр, Аҕментай батыр, Бауыржан Момышқлы, Мҟмбет 

батыр, Исатай, Махамбет. 

4 Аҕын, жазушылар Абай Ҕқнанбаев, Мқхтар Ҟуезов, Ғабиден Мқстафин, Сҟбит Мқҕанов, 

Ғабдол Сланов, Кҟрім Баялиев,  

5 Ҕоғам 

ҕайраткерлері 

Жаҕып Аҕбаев  

6 

 
Әртістер Шҟріп Сҟкиев, Кҙлҟш Сҟкиева 

 

«Ай мен Айша» романында кездесетін әлемніҗ атаҕты тқлғаларыныҗ есімдері 

 

3-кесте. Әлемнің  атақ ты тұ лғ алары 

 

1 Патшалар Александр патша  Ресей императоры (1801-25) 

 Клеопатра Мысырдыҗ соҗғы патшайымы 

 І Петр  Ресей императоры (1721) 

 Напалеон Франция императоры (1804—1815). 

 І Николай  11-ші Бҙкілреселік император. 

 ҝорон ҟл-Рашид Араб халифі 786-809 жж. 

2 Ғалымдар Ибн Сина Бқхаралыҕ ғалым,  

пҟлсапашы, астроном 

 Ньютон Ағылшын физигі, математигі. 

 Эйнштейн,  Немісфизик-теоретигі 

3 Өнер 

майталмандары 

Бетховен  Немістіҗ қлы композиторы, дирижері жҟне 

пианисі, ҙш Вена классиктерініҗ бірі 

4 Жазушылар Лев Толстой  Орыс жазушысы 

 Омар Ҕайым Парсы аҕыны 

 Джек Лондон Американдыҕ жазушы, журналист 
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5 Ҕоғам 

ҕайраткерлері 

Ворошилов  Ресейлік революционер 

 Калинин Ресейлік революционер 

 Черчилль, Ағылышын саяси ҕайраткері 

 

 

Махатма Ганди Ҙндістан қлт-азаттыҕ ҕозғалысыныҗ 

ҕайраткері. 

 

«Ай мен Айша» романында кездесетін ҕазаҕ жеріне жер аударылып келген ӛзге қлт 

ӛкілдерініҗ есімдері 

 4-кесте 

1 Орыс есімдері Гришка, Наташа, Леха, Петька, Петренко. 

2 Неміс есімдері Отто-Бауэр, Эльза, Эмма, Вольф Анна. 

3 Татар есімдері Мир-Саид, Саид-Акбар. 

 

«Ай мен Айша» романында кездесетін еркелету мәнді ҕысҕарған есімдер 

 ««Ай мен Айша» романындағы ономастикалыҕ кеҗістік» атты еҗбегімізде Ш.Мқртазаныҗ 

кҡркем шығармасындағы антропонимдер мен олардыҗ тілдік, танымдыҕ, экспрессивтік-

бағалауыштыҕ ерекшеліктері аныҕталды: 

Антропонимдер. Жалпы шығарма ішінде 396 антропоним аныҕталып,  

1.Тірек антропонимдер; 

2.Оккозионал антропонимдер; 

3.Перифраз антропонимдер; 

4.Ҕазаҕтыҗ атаҕты тқлғалары; 

5.Ҟлемдік атаҕты тқлғалар; 

6.Ҡзге қлт есімдері; 

7.Еркелету, ҕысҕарту мҟнді есімдер ретінде ҕарастырылып, 263 есімге тілдік талдау жасалды. 

Автор шығармасы реалисттік бағыттағы мемуарлыҕ роман екендігін ескере отырып, шынай 

жҟне кҡркем шығармаға тҟн ойдан шығарылған, ҕияли,экспрессивті атаулардыҗ ҕолданылғанына 

жеткіздік. 

Зерттеу нҟтижесі шығарма ҕқрамындағы анропонимдердітарихи-тілдік ҕабаттар сипатында 

ҕарастыруды ҕажет етеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:  

    1.Жанқзаҕ Т. Есімдер сыры. – Алматы, 2004. –208 б 

    2.Иманбердиева С. Тарихи ономастикалыҕ кеҗістік.(Х-ХІҘ ғғ. тҙркі жазба  

ескерткіштері негізінде. – Аламты: «Сҡздік-Словарь» ЖШС, 2010. 378 б 

    3.Ҕқламанова З., Жаҗаҕқлов Т. Б. Момышқлы шығармашылығындағы топонимикалыҕ  

атаулар: Оҕу ҕқралы. / З. Ҕқламанова, Т. Жаҗаҕқлов. – Алматы: Арыс, 2015. – 344 б. 

    4.Ҕқламанова З.А. Жамбыл облысыныҗ топонимикалыҕ аныҕтамалығы. – Алматы: 

Арыс, 2014. – 808б. 

    5.Мқртаза Ш. Жеті томдыҕ шығармалар жинағы. – Алматы: Ҕазығқрт 2005.Т.4. Ай  

мен Айша. Роман-дилогия. Бірінші, екінші кітаптар. – 448 б. 

 

ҞОЖ 82-92 

ШЕРХАН МҚРТАЗАНЫҖ «АЙ МЕН АЙША» ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ 

 ҔҚРМАШ ПОРТРЕТІ 

 

ТЕЛБАЕВА Г.Д.  

Тҡле би атындағы №8 гимназиясыныҗ  ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы,  Тараз ҕ. 

                                                                 МӘЛІК М.Е. 

Тараз ҕаласы білім бҡлімініҗ 

Тҡле би атындағы №8 гимназиясыныҗ  10 сынып оҕушысы,   

Ҕазаҕстан Республикасы,  Тараз ҕ. 
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Резюме. В статье раскрыт образ прототипа Курмаша в произведении Шерхана Муртазы «Ай 

мен Айша», так же раскрыт образ молодого героя будущему поколению путем сопоставления и 

анализа портретов прошлого и настоящего. 

Кроме того, в статье подробно раскрыт портрет прототипа Курмаша и предложен молодому 

поколению брать пример из нравственной жизни героя. 

Summary. The article reveals the image of the prototype of Kurmash in the work of Sherkhan 

Murtaza «Ai men Aisha» and conveyed the image of the hero to the younger generation by comparing and 

analyzing portraits of the past and present. 

In addition, the article reveals in detail the portrait of the prototype of Kurmash and suggested that the 

younger generation take an example of the moral life of the hero. 

 

Шерханныҗ Шерхан Мқртаза болып ҕалыптасуына анасы Айшаныҗ орны ерекше болған. 

Жазушы ҡзі айтҕандай, ҟкесі Мқртаза тҙсіне сирек кіреді. Ҡйткені, ҟкесі қсталып кеткенде, ол бес-аҕ 

жаста екен. Елесі еміс-еміс ҕана есінде. Ал, содан кейінгі халыҕ басына тҙскен 30-40-жылдардыҗ 

ауыртпалығын Барсхан-Шерхан анасымен, ҕарындасымен, інісімен бірге кҡреді. Оҗай тимеді. Бала 

болса да, олардыҗ кҡрген азабы мен ҕиындығы, оны жеҗіп шыҕҕан ҕажыр-ҕайсарлығы бір кітапҕа 

жҙк болды. Бқл жҡнінде «Ай мен Айша» романында кҡркем суреттелген. 

Гейнеде бір ҡлеҗ бар. Генрих Гейне деген аҕында ай туралы ҟдемі бір сонеті бар. Мағынасы 

былай: Кҙнге ғашыҕ ай, сқлу, кҙн де оған ғашыҕ сияҕты кҡрінеді. Шҙпірлеген кҡп бала тараған. Ол – 

жқлдыздар. кҙндердіҗ кҙнінде арасынан ҟлдебір ҕара мысыҕ ҡтті ме, ҟлдеҕандай сызат бітті ме, екеуі 

содан екі жаҕта. Бірі – шығыс жаҕта, бірі батыста. Кҙн шыҕса ай батады. Ай шыҕса кҙн батып кетеді. 

Ҡмірбаҕи бір-біріне жолыға алмайды, осынау мқҗлы сарыны бар. Ал адам баласыныҗ тағдырын 

алсаҕ, ері жаҗағы репрессияға қшырап, не болмаса майданға кетіп келмей ҕалғандардыҗ кҡбісі солай. 

Балалар ҕалды. Ері жоҕ бір-біріне жете алмаған дҙние. Жалпы, дҙниеніҗ философиясы сол. Ай деген 

арман болса, кҙн деген ҕиял болса, соны ҕуасыҗ да жҙресіҗ. Ҕашан жетесіҗ, белгісіз, соған 

байланысты алынған ат». [2.127-128 б.] 

«Ш.Мқртазаныҗ «Ай мен Айша» романы ҟуелі «Жалын» журналында (1995,№5-12) жарыҕ 

кҡріп, ҟдебиет сҙйер ҕауымнан жаҕсы бағасын алды. Бқл ҡмірбаяндыҕ шығарма. Ол: «Сен ҕайдан 

келдіҗ ?- дегенде бір данышпан: - Мен Балалыҕтыҗ елінен келдім,- деген екен», - деп басталады. 

Ендеше, біздіҗ автор да сол балалыҕҕа саяхат жасап, кіндік ҕаны тамған, балалыҕ шағы ҡткен сол 

туған еліне сапар шегеді. 

«Тҙсімде ылғи балалыҕ шағымды кҡремін. 

Тҙсімде кҙн сайын Мыҗбқлаҕ кіреді. Тҙсімде Аҕсу-Жабағылыны кҡремін. 

Тҙсімде ылғи туған ҙйімді кҡремін. 

Тҙсіме ылғи Айша кіреді. Мқртаза сирек кіреді, ҡйткені ол кеткенде, мен бес-аҕ жаста едім. 

Елесі еміс-еміс ҕана» - деген лирикалыҕ кейіпкер дҙниеніҗ тҡрт бқрышын араласа да, ҕандай сқлу 

табиғат, бай елде болса да, ол ҙшін Аҕсу-Жабағылыныҗ орны бҡлек» [3, 656-657б.] 

Бқл романын ата-бабасыныҗ, Айшаныҗ аруағына сиына отырып бастайды. Жарын халыҕ жауы 

деп айдап алып кеткен соҗ, ҙш баласын жетілдіру мен заман тауҕыметі ҡз басына ҕалған ана ҡмірі 

кҡркем суреттелген. Ҡмірінде талай ҕиыншылыҕ пен азапты кҡргенмен ана жҙрегі болашаҕтан тек 

жаҕсылыҕтан ҙміт кҙтеді. Бала Шерханды балалары ҙшін отҕа тҙскен анасы алдындағы ҕарыздан 

ҕалай ҕқтылам деген ой ертеден-аҕ мазалаған еді: 

«Ал мен болсам жатып аламын да ойланамын: анасы ҙшін о дҙниедегі балалар отҕа тҙсе 

жаздағанда, бқ дҙниедегі біз сияҕты пҟндалар не бітіріп жҙрміз? Не жаҕсылыҕ жасадыҕ анамызға?! 

Мен паркке бара жатҕанда, Ҕазыбек би кҡшесі мен Ҕонаев кҡшесініҗ ҕиылысында бір мҟшке 

итті машина басып кетті. Жаҗадан кҙшіктеген екен. Кҙшіктері арыҕҕа тҡселген ҕқбырдыҗ ішінде 

ҕалған. Машина соларды таптап кетеді-ау деп, ана сорлы моторлы тажалға ҕарсы қмтылған. 

- Ана сҙтін аҕ ішкен адал қлға, Дҙниеніҗ тҡрт бқрышы болар тқлға!- дер еді Айша... 

Ана ҕарызынан ҕалай ҕқтыламыз?!»[4, 99 б.] 

Айша балаларына ҟрі ана, ҟрі ҟке, ҟрі ҟже болған нар адам болған. 

«Сонда ҙш жетімін қйыҕтату ҙшін, Айша неше алуан ертегі, ҕиссаларды айтады. Біз ҙшін бқл 

бір ҕадір тҙндері – Алланыҗ аҕ нқры жауған тҙндер. Анда –санда Айша осылай ҡзгереді. Қзаҕ тҙнде 

бізге ҟр тҙрлі ҟҗгіме айту арҕылы ҡзі де азаптан арылып, уайымы жеҗілдеп ҕалатын сияҕты» [4, 32 

б.] 
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«Ізбайша, Ҟзиза, Айшалар – ҕқдай ҕосҕан ҕосағынан ерте айырылып, ҡмірдіҗ бар таҕсіретін 

тартҕан тауҕыметі кҡп, балалары ҙшін жанын отҕа да, суға да салған итжанды аналар. 

Романға нҟр берген бір жетістік – қлттыҕ характерге мҟн беру. Ҕазаҕ халҕына ғана тҟн қлттыҕ 

ерекшеліктер жазушы кейіпкерлерініҗ бойынан кҡптеп кездеседі. Ҕазаҕ ҟйелдерініҗ ата-ене, ҡзінен 

жасы ҙлкен ҕайынаға, абысынымен бірге ҕайын сіҗлі, ҕайын інілердіҗ атын атамай, оларға ат ҕоюы, 

не болмаса бас ҟріпін ҡзгертіп айтуы –қлттыҕ ҟдет-ғқрыпымыздыҗ бір нышаны. Айшаныҗ ата-

бабадан ҕалған керегені отҕа жаҕпай саҕтауы, елден кетерде бҙкіл аруаҕтан кешірім сқрап, 

шаҗыраҕпен ҕимай ҕоштасуы, «Мына иесіз ҕалып бара жатҕан шаҗыраҕҕа бас-кҡз болып жҙрерсіҗ» 

деп, иесіз ҙйді кҡршісі Баянға тапсыруы – кие тқтҕан шаҗыраҕты ҕандай жқт келсе де, кҡздіҗ 

ҕарашығындай саҕтау біздіҗ қлтымызға тҟн ҕасиет екендігін кҡрсетеді. Ҙйдіҗ оты сҡнуін 

шаҗыраҕтыҗ шайҕалуына балайтын ҕазаҕтыҗ от анасын ҕадірлеуі – бес жасар Барысханныҗ ойнап 

келіп, жетілік шамға тҙкіріп, отты ҡшіре жаздағаны ҙшін оҗбай жазалануы арҕылы бейнеленген. 

Шығарманыҗ шешімі – Айшаны елден безуі. Оны елден, туған жерден, ата-баба ҕонысынан 

бездірген Тасбет пен Жуанҕқл. Олар - кешегі Рысҕқлды елден бездірген Дауылбай мен Саймасайдыҗ 

жалғасы» [3, 658-659 б.] 

Бал балалыҕтыҗ дҟмін татып ҙлгермеген бқл шығармалардыҗ авторлары ҙшін аналары мен 

ҟжесініҗ аяулы алаҕаны жанға дауа, тҟнге шипа болғаны шығармаларынан-аҕ кҡрініп тқр. Адам 

ҡміріндегі еҗ тҟтті кез осы балалыҕ шаҕ болса, оны еске ала шығарма жазбаған жазушы кем-кем 

шығар. Қрпағына осы кезеҗде ҕазаҕи тҟрбиені ҙлестірген ана мен ҟжеден айналарсыҗ. Мҙмкін бқл 

ҟрекетті уаҕытысында жасағандыҕтан, ҕазаҕтыҗ маҗдайына біткен ҟдебиеттіҗ майданында ҡз орны 

бар азаматтары бҙгінгі дҟрежеге жеткен шығар. 

Мен Шерхан Мқртаза шығармаларын сҙйіп оҕимын. Жиен ҕарындасыныҗ ҟҗгімесінен оныҗ 

халҕына сіҗірген еҗбегі, шығармалары туралы кҡп мҟлімет алдым.  

Соныҗ ішінде «Ай мен Айша» романындағы басты кейіпкер – анасы Айша болса, Ҕқрмаштыҗ 

прототипі ҕарындасы Ҕқрманкҙл екенін білдім. 

Прототип (грек. prototypon – тҙп, тҡркін бейне) – ҟдебиет шығарасындағы кейіпкердіҗ бейнесін 

жасауға тірек, негіз болатын, ҡмірде болған адам, яғни ҡмірде бар бастапҕы, тҙпкі тқлға. 

Шығармадағы кейіпкер мен уаҕиға нағыз ҡмірден алынғанда да, олар ҕаламгердіҗ ҡмірлік 

тҟжірбиесімен, бқрынғы кҡрген – кҡргендерімен қштасып, оныҗ ҕиялында тқған сізім – ҟсерлерімегн 

сабаҕтасады. 

Ҡйткені ҡмірден кҡрген сол кейіпкер мен оҕиға жазушы жанына жаҕын болмаса, ой – 

ҕиялымен, арман – маҕсатымен жанаспаса, ол тіпті соларға елеҗдемеген, мҟн бермеген де болар еді. 

Сҡйтіп ҟдеби кейіпкердіҗ тқлға – бейнесі, образы наҕтылы бір прототипке негізделіп жасалғанымен, 

ҟдебиетке, кҡркем ҡнерге тҟн типтендіру, жинаҕтау принциптеріне сҟйкес жҟне жазушыныҗ наҕтылы 

шығармасындағы идеялыҕ нысанасына орай сомдалып, ҡзгеше сипат алады. Шығарманыҗ кейіпкері 

ҟдебиетте бқрыннан белгілі кҡркем тқлғаға негізделіп жасалса, оны да прототипі бар образ деуге 

болады. Мысалы, пьесадағы немесе кинофильдегі белгілі эпостыҕ жырыны негізделіп суреттелген, 

прототипті бар образ [7, 384б.]  

 Ҕазіргі таҗда "ҕарындас" сҡзі ҡзініҗ тҙпкілікті мағынасында кҡп ҕолданылып жҙрген жоҕ. Бқл 

сҡздіҗ тҙпкі мағынасы тҙркі жазбаларында ―жалпы туысҕан, жаҕын рулас адам‖ дегенді білдірген. 

Асан ҕайғыныҗ "Ол кҙнде ҕарындастан ҕайырым кетер" дегенінде де, Шалкиіздіҗ "Жайыҗды 

білген ҕарындас, Ол ҕарындас ҝҟм жолдас" дегенінде де бқл сҡз ҟйел жынысты адам туралы емес, 

руластар жайындағы ойды білдіреді. 

Ҕарындас сҡзініҗ осы мағынасы ҕазаҕ маҕалдарында "Ауру астан, дау ҕарындастан. Жан 

ҕарындас болса да, мал ҕарындас емес" деп кездеседі. 

Махамбеттіҗ "Тар ҕолтыҕтан оҕ тисе, Тарыҕҕанда ҕайрылар ҕарындасым менде жоҕ" деген 

ҡлеҗ жолдарынан соҗынан еретін, демеу болатын жаҕындарын іздегенін аҗғартады. Абай да 

"ҕарындас" сҡзін ағайын, туыс мағынасында ҕолданған. 

Ҟкесі Мқртаза тқтҕындалғанда Ҕқрмаш ҟлі есін біле ҕоймаған бала екен.Анасы Айшаны кҙнде 

таҗертеҗ Тасбет бригадир жқмысҕа айдап кетеді. Кішкентай інісініҗ кҙні – алты жасҕа аяҕ басҕан 

Шерхан мен тҡрт жасҕа ҟлі толмаған Ҕқрмашҕа ҕарап ҕалады екен. Буындары ҕатпаған балаларға 

ҕараған кҙн ҕайбір оҗған. Талай рет анасы Айшадан қрыс та естіп, таяҕ та жеген [2, 18б.] 

Айша таҗныҗ атысы, кештіҗ батысы ҕызылшада жҙргенде ҙйдіҗ шаруасы ҕаршадай ҕыздыҗ 

мойнында болған. Ҡмірініҗ бҟрі бейнетпен, еҗбекпен ҡткен. Бесіктен белі шыҕпай жатып ҕайнаған 

сқм ҡмірге араласып кетті. 5-6 жасынан бастап тқрмысҕа шыҕҕанша Бердімбет сайынан су тасып 

(содан болар бойы ҡспей ҕалған), бойы жетпесе де кішкентай орындыҕҕа шығып алып, келіге тары 

тҙйіп, тас диірменмен талҕан тартып, кҙбі пісетін...Ауылдағы 7 жылдыҕ мектепті тҟмамдаған. Кейін 
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Ҟулиеатаға кҡшіп келген. 17-18 жас шамасында №5 мектепте мқғалім боп жқмыс істейтін, сиҕым 

елініҗ баласы Ағыбаев Хасенге тқрмысҕа шығады. Екеуі ҙш қл, екі ҕыз сҙйеді. Балалы болған соҗ 

ҕайта Жуалыға, Ҕайрат аулына ҕоныс аударады. Мқнда интернатта, балабаҕшада аспазшы боп 

жқмыс істеді.    

Ҕқрмаш жастайынан ертегі, аҗыз-ҟҗгімені сҙйіп тыҗдайтын. Кҙніге кешке аз ғана таҕыл-тқҕыл 

тамаҕтарын ішіп болған соҗ,шырағданды сҡндіріп, қйҕыға жатады. Ерте жатҕаннан ба, қйҕылары 

келмейді. Ерте жатпайын десе, жер май жоҕ. Жер майды ҙнемдеу керек. Жер майсыз шырағдан 

жанбайды. Біреулер тоҗ майға білте салып жағады екен. Оған тоҗ май ҕайда? Тоҗ май табылса, ҕара 

кҡже ішіп несі бар? Ҕатпай ма, сол кҡжеге. 

Ҟне, елдіҗ ҕыста ерте жататыны, сондыҕтан. 

- Апа, сеніҗ бізден басҕа балаларыҗ болыпты ғой, - дейді Ҕқрмаш. 

- Ҟй, сен бҟле ҕыз да ҕай-ҕайдағыны еске саласыҗ, - деп Айша ҟуелі ҟҗгімені ыҕылассыз 

бастайды. – Болған. Бір емес, ҙшеуін бірдей Ҕқдай ҡзі берді, ҡзі алды. Тқҗғышымыз қл болды. 

Мқртаза рахметі, жаны жаннатта болғыр, тқҗғышымыздыҗ атын Ҕқттыбай деп ҕойды. Ҕқт ҟкелсін 

дегені де. Соҕыр ҟжем, жарыҕтыҕ, ҡз бауырына салып, ҟлпештеп-аҕ ҡсірді. Бір жасҕа толар-толмаста 

шешектен кетті. Екіншісініҗ атын Мқртаза Елтай деп ҕойды. Ел басҕарған сондай кісі болыпты ғой. 

Соныҗ атын ҕойды. О да шешектен шетінеді. 

Ҙшіншіміз ҕыз бала еді. Атын Сҟткҙл ҕойдыҕ. Ҕқдай сҟтін салсын деп. Мқртазадан айнымаған 

аппаҕ, аршыған жқмыртҕадай сқлу еді. Бейшараға кҡз ҡтті ме, ол да ҡліп ҕалды.  

Бірінен соҗ бірі ҙшеуі бірдей шетінеген соҗ, Мқртазаныҗ шашы ағарып кетті. Сҡйтіп жҙргенде 

колхоз деген келді. Малдыҗ бҟрін сыпырып алды. Ел ыҗырсып ашыҕты. Адамдар аштан ҕырыла 

бастады. Сондай бір сқрапылда осы мына жатҕан Барсхан келді ғой. Ҕырғи келген ҕыркҙйектіҗ аяҕ 

мезгілі еді. Мқртаза айтатын 28-ші сінтҟбір деп. Молда кісі еді ғой, кітапты кҡп оҕитын. 

Ҕу шешекпен бқл да ауырды. Жаман ауырып, енді ҡлді деп кҙдер ҙзіп ҕойғанбыз. Мқртаза 

жҙнжіп, жҙдеп кетті. Ашаршылыҕ бір жағынан, ҕу шешек бір жағынан, адам ҡлімі деген бір лаҕтыҗ 

ҡліміндей ғана бірдеҗе. Ҕқдай ҡмірлі ҕылсын, сол сқрапылдан аман ҕалды ғой бқл Барсхан, бқзыҕ 

болғаны содан шығар. Тумай жатып азап кҡрген адам ҕайдан момын болсын. Ал, сен, Ҕқрмаш, 

Батырхан екеуіҗ шешектен аман ҡстіҗдер. 

Ҕқдайдыҗ мқнысына да тҟуба, шҙкір. Сонда деймін-ау, сол Ҕқттыбай, Елтай,  Сҟткҙл тірі 

болғанда, ҕазіргі халіміз бқдан тҟуір болар ма еді... Ҕанша дегенмен, тірек ҕой. Жарыҕ сҟулені кҡрер-

кҡрместен кҡздері жқмылды. А, Ҕқдай, жандарын жаннатта ҕыла гҡр! Мқртазамен табыстыра гҡр. 

Онда Мқртазаныҗ екі қл, бір ҕызы бар, мқнда меніҗ екі қл, бір ҕызым бар. Теҗдей бҡліп беріпті ғой 

шебер Ҕқдай. Кім біледі, олар бізден гҡрі, баҕыттыраҕ шығар. Мқндай сқм заман, ҕураған ҕу заман о 

дҙниеде жоҕ шығар... 

Айша: 

Ал қйыҕтаҗдар, - деп ҙнсіз ҙзіліп тынады. Ҕқрмаш пен Батырхан екеуі екі жаҕтан Айшаға 

тығыла тҙседі [2, 36-38б.] 

Мқртаза кеткен соҗ, еҗ жаҕын деген ағайын да, бірен-саран Ҕқдайға ҕарағаны болмаса, бірте-

бірте алыстай бастады. Ҟйнек ҟжелері де ҕартайды. Енді Айша ҡз шашымен ҡзі алысатын болды.  

Тілерсекке тҙсетін ҕос бқрым Айшаныҗ кҡркі болса, енді азабына айналды. Таҗ азаннан тқрып 

ҕызылшаға кеткеннен, кҙн батҕанда бір-аҕ келетін Айшаныҗ шаш баптайтын халі болмады. 

Ҕызылша алҕабына жеткенше жалғыз аяҕ пішен теҗізін кесіп ҡтеді. Сонда Айшаныҗ бқрымына 

ошаған мен тҙйе жапыраҕтыҗ тікендері жабысып тқрып ҕалады. Оны теріп, ажыратып алу, бір 

ҕиямет. 

Бір кҙні жқмыстан ҕайтҕан соҗ, Айша ҕара ҕазанға суды толтырып, жылытты. Суды Бердімбет 

сайынан таситын – Шерхан. От жағып, жылытатын – Ҕқрмаш. Айшаныҗ ҙш баласы ҙшеулеп жатып, 

ошағын теріп, бқрымын ҟреҗ тарҕататын.  

Шерхан ҕолбаҕырмен Айшаныҗ басына су ҕқйып тқр. Айша сахарлы ҕара сабынмен шашын 

сабындап бола алмай жатыр. Шашыныҗ қш жағын Ҕқрмаш қстап тқрмаса,жерге тҡгіліп кетеді. Жуып 

болуына бір ҕазан су ҟреҗ жететін.  

- Ҕараҗ ҕалғырдыҗ шашын анау Аннаныҗ шашындай шорт кесіп тастасам ба екен? – дейді 

Айша. Аннасы сол ҙйде тқратын неміс ҟйелі.  

-  Кеспей-аҕ, бқрымыҗды шқбар мқғалім сияҕты тҡбеҗе тҙйіп алмайсыҗ ба? – дейді Ҕқрмаш.  

- Тҟйт ҟрі! 

Енді мқншама шашты тарау деген де аҕырет екен. Ҕадаҕтап сатҕан сары майдыҗ аҕшасына 

алған мҙйіз тараҕ шыдамай, тістері бырт-бырт сынып кете береді. Бір бқрымын Айша ҡзі, бір 

бқрымын Ҕқрмаш тарайды.  
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- Ҕқдай маған мқншама шаш бергенше, бармаҕтай баҕ берсеші, - дейді Айша тараҕ тісіне ілініп 

тҙскен уыс-уыс шашты бір талына дейін ҕалдырмай мқҕият жинап, шҙйкелеп орап отырып. – Ҟй, 

біраҕ ҡзі де сирейтін шығар. Баудай тҙсіп жатыр ғой. Мына сқм заман ҕойсын ба?! 

Сонда ҕалыҗ шаштыҗ сиреуіне «сқм заманныҗ» ҕанша ҕатысы бар? Сҡйтсе, адам ҡзі тозбайын 

десе де, жазмыштан озбайды екен ғой. Тарпаҗ тағдыр табанына адамды салмасын. Бір салса, тас 

кереҗ боп, айҕаласаҗ да арызыҗды есітпейді. 

Айша Ҕқрмаш екеуі ҕос бқрымды ҡріп болып, қштарын баяғыдай шолпымен емес, жай кҡк 

шҙберекпен тҙйіндеді. 

Тараҕтыҗ тісіне ілініп тҙскен шашты айша уыстап отырып, ҟбден шҙйкеледі. Сол ҕобыраған 

кҙйде сыпыра салса ҕайтеді? Жоҕ, ҟлі шиыршыҕтап отыр. 

Сонан соҗ, сабы кҙйген дҟу ҕара пышаҕты алып, табалдырыҕтыҗ тҙбін ҕаза бастады. Едҟуір 

тереҗдетіп барып, ҟлгі тҙйіншек шашты шқҕырға салып, ҕайтадан ҡзініҗ сабымен таптады-ай келіп. 

Ҕқрмаш:  

- Апа, бқл не ҕылғаныҗ? – деді. 

Айша біраз ҙндемей отырып, енді ҟлгі топыраҕты алаҕанымен таптап отырып: 

- Меніҗ сендерден басҕа да балаларым бар ғой, - деді даусы дірілдеҗкіреп. – Ҙшеуі де нҟресте 

кетті. Ҕқттыбай, Елтай, Сҟткҙлді айтам. А-а-аҝ! Мқртазаны алары бар Ҕқдай тым болмаса, соларды 

тірі ҕалдырғанда, мқншама мқз таҕырға отырмас па едік. Маҗдайға сыймай кетті, ҕайтейін... 

Басын кҡтеріп, бізге ҕарап: 

- Ойбу, сорлы басым-ай, ҕайдағыны, жайдағыны айтҕанша, Ҕқдайдан сендердіҗ ҡмірлеріҗді 

тілесемші, - деп тҙрегелді. 

Қлдан гҡрі, ҕыз бала пайымдыраҕ келетін шығар, Ҕқрмаш ҕоймады. 

- Сол ҡліп ҕалған ҙш баланыҗ мына сен кҡміп тастаған шашҕа ҕандай ҕатысы бар? 

- Ҟйел баласы шашын бет алды тастамас болар, - деді Айша. – Тараҕтан тҙскен шаш ҟлдеҕалай 

отҕа кҙйсе, о дҙниеде балалары шырылдайды дейді. Анасыныҗ шашыныҗ отҕа кҙйген иісін танып 

ҕояды екен де: «Анамыз тозаҕ отына тҙсіп кетті-ау!» деп шыр айналып шырылдайды екен. Тозаҕ 

отынан анасын ҕқтҕарып алмаҕ болып, ҡздері де сол тамқҕ ҡртіне тҙсіп кете жаздайды екен. 

Ҟне, сондыҕтан шашты кҡміп таста. Далаға тастасаҕ жел қшырып немесе ҕқс қя салып, ҟйтеуір, 

бір себептен отҕа кҙйсе, о дҙниелік нҟрестеніҗ обалына ҕаласыҗ  [2, 97-99б.] 

Нағашым Шерхан мен Ҕқрмаш ҟженіҗ балалыҕ шағы ауыр болды, зқлматты, соғыс 

жылдарымен сҟйкес келді. Ҕқрмаш апаныҗ мына «Аҕ жол» газетіне берген сқхбатынан осыны 

байҕауға болады. 

- Шерхан 5 жасында, мен 3 жасымда ҟкеміз қсталып, айдалып кетті. Айша анамыз ҙш баламен 

жесір ҕалды. Айша жастай жесірлік азабын, біз жетімдік ҕасіретін шектік. Шолаҕ белсенділер 

шешеме кҙн кҡрсетпеді. Анамыздыҗ шашы қзын болатын. Атҕамінерлер анамыздыҗ шашынан талай 

сҙйреп, ҕорлады ғой. Соғыс жылдары тартҕан азабымыз ше, еш қмытылмайды. Ҕайта Сҟтжан деген 

жарамды нағашымыз бізге болысатын. Оныҗ баласы Сейсен осы Ҟулиеатада полицияныҗ бастығы 

еді. Сол Шерханды интернатҕа алдыртты. Шерхан интернатта жаҕсы оҕып, ҟрі ҕарай алып кетті. 

Одан Мҟскеуде жқрттыҗ ҕолы жете бермейтін университетте  оҕығанын білесіздер. Сҡйтіп бірте-

бірте жетілдік. Анамыз да ауыр кҙндерден арылды. Біраҕ аурушаҗ еді. Бір дҟтке ҕуат ететіні – 

Шерханныҗ ҙлкен ҕаламгер, бас редактор болғанын кҡрді, балаларыныҗ, немерелерініҗ ҕызығына 

сҙйсінді. Айша анамыз 1988 жылы 79 жасында ҡмірден ҡтті. 

Шерхан бауырым ҡмірініҗ соҗына дейін меніҗ шаҗырағыма да жиі келетін. Бір жолы: 

«Шешеме ҕарадыҗ, шешемді асырадыҗ»,-деді. Ҡзі ылғи сыртта жҙрді ғой. Анамызбен бір ауылда 

тқрғанымызды, жанашыр болғанымды айтҕан болар. «Тереҗсайдан жас кҙніҗде су тасимын деп 

бойыҗ да ҡспей ҕалды ғой сеніҗ» дейтін кҡҗілді кезінде ҟзілдеп. «Бқл Ҕқрмаштыҗ ҡз ҕолымен 

жасаған ҕқртын Ҕонаев жеген ғой» деп кҡтермелеп, аспандатып, еркелетіп жҙретін.  

Ол жағдай былай болған. Жуалыға бірде Дінмқхамед Ҕонаев келетін болып, ҙлкен дайындыҕ 

жҙріп, дастарҕан жасалады ғой. Ауыл белсенділері біздіҗ ҙйден жарты ҕалта ҕқрт алып кетеді. 

Ҕонаев сол сапарда ҡте асығыс екен. Жайнап тқрған дастарҕанға кҡп бҡгелмей, «Анау ҕқрттан бес-

алтау алайыншы, кішкентайларға», деп мен жасаған ҕқрттан алыпты. Шерханныҗ ҕоймай айтып 

жҙргені сол. Кҡҗіліме ҕарағаны ғой.  

Бір жолы: «Немере сҙйдіҗ, шҡбере сҙйдіҗ. Сеніҗ кҙніҗ меніҗ кҙнімнен жаҕсы ғой», - деп кетті. 

Бір кем дҙние... Осы кҙні «Неге олай айтты екен?» деп ойлаймын. Шерханныҗ ҙйіндегі Мария 

жеҗгеміз ҡте жаҕсы адам еді. Жаны ҕалмайтын. Ол жеҗгемнен кҡп жыл ілтипат кҡрдім. Алматыға бір 

барғанымда ҙйге жазушы Оралхан Бҡкейді ертіп келді. Сол Оралхан Бҡкейді Жуалыға, Мыҗбқлаҕҕа 
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ертіп келген. Ағам екеуі маҕтап отырып, біздіҗ ҙйде саҕырлап ҕайнаған самаурынныҗ шайын қзаҕ 

ішкен.  

Шерханныҗ қл-ҕыздарыныҗ шапағаты кҡп тиді. Сҟулені де, Жанатты да жаҕсы кҡрді, оҕытты, 

ҕамҕор бола білді. Соҗғы сҟтке дейін хабарын ҙзген емес. Жағдайымды біліп, іздеп тқрды. [3,  5б.] 

Ҕазіргі замандағы ҟдебиетте ҟжелер мен аналар жайында ҕалам тартҕан жазушылар ішінде 

Шерханатаныҗ алатын орны ерекше. «Оныҗ шығармаларындағы басты ерекшелік: адам баласыныҗ 

жан кҙйзелісін, ыза мен кектен тығырыҕҕа тірелер шарасыз кҙйін аса шебер сҙйреттеуі; ҕазаҕы 

мінез-ҕқлыҕ пен табиғат кҡріністерініҗ адам жанымен астасып ҕаз-ҕалпында сҡзбен бейнеленуі. 

Жазушы шығармаларындақнамсыз ҕқлыҕтарды шымшылап ҟзіл-оспаҕтыҗ астына алмайды, 

кейіпкерлерін кҡркемсурет галереясындағы кҡріністей кҡз алдыҗнан тізбектейді» [3,81б.] 

Шерхан Мқртаза анасы Айшаныҗ, ҕарындасы Ҕқрмаштыҗ бейнесін еш боямасыз шынайы 

жеткізді. 

Ҕқрмаш апаныҗ ҡнегелі ҡмірін зерттей келе, меніҗ кҡҗілге тҙйгенім жҟне қҕҕаным –ҕиын-

ҕыстау кҙндерді басынан ҡткізсе де, ҡмір ерте есейткен аҕылды, еҗбекҕор,туған еліне, адамдарға 

деген ізгілігін жоғалтпаған кейіпкер екен. Шығармада туғандарына ҕандай жанашыр, мейірімді, 

ҕамҕор болса, ҡмірде де сол ҕалпынан тайған емес.  

Бар ҕиындыҕты жеҗіп, қрпағын бҙгінгі кҙнге жеткізген, ҟулетін жалғастырған Ана баҕыты 

осында болар, бҟлкім.  

Маҕаламызда алғаш рет шығармадағы Ҕқрмаш бейнесін прототип Ҕқрманкҙл 

Мқртазаҕызыныҗ ҡмірімен салыстырып, зерттей отырып, жас буынды барды бағалауға, асылдардыҗ 

ҡмір жолын ҙлгі тқтуға,  туған-туыс арасындағы ізгі ҕарым-ҕатынастарды нығайтуға тҟрбиелейді деп 

ойлаймын. 
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         Резюме. В статье подробно рассмотрены сцены гражданской музыки в поэзии Серика Томанова 

         Summary. The article describes in detail the scenes of civic music in the poetry of Serik Tomanov 

 

Ҡлеҗ-сҡздіҗ патшасы екендігі бқрыннан-аҕ белгілі. Сонау замандағы «Алып Ер Тқҗғаны 

жоҕтау» жырынан бастап, ҕазаҕ жазба ҟдебиетініҗ негізін ҕалаған Абай атамызға дейінгі hҟм одан 

кейінгі барша аҕындар осыны дҟлелдеп берді емес пе?! 

Тоҕсаныншы жылдардыҗ бас кезінде ел тағдыры, елдік мқрат, ел мҙддесі дейтін қғымдарға ерекше 

екпін тҙсіріле бастады. Жеке бастыҗ гҡй-гҡйінен гҡрі, егемен елдіҗ бҙгіні мен ертеҗі ҕалай болады 
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дейтін алаҗдаушылыҕ, жқртшылыҕ жанарындағы ҙміт пен ҙрей, жолайрыҕтағы шарасыз халде 

тқрған жолаушыға бағыт нқсҕаған бағдаршамныҗ ҡшіп-жанған жарығындай, назар аудартты.  

Осындай алмағайып уаҕытта да ҕолынан ҕаламы тҙспеген шабытты аҕынныҗ бірі, жалындаған 

ғқмыр, жасындай жарҕырап ҡткен Серік Томанов еді.  

Алғашҕы жыр жинағынан бастап аҕынныҗ таҕырыптыҕ аясы кеҗейе тҙсті.  

          Еліміз тҟуелсіздік алғаннан кейін жаҗа заманныҗ мҟселелерін ҡз шығармашылығына арҕау 

еткен аҕынныҗ жырларында бодандыҕ ҕқрсауында ҟбден ез болған еліне бір ҟрекет етудіҗ керек 

екендігі сҡз етіледі, аҕынныҗ ҡршіл рухы бірден байҕалады: 

Талауға тҙскен жқртым бар, 

          Ҕанауға тҙскен ҕқл сынды. 

          Сорлыныҗ сҡзін кім тыҗдар, 

          Сорасы кҡзден ыршулы. 

Кҡзініҗ жасы кеппеген, 

Жқртым бар жалтаҕ, жасҕаншаҕ. 

Кетпеген тепкі ҡкпеден, 

Шыҕҕанмен ҕанша аттан сап. 

Шешілді шҙкір - тқяҕ бау, 

Еркіндік біраҕ жоҕҕа есеп. 

Бір ҕимыл керек сияҕты-ау, 

Мал болып мҙлде кетпесек [1], - деп толғанады. 

С.Томанов та ҡлеҗ ҡлкесіне Отанын, елін жаҕсы кҡру арҕылы келді.  

            Жырым меніҗ, жанардан жас парлатып, 

Заула жолдыҗ ҕқм-шаҗын аспанға атып. 

Кҡзі шығып кҡлдердіҗ шарасынан 

Таулар тынып, ҕалсын бір тастар ҕатып. 

            Заула жырым, жер шарын айнала шап, 

Тқяҕтарыҗ талмасын ойған ошаҕ. 

Жетерінді сеземін жҙректерге 

          Орта жолда ор ҕқшып жайрамасаҗ[1], - дей келіп,  

жырын арғымаҕ жҙйрікке теҗейді. 

          Аҕын арманы да ҡлеҗмен ҡріліп жатыр.  

 Сҡз киесін мойындаған Серік аҕынныҗ мына ҡлеҗі оныҗ тҡлҕқжатына айналған.  

Аҕын екем мына мен айтары бар. 

Аҕын екем, мен соны жаҗа білдім, 

Аҕындыҕ ізінде емес ҕаламымныҗ. 

Аҕындыҕ - астында екен мына меніҗ, 

Жаҕсылыҕҕа жасаған ҕадамымныҗ. 

Мен соны жаҗа білдім [1]. 

    Аҕын - адамдардыҗ кҙйзелісін, ҕуанышын жалпы кҡҗіл-кҙйін, табиғаттыҗ тылсым сырларын 

тереҗнен қғатын, ҕарапайым адамдар сезе алмайтын, тҙйсіне алмайтын нҟрселерді сезе алушы 

болмыс иесі.  

 Жыр аспанында жасындай жарҕырап ҡткен Серік Томанов: «Аҕын деген атты алғаннан 

кейін  мен тек ҕана аҕын деген атпен ҕалуым керек», дейтін. 

 Ҕазіргі лирикадағы сан тарау ізденістердіҗ негізі – шынайы сезінуден, толғанудан туындайтын 

сезімдерді жеткізе білуден бастау алса, бқл тарапта постмодернист Маралтай аҕын пір тқтҕан Серік 

аҕын «мен ҡлсем аспанда бір жасын ҡлер» деп ҡмірден ерте кететінін сезгендей,  

Жол бойына жерлеҗдер мен ҡлгенде, 

Ҡлген соҗ да не жетсін еленгенге. 

Бейітімді кҡргендер есіне алсын, 

Бейім еді ҡзі де ҡлеҗге де, - деп аманатын айтып кеткен аҕын шын мҟнінде де сол жолдыҗ 

бойына жерленді. Ҡлгеннен кейін еленгені де ҡтірік емес. 

Ҡз эпатапиясын ҡзі жазып «Аҕын ҡлсе ҡледі жҙрегінен» деген Серік аҕын лирикасыныҗ даму 

ерекшелігін сҡз ету барысында суреттілік мҟселесімен ҕоса, ондағы таҕырыптыҕ-идеялыҕ 

ізденістерді ҕарастырып, мазмқндау ҕажет. Ҟдетте байыпты аҕындардыҗ бҟрi де тҙрлi iзденiстен 

бойын аулаҕтатпайды. Бқл iзденiс ҡлеҗ тҙрлерiн ҕқбылтуға да тiкелей ҕатысты. Ҟлбетте бқл саладағы 

жетiстiкке ҕол жеткiзу бiрер жылдыҗ ҙлесi емес, аҕынныҗ ондаған жылдарға ҡркен жайған 

iзденiсiнен туатын жемiс екенiн де ескертуiміз керек. Ҡлеҗніҗ кҡркем компоненттерi: ырғағы, 
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қйҕасы, шумағы, жолы, екпiн сазы, бейнелі сҡз айшыҕтары екені мҟлiм. Бқл компоненттерсiз 

кҡркемдiк шығарма жоҕ.    «Іздегенге iнжу ілiнер» дегендей, ҕашанда ҕаламын тыҗға салғыш 

аҕындардыҗ  бірде болмаса бiрде кҡркемдiк олжаға ҕолы жетерi даусыз екенiн  біз сҡз еткен аҕындар 

тҟжирібелері талай рет дҟлелдеп келеді. Ҕайткенде де ҟйтеуiр бiр тҙр шығарайыншы деп ҡзін-ҡзі 

ҕинағандыҕтан емес, жаҗа бiр ҡлеҗнiҗ табиғаты, тынысы кҡркемдік мқҕтаждығы соны тiлегендiктен 

ғана туған тҙрлер осындай. Мқнда зорлыҕтыҗ ҟр дҙмпуi, тiзенiҗ тегеуiрiнi ҕолданылмағанын ҟр 

ҡлеҗнiҗ емін-еркiн, кеҗ тынысынан, жарасымды кқйылысынан-аҕ сезілдi. Егер ҕазаҕтыҗ ҟр аҕыны 

тҡл поэзиямызға ырғаҕтыҕ жҟне қйҕастыҕ жҙйе бойынша осыншама ҙлес ҕосса, ҕқба-ҕқп! Жас 

талапкерлер жаҗа тҙрлерге ой кҡзін салса, нқр ҙстiне нқр!  

Аҕын шабытына ҕанат бiтiрiп келе жатҕан - ҕазаҕтыҗ елдiгі мен ерлiгi, халыҕ ҡмiрi мен 

замандастардыҗ еҗбегi.  Осы тқрғыда, Серік аҕын поэзиясында махаббат, туған ел мен жерге деген 

сҙйіспеншілік, ҡмір туралы толғану, т.б. хаҕында  ҡз «Мені» арҕылы келелі ой толғап, сҡзбен сурет 

сала білді.  

Серік аҕын кейде ҡзіне таныс емес ҟлемде кездейсоҕ болып ҕалған адамға қҕсайды. Ол біз ҙшін 

ҕарапайым болып кҡрінген кҡп нҟрсені ҡзініҗ поэтикалыҕ ойлауы мен санасыныҗ призмасы арҕылы 

ҕабылдады. Мҙмкін, сондыҕтан оныҗ жаны біздіҗ ҕоғамныҗ жамандыҕтарын ҕабылдамады, оларға 

ҕарсы болды. Бқл психикалыҕ жағдайдыҗ ҡмір шындығымен сҟйкес келмеуі ішкі ҕолайсыздыҕты 

жҟне тіпті наразылыҕты тудырды. 

Ол ҕарапайым ҡмір сҙрді. Оныҗ отбасы екі бҡлмелі пҟтерді аҕын ҕайтыс болғаннан кейін алды. 

Ал Серік кҡзі тірісінде сқр теріден тігілген пиджак киіп, суыҕ мезгілде ҕара былғары куртка киген. 

Ол ҕазіргі баз біреулер  сияҕты бюрократиялыҕ кабинеттердіҗ табалдырығын тоздырған жоҕ, ҡзініҗ 

талантымен маҕтанбады.  

Қлы Абайға арналған ҡлеҗінде Ҡмір бойы надандыҕ пен аҕымаҕтыҕпен кҙрескен Серік Томанов: 

«сен далада мыҗ аҕымаҕҕа ҕарсы жалғыз жауынгерсіҗ, ҟлсізсіҗ. Мен сені ҕалай тҙсінетінімді 

тҙсінемін...». 

 Оныҗ кейбір шығармалары музыкаға аударылып, халыҕ арасында танымал ҟндерге айналды. 

Мерекелік емес, философиялыҕ жҟне лирикалыҕ, адам жаныныҗ жқҕа ішектеріне ҟсер етеді. 

С.Томановтыҗ «Сезімді ҕайтем тулаған», «Аҕҕулар», «Аузынан айдыҗ тҙскен ҕыз»  ҡлеҗдеріне 

жазылған ҟндерді  махаббат ҟнқраны деп атауға болады. 

 Серік Томанов Сергей Есенинге жаҕындады. Ҕазаҕ аҕынына оныҗ лирикасы жаҕын болды. 

Рязаньдағы аҕынға арналған ҡлеҗде Серік аҕын  атаҕты аҕынмен  бір уаҕытта ҡмір сҙре алмағанына 

ҡкінеді. «Біз бірге жҙрер едік, ҟйелдерді кҡріп, содан кейін бір-бірімізге ҡлеҗ оҕыған болар едік, 

мҙмкін сен мені маҕтайтын да  боларсыҗ», - деп армандайды Серік. 

 «Ҡзегі дертті ҡкпешіл», «Ҕанауға тҙскен ҕқл сынды», «Ҕасҕырға жыртҕыш таланған», «жҙрегім 

шоҕҕа айналды», «Орта жолда ор ҕқшып жайрамасаҗ», «Жаралы жҙректерге дем беріп ҡт», т.б. деген 

сияҕты тыҗнан табылған сҡз бейнесі Серік аҕын поэзиясыныҗ кҡркемдік ҕуатын арттыра тҙседі.  

Аҕындыҕ ҡнер біздіҗ ішкі жан дҙниемізге ҟсер етіп, адамдыҕ ҕалпымызды тҟрбиелейді. Серік 

аҕынныҗ аҕындыҕ ҟлемі замандастарыныҗ ойын, сезімін, жанын тҟрбиелеуге ҕызмет етеді. Ҡткен 

ғасырда Ҕазаҕстанныҗ озат ҕауымын Мқҕағали аҕын тҟрбиелесе, осы ғасырда жалындап ҡткен  Серік 

сынды  аҕындар бізді сҡзсіз тҟрбиелейді.  

Аҕын замандасыныҗ жан тҙкпіріндегі, жҙрек тереҗіндегі сыры мен шынын ашу ҙшін ҡзініҗ де 

жҙрегін соған сҟйкес ашу керек. Мысалы: 

Тарт ҕолыҗды! 

Аҕынға тиме, надан! 

Аҕымаҕтыҕ - аҕынды сыйламаған, 

Аҕын деген Аҕҕуы адамзаттыҗ, 

Адалдыҕты ҕайта сен ҙйрен одан, 

Ал Аҕҕуға оҗбайды тиген адам [1]. - дейді аҕын.  

Серік аҕынныҗ «Біздіҗ ауыл» ҡлеҗдер циклін оҕып отырып, ғқмыр бойы адасып жҙргеніҗді 

аҗғарасыҗ. Жаҕыныҗды да, жекжат жерлес, сенімді ағаны басҕа жаҕтан іздеп сарсаҗға тҙскеніҗді 

сезесіҗ. Кҙнделікті ҡзіміз кҡріп жҙрген жыҗғыл, жусанныҗ ҕасиетін бағалай бастайсыҗ. Аҕындыҕ 

ҕуат осындай болса керек-ті. Ағынан жарылған аҕын:  

«Еҗ жаҕыным – ел жаҕтағым,  

Жасырайын мен несін.  

Жыҗғылдарым – жек-жаттарым,  

Жусан біткен жерлесім  

Ел жаҕта екен меніҗ бағам,  
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Содан ба кҡп кҡксеуім  

Сертке берік сенімді ағам  

Селеу кешкен – сексеуіл» [2, 13б.].  

         Аҕын ауылыныҗ ауасына дейін ағайын деп, арҕа-жарҕа кҙй кешеді. Туған жерініҗ жыҗғыл-

дарын жекжаттарындай, жусан біткенді жерлесіндей кҡріп, сексеуілді ҡзі іздеп таппай жҙрген сертке 

берік сенімді адамға балап, соларға ҕқрметін білдіріп, солармен сыйласып, солармен сырласып 

жҙрген лирикалыҕ кейіпкердіҗ кейпінен аҕынныҗ ҡз келбеті кҡрінгендей болады. С.Томанов еҗ 

алдымен ҡз поэзиясында азаматтыҕ тқлғасын кҡрсетті, сол арҕылы ҡлеҗ ҡрнегіне тҟн ҕасиеттерді 

ҕолдану мҟнерін тануға болады.  

 Ҕорыта айтҕанда, поэзиядағы азаматтыҕ ҟуен де еҗ алдымен аҕынныҗ азаматтыҕ тқлғасына 

байланысты. Ҟдебиеттіҗ халыҕ алдындағы биік маҕсат-мқратын дқрыс тҙсініп бағалаған, сҡз 

ҡнерініҗ ҕқнын ардаҕтай сыйлаған, ҡмір шындығын, ҕат-ҕабат ҕқбылыстарын оныҗ тереҗ мазмқнына 

ҙҗіле отырып суреттей алған аҕын жыры ҟрҕашан ҕоғамдыҕ, азаматтыҕ мҟселелерді кҡтереді. 

Аҕынныҗ азаматтыҕ тқлғасын оныҗ шығармаларыныҗ азаматтыҕ ҙні ғана таныта алады. Олай болса, 

С.Томанов  поэзиясыныҗ да азаматтыҕ ҟуені тереҗ, оны зерделеу – болашаҕтыҗ еншісінде деп 

санаймын. 

  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 1.https://alashainasy.kz/ 

 2.Томанов С. Жқлдыздан терем ҡлеҗді.  Тараз, Сенім, 2006 
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 Резюме. В статье рассматриваются исследования связи художественной реальности и 

литературного героя в современной казахской прозе. 

 Summary.  The article examines the relationship between artistic reality and literary hero in modern 

Kazakh prose. 

 

Кҡркем прозада ҟдеби характер мен кҡркем шындыҕтыҗ арасындағы байланыс маҗызды 

мҟселелер ҕатарына жатады. Оныҗ кҡркемдік-эстетикалыҕ ҕызметі, ҟлеуметтік мҟні, ҕоғамдыҕ 

ҕқндылығы – арнайы зерттеуге сқранып тқрған таҕырыптар. Характер мен шындыҕтыҗ арасындағы 

байланыс арҕылы ҟдеби кезеҗді, шығармашылыҕ тқлғаны, кҡркем туындыны толығыраҕ танудыҗ 

алғышарттары мен мҙмкіндіктері жетерлік.  

Ҕазаҕ кҡркем прозасы ҡз даму тарихында кҙрделі ҡзгерістерді басынан кешіргені белгілі. 

Ҕоғамдыҕ шындыҕтардыҗ жиі ауысып отыруы қлттыҕ ҟдебиетіміздіҗ сапалыҕ ҡлшемдерініҗ 

тқраҕсыздануымен, ҟр тҙрлі кҙштердіҗ ҙнемі ҟсер етіп отырғандығымен де байланысты. Ҡткен ғасыр 

кҡркем прозасы ҡзініҗ астарына «мҟҗгілік таҕырыптар» деп аталып жҙрген (ҡмір, ҡлім, жаҕсылыҕ, 

жамандыҕ, жалғыздыҕ, жатсыну) сияҕты шындыҕ тудыратын қғымдарды тқмшаламай, олардыҗ 

адамға ҕаншалыҕты ҕайшылыҕты ҟсер ететінін де таразылап берді. Сондыҕтан да мына ҡмірде, 

ҕоғамда, табиғатта ҙстемдік етуші тҟртіп пе болмаса, хаос па дейтін мҟҗгілік сқраҕҕа жауап іздеу ҟлі 

де жалғасуда. Ҡмірдегі кейбір мағынасы тқраҕты қғымдардыҗ мысалы жаҕсылыҕтыҗ жамандыҕҕа, 

дқрыстыҗ бқрысҕа айналып кетуі адамды тығырыҕҕа тіреді. Кейде дҟл осы тығырыҕҕа тірелу 

ҕарама-ҕайшылыҕты ҡмірді танудыҗ жаҗа жағдайларын   қсынып отырды.  

ХХ ғасырдыҗ соҗғы кезеҗіндегі прозада кҙн сайын кҙрделене тҙскен объективтік дҙниеніҗ 

жеке адамға да кҡп салмаҕ сала бастағаны айҕын кҡрінді. Ҟдебиеттанушылар мен сыншылар 

«характер мен шындыҕ», «орта мен адам» мҟселесіне ерекше мҟн бере бастады, бқл ізденіс кейін де 
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жалғасты.  Ҕалай десек те, кеҗес ҟдебиетінде жҙріп жатҕан ҙрдістердіҗ жалпы тенденциялардыҗ 

ҕазаҕ ҟдебиетінде де біршама кҡрініс тапҕанын жоҕҕа шығара алмайтын шығармыз. Адамныҗ 

болмысын жан-жаҕты тануға деген қмтылыс кейіпкерлерді бейнелеудіҗ жаҗа формаларына жетеледі. 

Шиеленісті тартыстар молайды, оларда мҟҗгілік рухани байлыҕтар мен сол кезеҗдегі адам 

санасындағы, тқрмысындағы негативтік сҟттер арасындағы ҕарама-ҕайшылыҕ суреттелді.  

Ҟ.Нқрпейісов, Ҟ.Кекілбаев, Д.Исабеков, С.Мқратбеков, О.Бҡкеевтер адам мен табиғат 

арасындағы тереҗ байланыстар бқзыла бастағаны, ҕоршаған орта эрозиясы сияҕты ҡте маҗызды 

адамгершілік мҟселелерді талҕыға салуға қмтылды.  

         Кезінде ғалым-сыншы Р. Нқрғалиевтіҗ: «Ҟдебиет – ҙлкен ҕқбылыс, жанды дҙние, кҙрделі 

процесс. Бір ҟдебиет – дария, бір ҟдебиет – бқлаҕ, бҟрі де ағады, ҡседі, ҡрбиді. Халыҕ бар жерде 

ҟдебиет бар» [1, 209 б.] деп жазғанындай, уаҕыт талабыныҗ мҙддесінен шығып, адамныҗ жан 

дҙниесіне тереҗ ҙҗіліп, оныҗ ішкі ҕайшылыҕтарын, психологиясын кҡрсетуде жетекші орын алар 

прозаныҗ шағын тҙрініҗ жетпісінші жылдарда кеҗге ҕанат жайып ҡркендей тҙсуі – заҗды ҕқбылыс. 

Себебі 60-70-жылдары ҕазаҕ прозасына келген Ҟ.Кекілбаев, Ҕ.Жқмаділов, С.Мқратбеков, О.Бҡкей, 

Д.Исабеков, Т.Ҟбдіков, Т.Нқрмағамбетов, К. Сегізбаев сынды жазушылардыҗ 

шығармашылыҕтарыныҗ ерекше тқстары таныла бастады, аталмыш ҕқбылысҕа назар да аударылды.  

          Тҟуелсіздік кезеҗіндегі қлттыҕ ҟдебиеттіҗ негізі болып табылатын реалистік, романтикалыҕ 

жҟне модернистік шындыҕлар арҕылы образ жасаудағы, характер бейнелеудегі авторлыҕ тқрғыны 

шартты тҙрде беруде жаҗа проза элементтерін ҕолданып жҙрген ҕаламгерлеріміздіҗ ҕатарына 

Д.Ҟшімхановты, Р.Мқҕанованы, А.Алтайды, Н.Оразды, Ҕ.Аманжолды, Ҕ.Тҙменбайды, С.Оспановты, 

Ҕ.Жиенбайды, Т.Ахметжанды, Д.Рамазанды,  А.Кемелбаеваны, Д.Амантайды жатҕызуға негіз бар. 

«Батыстыҗ кейбір жазушылары болмысты кейіпкердіҗ сана-сезіміндегі кҙрделі толҕыныстар арҕылы 

беру тҟсілін қсынады. Рухани жалғыздыҕтан тартатын жапасын, ҡмірдіҗ мҟнін іздеуден тқратын 

ізденісін тереҗ ашады. ХХ ғасырдағы кҡркем ойдыҗ ҙлкен жаҗалығы осы» [2, 53 б.] деген пікірде осы 

кезеҗ жазушыларыныҗ  прозасындағы шындыҕ мен характердіҗ байланысыныҗ  жаҗа ҕырларын 

табуға негіз бар.    

          Жатсыну сияҕты философиялыҕ категория – экзистенциализмніҗ кҙрделі концепцияларыныҗ 

бірі екені белгілі. Философияныҗ ғылыми мҟселесі ретінде жатсыну кҡп жылдар бойы маркстік-

лениндік ілімге ҕарсы ҕойылып, тек біржаҕты тҙсініктердіҗ ауҕымында ҕалып ҕойды. Бҙгінгі дҟуірде 

ҟлемдік мҟдениеттердіҗ интеграциясы кҙшейген шаҕта, рухани ыҕпалдардыҗ тҡркінін танып, ҡрісін 

барлау ғылым алдындағы маҗызды істердіҗ бірі екені аныҕ. Жалпы жатсыну тҙрлері кҡп, 

адамдардыҗ бір-бірінен жатсынуы, адамныҗ ҡз-ҡзінен жатсынуы, адамныҗ ҕоғамды жатсынуы, 

рухани, тарихи,  дҟстҙрлік, т.б. 

Жазушы Н. Ораздыҗ «Ҕайыршыныҗ жқлдызы» ҟҗгімесінде осыған дейін ҕазаҕ прозасында кҡрінген 

тенденцияныҗ бірі адамныҗ ҡз заманынан рухани тқрғыдан безінуі басты мҟселе ретінде басҕаша 

кҡрінген. Кҡпке танымал, болашағынан мол ҙміт кҙттірген жас актер аяҕ астынан ҕайыршы болып 

кетеді. Ҕаламгер кҡркем  шындыҕды  парадокстік деҗгейде қйымдастырған. 

         Оҕиға басы актердіҗ тоғызыншы сыныпта оҕитын ҕызы мектепте курткасын жоғалтып, суыҕ 

тиіп ауырып жатып ҕалуынан, оған уаҕытында ҕайтадан киім ала алмағандыҕтан, ҟкесініҗ осындай 

жолға тҙсіп кеткен кҙрделі сҟттен басталады. Ҟрі ҕарай жазушы характер мен шындыҕ ҕатысына 

ерекше кҡҗіл аударған. Расында да актер жігіт ҡзін тқрмыс ҟкеліп ҕамалаған ҕоршаудан шығу жолын 

іздеді. Ҡзініҗ жқртты тҟнті еткен таланты бқл жерде дҟрменсіз екенін сезінеді. Ол 

айналасындағылардан кҡмек сқрап ҕол жайды. Ҟҗгімеде жас актердіҗ осы кездегі шындыҕын 

жазушы: «Сол бір кҙндері оныҗ ҕандай жан азабына тҙскенін кҡрсеҗіз ғой. Ҡнер адамдарыныҗ 

кҡбініҗ кҡҗілі нҟзік, боркемік болып келеді емес пе, ҕатты кҙйгелектеніп, қйҕыдан да, кҙлкіден де 

ҕалып, екі жағы пышаҕ жаныған ҕайраҕтай ҕушиып, кҡзі шҙҗірейіп, бар-жоғы бес-алты кҙнніҗ 

ішінде абаҕтыға тҙсіп шыҕҕандай азып-тозып кетті. Оныҗ ҙстіне ҟлгі жоғалған куртканыҗ орнына 

бір жылы киім сатып ала ҕоятындай аҕшалары да болмады» [3, 7 б.].  

          Осындай сҟтте іштей мҙжіліп отырған адамға рухани дем берген ешкім болған жоҕ, біраҕ 

материалдыҕ кҡмек бергендер болды. Ол кавказдыҕ бай кісі. «Егер ҕажетім болып жатса, мына 

телефонға хабарласа салыҗыз» деп ҡнер адамына ҡз ҕажеттілігін айҕын сезінген аҕшалы кісі актер 

жігіттіҗ ҡміріне аҕырындап енген еді. Басына ҕиын шындыҕ туғанда актер жігіт бірден оны есіне 

алды. Себебі оған ҡзініҗ жқмыс орнынан, мҟдени басҕару қйымдарынан кҡмек сқрау бос ҟурешілік 

сияҕты еді. Бай кісі бірден кҡмектесті, баласына сыртҕы киім ҟперіп ҕуаныш сыйлады, біраҕ мқныҗ 

бҟрі актер жігіт ҙшін ҕымбатҕа тҙсті. Ол ҡзініҗ ҡнерін, бҙкіл жан дҙниесін саудаға салған еді. Енді 

ҡмірге басҕа ҕырынан ҕарады. Оныҗ осыған дейінгі ҡмір сҙру дағдысы, ҕалыптасҕан дҙниетанымы 

толығымен ҡзгерді. Енді ол – басҕа адам, қстанымы ҡзгерді, бағыты ауысты. 
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         Дегенмен, актер жігіттіҗ ішін жегідей жеген бір ҕиналыстыҗ болғандығын мына сҟттен аҗғаруға 

болады: «Ҕашан кҡрсеҗ де тқнжырап, ауыр ойға батып жҙреді. Ҡзі жоҕта хабарласҕан дос-

жарандарына, театрдағыларға да телефон шалмайды. Ҙйіне келгенде кешкі асын апыл-ғқпыл асығыс 

ішіп, «Мені мазаламаҗдар, шаршап келдім» деп ерте жатып ҕалады». 

         Ҕоғамдағы ҡзгерістер кҙрт ҡзгеріске қшыраған талай тағдырларды шалды. Ішкі жан дҙние, сана  

сезім мен сыртҕы орта, ҕалыптасҕан шындыҕ бір-біріне кереғар болып келуі талайды тығырыҕҕа 

тірегені аныҕ. Бойындағы таланты мен дарынын басҕа маҕсатҕа пайдаланып жҙрген актер жігіттіҗ 

рухани азып-тозып кеткені оныҗ басҕа шындыҕды ҕабылдауынан басталған.  

        «Сол екі-ҙш жылда оныҗ жаны мен тҟні тҙгел ҕайыршыланып кеткен болатын. Кҡзҕарасы, 

ҟсіресе кҡзҕарасы тым аянышты еді. Ҙлкен-кіші, бала-шаға, кемпір-шал демей ол айналадағы 

адамдардыҗ бҟрінен ҕайыр-садаҕа дҟметкендей жаутаҗдап ҕарайтын. Онымен ҟҗгімелесуге, кҡҗіл 

кҡтеруге, ҕонаҕҕа баруға, жай ҟншейін ҕатар отыруға мҙмкін болмай ҕалған-ды» [4, 66 б.] деген 

сҟтте ҕалыптасҕан ҕқндылыҕты жоғалтудыҗ трагедиясын айҕындау тқр. 

          Ҡнердіҗ, ҡнер адамыныҗ ізденістеріне, шығармашылыҕ ҕиялдарына, ерік-жігерлеріне ҕолдау 

кҡрсетудіҗ орнына кейде оларды жер етіп, базардағы саудагердіҗ бір кҙнгі тапҕанын бір ай жҙріп 

таба алмайтын шындыҕҕа жеткізген тқстар болған. Ҕаламгер ҕалыптасҕан ахуалда адам рухыныҗ аяҕ 

астынан, тез арада, кҡпке шыдамай морт сынуына себеп іздейді. Актер жігіт образ сомдау ҙшін 

ҕолданған тҟсілдерін ҡзініҗ кҙнделікті ҡмірінде ҕолданып кҙн кҡрістіҗ ойынында жҙр. Бала-жар, дос-

жаран деген жаҕын адамдарыныҗ кҙні ертеҗ бқл тірлігіне ҕалай ҕарайтыны туралы кҡп толғанған 

жоҕ, оны бағыттайтын рухани орта, хал, адамдар болмай ҕалды. 

         Ҟҗгімеде шындыҕ мен мінезді айҕындайтын белгі – адам жқлдызы. Жазушыға осы бір 

трагедиялыҕ шындыҕды баяндаған келіншектіҗ де, актер жігіттіҗ де жқлдызы Бикеш болатын. 

Жқлдыз дегенде адам санасына аспан, биіктік деген қғымдар келеді. Ендеше кез келген адам биіктікті 

аҗсайды, соған ҕол жеткізуді маҕсат етеді. Жқлдызды ешкім де жерден іздемейді, оны тек биіктен 

кҡреміз. Белгілі бір маҕсатҕа жеткен, баҕытын тапҕан адамныҗ жқлдызы жарҕырады деп ойлаймыз. 

Ҟҗгімеде ҙш кейіпкерге де ортаҕ белгі ҙшеуініҗ де жқлдызы – Бикеш. Біраҕ ҡмір жолдарында, ҡз 

жқлдыздарын табуда ҙшеуініҗ жолы ҟр тҙрлі. Бірі – жазушы, бірі – тағдыр талҕысына тҙскен ҟйел, 

ҙшіншісі – ҕайыршы болып кеткен жас актер. Жазушы айҕындаушы шындыҕ арҕылы адам ҡз 

тағдырын ҡзі жасайды, ҟркімніҗ ҡмір жолында кездесетін ҕиыншылыҕ оныҗ тағдырындағы сын 

деген мҟселе кҡтерген.  

          Ҕ.Жиенбайдыҗ «Бизнесмен Ҕқлшараптыҗ Ҕожанасырмен ҕоштасуы», Д.Ҟшімхановтыҗ 

«Аҕҕабаныҗ толҕыны», Д.Рамазанныҗ «Жан тҟсілім», Т. Ахметжанныҗ «Тҡрт ҕанден» ҟҗгімелерінде 

шындыҕдыҗ ортаҕтығы байҕалғанымен, характерлер дараланған. Бқл шығармаларда Нқрлыбек, 

Ҕқлшарап, Айдарбек бейнелері ҙшін ҡмірдіҗ бар мҟні, тіршіліктіҗ тірегі аҕша екені бірден 

байҕалады. 

          Ҕорыта айтҕанда, шындыҕ мен характер арасындағы байланыстыҗ ҟдеби ҙдеріс туралы 

тқраҕты аҕпарат кҡзі, пҟрменді дерек ҕоры екендігіне мҟн беретін кез жетті демекпіз. 

Ҡткен ғасырдағы ҕазаҕ прозасындағы шындыҕ мен характердіҗ байланысы сан-салалы болды. 

Шындыҕты бейнелеп, оныҗ ҕыр-сырын ашатын характер таҗдау ҕаламгердіҗ еншісінде десек те, 

оларды ҙйлестіру, сҟйкестендіру немесе ҕайшылыҕта, шиеленісте кҡрсетуге сыртҕы факторлардыҗ 

ҟсері болатыны жасырын емес.  

Ҟдеби туындыдағы кҡркем бейне мен шындыҕдыҗ ҡзгеруі психологиялыҕ ахуалдыҗ 

толҕымалы, ҡзгермелі, ауыспалы ҕасиеттеріне, ішкі жҟне сыртҕы  дҙниеніҗ арпалыстарына, сананыҗ 

сапырылысуына, ҡмірдіҗ мҟні мен мағынасы туралы толғаныстарға, тқлғаныҗ «менініҗ» 

ҕқбылыстарына тҟуелді екені дҟйектелді.  
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Резюме. В статье рассказывается о духовно нравственных качествах в словах назидания Абая 

Кунанбаева. В произведениях Абая рассказывается о возможностях развития человеческого сознания. 

Summary. The articled scribes the spiritual and moral qualities of Abay Kunanbayev in the word 

sofedification. Abay's works tell about the possibilities of developing human consciousness. 

 

Табиғи ҟлемді жасанды дҙниеден бҡліп тқратын ҕазіргі ҕоғамда, рухани кҡзҕарас жҟне 

адамгершілікке бет бқру ҕажет. "Рух", руханилыҕ" деген сҡздер жиі Ҕқдайға діни сенімніҗ, 

физикалыҕ ҡлімнен кейін ҡмірдіҗ кҡрінісі ретінде ҕабылданады. Біраҕ "руханилыҕ" -дінніҗ шығу тегі 

емес, этикалыҕ-философиялыҕ ой тарихындағы орталыҕ категориялардыҗ бірі. Ҟрине, адам рух жҟне 

оныҗ шынайы жағдайы-рухани, бқл ҡткен жҟне ҕазіргі барлыҕ қлы ойшылдар атап ҡтті. Рухтыҗ 

ерекшелігі табиғат заҗдылыҕтарыныҗ кҡрінісі ғана емес, сондай-аҕ аяҕталған мҟндік модельдерді, 

нормаларды, ҕағидаларды ҕалыптастыруға қмтылу болып табылады. Біздіҗ ішкі рухани ҟлеміміз 

ҕолда бар болмысты еҗсеруге, оны ізгілік, махаббат, аҕиҕат ҕқндылыҕтары негізінде ҕайта ҕқруға 

қмтылады. Руханиятсыз адам ҕызметі мҙлдем жоҕ.  "Руханилыҕ, сайып келгенде, мағыналыҕ 

космогонияға, жеке тқлғаныҗ адамгершілік Заҗымен ҟлем бейнесін біріктіруге ҟкеледі.Адамныҗ 

рухани жҟне тіршілігініҗ байланысы басҕа да тереҗ аспектіден тқрады. Оныҗ мҟні-рухани 

ҕқбылыстар, руханилыҕ адамныҗ ҙлкен билігіне ие, олар бҙкіл ҡмір сҙруге ҕатысты императив 

ретінде ҟрекет етеді[1,450б.]. Абайдыҗ рухани жолы кҡптеген тҟжірибемен ҕатар ащы ҡмірге де толы 

болды. Абай Семей ҕаласындағы Ахмет Риза татар медресесінде алған білімдерін ол ҟрҕашан 

қстанған ҡмірлік позициясын аныҕтап берді.Абай Ҕқнанбаев ҕазаҕ руханиятыныҗ дамуы бқрынғы 

ҕалыпта дами алмайтынын тереҗ тҙсінген. Егер бқрын ол ҕазаҕ халҕыныҗ ҡткеніне кҡз жҙгіртсе, 

онда Абай проблеманыҗ ҡзін тҙбегейлі ҡзгертті-ол ҕазаҕ халҕыныҗ ағымдағы жҟне алдағы Тарих 

ағымындағы орнын қғыну міндетін ҕойды.Ол аҕын ретінде бастағандыҕтан, бқл бҙкіл ҕазаҕ рухани 

ҟлемініҗ негізі болып табылатын ҕазаҕ кҡркем ҟлемініҗ іргелі реформаларына ҕатысты болды. Біраҕ, 

кҡркем сҡздіҗ ҕазаҕтардыҗ ҡзін-ҡзі тануында ҕандай ерекше орын алатынын, ҡзініҗ принциптік 

шекарасы бар екенін тҙсіне отырып, ол ҡзініҗ поэтикалыҕ шығармашылығыныҗ шеҗберінен тыс 

адымдады.Абай ҡз халҕыныҗ ойшылы болды. Ҕазаҕ халҕыныҗ ҟлемдік мҟдениеттегі орны мен 

адамзат халыҕтарыныҗ арасындағы болашағы Абай ҕазаҕ ҕоғамыныҗ ҕазіргі заман талабына сай 

артта ҕалуыныҗ бірҕатар іргелі себептерініҗ ашылуына алып келді. Ол ҡзініҗ шығармашылығында 

Шығыс пен батыстыҗ ойшылдарына ҕарады. Бқл жерде оныҗ заманына ҕарай ҕалыптасҕан наҕты 

тарих кҡрінісініҗ барлыҕ ауҕымдылығы ҟсер етті [2, 286б.]. Абай ҡмір бойы шындыҕты іздеді, біраҕ 

шындыҕ процесс бар.  Осы себепті олар ешҕашан барлыҕ істелінген сезім меҗгермеді. Сондыҕтан 

оныҗ ҡмірі-рухани даму, Мҟҗгілік іздеу, жан-дҙниеніҗ ҕауырт жқмысы.Абай ҡзініҗ 

шығармашылығымен туған халҕын ҟлемдік ҡркениеттіҗ байлыҕтарына ҕосып, оған ҕазаҕ этносыныҗ 

ҙздік рухани ҕқндылыҕтарын енгізді.  

Ойшыл-ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ оянуына, олардыҗ ҟлеуметтік-саяси жҟне философиялыҕ-

этикалыҕ ойыныҗ дамуына, ғылым тілінде "ҕоғамдыҕ сана" тҙсінігімен белгіленеді. "Ҕара сҡздерін" 

("Ҕара сҡздерін") оҕып, он жыл бойы Абай шығармаларыныҗ шыҗына айналған. «Ҕара сҡз» деген 

атпен 45 сҡз, Мқҕият кҡркем, стилистикалыҕ ҡҗделген проза тҙрінде берілген шағын аяҕталған 

фрагменттер біріктірілген. Бқл оҕырманға тікелей ҙндеу, ашыҕ ҟҗгіме-ҟҗгімелесу, бқл "суыҕ 

баҕылаулардыҗ аҕыл-ойы мен жанкешті жҙректері", бқл халыҕ тағдырыныҗ аясында жеке адамныҗ 

ҡмір философиясы. Абай "соҕыр сенімге" ҕарсы ҕоя отырып, саналы сенім деп аталатын ағартылған 

Ислам уаҕытыныҗ ағымымен қштасҕан, ҡткенніҗ еҗ жаҕсы дҟстҙрлерін, ата-бабалар рухын жаҗғырту 

сияҕты басҕа жолдарды кҡрмейді. Ҟрине, мқныҗ барлығы асыл жҟне таза "жҙрекпен" бағытталатын 

аҕыл-ойдыҗ мҟдениетімен байланысты, дейді Абай.  Ол тек мансап ҕқралы ретінде білімді тар 

пайымдау тҙсінігіне ҕарсы барынша ҕорғайды. Абай халыҕтыҗ ағартушылыҕ жҟне дҟстҙрлеріне шын 



80 

 

мҟнінде тек ҡзініҗ жеке мҙддесіне жаратушы адамдарға ҕарсы шығуға тырысады. Олар халыҕҕа 

жалған ҕқндылыҕтарды, батылдыҕпен ептілікті, ҕулыҕпен ҕасиетті, байлыҕпен абыройды, 

ырымшылдыҕпен беделге бҡлейді. 

"Ҕара сҡз" деген негізгі сезім-бқл халыҕтыҗ негізгі бҡлігініҗ дамымағандығына байланысты 

ауырсыну жҟне ҙміт, тарихпен жинаҕталған сана мен ішкі потенциалға деген сенім.Олар тереҗ 

философиялыҕ сипатҕа ие, жҙрек тереҗіне енеді, ол ҡзініҗ айҕындылығы мен татымалығымен таҗ 

ҕалдырады, ол айыптайды жҟне тҟрбиелейді. Ҡз ҡткірлігін заҕымдайтын сҡздер саған тыныштыҕ 

бермейді жҟне бҟрі аныҕ жҟне оҗай болады. Жҟне сен жаман сҡйлеуді жалғастыру немесе бқрылыс 

сҡздерді айту екіталай. Бқл жерде Абай Ҕқнанбаевтыҗ жан-тҟнін кездестіруге мҟжбҙрлейтін кҙші 

бар.Абай Ҕқнанбаев ҕқбылыстарды, табиғат пен ҕоғам ҕқпияларын, ҕоршаған ортаны тереҗ танып 

білу ҕажеттілігі туралы айтады.  "Ҕара сҡздер" - ҡмір заҗын білетін даналыҕтыҗ сҡзі.  Ойшылдыҗ 

басты бағыты прогрессивті дамыған ҕоғамға қмтылу болды, онда адамдар ҕоғамныҗ материалдыҕ 

жҟне рухани ҕқндылыҕтарына ҕол жеткізе алатын "аҕыл-ой, ғылым, ерік" туралы айтады. 

Ағартушыныҗ халыҕ массасыныҗ шығармашылыҕ кҙштеріне деген сенімі, ҕоғамдыҕ прогреске деген 

ҙміті егіншілік, ҕолҡнер жҟне сауда сияҕты экономика салаларыныҗ дамуымен, ҕоғамныҗ ҡндірістік 

Кҙшін ынталандырумен байланысты. Абай Ҕқнанбаевтыҗ шығармашылығында болашаҕта ҕоғамныҗ 

ҕарама-ҕайшылыҕтарын аҕылға ҕонымды шешу ҙшін қтымды қсыныстар айтылған.Абайдыҗ 

педагогикалыҕ жҙйесінде адамгершілік ҙлгісі мен тілдеріне ерекше мҟн беріледі. Ана тілі арҕылы 

алғаш рет ҟлемге терезе ашылады. Енді кҡзҕарас, жалпы адамгершілікке міндеттейді, басҕа халыҕтар 

тілдерін ҙйренуге бағыттайды» [3, 158б.]. "Аҕыл-ой, ғылым, ҕайрат" адамныҗ ҙйлесімді дамуыныҗ 

бірлігінде тқрған адам Абай бойынша кемелді адам.  Ҡзіне ашпаған жҟне ҟлемніҗ кҡрінетін жҟне 

кҡрінбейтін ҕқпияларын тҙсіндірмеген адам адам бола алмайды.  Мқндай адамныҗ жан дҙниесініҗ 

болмысы басҕа қлттыҗ болмысынан еш айырмашылығы жоҕ. Ҡйткені, бастапҕыда Ҕқдай адамды 

жануардан айырды.  Неге есейген біз балалыҕ шаҕта тамаҕ пен қйҕы туралы қмытуға мҟжбҙр еткен 

ҕызығушылыҕҕа ҕанағаттанбаймыз, жҟне білім іздеген адамдардыҗ жолын таҗдамаймыз?  Абайдыҗ 

бқл мҟселелері ХХ ғасырдыҗ басындағы Орталыҕ Азияныҗ кеҗ аумағындағы болашаҕ ҕазаҕ 

реформаторларыныҗ ағартушылыҕ ҕызметініҗ негізіне айналды [4, 61б.]. Абай Ҕқнанбаевтыҗ 

шығармашылыҕ мқрасы ҡлеҗдерден, поэмалардан, философиялыҕ прозадан, аудармалардан жҟне ҟн 

ҟуендерінен тқрады. Абай ҕазаҕ ҟдебиетіндегі сыни реализмніҗ негізін ҕалаушы, сондыҕтан да 

аҕынныҗ негізгі азаматтыҕ парызы – "шындыҕты жырлау" деп санаған.Абай Ҕқнанбаевтыҗ 

философиялыҕ кҡзҕарастары тек бір ел, бір мҟдениет, бір халыҕ аясында ҕарастырылмайды. Абай 

тқраҕты, ол уаҕыттан тыс. Оныҗ кҡзҕарастары жалпы ҟлемдік сипатҕа ие, осыдан бір ғасыр бқрын ол 

ағарту, еҗбек, халыҕтыҗ рухани бірлігі сияҕты жалпыадамзаттыҕ идеалдарға ой салды. Абай 

Ҕқнанбаевтыҗ шығармашылығы бірнеше мҟдениеттіҗ синтезі: дҟстҙрлі қлттыҕ мҟдениет, орыс жҟне 

батысеуропалыҕ. Осы мҟдениеттердіҗ кҡмегімен философ ҟлемді оныҗ бірлігі мен ҟралуандығында 

тҙсінуге тырысты. 

"Алаш" басшылары Абайды ҕазаҕ қлтыныҗ бірегейлігі мен ҕайта ҡрлеуініҗ символы ретінде 

ҕабылдады.  А.Бҡкейханов Абай Ҕқнанбаевтыҗ алғашҕы ҡмірбаяндарыныҗ бірі болды.  

А.Бҡкейхановтыҗ пікірінше, Абай Ҕқнанбаев ҡз халҕы ҙшін кҡп нҟрсе жасады. Ҕазаҕ прогрессшілері 

мен ыҕпалды тқлғаларында ол ҕқрметке ие болды. Ҟ. Бҡкейхановтыҗ пікірінше, белгілі аҕын ҡз 

қлдарын ағартуда елеулі соманы ҕаржыландыратын алғашҕы ҕазаҕ ҕайраткерлерініҗ бірі болды. 

Шығармашылыҕтыҗ гҙлденуі.Ҕқнанбаева ҕазаҕ зиялыларыныҗ тайпалары ҕалыптасҕан дҟуірге 

келді,ол ҡз ҕатарында лайыҕты орын алды. Абай шығармашылығын талдай келе, Ҟлихан Бҡкейханов 

ҡзініҗ маҕаласыныҗ ҕорытынды бҡлімінде былай деп атап ҡтті: "орыс мектептеріндегі оҕушыларға 

ҕырғыз балаларына ҕаскҡйлікке ҕырғыз балаларыныҗ пара, жазушы, жасырын адвокат, полиция 

шенеунігі болуға қмтылысын қра отырып, оларға Толстой, Щедрин оҕуға қсыныс жасайды жҟне олар 

сияҕты болуға қмтылады" [5, 207б.].Дала оныҗ туындысы мен дана шешімдерімен толысты.   

Абай ҡмірі мен шығармашылығы тереҗ адамгершілік мағынаға толы. Халыҕ тҟрбиесі 

тқрғысынан оныҗ шығармаларыныҗ маҗызы ерекше ҕқнды. Олардыҗ ҕарсыластарына берген ҕатал 

есеп ҕызыҕты. Абай ҡз дҟуіріндегі ҕазаҕтарға тҟн ҕқндылыҕтар мен бағдарлар туралы шын мҟнісінде 

айтады: басҕалардан артыҕшылыҕ туралы жалған ҡзін-ҡзі тану, жалҕаулыҕ,индивидуализм жҟне 

топтастыҕ, қсаҕ-тҙйек, тіскілік жҟне аҕымаҕ кҙлкі, ар-ождан, жоғары талпыныстыҗ жоғалуы,келісім 

мен бірліктіҗ жоҕтығы, соғыстарға, зқлымдыҕҕа жҟне алаяҕтарға ҕқрмет секілід істерді сынайды. 

Халыҕтыҗ ҕоғамдыҕ прогресініҗ артта ҕалуы мен аяҕталмауына негізделген ҟлеуметтік ҕарым-

ҕатынастардағы шиеленіске толған адам аҕаулары Абай сыныныҗ "ҕара сҡздерінде" жҟне басҕа да 

кҡптеген шығармаларда маҗызды объектісі болып табылды.Мҟдени мқраны саҕтау-тҟуелсіз 

мемлекеттіҗ табиғи функциясы.Екіншіден, біз адамдар біздіҗ мемлекетіміздіҗ басты субъектісі болып 
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табылатындыҕтан, ол ҟрбір адамныҗ ішкі дамуына тиісті ҕамҕорлыҕ жасау. Сонымен ҕатар, мҟдени 

мқраны саҕтау мен игеру мқнда тқратын барлыҕ этностардыҗ ҡзіндік санасын нығайтудыҗ маҗызды 

элементі болып табылады, олардыҗ толыҕҕанды ҡзара – этносаралыҕ, мҟдениетаралыҕ, 

конфессияаралыҕ ҡзара іс-ҕимылыныҗ негізі болып табылады.  Ал бқл ҡз кезегінде Ҕазаҕстанныҗ 

ішкі тқраҕтылығы мен ҕауіпсіздігініҗ кепілі.  Осылайша, мҟдени жҟне философиялыҕ мқраны 

белсенді игеру қлттыҕ сана-сезімніҗ ҡсу динамикасыныҗ, халыҕтыҗ қлттыҕ бірегейлігін нығайтудыҗ 

маҗызды ҕқралы болып табылады [6,34б.]. Ҕазаҕ халҕыныҗ прогрессивті мҟдениеті тарихында, Ҕазаҕ 

ағарту тарихындағы қлы ойшыл, философ, ағартушы, аҕын, композитор, ҕазаҕ жазба ҟдебиеті мен 

Ҕазаҕ ҟдеби тілініҗ негізін ҕалаушы Абай Ҕқнанбаевтыҗ рҡлі зор. Ҟлем Абайдыҗ ҡлшеусіз 

талантыныҗ, ойыныҗ тереҗдігініҗ, халыҕҕа деген жанашырлығыныҗ арҕасында білді. 
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РОЗА МҚҔАНОВАНЫҖ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

КУЛЬМАГАНБЕТОВА С.Т., АМИРОВА С.Р. 

Талапкер ауылыныҗ жалпы орта білім беретін мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімдері, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Аҕмола облысы, Целиноград ауданы 

 

          Резюме. В статье представлен психологический анализ внутреннего духовного мира героев 

произведений Р.Мукановой. Изучены особенности национального самосознания в рассказах 

писателя. 

Summary. The article presents a psychological analysis of the inner spiritual world of the heroes of R. 

Mukanova's works. The peculiarities of national identity in the writer's stories are studied. 

 

Ҕоғам дамыған сайын адамныҗ да рухани болмысы, санасы ҡзгеріске тҙседі. Бқл-заҗды 

ҕқбылыс. Адамдар, қлттыҕты айтпағанныҗ ҡзінде, жаҗа ҕоғамдыҕ, рухани ҕқндылыҕтарды 

іздейді.  Адам ҡзініҗ ҡмірініҗ мҟніне, уаҕыт пен кеҗістік секілді мҟҗгілік қғымдардыҗ астарына 

ҕарапайым ҡмір ҕқбылыстары арҕылы ҙҗіледі. Ал ҕазіргі ҟдеби процесте  «ҕазіргі ҕазаҕ 

жазушыларына осы заманғы ҟдебиеттіҗ жағдайына сҟйкес уаҕыт ҕойып отырған ҙлкен міндеттіҗ бірі 

– «адам жаныныҗ диалектикасын ашу». Дҟлірек айтҕанда, кейіпкердіҗ ішкі рухани ҟлеміне ҙҗілу, 

жан сарайына психологиялыҕ талдау жасау саласында тереҗ толғану, тынбай іздену керек болып 

отыр» [1, 142б.]. Зерделей ҕарасаҕ: «кҡркемдік ҟдіс-мазмқн, психологиялыҕ талдау-пішін. 

Психологиялыҕ талдаудыҗ тағы бір кҡркемдік мҟні мынада деп ойлаймыз, атап айтҕанда «ол-жазушы 

ҙшін толыҕҕанды образ, ҡміршеҗ тқлға жасаудағы бірден бір ҕолайлы да, оҗтайлы тҟсіл». Расында, 

образ, характер жоҕ жерде кҡркем шығарма рухы тҙгілі оныҗ елесі де жоҕ екені мҟлім. 

Ҕазіргі ҕазаҕ прозасында ҕарымды ҕаламымен ерекшеленіп, қлттыҕ рух, шығармашылыҕ 

зертхана, ҕаламгердіҗ кҡркемдік ҟлемі туралы ҡзекті таҕырыптарды шығармаларына арҕау етіп 

жҙрген жазушы Р.Мқҕанова бір сқхбатында:«–Кейіпкерлеріҗіз  тым еркін. Бқғауға кҡнбейтін, 

ешҕандай сенім мен ҕағиданыҗ ҕқлы емес. «Тқтҕын», «Патша ҕатын У», «Мқҕағали», «Ҕқбыжыҕ» 

сияҕты ҟҗгімелеріҗізде «менніҗ» тым биіктеп кеткендігі байҕалады. Кейіпкер ҡзіне тым  сенімді. 

Тіпті, оҕырмандағы еркіндікке ҕол сқғады» – деген сауалға  тҡмендегідей жауап ҕайырады. « –

Кейіпкерлерім ҟуелі меніҗ талғамымнан шығу керек.  Егер мендегі суреткерлік талғам кейіпкерді 

қнатса, оған міндетті тҙрде жан бітеді, тағдыр сыйланады. Ҡзім бар ынтаммен бас иіп, таҗдап алған 

кейіпкерімді неге оҕырманныҗ тобығына тастай салуым керек. Бҟлкім, олардыҗ Сіз айтып 

отырғандай «мені» де кҙшті болар. Ҕызығы кейіпкерлерімніҗ  «меніҗ» жек кҡрмеймін, ол сол  «мені» 
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арҕылы Ҡзініҗ жағына ҡзгелерді шығарып алып, жаҕсы  кҡргізіп ҕояды. Сіз айтып отырған «аҕымаҕ, 

ҕатал, қлы ҟумесер, есерсоҕ» кейіпкерлерім жай ҕарабайыр, жеҗілтек, кҡпшілік ҟдебиетті мансқҕ 

еткен оҕырманнан бҡлектеу болса деп ойлағанмын. Ол жынды бола тқра аҕылдыларды 

менсінбейтінін ҕайтерсіз. Мҙмкін тосын кейіпкер, тосындау оҕырманын ҕалайтын болар. Кім 

білсін...» [2, 7б.].Бқдан байҕағанымыз ҟр суреткер ҡз шығармасындағы суреттеп отырған бейнесін 

ҕиялынан тудырып, талғамынан ҡткізіп, оған ҡзінше мінез, ҕимыл-ҟрекет беріп шығарманыҗ ҡҗ 

бойында жандандырады.  

Ал, Роза Мқҕанованыҗ  ҟҗгімелерініҗ дені ҟйел  психологизмі, адам ҡмірініҗ ҡзгеше 

ҕырлары  мен шығармашылығындағы  философиялыҕ  тҙйіндерді шешуге тырысады. Сондай 

ҟҗгімесініҗ бірі ҟйел  тағдырына, психологиялыҕ сезімге толы  «Кҙнҟ» ҟҗгімесі.  Оҕиға тҙнде 

болады. Оҕиғаныҗ басы-ҕасында ҙш адам–бала туған Гҙлбарам, баланы ҡлтірген тоҕал, куҟ болған 

Аҕ Баян. Осы тқста автор табиғаттыҗ суретін ерекше етіп суреттеген: «Сескеніп, дірілдеп таҗ 

кҡтерілді. Сол кҙнгі бозамыҕ таҗ ҕандай паҗ еді. Жерде тқрған ҙш мҙсҟпірге сқҕтанып, кҙнҟсін 

мойнына салып, ҙшеуініҗ де ҕқлын дауысын шырҕыратып сазайын бермек» [3, 50б.]. Аҕ Баян-елге 

байлығымен аты ҟйгілі Ҟбілҕасымныҗ келіні. Ҕайын сіҗілісі Гҙлбарам оҗ босағада отырып жҙкті 

болады да тҙн ішінде баласын ҡлтіруге келіседі, ел-жқрттыҗ табасынан, байдыҗ ҕаҝарынан ҕорыҕҕан 

тоҕал «бетімізге шіркеу, сҙйегімізге таҗба болмасын» деп, дҙниеге келген сҟбидіҗ аузына тотияиын 

ҕқйып ҡлтіреді. 

Сол тҙнгі кҙнҟсі елу жыл бойы Аҕ Баянныҗ жанын жаныштап, еҗсесін кҡтертпейді, ҡйткені 

жазыҕсыз сҟбидіҗ ҡмірін ҕию-кҙнҟлардыҗ еҗ ауыры. Кҙнҟсі кемпірдіҗ санасын сарсаҗ етіп, екі 

кҡзініҗ жасын ҕқрғатпайды. Бҙкіл ғқмыры жылаумен ҡтеді. Автор ҟҗгімеде ҕандыҕол тоҕалдыҗ ішкі 

дҙниесіне тереҗдемейді, істеген ҟрекеттерін суреттей отырып, сқрҕиялығын айшыҕтайды. Ал 

Гҙлбарам мен Аҕ Баян жаныныҗ жанышталуын суреттейді. Гҙлбарам болса, ҡмір баҕи баласыз тқл, 

баҕытсыз ғқмыр кешеді. Аҕ Баян да кҙнҟсі ҙшін Алладан кешірім сқрап, елу жыл ғқмыры жылаумен 

ҡтеді. Пҟк сҟбидіҗ киесі қрған екі мҙсҟпірдіҗ ҡмірінде мҟн-мағына жоҕ. Жастыҕпен, албырттыҕпен, 

балалыҕпен жасалған кҙнҟсі арада елу жыл ҡтіп, ел жаҗарып кетсе де, ағарып атҕан таҗ есіне сол 

тҙнді  салып, бетіне басады. 

Ҟҗгімеде Таҗ мен Тҙнніҗ ғқмыр бойғы «итжығыс кҙресі»-жаҕсылыҕ пен жамандыҕтыҗ 

бітіспес айҕасындай кҡрініс береді.  Аҕиҕатында, маҕпал тҙнніҗ де ҡз сқлулығы бар. Біраҕ ҟҗгімедегі 

Тҙн-жазыҕсыз сҟбидіҗ ҡлімімен, ҟйелдердіҗ кҙнҟсімен астасып жатҕандыҕтан да, ауыр 

кҙнҟҝарлыҕтыҗ куҟсі ҟрі белгісі. Гҙлбарам мен Аҕ Баянныҗ тіршілігі сол тҙндей ҕара тҙнекке 

айналған. Біздіҗ санамызда тҙн-ҕараҗғы, ҕара тҙнек, ҕапас, ҕара істіҗ мекені. Ҕап-ҕараҗғы тҙн–ауыр 

кҙнҟ, адам ҡмірін ҕию, адам ҡлтіру-кҙнҟніҗ кҙнҟсі. Ҡз кҙнҟсін сол ҕараҗғы ҕапаста қстап азаптан сҟл 

де болса ҕқтылғысы келеді. Таҗ атса азапты кҙн ҕайта басталардай. Кемпірдіҗ кҙнҟсін жеҗілдетер-

тҙн. Тҙн-азап, кҙнҟ, таҗ-таза, бейкҙнҟ. Біздіҗше, автор сҟбиді тікелей ҡлтіруші тоҕалдыҗ ішкі жан 

сарайын ашуға саналы тҙрде бармаған. Ол сҟбидіҗ ауызына тотияйынды шімірікпестен ҕқя салады. 

Ҕылмысты ойланбастан-аҕ, ҕайғы шекпей-аҕ жасайды. Ондай адамныҗ жан азабына тҙсуі екіталай. 

Тоҕалдыҗ жауыздығы оныҗ сҡздерінен кҡрінеді. Сҟби ҡлімін жалған ар-қятпен бҙркемелеген тоҕал 

ҙшін кие, обал қғымдары жат. Ендеше тоҕалдан басҕаны кҙту мҙмкін емес.Албырт жастыҕтыҗ 

жетегіндегі Гҙлбарам сҟбидіҗ ҡліміне келіссе де, Аҕ Баян бқл шешімге шошына ҕарап, екі ҕолын 

кезек сермеп, не айтып, не ҕойғанын білмей,есі ауысҕан кҙйге тҙседі. Тоҕал оныҗ есін жиғызбай, 

ойлануға да мқршасын келтірмей ҟп-сҟтте ҕылмыстыҗ ізін жасырып ҙлгереді. Бҟрі ҕысҕа уаҕыттыҗ 

ішінде ҡтеді. Ғқмыр бойы аҕталумен келген Аҕ Баян тек Алладан ғана раҕымшылыҕ кҙтеді. Адамныҗ 

ҡз кҙнҟсін мойындауы оны жан азабынан ҕқтҕарады, жанын тазартады деп жатады білетіндер. 

Ҟсіресе іштей шеккен ҕайғыныҗ уы басылмай, жаны дертке қласып, анасынан бір ілтипат іздеп 

келген еді тҙн жамылып. Сол тҙн дірілдеп-ҕалшылдап отырып: «Апа-ау, меніҗ жазам ауыр. Мені бар 

ғой, Ҕқдай оҗдырмайды енді», - деген. 

- Тек! Онысы несі, не болды тағы О, Ҕқдай, деп аҗҕау шешесі ошаҕ басын шыр айналып шоҕ 

басҕандай аяҕ асты жынды болып ҕалмап па еді. Кҙнҟсін жан анасына ғана жыр етіп айтып, аҕталмаҕ 

еді бқл сонда. 

- Ойбай, жаман, ҕар. He дейді мынау? He дейді мына сорлы. Ҡлтірген кім? Егер ҡлтірген сен 

болсаҗ, жарымассыҗ жалғанда. Адам ҡлтіргеннен ауыр кҙнҟ жоҕ...АДАМ ҠЛТІРГЕННЕН АУЫР 

КҘНҞ ЖОҔ...[3,52б.]. Аҕ Баянныҗ да, Гҙлбарамныҗ да баҕытсыз мҙсҟпірлерге айналуы-жазыҕсыз 

сҟби киесініҗ қрғаны емес пе?!  Мқнда таҗ-болашаҕтыҗ жаршысы, тоҕал-мейірімсіздіктіҗ, 

ҕатыгездіктіҗ белгісі, ал тҙн–ҕылмыс пен кҙнҟніҗ символы іспетті. Енді кҙнҟлілер жазаларын алды 

ма? Иҟ, Аҕ Баян тікелей жасамаған, алайда куҟсі болған тҙн, содан бері елу жыл ҡтті, елу жыл бойы 

жайраҗдап бір кҙлмепті. Мқнда ҟйел затыныҗ бала ҙшін туған болуы шарт емес екендігі, ана ҙшін 
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балаға деген махаббат пен мейірімділіктіҗ орны бҡлек деген ойға жетелейді.  Ал, Гҙлбарам: «Ҡзі 

сҙйіп ҕосылған сол жігітпен тқрмыс ҕқрғанымен, бейшара ҡмір баҕи тқл болып ҡтті. «Бір шикі ҡкпе 

бқйырмады-ау маған, Аҕ жеҗеше. Мендей кҙнҟҝарға бала бітпес»,–деп зарлап ҡтті жалғаннан». Ҕазаҕ 

ҕызыныҗ ҕырыҕ ҙйден тыйым бқзып шыҕҕан «жетімдікті, жесірлікті, сҟби ҡлімін жалау еткен, 

жаҗашылдыҕты» таҗ ҡзіне жат кҡрді. Адам баласына керегі тек байлыҕ пен атаҕ емес, ҕалыптасҕан 

салт, сана мен дҟстҙр, рухани ҕқндылыҕтар мен ізгілік, парасат бар жерде адам –АДАМ екендігін 

пайымдауға болады. 

Міне  тҙн – кҙнҟ, таҗ – аҕталу.  Ананыҗ аналыҕ сезімініҗ елу жыл ҡтсе де сол кҙнҟсініҗ 

алдында аҕталуы, бала ананыҗ бауыр еті деп бекер айтпаған дана халҕымыз.  Ҕазаҕтыҗ даналығыныҗ 

тағы бір дҟлелі адам ағзасыныҗ барлыҕ функциясын сонау медицина дамымай тқрғанда аҕ біліп 

ҕойғандығы нағыз кҡрегендіктіҗ белгісі. Бірге туған апкеміз не ағамызды   «бауыр» дейміз, барлыҕ 

дене ҕқрылысыныҗ ішінде бауырды ауыстыру мен емдеудіҗ техникасы дамыған заманныҗ ҡзінде емі 

табылмайды. Яғни бауыр деген ол сеніҗ ажырамас бір бҡлшегіҗ.    Сол себепті де бала- бауыр 

етіҗ.  Ал бала ҡлтіріп кҙнҟ жасаудан ауыр ештеҗе жоҕ екеніне кҡз жеткізеді. 

«Ҕқдірет-кие» атты тарихи ҟҗгімесін жазар алдында, Шыҗғысхан  жайлы тарихи деректерді ала 

отырып, Шыҗғысхан мен інісі Хасар  кейіпкерініҗ егжей-тегжейіне дейін біліп, оҕиғаны жазар 

алдында ҡзіндік ҕолтаҗбасы мен пайымына сҙйенеді.  Шыҗғыстыҗ ҟкесі-Есугей батыр. Оныҗ 

бірінші, ҟрі басты ҟйелі Оэлун.  Шыҗғыстыҗ ҕол астындағы Кҡкеш деген адам оныҗ билігіне 

таласады. Бқл дерек тарихта жазылған. Ал, Р.Мқҕанова осы сюжетті  ҡзіндік шеберлігімен тарихта 

болған Шыҗғыс хан мен ҟҗгімедегі кейіпкері екеуініҗ наҕты бейнесін ашуға тырысады.  Шыҗғысхан 

Кҡк тҟҗіріге ҕатты сенеді. Ҡйткені, ҡзіне дарыған аҕыл Кҡктен деп біледі.  Жалпы, тҙркі халыҕтары 

Кҡк тҟҗіріге табынған. Оған деген сенімі мен тҙсінігі ертеден  сонау Кҙлтегін тасынан да 

аҗғарылады. Автордыҗ кҡркемдік тҟсілініҗ бірі- шығармаларында культтік фразеологизмдер жиі 

қшырасады. «О, тҟҗірім»,   «Жасаған ием»,  «Ҕқдайға  кҙніне мыҗ да бір тҟубе ҕылушы 

едім»,  «Ҕқдай біледі»,  «Алладан кҙт». Ананыҗ балаға деген, баланыҗ бауырға деген, ал бауырдыҗ 

билікке деген сезімдері кҡрініс береді.  «О, тҟҗірім, азаптан ҕқтҕар, жҟрдем бер! Бауырымнан 

шыҕҕан ҡз балам бір-біріне дқшпан болып қстасса, заманымда не ҕасиет ҕалғаны. Онда ел анасы 

атанған Ҡлеҗ сорлыда не ҕадір бар. Tap ҕқрсағымды кеҗітіп, тас омырауымды иітіп, кеудеме басҕан 

ҕос сҟби ер жетіп, ел иесі атанғанда бір-бірімен неге бола, кімге бола жауыҕты? Жҙрегімді жарып 

шыҕҕан ҕос ҕқлын бқл кҙнде неғып суынып, теріс айналып, берекесі ҕашты? Жауға ҕатал болам деп, 

ҕатігез болып кеткен бе? Бір анадан туған ҕос батыр - Шыҗғыс пен Хасар ағайыншылығын қмытып, 

кҡздеріне ҕан толғанда, ҕайсысыҗа кінҟ артып, ҕайсысыҗды аҕтаймын» [3, 3б.]. Алайда ҟҗгіменіҗ 

басты таҕырыбы-АНА.  Аналыҕ  сезім.   Ҟҗгіме кейіпкері Ҡлеҗ шешеніҗ балаларына деген аналыҕ 

сезімі, ханныҗ да ҕараныҗ да анадан туғанына, ана алдында  Шыҗғыстай ҟлемді билеген ханныҗ  ҡзі 

де бас иетіндігі.  Біраҕ не ҙшін, неге бола ҡлім ҙкіміне Шыҗғыс ханныҗ бқйырғанын тҙсінбеген. 

Білетіні - ол ҕатал, ҡзі айтҕан жарлыҕтан ешҕашан да бас тартпайды. Басын аламын десе, бесіктегі 

сҟбидіҗ де ҕылшадай мойнын ҕия салатын. Ҡлім. Ҟсіресе Шыҗғыстыҗ ҕолынан бқйырған ҡлім, 

ҕасиетті, кқдірет жіберген, тҟҗірі сыйлаған ажал деп тҙсінетін. Ҕызғаныш пен ашудан  арыла алмаған 

хан ҡзініҗ  інісініҗ малын талатып,  жқртын  кҡшірткізеді.  Мқныҗ барлығы ханныҗ  кҡзіне толған 

ҕан еді.   Автор психологиялыҕ бейнелеудіҗ бір тҙрі. Тҙс кҡру тҟсілін  шебер пайдаланады.   Бқл 

тҟсіл   біздіҗ   ҟдебиетімізде   кейіпкердіҗ   ішкі   ҡмірін   беруде   жиі ҕолданылатын ҟрі берік 

дҟстҙрге енген кҡркемдік компонент. Оны жазушы жиі ҕолданбаса да еҗ онтайлы сҟттерде сҟтті 

пайдалана да біледі. «Тҙс кҡру тҟсілі - психологиялыҕ бейнелеудіҗ бір тҙрі. Бқл 

тҟсіл   біздіҗ   ҟдебиетімізде   кейіпкердіҗ   ішкі   ҡмірін   беруде   жиі ҕолданылатын ҟрі берік 

дҟстҙрге енген кҡркемдік компонент. Оны жазушы жиі ҕолданбаса да еҗ онтайлы сҟттерде сҟтті 

пайдалана да біледі.  Тегінде, тҙс кҡру  тҟсілін ҕолданған ҕаламгерлер екі маҕсатты мқрат 

тқтады.  Бірі–тҙстіҗ мазмқнын психологиялыҕ талдау  тқрғысынан интерпретациялағысы келсе, 

екіншілері –сюжеттік желіге арҕау болар тҙс кҡру эпизодын поэтикалыҕ ҕуаты мол ҟдеби ҕқрал 

ретінде ҕарастырады» [4,91б.].     «Шыҗғыс хан тқншығып жатыр екен, қйҕысынан шошып оянды. 

«Ойпыр-ай, -деді жалғыз ҡзі.  –Мен бір сқмдыҕ тҙс кҡрдім,-деді жан-жағына ҕарап. –Ҕқдірет-кие...  –

Ҕқдірет-кие...екен деймін.  Ҟміршім мені дҙниеге ҟкелген Ҡлеҗ-шешем екен деймін». Кҡздері 

шатынап, Шыҗғыс хан жаҗағы тҙсті тағы есіне алды.  Дағар жерге тҙсіп ҙлгермей аузы ағытылып 

келіп, ішінен бҡлшек-бҡлшек болып домалаған Ҡлеҗ-шешесініҗ бейнесін кҡреді. Кесілген басы, ҕол-

аяғы сатырлап бҡлек-бҡлек болып ҕқлап жатыр екен. Жаны бар шешесініҗ басын не дағарға ҕайта 

саларын, не жерден алмайын деп екіқдай кҙйде тқрғанда, жаҗағы шешесініҗ басы: «Кҡтер! Ал мына 

басты»,-деп ҟмір етеді.  –Бқл – Ҕқдіреттіҗ ісі. Оған сеніҗ ҟміріҗ жетпейді. Шыҗғыс балам. Кҡтер 

енді,  ҕара жерге тастай кҡрме» [3,13 б.],-дейді. 
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  Мына ҟлемді адамдардыҗ бір-біріне деген тартылыс сезімі бар. Ол ана мен 

бала  махаббаты.  Оныҗ  ҕқдіреттілігі ҟҗгімеде былай беріледі: «Шыҗғыс келе 

жатыр.  Анасыныҗ  аяғына бас қрып,  кешірім сқрамаҕ.  Рахымы тҙсіп,  кешірім етсе,  бқ  дҙниеде 

Ҡлеҗ-шешеніҗ алдынан кесе ҡтпейді деҗдер!» -деді. Осы сҡзді Шыҗғыс хан теріс ҕарап, иегі 

кемсеҗдеп, жанарына жас толып,  ҕатты босап айтты.  Бқл жолғы қлы жорыҕ бір ай кешігіп басталды 

[4, 13б.]. Ҟҗгімеде бҙкіл ҟлемді бағындырған  ҟміршініҗ ана алдында ҟмірші ғана  емес,  ана ҙшін ол 

оныҗ перзенті  болып ҕалатындығы  мен ҟйел-ананыҗ  Алла берген ҕқдіреті де кҡрінеді. 

Жетім мен жесір тағдырын шымырлата жазу арҕылы қлттыҗ да наласын, аласы мен ҕқласын, 

бір-біріне жаны ашымайтын ҕатыгездігін кҡрсетеді. Роза апайымыздыҗ ҡзініҗ: «Кҡргенімді айтып, 

бетіҗе таҗба ҕылсам, Уаҕыт – сеніҗ азғаныҗ. Наҕаҕ айтып кҙнҟға батсам – меніҗ азғаным», - дейтіні 

бар. Ол осы бағытта алып дала тҡсіндегі ҙлкен ҕайғы – ҕасірет понарамасын жасай бастаған. Оныҗ 

«Ҡзіҗ», «Мқҕағали», «Дҙние кезек», «Ҙркеккерім» атты ҟҗгімелерінде психологиялыҕ талдаулар 

дарынды тқлғалардыҗ тҡҗірегінде туындаған аҗыздарды шындыҕпен беттестіреді. «Мҟҗгілік бала 

бейне» атты ҟҗгімесі оҕырмандардыҗ жҙрегінен ойып тқрып орын алды. Жазушыны жаҗа ҕырынан 

танытты. «Сарыҕаншыҕ», «Кҙнҟ», «Сормаҗдай», «Монастырь» атты ҟҗгімелерінде баяндау, 

суреттеуге ҕарағанда сана ағымына ҕқратын ҕаламгер кейіпкерлерін іштей ҕатты пікірталасҕа 

тҙсіреді. Роза Мқҕанова шығармаларында қлттыҕ болмыс ерекшеліктерімен астасҕанда, ҟлеуметтік 

сипаты тіптен кҙшейе тҙседі. 
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Резюме. В статье подробно проанализированы художественные особенности произведений А. 

Кемелбаевой. В его произведениях рассматривается мастерство описания недостатков в современном 

обществе через героев. 

Summary. The article analyzes in detail the artistic features of the works of A. Kemelbaeva. His 

works consider the skill of describing shortcomings in modern society through heroes. 

 

Ҕазаҕ ҟдебиеттануында соҗғы жылдары арнайы таҕырыпҕа айналып, жиі-жиі ҟдеби пікірталас 

тудырып жҙрген ҕазіргі прозадағы ҕаламгер ҕыздар ҕолтаҗбасы ҕайта ҕқру кезеҗімен бірге келген 

жаҗа кҡркемдік кеҗістік пен уаҕыттыҗ лебін танытады. Бқрындағы да ҡмірдіҗ ҕқндылыҕтарына 

ҕатты кҡҗіл бҡлетін ҕыздар прозасы бҙгінде махаббат, отбасы, қлт пен қрпаҕ ҕамы, ҟке мен бала, ер 

мен ҟйел, ана мен бала, ҕыз бен жігіт, т.б сынды дҟстҙрлі таҕырыптардан биіктеп, олардыҗ мҟнін 

психологиялыҕ тқрғыдан тереҗдетіп, философиялыҕ мазмқнын арттырып, кейіпкерлерініҗ ішкі жан 

ҟлеміне, санадағы сапалыҕ ҡзгерістерге ҡзгеше ҡҗ беруге ҟуес. Ҕазіргі ҟдеби кеҗістікте кҡрініп 

жҙрген сан алуан бағыт пен таҕырып тҡҗірегінде талпыныс жасап жҙрген жас прозашылар кҟдімгі 

дҟстҙрлі кҡркем прозадан гҡрі мистикалыҕ сарындағы туындыларымен оҕырмандарын баурауға 

бейімделіпті. Айталыҕ, Роза Мқҕанова, Айгҙл Кемелбаева, Мҟдина Омарова, Лира Ҕоныс, Ділҟр 

Мамырбаева, Гҙлзат Шойбекова, Ҟсем Ҕозыбағарова, т.б сынды жастардыҗ осы жанрға жандары 
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жаҕын. Оҕушысыныҗ санасын сескендіріп, ҙнемі ҙрейде қстап отыруды саналы тҙрде таҗдаған 

туындыгерлердіҗ табысы мен тосын ерекшелігініҗ ҡзі де осы тқста жатҕандай.  

А.Кемелбаеваныҗ «Мқнара» романыныҗ «Бала бағушы» деген бҡліміндегі бас кейіпкердіҗ: 

«Асылы, мистикаға сенбейтін адамдар дҙниеде ештеҗеге де иланбас меҗіреу, надан жандар. Ҡмір 

расында адамзатҕа жқмбаҕ жасыра беруден жалыҕпайды, оныҗ шешуі жарыҕтыҗ арғы бетіндегі 

жарыҕта ғана» деген сҡзіне кейде дау да айта алмасыҗ аныҕ [1, 18-б.]. Шынында да табиғаттыҗ 

тылсым сырлары, жаратылыстыҗ жқмбаҕ ҕырлары кҡп-аҕ. Бала кезде ертегілер арҕылы естіп, санаға 

сіҗген ҙрейлі оҕиғалар, мистикалыҕ кейіпкерлер, жаратылыстыҗ сенбесіҗе ҕоймас ҕқпия 

жқмбаҕтары заманныҗ осындай бір ҡтпелі, ауыспалы шаҕтарында ҡріс алуы да ҟдебиет тарихынан 

таныс жҟйттер. Белгілі кезеҗ аралығындағы бос рухани кеҗістікті толтыруға, халыҕтыҗ рухани 

жҙдеуіне жол бермеуге  талпынған, мифологиялыҕ логикаға негізделген мистикалыҕ сарынды кие 

тқтҕан кҡркем шығармалар да осы тҟуелсіздік жылдары кҡптен кҡріне бастады. Бқған, бҟлкім батыс 

ҟдебиетініҗ де ҟсері мол болар.  

Дҟл ҕазіргі рухани ҕқндылыҕтар ҕадірі ҕқлдыраған заман бейнесін берерлік ҕатігездікті 

осындай эфсаналыҕ сипаттағы мораль кодекстері, ойлы дҙниеге опасыздыҕ танытҕандарға ой 

саларлыҕ оҕшау оҕиғалы, оғаштау ойлау жҙйелері, жаҗаша жазу стилдері бҙгінгі кҡркемдік 

танымдағы ҡзгеше ҡрнекті, тыҗ талпыныстарды танытады. Ҕазіргі прозадан біз кҡбіне ҡзіне де 

ҡміріне де, ҕоғамға да кҡҗілі толмайтын ҡздерін ҟлеуметтік ортадан шеттетілген, керексіз дҙниедей 

сезінетін кейіпкерлерге кез боламыз. Олардыҗ сораҕы сандыраҕҕа толы, ҕауіп-ҕатерге толы 

тағдырлары авторларыныҗ бҙгінгі ҡмірге деген кҡзҕарастарын танытады. Таптыҕ идеологияға тҟн, не 

жаҕсы не жаман болып бір жаҕты бейнеленетін кешегі прозадағыдай ҕахармандыҕ ҕасиет жоҕ десек 

те болады. Идеал деген жоҕ. Ҕаҝармансыз кейіпкерлердіҗ романдағы кҡрінісі жалпы ҕазіргі ҕоғамға 

тҟн кемшіліктерді ҡрнектейді. Осы ретте қлы жазушы Л.Н.Толстойдыҗ: «Кҡркем ҡнер дегеніміз 

суреткердіҗ ҡз жанына тереҗ ҙҗілу арҕылы кҡпке ортаҕ ҕқпия сырларды ашып, кҡрсетіп беретін 

микроскоп сияҕты» ,- деген сҡзін еске алсаҕ, ҕазіргі ҕазаҕ прозасыныҗ кҡркемдік міндеті де бҙгінгі 

болмысты, ҡмір ҕқбылыстарын зерделеп, соны халыҕҕа таныту болып табылса керек [2, 310-стр]. 

Аталған ҕаламгер ҡз заманыныҗ рухани ҕажетіне сай ыҕшам жазылған, тез ҕабылданып, жедел 

оҕылатын аз кҡлемді шағын жанрдағы психологиялыҕ мҟтіндерді жазуға мҟжбҙр. Кҡркем ҡнердіҗ 

мҟҗгілік ҕқндылығынан гҡрі бҙгінгі ҡмір ырғағына кҡшкен, кҡҗіл кҡтеруге бейімделген, барлыҕ 

жастағы оҕырманға бағышталған кҡпшілік ҟдебиеттіҗ – детектив, триллер, мелодрама, фантастика, 

бестселлер, т.б сынды жанрлыҕ тҙрлерініҗ дҟурені де бҙгінгі дҟуір. Жазылу мҟнері жағынан тҙрлік 

ізденістерге толы кҡркемдік танымдағы тҟмсіл-толғаныстар, эссе-суреттер бҙгінгініҗ болмыс 

бейнесін бедерлейді.  

Айгҙл Кемелбай прозасындағы исламдыҕ мотив Соҗғы жиырма жыл ішінде ҕазаҕ ҕоғамында 

болып жатҕан тҙбегейлі ҡзгерістер ҟлеуметтік рухани ҡмірімізді жаҗа белеске шығарды. Кеҗес 

кезіндегі саяси шектеуден, сотсиалистік реализм ҕқрсауынан босаған ҕазаҕ кҡркем сҡзі алғашында 

абдырап ҕалғаны рас. Мқныҗ ҡзі ҕоғамды «ҕазаҕ ҟдебиеті тоҕырауға қшырады, бҙгінгі заманныҗ 

жедел даму ҕарҕынына ілесе алмай ҕалды» деген пікірлер тудырды. Алайда кҡркем ҡнер тез кҙш 

жинап, уаҕыт кҡшінен ҕалмай, жемісті ізденістерге батыр кіріскенін зерттеу нҟтижелері кҡрсетіп 

отыр. Қшҕыр да оҗтайлы жанр – поэзияны былай ҕойғанда, шығармашылыҕ толғанысты қзаҕҕа 

кететін проза жанры шираҕ ҕимылдап, жаҗа заман биігінен ҕарап жазылған бірҕатар ҙлкенді-кішілі 

шығармалар жаҗа таҕырып, тыҗ сюжеттерді алып келді.  

Ҕазаҕ прозасыныҗ таҕырыптыҕ деҗгейі кеҗіп, кеҗістік жҙйе кезіндегі жазылмаҕ тҙгілі айтуға 

болмайтын «жабыҕ» таҕырыптарға ҕалам тарту мҙмкіндігі туды. Алдымен, халҕымыздыҗ қлттыҕ 

танымын, рухын кҡтеретін, ҡткеніне кҡз салған тарихи романдармен ҕоса ҕазаҕты қлттыҕ мінезімізді, 

салт-дҟстҙрімізді ҟспеттеген ҟҗгіме повестер пайда болды. Ҕаншама жылдар бойына ҕазаҕы 

болмысымызды кеҗес адамыныҗ кҡлеҗкесі кҡлегейлеп келген ҟдебиетте енді ҕазағым, елім, жерім 

деп еҗіреген ерлердіҗ бейнесі келді. Сонымен ҕатар еліміздіҗ ҟлеуметтік ҡмірінде ҕоғамдыҕ-саяси 

шешуші рҡл атҕарған ҕазаҕ тарихыныҗ аҕтандаҕ беттері – 1986 жылғы «Желтоҕсан», «Семей-

полигон», «Ауған» таҕырыптарына ҕазаҕ жазушыларыныҗ еркін шабыттана жазуыныҗ арҕасында 

біраз сҙбелі еҗбектер дҙниеге келді. «Дін-апиын» деген желеумен кеҗес ҙкіметі жылдарындағы 

атейстік идеологияныҗ кесірінен мҙлде тиым салынған дін мҟселесінде прозамызға исламдыҕ 

сарынмен жазылған алғашҕы прозалыҕ шығармалар легі келді. Ҕазаҕ ҟдебиетінде Алла-тағаланы 

дҟріптеп, салауат айтҕан, пайғамбарлар мен сахабаларды ҕқрметтеген, періштелер ҡмірініҗ ҙзік сыр 

шерткен, адамзат ҙшін ҟлі кҙнге дейн жқмбаҕ, тылсым дҙние саналып келген жқмаҕ пен тозаҕ ҟлемі 

турасында бірҕатар кҡркем дҙниелер жазылды. Кҙрделі ХХІ ғасырда ҡмір сҙріп, мқсылмандыҕ 

сенімге, Аллаға бет бқрып, шариғат жолымен жҙруге ниеттенгендік кҡбейгенмен, бқл таҕырыпта 
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жазылған шығармалар саны саусаҕпен санарлыҕтай ғана. Сонымен, ҕазіргі ҕазаҕ прозасындағы кҡҗіл 

аударар келісті мҟселеніҗ бірі тқмшаланып келген дін таҕырыптарыныҗ кҡрініс табуы. Мҟселен, 

Алла тағалаға бас ию мен Мқхамед пайғамбардыҗ (с.а.с), сахабаларыныҗ ҡмірі мен ізгілікті істерін 

арҕау еткен кҡркем шығармалар бір шоғыр. Қзаҕ жылдар ҙстемдік еткен кеҗестік жҙйеніҗ тқсында 

мқсылманшылдыҕты дҟріптеу, пайғамбарларлар ҡмірінен мҡлтек сыр шерту екініҗ ҕолынан келе 

бермейтін дҙние еді. Бқған, біріншіден социалистік ҕоғамда ҙстемдік ҕқрған атеистік тҟрбиеніҗ 

ыҕпалы болса, екіншіден ҕалам тартып жазғысы келгенімен мқсылмандыҕ сауаты, мағлқматы аз 

болғандыҕтан, ал ҙшіншіден бқл таҕырыпҕа бел шешіп кірісу ҙшін исламдыҕ діні берік, 

мқсылмандыҕ махаббатҕа толы ҙлкен жҙрек иесі болуы шарт еді. Бқл ҡзі кҡзге кҡрінбейтін, жҙрекпен 

ғана сезілетін жайт. Сондыҕтан да поэзиямен салыстырғанда прозада бқл таҕырыпҕа ҕалам сермеу 

анағқрлым кҙрделі болатын. 

 «Алланыҗ ҡзі де рас, сҡзі де рас!» деп қлы Абай жырлап кеткендей мқсылмандыҕ сауаты, 

даярлығы бар блғанымен Аллаға, Мқхамед пайғамбарымыздыҗ атын дҟріптеп, ҕқрметтеп жазған 

шығармалар санаулы-аҕ. Сонау алаш боздаҕтарыныҗ ҟдебиетінен М.Жқмабаевтыҗ «Пайғамбар» 

ҡлеҗін алсаҕ, оныҗ ҡзі аударма тҙрінде кҡз ҕылып жазылған ҡлеҗ. Ал, бертінге ҕарай ойыссаҕ, 

алдымен кеҗестік жҙйе кезінде астармен жазылған Ғ.Мҙсіреповтіҗ «Ана жыры» мен «Ҟзірейілмен 

сқхбат» ҟҗгімелеріне соҕпай ҡту мҙмкін емес. Тҟуелсіздік кезінде ҕазаҕ прозасындағы 

А.Кемелбаеваныҗ «Ғибадат» ҟҗгімесі де Исламдыҕ таҕырыпҕа ҡзіндік тқрғыдан келуімен 

ерекшеленеді. «Асылында пана Алланыҗ нығменттері есепсіз болатын» - бқл ҟҗгіменіҗ лейтмотиві 

осы: Аллаға мадаҕ пен Жаратушы Иеге деген шексіз махаббат. «Ғибадат» - адам баласыныҗ ҕқдайды 

ҕалай іздеп тапҕаны туралы ҟҗгіме, шынайы ҕқлшылыҕ, сҙйіспеншілік [3, 104б.]. Мқнда ислам 

дінініҗ негізгі ҕағидалары саҕталады. Адамзаттыҗ жаратылысы туралы ойлар ҕасиетті Ҕқранда бар 

шындыҕҕа ҕиғаш келмейді. Мқсылман дінінде Алла тағаланыҗ 99 кҡркем есімі бар. Автор Алланы 

«Асылпана» деп атаса, Ҕқрандағы сҙрелердіҗ басталуында бар сҡз: аса мейірімді, раҕымды Алла. 

Аллашылдыҕ идеясы ҕалай ашылады? Ҕазаҕтыҗ ҡз аҗыздарынан алынған идеяны автор шебер 

пайдаланады. Ол мқсылманға ортаҕ тажал туралы ой. Аҕырзаман болғанда жер бетіне тажал шығып, 

тіршілік атаулыны жалмап ҕояды. Аҕырзаман азан даусы естілгенде болады. Ҟҗгімедегі жасҡспірім 

ҕыз баланыҗ ауылда намаз оҕитын кемпір-шал азайған сайын шошынатыны туралы ой бқл гуманизм 

мқраттарын биік ҕоятын ҙлкен ҟдебиеттіҗ ҡз еншісі. Егер осы бір кҡркем ойдыҗ тҙбін ҕазса, 

мҟҗгҙрттікке ҕарама-ҕарсы қлы идеяныҗ тап ҡзі болып шығар еді. Бқл кейінгі кҡркем прозада сирек 

кездесетін ҕқбылыс. Ҟдебиеттанушылар мен философтардыҗ тереҗ зерттеуін ҕажет ететін 

таҗғажайып бір мезет осы. Ҟҗгіме мҟтіні тіпті діни трактатҕа қҕсап тқратын тқстары мол. Автор 

ислам дінін шала білетіндерден емес. Себебі дінніҗ ғылыми негізі кҡркем прозада саҕталады, долбар 

мен жаҗсаҕтыҕ жоҕ. Адам санасы мен психологиясы туралы тереҗ иірімдер бар. Ал ҟҗгіменіҗ Ҕқран 

сҙрелерініҗ аяттарымен аяҕталуы дҙниежҙзілік ҟдебиетке тҟн тҟсіл. «Айгҙлдіҗ прозасын оҕығанда, 

оны ҟдебиетші адамныҗ жазғаны бірден білініп отырады. Айгҙл Кемелбаева ҕазаҕша жазса да, 

топырағыныҗ исін шығарып тқрып жазса да, шетелдік прозаны керемет меҗгергендігі байҕалады. 

Джойс, Кафка, Прусты былай ҕоғанда, ҕазіргі модернистік, постмодернистік ортада жҙрген 

жазушылармен таныс екендігі білігнеді. Неліктен? Жаҗағы Тқрсынжан сияҕты Айгҙл де ҟдеби 

тҟсілдерді жетек меҗгере отырып, бҟрібір, жазушы ретінде жазады. Айгҙл ҡз туындыларына саналы 

тҙрде еуропалыҕ мифтік есімдерді кіргізіп, отырады. Оны ҟҗгімесініҗ атына ҕояды, не ҟҗгіменіҗ 

ішінде жҙреді. Бқл эксперимент болғанымен, ҡте сҟтті пайдаланылған амал. Ҡйткені, дҙниежҙзілік 

ҟдебиетті біле отырып, сол деҗгейде ойлана отырып, ҕазаҕша стильдік тҟсілдерді дҙниеге ҟкелуде». 

Исламдыҕ сарын аталмыш автордыҗ «Тобылғы сай» атты ҟҗгімесіне де етене тҟн. Қлы дене бҟрін 

аҗдауы ҕқдайшылдыҕ идеясы. Бқл ҟҗгімедегі « ҟҗгіме ішіндегі ҟҗгіме» тҟсілмен берілетін тҡрт 

ҟҗгіменіҗ тҙпкі ой, сарыны да осы ҕқдайдыҗ ҕқдіретін қлыҕтау болып табылады. Алмқрт ағашы ҡмір 

ағашы туралы аҗыздыҗ желісіне сҟкес. Бқл фҟниде киелі заттар болатын себебі, оны Алла 

жаратҕаннан деп тҙйіндейді автор. Ал «Мқнара» атты романныҗ тқтас сюжетін Аллаға деген сенімі 

мен кҡмкерген. А.Кемелбаеваныҗ «Тобылғысай» ҟҗгімесіндегі исламдыҕ сарын мҙлде бҡлек [3, 87б.]. 

Бқл ҟҗгіменіҗ сипаттары: «Нҟресте жер жҙзін анасындай аймалап, жарылҕап тастайды» - кҙнге 

теҗестірілген. Ҟҗгіме кейіпкері Бижан – ауыл жігіті. Ол тереҗ сайлардан шҡп шабады. Адам мен 

табиғат ҙндестігі тқнып тқр. Ҟҗгіме идеясы туған жердіҗ ҕасиет – киесі адамды жамандыҕтан ҕорғап 

ҕалуы, қлы жаратушыныҗ пенде атаулыныҗ ғана емес, тіршілік атаулыныҗ ҕорғаны екендігін еске 

салуы. Ол ҕазаҕ халҕыныҗ ҡзіне тҟн ҡмір философиясымен астасып жатыр. «Беймҟлім қлы дене адам 

қланын кҙтіп жатҕандай, кҡзініҗ астымен ҟр ҕимылын бағып, бқға ҕалғанға қҕсайды кҡзге мқҕтаж 

емес, біраҕ кҡреді, одан таса жер жоҕ. Ауасы балдай даланыҗ шегірткесі шырылдауыҕ, ҕқсы 

сайрауыҕ болған соҗ, қлы дене ҝҟм сергек, ҕауіпшіл, ҝҟм кінҟшіл ҕарауыл екенін қғыну ҕиын емес. 
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Табиғатты меҗіреу деп ҕабылдау адасҕанды жарға шығады» бқл Ҕқран сҙрелеріндегі аяттардан 

алшаҕ кетпейді. Исламда Алланыҗ ҡзіне тҟн кҡру, есту ҕабілеттері бар, ол кҡрнеуді де, кҡмескіні де 

кҡреді делінген.  

«Сондайда кҡкек шаҕырады сайдан. ... уызы кеппеген мынау момаҕан тыныштыҕтыҗ 

астарында асҕан мейірім ҕқпия сырдай, тқҗғиыҕ судай тқнып тқрғаны» - аят басы «Аса мейірімді, 

раҕымды Аллатағаланыҗ атымен бастаймын» -деп басталады. Бижан шҡп шапҕан кез ҕқдайдыҗ 

мейірін жан – тҟнімен сезінген кез. «Адам қлы игілігін еҗбектен табады сонда». «Айнала сҙттей 

қйып, арайлы дҙние жарҕырап жатады», «Ҙлкен ҟтеш қшып жеткенде ҟлдебір қлы сағынышҕа елтіп, 

дарҕан даланыҗ ҕасиетті тҙгіне аунайды» - қлы сағыныщты жан-жануар тек Жаратушы 

Аллатағаласына сезінері сҡзсіз. Ҟҗгіме ішіндегі ҟҗгіме «Тобылғысайдыҗ» жанрлыҕ ерекшелігі. 

«Жезтырнаҕ» - ҕазаҕтыҗ ҡз мифологиясынан алынған. Идеясы: ҕқдайдан таса жер жоҕ бқл жалғанда. 

«Ҕаҕпаншы» - бқл да ҕазаҕтыҗ ауыз ҟдебиеті. Идеясы: ҕқдайсыз ҕурай да сынбайды. «Кірпі» - 

ҕазаҕтыҗ қлттыҕ мінезі. Бижан кірпіні асыҕшы иіріп, ордан тасҕа лаҕтырып, ҕқтҕарып жібереді. 

Ҕазаҕ баласыныҗ дҙниетанымы «Алмқртта» бар: Бижан Алмқртты тауып алғанына сҙйінші сурайды. 

Аллаға сыйыну, ҡмір сҙйгіштік бқл ҟҗгіменіҗ кҙллі негізі, тіні, рухы. Аллаға ҕқлшылыҕ пен Алланы 

сҙю негізгі пафосы. «Алмқрт» - расында астарлы тҙрде айтҕанда «Древо жизни». Мифтік ағаш. Ҡмір 

мқраты ҕандай ҕиыншылыҕта болса да оныҗ жемістерін теріп адал еҗбекпен теріп жеу. Бижан 

образы сол асыл мқратты қлыҕтайды. Ҕаламгер «Ҕияда» ҟҗгімесініҗ кейіпкері киялдан тумағанын, 

ҡмірде болған адам екенін аныҕ кҡрсетеді. Деректі дҙниені кҡркем прозаға айналдыру автордыҗ 

басты міндеті болғанға қҕсайды. Ҟҗгімедегі шежіре деректер де бқл ойдырастайды. Ҕазаҕтыҗ 

этногенездік болмысы бқл прозада айҕын. Қлттыҕ дҙниетаным Сарыарҕаныҗ ҕырларында жҡҗкілген 

ҕалыҗ жылҕыдай жосылады. Бқл ҟҗгіме несімен ҕқнды? Мқнда нағыз ҕазаҕтыҗ образы бар. Тҙсіпхан 

ҡлгенде ауылы 40 кҙн жоҕтау айтуы салт-дҟстҙрді мыҕты саҕтайтын елдіҗ аныҕ дерегі. Ҟҗгімеде 

ажал таҕырыбы ҕқдайшылдыҕ сеніммен берілген. Сырғауыл тиелген арбаныҗ астында бір тҙн 

басылып жатҕан жас жігіт Алласын ҕарғамайды, себебі жаҕсылыҕ тек алладан, жамандыҕ адамныҗ 

ҡзінен деп дҙние таниды. Ажал таҕырыбы мқнда ерекше бір мистикалыҕ ҕуатпен берілгені сонша, 

кезінде символизм рухымен Мағжан жырлаған «Мені де ҡлім, ҟлдиле» - идеясы 2005 жылдан бастап 

ҕазаҕ ҟдебиетінде кенет тыҗ кҙшпен кҡбейтіп кеткені наҕ осы ҟҗгіменіҗ ҟсерінен десек болар. 

Ҟсіресе, жас жазушылардыҗ ҟҗгімелерінде ҡлім таҕырыбын ҕқштарлана жазу белеҗ алды. Асылында 

ҡлім ҟдебиеттіҗ о бастан еҗ негізгі таҕырыбы. «Ҕияда» - бқл ҟҗгіменіҗ жанрлыҕ басты ерекшелігі 

жоҕтаумен аяҕталуында. Проза поэзиямен кҡмкеріледі. Ҙлкен ҟдебиетте мқндай кҡркемдік ерекшелік 

айрыҕша бағалы. Абай ҕазаҕтыҗ қлттыҕ ҕасиетін айтҕанда еҗ ҟуелі осы ҡлеҗ, жырға тым бейімдігін 

айтады: «Ҡлеҗменен жер ҕойнына кірер денеҗ».  

Тҙсіпхан бейнесі қмытылмастай сомдалған, себебі ол шындыҕтан шыҕҕан бейне. Жоҕтау 

жырлары ҟҗгімеде қлттыҗ ҡзініҗ импровизациялыҕ ҕасиетін мол ашады. Ахмет Байтқрсынов 

бастырған ҕазаҕтыҗ 33(33 шамасы) жоҕтау жырларындағы ҙлгіден бҡлек. Суырып салып, ҕайғы 

ҕысҕан ет жаҕын туыстардыҗ ҕқсалы жҙрегінен, бауырды зарлап жоҕтаған жылау арҕылы тҡгіледі. 

Бқл ҟҗгіменіҗ эмоциональды табиғатын кҙшейтіп жібереді. Бқл ҟҗгімені басҕа прозаға қҕсатпай, 

оҕшаулап тқрған да осы бір жоҕтау жырлары, автор кҡне мҟдениеттен бар тылсым жанрды жаҗғырта 

білген. Ҟҗгімеде романтикалыҕ прозаға тҟн теҗеулер айшыҕты. Ал исламдыҕ мотивтерден ҕқрылған 

туындылар басынан бастап интермҟтінді болып келеді, алайда, бқл жерде исламдыҕ мҟтінге сюжеттік 

мотивтермен леймотивтерді ҕалыптастыратын ҟдеби реминисценциялар, аллюзиялар 

ҕабаттастырылатыны мҟлім болып отыр.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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3.Кемелбаева А. Тобылғы сай. – Астана, 2001. – 120 б. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН – АҒАРТУШЫ ҒАЛЫМ 

КАРИБАЕВА А.Ӛ. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ доценті, ф.ғ.к.,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматривается  признание  образовательной деятельности  Ибрая  

Алтынсарина и основоположника ҕазахского литературного языка, ученого развивающего  основы  

терминологии казахского языка. 

Summary. The article considers the recognition of  Ibrai  Altynsarin as an educftor and the founder of 

the Kazakh literary language the scientist who formed the basis jf he terms of the Kazakh language. 

 

Ҕазаҕ халҕыныҗ кҡрнекті демократ – ағартушы ғалымы, ҟрі жазушысы Ыбырай Алтынсарин 

ҡзініҗ 48 жыл ғқмырыныҗ ішінде халҕына ҡшпестей із ҕалдырған. Ол ҕазаҕ  халҕыныҗ сауатын 

ашып, ҕалыҗ бқҕараны оҕу-білімге насихаттаған алғашҕы ағартушы ғалым.Оныҗ азаматтыҕ жҟне 

ҕоғамдыҕ борышы халыҕҕа білімді қлттыҕ тілде беруді талап етеді.Сондыҕтан, оныҗ ҕазаҕ тілін 

дамытудағы ролі мен ағартушылыҕ ҕызметі бір-бірімен тікелей байланысты болды. 

Ыбырай Алтынсаринніҗ ҟдеби шығармалары, прозалыҕ туындылары, оҕу ҕқралдары, 

хрестоматиялары т.б. еҗбектері бар.Ол ҕазаҕ ҟдебиетінде бқрын- соҗды болмаған шағын ҟҗгімелері 

арҕылы новеллалар стилін жасады.Сонымен бірге ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихында, алғаш рет кҡркем 

проза стилін бастаушы жҟне кҡркем прозаныҗ негізін салушы болып танылды [1,16б.]. Ы. 

Алтынсарин қсынған бқл стильде ҡз ҡлеҗдері мен ҟдеби тілдіҗ кҡркем ҙлгілерін оҕушыларға тіл 

қстарту ҙшін қсынды. 

Мектеп оҕушыларына арналған ҟҗгімелер жанры кҡлемі жағынан шағын, тілі тҙсінікті, 

сҡйлемдері ҕысҕа ҟрі нқсҕа, ал фразалары ҡте аз ҕолданылған.Ал оныҗ тіліндегі фразеологизмдердіҗ  

баршасы халыҕтыҗ сҡйлеу тіліне тҟн болып келеді.Мҟселен, сӛ зге семірді, жаны кӛ зіне кӛ рінді, 

кӛң іліне жел кірді т.б.Негізінен, кҡркем ҟдебиеттегі теҗеулер, эпитет, метафоралардыҗ ҡзі халыҕтыҗ 

сҡйлеу тілі мен  ежелгі ҟдебиет ҙлгілерінен алынған.Мысалы, адамды құ стай ұ шырды, қ орғ асынды 

оқ тай балқ ытты, - деген теҗеулер мен жарҕыраған алтын, жқмсаҕ шырай тҟрізді эпитеттер оныҗ 

ҟҗгімелері мен ҡлеҗдерінде кездеседі. Сондай-аҕ, ол Абай,Шоҕан сияҕты ҕазаҕтыҗ қлттыҕ жазба 

ҟдеби тілініҗ негізі етіп, жалпыхалыҕтыҕ  сҡйлеу тілі мен байырғы ҟдеби тілін ҕалаған. Сондыҕтан 

оныҗ шығармалары да осы негізде жазылған. 

Ал ҡзініҗ ҟйгілі «Хрестоматиясыныҗ» алғы сҡзінде Ыбырай татардыҗ кітаби тілін сынға алып, 

оныҗ араб-парсы сҡздеріне  толы екендігін айтып,оныҗ сауатсыз ҕазаҕтарға тҙсініксіз екендігін 

дҟлелдеді.Татар тілінде басылып шыҕҕан кітаптардыҗ кҡпшілігі дін туралы жазылғандыҕтан, олар 

орыс-ҕазаҕ мектептерінде пайдалануға болмайтынын, ҟрі ҕолайсыздыҕ тудыратынын айтты. 

Ҕазаҕтыҗ жазба ҟдеби тілініҗ даму бағытын белгілеудегі Ы.Алтынсаринніҗ ролі мен орнын сҡз 

еткенімізде, оныҗ араб-парсы тілдері мен орыс тіліне ҕатысын айҕындап алу ҕажет. Ҡйткені, Ыбырай  

ҕазаҕ ҟдеби тіліне араб-парсы элементтерін кітаби тілдегіше молынан жҟне ҡнімді тҙрде енгізуді 

ҕаламады.Біраҕ жалпы айтҕанда, араб-парсы сҡздерінен  ҙзілді-кесілді бас тартҕан жоҕ. Себебі, 

ҕазаҕтыҗ  сҡйлеу тілінде де, байырғы ҟдеби тілінде де  араб-парсы сҡздері мол ҕолданатынын жҟне 

кҡпшілігі ҕазаҕ тіліне сіҗісіп кеткендігін ол жаҕсы тҙсінді.  

Оныҗ Н.И.Ильминскийге жазған  бір хатында, осы ойын ҕайталап: «ҕазаҕ  оҕушыларыныҗ діни 

оҕуға пайдаланатын ҕқралдары, кҡбінесе татар кітаптары, біраҕ  бқл кітаптарда  ешҕандай жҙйе де, 

тіпті мағына да жоҕ» - деп ҡз ойын айҕын білдіреді. 

Ыбырай шығармалары тілі мен оныҗ лексикалыҕ ҕқрамы жағынан ҕазаҕ ҟдеби тілініҗ мол 

байлығынан алынған.Ал грамматикалыҕ ҕқрылысында ол кітаби тілге тҟн тқлға тҟсілдерді 

ҕолданбайды. Сондай-аҕ  ол сол кездегі ҕазаҕтыҗ ҟдеби тілін пайдаланған.Орфографиялыҕ  дҟстҙрді 

де ҕабылдамай, ҕазаҕ тілініҗ фонетикалыҕ заҗдылыҕтарын ескере отырып, ҕазаҕша жазу принципін 

қстанды.Бқған Ыбырайдыҗ ҕазаҕ жазуы ҙшін, орыс графикасын пайдалануды қсынуы себепкер 

болды.Сондыҕтан, Н.И.Ильминскийге жазған хатында: «меніҗше ҕазаҕ жазбалары ҙшін осы тілдіҗ 

ҡзінде жоҕ сҡздердіҗ орнына парсы немесе араб сҡздерін алуға болатын тҟрізді» -деген ҡз ойын 

білдіреді [2, 215б.]. 
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Ол оҕу орнын – медресе, мқғалімді – молда, патшаны – патса, патсазада деп  ҟлеуметтік 

топтардыҗ атауын ҕолдануымен ҕатар, ораза, намаз, иман, жқмаҕ, тозаҕ т.б. сол сияҕты діни сҡздерді 

ҕолдануы арҕылы дҟлелдейді. 

Ҡйткені, Ыбырай араб-парсы сҡздерін екі жағдайда ғана  актив ҕолдануды  қсынады: оныҗ бірі 

ежелден  тілімізге еніп, ҕазаҕ тіліне сіҗісіп, ауызекі сҡйлеу тілінде ҟбден ҕалыптасҕан сҡздер тобы 

болса, ал екіншісі ҕазаҕша баламасы жоҕ қғымдардыҗ араб-парсыша атаулары болатын.Мҟселен, 

соҗғы топҕа  дінге, оҕу – ағартуға, ҟлеуметтік ҕоғам ҡміріне  ҕатысты сҡздерді жатҕызады. Ал жаҗа 

сҡз жасауда, дерексіз қғым атауларын атауда ол араб-парсы  сҡздеріне  жҙгінбейді.Мысалы: 

ұқ ыптылық , мейірімділік, салақ тылық , талаптылық  т.б. дерексіз қғым атауларын ҕазаҕша қсынады. 

Ыбырай Алтынсаринніҗ тіл білімі саласындағы  істеген еҗбегі – шағын сҡздік ҕқрастыруы 

жҟне ҕазаҕ тілі грамматикасынан  мҟлімет беретін материалдарды жқртшылыҕҕа қсынуы.Ол сҡздікті 

1871 жылы жарыҕ кҡрген еҗбегінде таҕырыптыҕ топтарға бҡлген жҟне орыс тілініҗ грамматикасын  

ҕазаҕ тілімен салыстыра отырып зерттеген жҟне таныстырған.Бқл негізінен оҕу ҕқралы емес, біраҕ ол 

сҡйлесуде, жазуда ғана  тілдіҗ негізгі заҗдылыҕтарын дқрыс пайдалана білу ҙшін жол кҡрсететін 

алғашҕы ҕқрал болған [3, 2б.]. 

Ыбырайдыҗ ойлаған маҕсаты, ҕазаҕ балаларына орыс тілін  ана тілі арҕылы ҙйрету болса, ал 

бқл грамматика ҕазіргі ҕазаҕ тілі грамматикасындай  нормалаушы роль атҕармаса да, оныҗ сол 

кезеҗдегі кейбір категорияларды танып білуінде ҙлкен мҟні болды, – дейді С.Хасанова [4, 20б.]. 

Ҕазаҕ тіліндегі тқҗғыш лингвистикалыҕ терминдер осы еҗбекте жасала бастаған. Біраҕ  бқлар 

ҕазіргі терминдерге сҟйкес келмейді. Ҡйткені, ҕазаҕ тіліндегі оҕу-педагогикалыҕ жҟне ғылыми 

стильдер элементтерініҗ алғашҕы нқсҕалары пайда болып,одан ҟрі ҕарай олардыҗ дамуындағы 

мҟселелерді Ыбырай Алтынсаринніҗ еҗбектерінен кҡреміз, – дейді Р.Сыздыҕ [5, 245б.]. 

Мҟселен, теҗеу, эпитет, метафора, кҡркем проза стилі, новелла стилі т.б. Солай етіп, 

Ы.Алтынсарин кҡркем проза стилініҗ негізін ҕалады, ҟдеби тілдіҗ стильдік тарамдалуына жол 

салды.Ол ҡзініҗ жариялаған ҕазаҕ тілініҗ  грамматикасы туралы шағын жқмысы мен этнография 

ғылымы саласынан жазған маҕалалары арҕылы  ғылыми ҕызметін бастады. 

ХІХ ғасырдыҗ соҗында,  тіл білімі саясатында Ы.Алтынсаринніҗ қстанған принципін, 

прогрессивтік мҟнде дқрыс бағалаған жҟне  баспасҡз бетінде маҕқлданды. Оныҗ дҟлелі ағартушылыҕ 

еҗбегініҗ  жҙйесі туралы жҙргізілген  пікірсайыста айҕындалды. Сҡйтіп, Ы.Алтынсарин еҗбектерініҗ 

тілін зерттеген оныҗ ізбасарлары : тілі -жалпыхалыҕтыҕ, ҟрі айҕын, ҟрі ҕазаҕ халҕына тҙсінікті,- деп 

ой тҙйеді [6,15б.]. 

Ойымызды тҙйіндей келе, Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕазаҕ халҕына жасаған ҕызметі мен 

ағартушылыҕ еҗбегін бағалай отырып, оныҗ тіл біліміндегі жҟне ҕазаҕ ҟдебиетіндегі ерекше орны,  

ҕазаҕ ҟдеби тілініҗ  негізін ҕалаушы жҟне тіл біліміндегі терминдердіҗ негізін ҕалыптастырушы 

ғалым ретінде танимыз. 
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ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ ОҔЫТУ ҘДЕРІСІНДЕ ҔОЛДАНУДЫҖ ТИІМДІ  

ЖОЛДАРЫ 

 

НУРАХМЕТОВА А.Т., БАЙШОРАЕВА Г.Р. 

№71 мектеп лицейі, ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімдері, 

 Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

 

Резюме. В этой статье обсуждается как использовать интерактивные методы в процессе 

обучения. 

Summary.This article discusses how to use interactive methods in the learning process. 

 

Интерактивті ҟдістердіҗ мҟндік сипаттамасы – бқл субъектілер ҟрекеттестігініҗ бір бағыттағы 

белсенділігініҗ жоғарылығы, ҕатысушылардыҗ ҡзара эмоционалдыҕ, рухани бірігуі. 

Интерактивті ҟдістерді пайдалану кезінде оҕушылар тҙсіну процесіне толыҕҕанды 

ҕатысушылар болады, олардыҗ тҟжірибесі оҕу танымыныҗ негізгі ҕайнар кҡзі ҕызметін атҕарады. 

Оҕытушы дайын білімді бермейді, біраҕ оҕушыларды ҡз бетімен ізденуге ҙйретеді. Білім берудіҗ 

дҟстҙрлі нысандарымен салыстырғанда, интерактивті оҕытуда оҕытушы мен оҕушыныҗ ҡзара 

ҟрекеттестігі ауысады: педагогтыҗ белсенділігі оҕушыныҗ белсенділігіне орын береді, ал педагог 

тапсырмалары олардыҗ инициативасы ҙшін жағдай жасаушы болады. 

Интерактивті оҕыту – таным ҟрекетін қйымдастырудыҗ арнаулы формасы.  Оныҗ маҕсаты – 

оҕу процесініҗ ҡнімділігін арттыратын, оҕушыныҗ аҕыл-ой мҙмкіндіктерін, ҡз жетістіктерін 

сезінетіндей жайлы жағдай тудыру. Оҕытудыҗ интерактивті моделін ҕолдану ҡмірлік жағдаяттарды  

модельдеуді, рҡлдік ойындарды пайдалануды, мҟселені бірлесіп шешуді кҡздейді. Мқнда оҕу 

процесінде белгілі бір тқлғаныҗ немесе идея иесініҗ ҙстем болуына жол берілмейді. Белсенді оҕыту 

ҟдістері сыныпты танымдыҕ ҟрекетке тқтас жқмылдыратын оҕу ҙрдісін қйымдастыруға жол ашады 

жҟне бастауыш сыныптарда оҕушыларды біліммен ҕаруландырып, дағдылар мен біліктерді 

ҕалыптастыруда тиімді ҟдіс. «Интерактив» сҡзі бізге ағылшын тілініҗ «interact» деген сҡзінен келген. 

«Іnter»- бқл «ҡзара», «act» - ҟрекет ету дегенді білдіреді. 

Интерактивті сҡзі – ҡзара ҟрекет ету бейімділігін білдіреді немесе ҟҗгімелесу, ҟлде кіммен 

(адаммен) не болмаса ҟлде немен (мысалы, жансыз затпен) сқҕбаттасу режімінде болады [1, 4б.].  

Демек, интерактивті оҕыту – бқл, еҗ алдымен, сқҕбаттасып оҕыту, оныҗ барысында оҕытушы 

мен оҕушыныҗ ҡзара ҟрекет етуі жҙзеге асырылады.   

 Бқл ҡзара ҟрекеттестіктіҗ ерекшелігі мыналардан тқрады: 

- білім субъектілерініҗ бір мағыналыҕ кеҗістікке келуі; 

- кҙрделі мҟселелер ҡрісінде шешілетін тапсырмаларды бірігіп кҡтеру, яғни бірыҗғай 

шығармашылыҕ кеҗістікке ҕосылу; 

- тапсырмаларды шешуді жҙзеге асыратын ҟдістер мен ҕқралдарды таҗдауда келісушілік; 

- жаҕын эмоциялыҕ жағдайларда онсол кҙйге бірге тҙсуі, тапсырмаларды ҕабылдау мен жҙзеге 

асыруда бойда болатын ҙндес сезімдерді бастан кешуі. 

Интерактивті ҟдістер пікірді,  ҕатынастарды, мінез-ҕқлыҕ машығын ҕалыптастырады. Бқл ҟдіс 

ҟсіресе  бастауыш мектеп оҕушыларына мҟтіндерді сҡз тіркестеріне талдау жасауда сабаҕ ҙстiнде 

еркiндiк беруiмен ҕқнды. Сабаҕта оҕушылар бiр-бiрiмен тығыз танымдыҕ, ҕатысымдыҕ байланысҕа 

тҙсіп, белсендi iс-ҟрекеттер жасап, ҡтiлген материалдарды жҟне алдарында тқрған тапсырмаларды 

қжым болып шешеді, бiрiн-бiрi оҕытады, ҙйретеді. Интерактивті ҟдістердіҗ ішінен «Синектика» жҟне 

«Ойғашабуыл»  ҟдістерініҗ тиімді екені тҟжірибеде байҕалды. 

Синектика ҟдісі бойынша,  оҕушылар белгілі бір кейіпкер немесе зат орнына ҡзін ҕойып 

ҟҗгімелейді.Оҕушылар ҡздерін сол кейіпкерге сқраҕтар ҕойып немесе кейіпкер атынан сҡйлей алады. 

Сонымен ҕатар бқл ҟдіс арҕылы балалардыҗ тілі дамып, метафориялыҕ, бейнелі сҡйлеуі жетіліп, 

ҕиялы ҡркендейді. Жалпы синектика —  Дж. Гордонныҗ 1961 жылы ойлап тапҕан психологиялыҕ 

тқрғыдан шығармашылыҕты дамытатын ҟдіс.  Ҕазаҕ тілі  сабаҕтарында синектика ҟдісін тиімді 
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ҕолданып жҙрген Ж.Дҟулетбекова синектика ҟдісі туралы мынадай ой ҕорытындылайды: «Белсенді 

оҕыту ҟдістері сыныпты танымдыҕ ҟрекетке тқтас жқмылдыратын оҕу ҙрдісін қйымдастыруға жол 

ашады. Мысалы, оҕушы белсенділігін арттыратын, олардыҗ шығармашылыҕ, талдау ҕабілеттерін 

жетілдіретін ҟдістердіҗ ішінде синектиканыҗ тиімділігі ерекше. Оныҗ ерекшелігі оҕушылардыҗ 

ізденіс жқмыстарын жеке де, бірлесіп те жҙргізуінен, эмоциялыҕ-бейнелі, метафоралыҕ 

қҕсастыҕтарды бірге талҕылауынан кҡрінеді. Тікелей аналогиялар ҕолданылады, атап айтҕанда: бір 

тектес тапсырмаларды шешудегі жеке жҟне эмпатикалыҕ қҕсастыҕтар, символикалыҕ қҕсастыҕтар, 

фантастикалыҕ қҕсастыҕтар қсынылады»[2, 32б.]. Р.А.Пономарева: «Синектика–оҕушылардыҗ 

интуитивтік-бейнелі, метафоралыҕ ойлау ҕабілетіне сҙйене отырып жҙргізілетін оҕу-ізденімдік жҟне 

қжымдыҕ-шығармашылыҕ тқрғыда ҟрекет ету жҟне қҕсас жағдайларда ҟр ҕилы элементтерді 

біріктіру ҟдісі»,– деп, синектика ҟдісініҗ тиімділігіне баса назар аударады [3,43 б.]. 

Синектика ҟдісі арҕылы оҕушылар жансызды жаны барға айналдыруы, жаны барды жансызға 

айналдырады. Бқл тікелей аналогия болып есептеледі. Сонымен ҕатар Д.Цезеранидіҗ кҡрсетуі 

бойынша синектиканыҗ ҡзіндік мынадай тҟсілдері бар: 

- «При прямой аналогии рассматриваемый объект сравнивается с более или менее похожим 

аналогичным объектом в природе или технике. Например, для усовершенствования процесса окраски 

мебели применение прямой аналогии состоит в том, чтобы рассмотреть, как окрашены минералы, 

цветы, птицы и т. п. или как окрашивают бумагу, киноплѐнки и т. п.  

- Символическая аналогия требует в парадоксальной форме сформулировать фразу, 

буквально в двух словах отражающую суть явления. Например, при решении задачи, связанной с 

мрамором, найдено словосочетание «радужное постоянство», так как отшлифованный мрамор (кроме 

белого) — весь в ярких узорах, напоминающих радугу, но все эти узоры постоянны.  

- При фантастической аналогии необходимо представить фантастические средства или 

персонажи, выполняющие то, что требуется по условиям задачи. Например, хотелось бы, чтобы 

дорога существовала там, где еѐ касаются колѐса автомобиля.  

- Личная аналогия (эмпатия) позволяет представить себя тем предметом или частью 

предмета, о котором идѐт речь в задаче. В примере с окраской мебели можно вообразить себя белой 

вороной, которая хочет окраситься. Или, если совершенствуется зубчатая передача, то представить 

себя шестерней, которая крутится вокруг своей оси, подставляя бока соседней шестерне» [4]. 

Ҕорыта айтҕанда, белсенді оҕыту ҟдістерініҗ ҡзіндік артыҕшылыҕтары: оларды дқрыс ҟрі 

маҕсатты тҙрде ҕолдану оҕытудыҗ дамытушылыҕ сипатын арттырады, оҕушыларды іздендіруге мол 

мҙмкіндік береді, оҕушы мен мқғалімді жағымды эмоциялыҕ кҙйге бҡлейді. 
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ТУМАТОВА Л.Т., САПАРОВА Д.С. 

Абай Ҕқнанбайқлы атындағы №87 мектеп-гимназиясыныҗ бастауыш сынып мқғалімдері,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

 

Резюме. В данной статье рассматриваются эффективные способы использования 

самостоятельной работы в процессе обучения. 

Summary. This article discusses effective ways to use independent work in the learning process. 
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Бҙгінгі кҙні бастауыш сынып оҕушыларыныҗ жеке ҕабiлеттерiн жетiлдiруге арналған тҙрлi 

оҕытудыҗ белсенді амал-тҟсiлдері мен  ҟдiстері ҕолданылуда. Бқл - кейiнгi кезде белеҗ алып келе 

жатҕан белсенді  педагогиканыҗ жемiсi. Сондыҕтан оҕыту ҙдерісінде бастауыш сынып оҕушылардыҗ 

білімдерін жетілдіріп, олардыҗ оҕуға деген тҙрткілерін нығайтатынын ескере отырып оҕыту 

ҙдерісінде ҡзіндік жқмыстардыҙнемі  пайдалануға тырыстыҕ. Ҡзіндік оҕу іс-ҟрекеті психологиялыҕ 

тқрғыдан алғанда оҕушыныҗ ҡзі ҙшін саналы тҙрде еркін таҗдалған, іс-ҟрекетіне іштей тҙрткі 

туғызатын деҗгейде болуы ҕажет. Ол оҕушыдан ҕқрамына енетін мынадай біртқтас іс-ҟрекеттерді 

орындауды талап етеді: маҕсатты саналы қғу, оҕу міндеттерін белгілеу, оған жеке тқлғалыҕ мҟн беру, 

басҕа ҕызығушылыҕтарыныҗ осы міндетті орындауға жқмылдырылуы, ҡз іс-ҟрекетініҗ формасын 

аныҕтау, оҕу іс-ҟрекетін қйымдастыруда уаҕытын бҡле білу, тапсырманы орындауда ҡзіне-ҡзі 

баҕылау жасау. Ғалымдардыҗ пайымдауларында ҡздік жқмыстар: ―... олардыҗ сыныпта не сыныптан 

тыс, мқғалiмнiҗ тiкелей кҡмегiнсiз орындалатын жеке жҟне коллективтiк оку ҟрекетiнiҗ жиынтыҕ 

тҙрлерi. Бқл тапсырмаларды орындау окушылардан белсендi ой ҕызметiн, ҟртҙрлi танымдыҕ 

мҟселелердi ҡздiгiнен шешудi, бқрынғы меҗгерiлген бiлiмдi ҕолдануды талап етедi. Ҡздiк 

жқмыстардыҗ ҟр тҙрiн орындау нҟтижесiнде оҕушылардыҗ танымдыҕ белсендiлiгi жҟне 

iзденiмпаздығы арта тҙседi‖ [1, 783б.].  

Педагогикалыҕ сҡздiкте берілген ҡздiк жқмыстыҗ сипаттамасы жоғарыда келтірілген пікірмен 

мағыналас: ―Оҕушылардыҗ ҡздiк оҕу жқмысы олардыҗ оҕу ҙдерісiндегi мқғалiмнiҗ тапсырмасы, 

басшылығы бойынша, бiрак оныҗ тiкелей кҡмегiнсiз орындалатын iс-ҟрекетi. Оҕушылардыҗ ҡздiк 

жқмысын талап ететiн тапсырмалар олардыҗ ерекшелiктерiн, танымдыҕ мҙмкiндiктерiн ескере 

отырып, берiледi. Мқндай жқмыстар жҙйесi негiзделген сатылыҕҕа, iзденiмпаздыҕ деҗгейiнiҗ жҟне 

мазмқныныҗ кҙрделене тҙсуiне сҙйенедi‖ [2, 321]. Осы тектес пікірлер Г.П.Семенов, 

П.И.Пидкасистый, В.Б.Бондаревский, Н.Д.Никандров, М.К.Гарунов, Р.М.Микельсон жҟне т.б. 

ғалымдардыҗ еҗбектерінде жан-жаҕты кҡрсетілген. Біз ҕазаҕ тілі сабаҕтарында ҕолданылған ҡздік 

жқмыстардыҗ міндеттерін аныҕтауда профессор Т.Сабировтыҗ тҡмендегі пікірімен келісеміз. Себебі, 

оҕыту ҙдерісінде ҕолданылған ҟрбір ҡзіндік жқмысҕа белгілі бір міндет жҙктеледі. Бқл міндет оҕыту 

маҕсатына сай аныҕталады. Т.Сабиров оҕушылардыҗ ҡзіндiк жқмыстарыныҗ мынадай басты 

мiндеттерiн кҡрсетедi: 

― 1) Оҕушылардыҗ дербестiк ҕасиетiн мейлiнше арттыру. 

2) Олардыҗ алған бiлiмiнiҗ саналылығы мен берiктiгiн камтамасыз ету. 

3) Оҕушыларда оҕуға ҕажет бiлiктер мен дағдыларды калыптастыру. 

4) Оҕушылардыҗ таным, аҕыл-ой ҕабiлеттерiн дамыту.  

5) Оҕушыларды сыныптан жҟне мектептен тыс дербес бiлiм алуга ҟзiрлеу. 

6) Оҕушылардыҗ оҕуға ынтасын арттырып, ҙлгермеушiлiктi болдырмауға ҟсер ету‖ [9, 45б.]. 

Ғалымдардыҗ ҡзіндік жқмыстардыҗ бастауыш сынып оҕушылардыҗ танымдыҕ дербестігін 

дамытушы ҕқрал екені туралы пікірлерін ҕорытындылай келе, біз ҡзіндік жқмыстарды орындау 

барысында бастауыш сынып оҕушыларыныҗ мынадай танымдыҕ дербес ҟрекеттерін жасайтынын 

аҗғардыҕ: 

1. Оҕушылар тапсырмаларды ҡздігінен орындау барысында аҕыл-ой, интеллектуалдыҕ кҙш-

жігерін жқмылдырады; 

2. Ҡздігінен ізденімпаздыҕ ҟдістерді ҕолданады; 

3. Ҡздігінен тапсырманы дқрыс орындауға  қмтылады; 

4. Ҡз білімін бағдарлау, ҡзін-ҡзі бағалау дағдылары жетіледі. 

Бастауыш сынып оҕушыларыныҗ тілін, сҡз мҟдениетін табиғи жағдайлар тудыра отырып 

ҕалыптастырудыҗ еҗ шешуші жолы ретінде қжымдыҕ, топтыҕ жҟне жқптыҕ жқмыстарды 

қйымдастыруға ерекше мҟн бердік. Мқнда, еҗ алдымен, сабаҕ барысында оҕушылардыҗ ҡздігінен 

ҟрекет ету, бірлесіп шешім іздеу дағдыларын дамытуға жол ашылды. Сонымен ҕатар ҕазаҕ тілініҗ 

табиғатына сай бастауыш сынып оҕушыларыныҗ ауызша сҡйлеу дағдыларын жетілдіруде де  осы  

топтыҕ жқмыстардыҗ ҙлес салмағыныҗ зор екендігі айҕындалды. Ҟсіресе, топтыҕ жқмыстардыҗ 

бастауыш сынып оҕушыларыныҗ ҡмірлік дағдыларына іргетас ҕалайтын тілдік, танымдыҕ, тҟрбиелік 

тқрғыдағы мынадай іскерліктердіҗ кешенді меҗгерілуіне мҙмкіндік беретіні аныҕталды: 

1) Сабаҕта барлыҕ оҕушыныҗ белсенді ҕатысуына ҕол жеткізіледі; 

2) Бастауыш сынып оҕушыларыныҗ топта жқмыс істеу дағдылары дамиды; 

3) Бірін-бірі тыҗдау ҟдебіне ҙйренеді; 

4) ҡз сҡзіне жауапкершілікпен ҕарауға ҙйренеді; 

5) табиғи жағдаяттарда сҡз орамдарын ҕолдануға тҡселеді; 

6) пікірталас мҟдениеті талаптарына сай сҡйлеу машыҕтарын меҗгереді; 
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7) ҕарсы сқраҕ ҕоюға, аяҕ астынан ҕойылған сқраҕҕа жедел жауап ҕайтаруға ҙйренеді; 

8) бірігіп шешім жасауға дағдыланады; 

9) ҟр оҕушы топтағы атҕаратын рҡлін (топбасы, хатшы, таймкипер, ҙйлестіруші, спикер, т.б.) 

орындау арҕылы топ намысы ҙшін ҟрекет етуге қмтылады; 

10) ортаҕ мҙдде ҙшін атсалысуға жаттығады; 

11) бірін-бірі тҟрбиелейді; 

12) білім ҙрдісіндегі демократиялыҕты сезінеді; 

13) объективтік кҡзҕарас білдіруге тҡселеді; 

14) ҡзін де, ҡзгелерді де бағалауға ҙйренеді, т.б.  

Топтыҕ жқмыстарды орындатуда бірнеше педагогикалыҕ талаптар ескерілді. Біріншіден, 

оҕушыларды топҕа бҡлудіҗ объективті болуына мҟн берілді. Топҕа бҡлуде мқғалім бейтарап 

ҕалдырылды. Оҕушыларға тҙрлі сипаттағы жеребелер қсынылды. Бірде олар ҡздері таҗдаған маҕал-

мҟтел немесе тілге, тҟрбиеге ҕатысты наҕыл сҡздер ҕқрамындағы сҡздер бойынша біріксе, енді бірде 

сурет кесінділерін ҕқрастыру арҕылы, енді бірде ҟдебиет пҟнінде оҕыған (жаттаған ҡлеҗ шумаҕтары 

бойынша ҕарай топтастырылды. Мқндай тҟсіл, бір жағынан, оҕушылардыҗ ҕызығушылығын 

арттырса, екінші жағынан, тосын топтарға бірігу арҕылы ешкімніҗ ренішсіз, объективті жағдай 

бойынша бҡлінуіне ыҕпал етті. 

Екіншіден, топтыҕ жқмыстардыҗ ҙнемі жарыс сипатында орындалуына кҡҗіл аударылды. 

Ҡйткені жарыс, бҟсекелестік оҕушыларды ҕырағы, жылдам, қтҕыр болуға мҟжбҙрлейді. 

Ҙшіншіден, топтарға бірдей тапсырмалар қсынылды. Себебі тапсырмалардыҗ ҟр тҙрлі 

деҗгейде болуы оҕушылар тарапынан дқрыс ҕабылданбайды. Оларға ҙнемі басҕалардыҗ тапсырмасы 

оҗай секілді кҡрініп тқрады жҟне жқмыстыҗ объективтілігіне кҙмҟн тудырып, сабаҕтыҗ 

нҟтижелілігіне кедергі келтіреді. 

Тҡртіншіден, топтыҕ жқмыстарды бағалауға міндетті тҙрде екі-ҙш оҕушыны бҡлек алып 

тағайындау дҟстҙрі енгізілді. Бқл оҕушылардыҗ бір-біріне сенімділігін арттырып, объективті 

ҕазылыҕ етуге мҙдделілігін тудырды. Себебі ҟділ ҕазылыҕҕа лайыҕ  оҕушыларды сыныптыҗ ҡздері 

таҗдауын қйымдастырып отырып, бқл міндеттіҗ мҟртебесі кҡтерілді. Бағалау объективті болу ҙшін 

топҕа қсынылатын ҟр жқмысты бағалау критерийлері алдын-ала даярланды. Бағалау ҟр жқмыстан 

соҗ жария етіліп ҕана ҕоймай, неге осындай балл ҕойылғаны ҟділ ҕазылар тарапынан дҟйектеліп 

отырды. Бқл ҡз кезегінде ҕазылардыҗ да тек сырттай баҕылаушы болып ҕалмай, ҡздеріне артылған 

міндетке жауапкершілікпен ҕарауына жҟне белсенділік танытуына жол ашты. Осы орайда, олар 

ҕазылыҕ етуге ҕатысты сҡз орамдарын ҕолдануға ҙйренді, сҡйлеу мҟдениеті дамыды.  

Ҕазіргі педагогика ғылымында оҕушы ҕқзіреттілігініҗ негізінде алынуы тиіс ҕабілеттер кешені 

былай топтастырылған: 

―- білу: танылатын нысанды аҕиҕат деп санау; 

- тҙсіну: ҡзін, басҕаларды, ҕоршаған ортаны; 

- бағалау: адамгершілік-эстетикалыҕ критерийлер тқрғысынан ҡзін-ҡзі, ҡзара ҕатынастарды, 

басҕа да ҕқбылыстарды, оҕиғаларды; 

- ҕатынасын білдіру: аналитикалыҕ жҟне сын тқрғысынан ойлау; 

- ҕолдану: жаҗа аспектіде, шығармашылыҕпен; 

- шешу: тапсырмаларды, оҕу жағдаяттарын, ҡмірлік мҟселелерді; 

- келісім жҟне ҡзара ҟрекет ету: командада жқмыс істей алу [2,10б.]. Біз эксперимент арҕылы 

дҟйектеген топтыҕ жқмыстар осы аталған ҕабілеттерді ҡз дҟрежесінде ҕалыптастыруға мҙмкіндік 

беруімен ерекшеленді. Біз тҡменде эксперимент барысында оҕушыларға қсынылған білім мазмқны 

мен жаттығу, тапсырмалардыҗ ҙлгілер шоғырын беріп отырмыз. 

Ҡздік жқмыстар ҕолданылған сабаҕтарда барлығына бiрдей бiр тапсырма не ҟр оҕушыға бҡлек-

бҡлек тапсырма берiлуi мҙмкiн. Бқл оҕу бағдарламасына ҕарай сабаҕ маҕсатын таҗдағанда 

аныҕталады.  

Ҕорыта айтҕанда, ҡздік жқмыстарды ҕолдану арҕылы оҕушылардыҗ белсендi ой ҕызметiн, 

ҟртҙрлi танымдыҕ мҟселелердi ҡздiгiнен шешу, бқрынғы меҗгерiлген бiлiмдi ҕолдану дағдыларын 

дамытуға болады.  Сондыҕтан ҡздік жқмыстар оҕушылардыҗ тапсырмаларды берілген  маҕсатты 

саналы қғынуына, ҡздігінен оҕу міндеттерін белгілеуіне, тапсырмаларды орындауға жеке тқлғалыҕ 

мҟн беруіне, ҡз іс-ҟрекетініҗ формасын аныҕтауына, оҕу іс-ҟрекетін қйымдастыруда уаҕытын бҡле 

білуіне, тапсырманы орындауда ҡзіне-ҡзі баҕылау жасауына ҙйретеді.  
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Резюме. В статье рассматриваются актуальные вопросы, вытекающие из важности 

сравнительного образования. 

 Summary. The article discusses topical issues arising from the importance of comparative education. 

 

«Ҙздік халыҕаралыҕ тҟжірибе елдіҗ бҟсекеге ҕабілеттілігініҗ жоғары деҗгейініҗ еҗ 

маҗыздысы – білім беру жҟне денсаулыҕ саҕтау саласыныҗ жоғары сапасы жататынын растайды», 

деп кеҡрсетті Елбасы. «Ҟлеуметтік – экономикалыҕ жаҗғырту – Ҕазаҕстан дамуыныҗ басты бағыты» 

атты Жолдауында: «Білім жҙйесі тек білім ғана емес, сонымен ҕатар, оны ҟлеуметтік бейімделуде 

ҕолдану білігін беруі тиіс», деп атап кҡрсетілген. Осыған орай, Мемлекет басшысы мектеп 

оҕушыларыныҗ функционалдыҕ сауаттылығын одан ары дамыту ҕажеттілігін атап ҡткен болатын. 

«ХХІ ғасыр идеялар мен инновациялыҕ технологиялардыҗ бҟсекелестік ғасырына  айналып 

барады. Жаҗа иделар тудыра білу ҕабілеті – міне, осы ғана ҕандайда бір елдіҗ ғаламдану жағдайында 

алатын орнын аныҕтайтын болады. Сондыҕтан ҕазаҕстандыҕ ҡскелеҗ қрпаҕ бҟсекеге ҕабілетті 

білімге ие болуы керек» 

Салыстырмалы білім беруді зерттеудіҗ арттыҕшылыҕтарымен ҕатар, тҙрлі елдердіҗ білім 

беру жҙйесін салыстыру барысында зерттеушілердіҗ ескеруі ҕажет, кҡзге аныҕ тҙспейтін 

мҟселелерде баршылыҕ.  

TIMSS халыҕаралыҕ зерттеудіҗ негізгі маҕсаты – ҟр тҙрлі елдердегі білім жҙйесі мен орта 

мектеп оҕушыларыныҗ  жаратылыстану-  математикалыҕ дайындыҕ деҗгейін салыстырмалы бағалау 

жҟне осы дайындыҕтан кейін ҟсер ететін факторларды аныҕтау. TIMSS халыҕаралыҕ зерттеуі  4 жҟне 

8 - сынып оҕушыларын математика мен жаратылыстанудан білім сапасын бағалайтын 4 жылдыҕ 

мерзіммен   ҡткізілетін зерттеу. Зерттеуге бірнеше (63) елден аса ҟлем елдері ҕатысады. 

PIRLS зерттеуі – бастауыш сынып оҕушыларыныҗ мҟтінді оҕу жҟне тҙсіну сапасын зерттеуге 

арналған. Халыҕаралыҕ жоба 5 жылдыҕ мерзіммен ҡткізіледі.  

Зерттеу кезінде білім алушылардыҗ білім жетістігімен ҕатар, бағдарламаға ҕатысатын 

елдердіҗ ерекшеліктерін аныҕтауға мҙмкіндік беретін факторлар ҕарастырылады. Бқл жиынтыҕ 

сқраҕтар оҕу – тҟрбие ҙрдісін қйымдастырудан бастап, отбасында баланыҗ дамуына ҕажетті 

жағдайлар жасауға кешенді баға беріледі.  

Зерттеу нҟтижелері отандыҕ білім берудіҗ негізгі мҟселелер кҡрсетіп берген.Осыныҗ 

нҟтижесінде салыстырмалы білім беру – бҙтіндей білім беру жҙйелері  немесе олардыҗ 

компоненттері жайлы тҙсінік беретін жҟне оны зерттеуде салыстырмалы -  салғастырмалы ҟдіснама 

ҕолданылатын ерекше зерттеу аймағы. Біз, осы тҟсілдеме арҕылы ҕол жеткізетін мҟліметтерді 

ҕолданудыҗ кҙшті жҟне ҕауіпті жаҕтарын нқсҕайтын боламыз.  

Салыстырмалы білім беру дегеніміз, білім беру аспектілерін салыстыру, ҕандайда бір 

қҕсастыҕ пен айырмашылыҕты  тҙсіндіріп бере алатын  себептерді іздестіру деген сҡз. Оны негізінен 

бір елдіҗ білім беру жҙйесін  (немесе аспектілерін) екінші елдікімен  жан – жаҕты салыстыру ҙшін 

ҕолданамыз. Білім берудіҗ ҙш бағытын ҕарастыратын болсаҕ: 

        1.Ғылыми бағыт білім беру жҙйесініҗ ҕалай жқмыс жасайтыны мен олардыҗ  тҙрлі ҕоғамда 

ҕалай ҡзара ҟрекетке тҙсетінін тҙсініп, ол жайлы теория ҕқрумен айналасады. 
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         2.Прагматикалыҕ бағыт отандыҕ саясат пен тҟжірибені жаҕсарту ҙшін неге арҕа сҙйеу 

керектігін аныҕтау маҕсатында басҕа жҙйелерді зерттейді. Прагматикалыҕ бағыт басҕалардыҗ 

жасағанын ҡздеріне бейімдеуден немесе сол ҕалпы кҡшіріп алудан тқрады. 

         3.Халыҕаралыҕ білім беру – жаҝандыҕ бағыт. Бқл бағыт халыҕаралыҕ тҙсінік пен бейбітшілікке 

бастайды деп есептейді. «Жаҝандану ҙдерісі адамдардыҗ ҟлемніҗ алыс аумаҕтарына ҕарасты деп 

есептелген кҙштердіҗ кҙнделікті ҡмірге ҕалай ҟсер ететінін тҙсіну талап ететіндіктен», 

салыстырмалы білім берудіҗ маҗыздылығы да арта тҙседі. Арнов (2013: 9) 

Ғалымдар халыҕаралыҕ зерттеу нҟтижелерін кейбірін ғана таҗдап тҙсіндіретін саяси 

бастамаларды сыҗға алады. Негізінен салыстырмалы тҟсілді ҕалай ҕолданатынына кҡҗіл бҡлу аса 

маҗызды.  Осы пікір аясында, экономикалыҕ ҟлеуметтілікті арттыру ҙшін, білім саласына ҟсер ету 

керек, сонда экономика нҟтижелілігімен бҟсекелестік артады делінеді.  

Жҙргізілген зерттеулер анализ жасау ҙшін мол мҟліметтер базасын қсынады, оныҗ ішінде 

контекстке байланысты мҟліметтерде бар. Атап айтҕанда, респонденттіҗ білім деҗгейі, карьерасы, тіл 

білу деҗгейі туралы мҟліметтер, тіпті бір ҕарағанда елеусіз кҡрінетін (біраҕ іс жҙзінде маҗызы зор) 

баланыҗ ҙйінде ҕанша кітап бар екеніне дейінгі деректер. Отандыҕ білім беру саласындағы жалпы  

жағдайдыҗ ҕандай екенін білу ҙшін ҕолда бар мҟліметтерді басҕа да деректермен байланыстыра 

отырып ҕарастыру керек, атап айтҕанда, Білім беру жағдайы туралы қлттыҕ есеп немесе  

Дҙниежҙзілік банк  пен Дҙниежҙзілік экономикалыҕ форумныҗ  баяндамасын ҕоса ҕарау керек. 

Сонымен ҕатар, ҕолда бар деректерге сҙйене отырып бірнеше негізгі трендті аныҕтауға болады.   

Дегенмен, зерттеу ҕорытындысы жағдайды жеке – жеке талдап, дқрыс нҟтиже шығаруға  

мҙмкіндік береді. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОЙ  

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЖОЛАНОВА Г.Е.,  АЛИМКУЛОВА А.М. 

Средняя школа № 35 им. А. Гайдара, Республика Казахстан,  г.Тараз, 

 

Тҙйіндеме. Оҕыту ҟдістері-бқл мқғалім мен оҕушылардыҗ ҡзара ҟрекеттесу тҟсілі, 

нҟтижесінде оҕыту мазмқнында ҕарастырылған білім, білік жҟне дағдыларды беру жҟне игеру 

жҙреді. Оҕыту ҕабылдау (обучающий прием) - наҕты білімді, іскерлікті, дағдыны беруге жҟне 

меҗгеруге бағытталған оҕытушы мен оҕушылар арасындағы ҕысҕа мерзімді ҡзара іс-ҕимыл. 

Summary. Teaching methods are a way of interaction between a teacher and students, as a result of 

which the transfer and assimilation of knowledge, skills and abilities provided for by the content of training 

takes place. Teaching reception (teaching reception) is a short-term interaction between a teacher and 

students aimed at transferring and mastering a specific knowledge, skill, skill. 

 

Не секрет, что в последнее время происходит снижение интереса школьников к обучению. Мы 

должны не просто научить ребѐнка, но и воспитать в нем такие качества, как нравственность, 

духовность, целеустремлѐнность, гармоничность, стремление к познанию окружающего мира. Мы 

должны  научить ребенка творчески думать, мыслить, анализировать. 
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Сейчас наше общество находится в состоянии непрерывного развития и перемен. Система 

образования в таком обществе должна быть изменена и усовершенствована в соответствии с 

запросами общества и государства. Одним из таких подходов является внедрениеинновационных 

технологий преподавания в  системуобразования,и соответствовать требованиям времени. 

Деятельность современного учителя невозможна без применения современных методов обучения, 

поэтому в моей педагогической деятельности особое место занимает изучение и внедрение 

современных технологий обучения в образовательный процесс.  

Методы обучения это способ взаимодействия между учителем и учениками, в результате 

которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных 

содержанием обучения.Приѐм обучения (обучающий приѐм) - кратковременное взаимодействие 

между преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, 

умения, навыка. 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения.Методы 

обучения -  это способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся по решению различных дидактических задач, направленных на овладение 

изучаемым материалом. 

Методы, используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к 

познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости.  

Необходимость систематически изучать, использовать в своей работе инновационные методы. 

Выбор методов обучения зависит: от общих и конкретных целей обучения; содержания 

материала конкретного урока; от времени, отведенного на изучение того или иного материала; от 

возрастных особенностей учащихся, уровня их познавательных возможностей; от уровня 

подготовленности учащихся; от материальной оснащенности учебного заведения, наличия 

оборудования, наглядных пособий, технических средств; от возможностей и особенности учителя, 

уровня теоретической и практической подготовленности, методического мастерства, его личных 

качеств. 

Современный урок - свободный урок, урок, освобожденный от страха: никто никого не пугает и 

никто никого не боится. 

Особенности современного урока:  

-создаѐтся доброжелательная атмосфера;  

-формируется высокий уровень мотивации;  

-предаѐтся большое значение способам учебной работы; 

-уделяетсяспециальное внимание развитию у учащихся умений самостоятельной 

познавательной деятельности, творческого отношения к учебному процессу; 

-работают все и работает каждый; 

-интересно мнение каждого и радуют успехи каждого; 

-все благодарны каждому за его участие, и каждый благодарен всем за свое продвижение к 

знаниям; 

-доверие к учителю как к руководителю групповой работы, но каждый имеет право на 

инициативное предложение; 

-все и каждый имеют право высказать мнение относительно проведенного занятия. 

Наиболее продуктивными методами современного урока являюся: 

-игровые формы; 

-организация групповой, парной и индивидуальной работы; 

-постановка вопросов, активизирующих диалог; 

-проблемные методы[1, стр 32]. 

Метод «Игровые формы». Дидактические игры - вызывают живой интерес к процессу 

познания, активизируют деятельность учащихся, помогают легче усвоить учебный материал.Ролевые 

игры - это маленькая сценка, разыгрываемая учениками, помогающая наглядно. 

 Метод «Пары и группы» даѐт ученикам больше возможностей для участия и взаимодействия. 

Работа в парах и группах формирует у детей умения принимать общую цель, разделять обязанности, 

согласовывать способы достижения предложенной цели, соотносить свои действия с действиями 

партнеров, принимать участие в сравнении цели и работы.  

«Проблемные методы»способствуют развитию интеллектуальной, предметно-практической 

мотивационной сфер личности. 

Проблемный вопрос - вопрос, который требует интеллектуальных усилий, анализа связей с 

ранее изученным материалом, попытки сравнить, выделить наиболее важные положения. 

http://www.uchportal.ru/load/288-1-0-76563
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Проблемная ситуация - сравнение двух или более взаимоисключающих друг друга точек 

зрения. 

Проблемные задания - задания, которые ставят перед учащимися задачи и ориентируют их на 

самостоятельный поиск решений. 

 «Метод проектов» это метод, идущий от детских потребностей и интересов, стимулирующий 

детскую самодеятельность, с его помощью реализуется принцип сотрудничества ребенка и взрослого, 

позволяющий сочетать коллективное и индивидуальное в образовательном процессе. Этот метод 

нацелен на развитие исследовательской, творческой активности учащихся, на формирование 

универсальных учебных действий. Использую в основном на уроках окружающего мира. «В гости к 

зиме», «Мои домашние питомцы», «Тайна моей фамилии». 

Самым быстрым и современным способ передачи любой информации является презентация. 

Использование информационных технологии на уроке позволит воздействовать на три канала 

восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический и, следовательно, способствует 

эффективному усвоению учебного материала.Использую для демонстрации мультимедийных 

презентаций и развлекательного материала (логические задания, ребусы, кроссворды); а также при 

организации словарной работы (объяснение, проверка орфографии) на контрольном этапе (тестовые 

задания). Поэтому на уроке нужноприменять элементы игровой технологии в виде кроссвордов, 

загадок и т.д. 

Предпочтительность же  использования активных методов обучения в рамках технологии 

проблемного обучения и развития критического мышления,  обоснована и подкреплена следующими 

данными, полученными педагогами и психологами в результате опыта педагогической деятельности 

и экспериментов, из которых следует, что человек запоминает: 

-10% того, что читает; 

-20% того, что слышит; 

-30% того, что видит; 

-50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях; 

-80% когда обучающийся самостоятельно обнаруживает и формулирует проблему; 

-90% когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в 

самостоятельной постановке проблем, в выработке и принятии решения, формулировке выводов и 

прогнозов. 

В наш современный век по обновлѐнной программе приоритетной целью 

современной образовательной концепции стало развитие личности, готовой к самообразованию, 

самовоспитанию и саморазвитию. 

В связи с этим одной из задач современного урока является формирование у 

учащегося способности к рефлексивному контролю своей деятельности как источника мотива и 

умения учиться, познавательных интересов и готовности к успешному обучению. 

Ученик активен, если осознает цель учения, его необходимость, если каждое 

его действие является осознанным и понятным. Обязательным условием создания развивающей 

среды на уроке является этап рефлексии. В структуре урока, рефлексия является 

обязательным этапом урока. Особый упор делается на рефлексию деятельности 

учащегося, предлагается проводить этот этап в конце урока. При этом учитель играет роль 

организатора, а главными действующими лицами выступают ученики. 

Рефлексия помогает учителюконтролировать класс, уже в ходе урока видеть, что было понято, 

а что осталосьна доработку.Не стоит забывать и о том, что рефлексия-это то новое, к чемустремится 

современная педагогика: учить не науке, а учить учиться. 

Рефлексияпомогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроитьлогическую 

цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить своиуспехи с успехами других учеников. 

Рефлексия учебной деятельности дает возможность осмысления способов иприемов работы с 

учебным материалом, поиска наиболее рациональных. 

Этотвид рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнегозадания, защите 

проектных работ. Применение этого вида рефлексии в концеурока дает возможность оценить 

активность каждого на разных этапах урока,используя, например, прием «лестницы 

успеха».Эффективность решенияпоставленной учебной задачи (проблемной ситуации)можно 

оформить в видеграфического организатора «рыбья кость» [1, стр 63]. 

Приемы рефлексии результатов учебной деятельности, или оценки личностныхучебных 

достижений достаточно широко известны: «Оценочная лесенка»,«Диаграмма успешности», «Эссе», 

различные виды Портфолио, «Письмо самому себе», «Лист достижений». 
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Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждается то, что узнали, как 

работали на уроке. Каждый оценивает свой вклад в достижение выставленных в 

начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса,увлечѐнность и полезность 

выбранных форм урока. Ученики по очередивысказываются одним предложением, выбирая начало 

фразы:было интересно,было сложно,я смог,меня удивило. 

Для подведения итогов урока можно использовать упражнение «Плюси - минус - интересно». 

Ученикам предлагается таблица, в которой необходимоответить на вопросы, используя «плюс-

минус». 

Так же можно использовать условные обозначения в виде геометрических фигур.Зачѐркнутый 

крестиком квадрат - «отлично»; квадрат - «хорошо»;  круг - «плохо»;треугольник - «совсем плохо». 

Концепция обновлѐнной программы развивающего обучения предполагает 

научить учащегося работать в разных направлениях: индивидуально, в группах, 

коллективно. Чтобы показать ученикам, как они работали в группе, 

анализируется не только результат, но и процесс работы. 

Таким образом, рефлексивно-оценочная деятельность на уроке позволит: 

зафиксировать новое содержание, изученное на уроке;оценить собственную деятельность на 

уроке;установить затруднения как направления будущей учебной деятельности.  Позволит педагогу 

проводить анализ и оценку деятельности учащихся, своей деятельности, определять 

новые подходы в организации эффективного взаимодействия на учебных 

занятиях с целью включения самих учащихся в активную деятельность. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЕҖБЕКТЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҔЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

БАЙСЕЙТОВА А.А. 

С.Ҟлібекқлы атындағы № 19 ЖОББМ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ  мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Меркі ауданы 

ЖЕКСЕН А.А. 

С.Ҟлібекқлы атындағы №19 ЖОББМ, 7 сынып оҕушысы, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Меркі ауданы 

 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы воспитания и обучения творчеству  Ибрая 

Алтынсарина. 

Summary.. The article discusses the issues of education and training in the creativity of Ibrai 

Altynsarin. 

 

Еліміздіҗ Тҟуелсіздігіне 30 жыл толу ҕарсаҗында  азаттыҕ ҙшін ағартушылыҕ ісімен 

тҟуелсіздікке ҙлес ҕосҕан  ҕайраткерлердіҗ бірі Ыбырай Алтынсарин халыҕтыҗ мқҗ-мқҕтажы мен 

арман-тілегін орындау маҕсатында кҡпшілік арасында ҕыруар жқмыстар атҕарды.  

Осыдан біржарым ғасыр бқрын ҕазаҕ сахарасында мҟдениет пен оҕу-ағартудыҗ туын кҡтерген, 

халыҕҕа ҕажетті бар байлыҕ, баҕыт та, жаҕсылыҕ та біліммен келетінін насихаттаған, ғылыми 

еҗбегімен де, мектеп ашу, оҕулыҕ жазу, мқғалім даярлау сияҕты табанды істерімен де ҙлгі-ҡнеге 

кҡрсеткен Ыбырай Алтынсаринныҗ педагогикалыҕ мқраларыныҗ маҗызы ерекше. Ыбырай еҗбектері 

ҡз алдына жеке жинаҕ болып он шаҕты рет басылды.Оныҗ академиялыҕ жинағы шыҕты. Дҙниеге 

кҡзҕарасы, педагогтыҕ,  ҕоғамдыҕ ҕызметі ҡз алдына бҡлек зерттелді. Оныҗ педагогтыҕ ҕызметі мен 

http://19-merki.mektebi.kz/main/384-slbekly-atynday-19zhobbm-11synyp-oushysy-ernijaz-nrasyl-ly-nertapyshtya-alashy-adam.html
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ағартушылыҕ идеялары туралы Ҕ.Бисембиев пен Б.Сҙлейменов, М.Аҕынжанов зерттеулер жҙргізді. 

Бқларға ҕоса, орта мектепке арнап оҕулыҕ жазған авторлардыҗ бҟрі де Ыбырай творчествосына 

талдау жасап, оныҗ еҗбектеріне тиісті бағаларын беріп келеді.  

Ҟ.Сыдыҕов «Ыбырай Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ идеялары жҟне ағартушылыҕ ҕызметі » 

атты еҗбегінде Ыбырай ашҕан мектептердіҗ жҙйесін, оҕу-тҟрбие ісініҗ мазмқнын саралай келе, 

оҕытудыҗ ағартушы қстаз қсынған дидактикалыҕ принциптерін: «Алтынсаринныҗ педагогикалыҕ 

жҙйесі халыҕ ағарту саласында, пайдалы рҡл атҕарады, оныҗ кҡптеген ҕағидалары осы кҙнге дейін ҡз 

мҟнін жойған жоҕ. Оныҗ ілімі ҡз алдына дербес, тқтас бір педагогикалыҕ жҙйе болып табылады.Онда 

кҡҗілден шыҕҕан сын да, жаҗашыл бастаманы ҕолдай да, ҡзіндік ой-пікірді де орынды айта білу де 

бар» деп тҙйіндейді. Сол заманныҗ ҡзінде дҟл бҙгінгідей ҕазаҕ халҕыныҗ келешегі тек ҡнер-білімде 

деп таныған Ыбырай ҡз ойын іске асыруда кҡптеген кедергілерге кездесе отырып, табандылыҕпен 

жеҗе білген, ҡмірініҗ соҗғы сҟтіне дейін ҡз маҕсатын берік қстанған. 

Ыбырай И.Ильминскийге жазған хатында: «Ҕазаҕ  халҕы деген – оҕу-білімге сусап отырған 

халыҕ, ҟттеҗ бқл іске оҕыған адамдардыҗ жаны ашымайтыны есіҗе тҙскенде кҙйінесіҗ. Бқл жағынан 

алып ҕарағанда, кейде жылы сҡзге ынтызар жетім бала сияҕтымыз. Ҕандай ҕиыншылыҕтарға 

кездессек те, біз ҟйтеуір ҡз ойымызды орындап келеміз», – деген еді. Оныҗ халыҕтан ҕаражат жинап, 

мектеп ашуы, инспекторлыҕ ҕызмет атҕара жҙріп, мектептер санын кҡбейтуді, оҕулыҕ, ҟдістемелер 

жазып таратуы – «Ҕазаҕтарға, осы дарынды аҕылы мол халыҕҕа ҕазір, кешікпей тқрып рухани жҟне 

ҕоғамдыҕ даму жолына тҙсетін дқрыс бағыт беру – ҕалай дегенмен аса ҕажет болып отыр» дегені 

пікірініҗ іс жҙзіндегі кҡрінісі.  

Ҡз іс-тҟжірибесінде дҙние жҙзі педагогикасыныҗ классиктері Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, 

К.Д.Ушинский т.б. гуманистік идеяларын басшылыҕҕа алып,ҡзінше ҕолданып байытып отырған. Сол 

кездегі мектептердіҗ басты маҕсаты етіп «Баланыҗ жеке басыныҗ аҕыл-ойын ҡсіру ҙшін, мінез-

ҕқлҕын жетілдіру ҙшін наҕтылы білім беру керек»,- дегенді алға ҕояды. Бқл ойы ҕазіргі оҕу мен 

тҟрбиеніҗ бірлігі, жан-жаҕты білім беру мҟселесі жҡнінде бҙгінгі кҙнмен де сабаҕтасып жатҕандай. 

Ол оҕу процесін қйымдастыруда: 

1.Мқғалімніҗ рҡлі 

2.Оҕу материалдыҕ базаныҗ шешуші маҗызы 

3.Оҕулыҕтарды ҕазаҕ мектептеріне пайдалану ҙшін жарамдылығы жағынан қҕыпты тексеріп 

отырудыҗ ҕажеттілігі мҟселесіне ерекше ден ҕояды. Мқғалімдердіҗ білім кҡтеруі ҙшін мектеп 

кітапханасына педагогикалыҕ-ҟдістемелік кітаптарды алу ҙшін ҕаражат бҡлген. «Жаҕсы білім беру 

керек, ҕалай болса солай оҕытуға болмайды.Оҕытатын кітаптар ғылымға негізделуі тиіс»,-деп, ҕалай 

оҕыту, не ҙшін оҕыту керектігі жҡнінде педагогикалыҕ талдаулар жасаған. 

1860 жылы облыстыҕ басҕарма Ыбырайға Орынбор бекінісінде, Торғай ҕаласында ҕазаҕ 

балаларын оҕытатын бастауыш мектеп ашуды жҙктейді, ҟрі ҡзі сол мектепте орыс тілі пҟнініҗ 

мқғалімі болып тағайындалады. Ағарту ісіне жан – тҟнімен ҕқлшына кіріскен ол ауыл – ауылды 

аралап халыҕҕа білім берудіҗ маҗызын тҙсіндіреді. Ондай мектептер ашу ҙшін ҕаржы – ҕаражат 

жинауды ҕолға алды. Осындай аҕшаныҗ алғашҕы ҙлесін Ыбырайдыҗ ҡзі ҕосты. Осыдан бастап оныҗ 

ағартушылыҕ жҟне педагогикалыҕ ҕызметі басталды. 1864 жылы 8 ҕаҗтарда салтанатты тҙрде мектеп 

ашылып, алғашында оҕуға ҙгіт жқмыстарыныҗ нҟтижесінде 16 бала жазылады. Ыбырайдыҗ 

жҙргізген ҙгіт жқмыстарыныҗ нҟтижесінде бқл мектепте оҕушылардыҗ саны арта бастайды [2, 345 

б.]. 

Оҕу мынадай бағытта жҙргізілді: 

-ҕазаҕ тілі: оҕу жҟне жазу; 

-орыс тілі: оҕу жҟне жазу; 

-татар тілі:оҕу жҟне жазу; 

-кҡркем жазу; 

-арифметика: ҕосу, алу, кҡбейту, бҡлу; 

-жер шары: Еуропа, Азияныҗ басты-басты ҕалалары мен мемлекеттері оҕытылды. 

Жыл соҗында арифметикадан емтихан, кҡркем жазу,ҕазаҕшадан орысшаға, орысшадан 

ҕазаҕшаға аудару емтихандарын тапсырды. Ыбырай балаларға сабаҕты ҡте ҕызыҕты тҙсінікті етіп 

беруге тырысты. Нҟтижесінде молдадан сабаҕ алған балалар бір жылда ҟзер хат таныса, Ыбырай 

оҕытҕан балалар небҟрі ҙш айда оҕи алатын, орысша, татарша жаза білетін болды. [4-138б.]    

Ы.Алтынсаринніҗ мектебінде оҕушылар болашаҕта екіжҙзді параҕор болып шыҕпасын деп, 

адамгершілік тҟрбиесіне баса кҡҗіл бҡлінді. Бқл мҟселе бҙгінгі кҙнніҗ де мектептерініҗ алдында 

тқрған маҕсат. ―Мектеп - ҕазаҕтарға білім берудіҗ басты ҕқралы. Біздіҗ барлыҕ ҙмітіміз, ҕазаҕ 

халҕыныҗ келешегі осында, тек осы мектепте ғана‖,-деді Ы.Алтынсарин. 
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Ыбырай  мектептегі оҕытуды, негізінен, ана тілінде жҙргізді. Сол кездегі белеҗ алған 

жаттамалы оҕуға ҕарсы шығып, олардыҗ оҕыту ҟдіс-тҟсілдерін сынға алады. Зерттеу еҗбектерінде, 

бірінші сатыда – тіл дамыту, екінші сатыда - ҟліппе бойынша оҕыту, жазу, ҙшінші сатыда – оҕу 

кітабы бойынша оҕу, жазу, салыстыра оҕыту, сыныптан тыс оҕыту сияҕты жҙйе бойынша оҕыған 

шҟкірттері ҕысҕа мерзімде сауаттанып, тез меҗгергендігі айтылады. Орыс тілін меҗгертуде аударма 

ҟдісін пайдаланып, екі тілде де еркін сҡйлеу, ойлау, жазуын ҕалыптастырған. Оныҗ негізгі себебі – 

тілді ҙйренуді ережеден емес, сҡзді ҙйретуден бастауында екен. Ҕазіргі жаҗа буын оҕулығын ҡмірге 

енгізуде Ҕазаҕстан Республикасы Білім мазмқны тқжырымдамасы бойынша базалыҕ оҕу 

жоспарындағы пҟндердіҗ рҡлі ҕандай болмаҕ дегенде, «Ҕазаҕ тілі бҙкіл пҟндерді игерудіҗ негізі 

болуы керек, ҕазаҕ тілін оҕытуда, еҗ алдымен тілді ҡзініҗ табиғатына ҕарай, ҕарым-ҕатынас ҕқралы 

ретінде таныту керек» -деген тқжырымдар жоғарыдағы ой-пікірлермен ҙндеседі.     Білім беру 

жҙйесіндегі бҙгінгі жаҗаша бетбқрыс кезеҗінде Алтынсаринныҗ педагогикалыҕ идеялары, 

ҟдістемесіндегі кҡтерілген мҟселелер ҡзініҗ ҡміршеҗдігін танытып отыр. 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттыҗ білім беруді демократияландыру мен 

ізгілендіру, оҕу мен тҟрбиеніҗ бірлігі, білімніҗ дамытушылыҕ сипаты, білімніҗ, ғылымныҗ, 

ҡндірістіҗ интеграциялануы, оҕушыларды кҟсіптік бағдарлау т.б. қстанымдар осыдан біржарым 

ғасыр бқрын халыҕҕа ҕызмет еткен Ыбырай шығармашылығында кҡрініс тапҕан, педагогикалыҕ 

кҡзҕарасындағы қсынған балаға еркіндік беру, жҙрек жылуын беру, мқғалім мен оҕушы арасындағы 

ынтымаҕтастыҕ, оҕушы бойынан жаҕсы ҕасиеттерді табу тҟрізді қстанымдар білім беруді дамытудыҗ 

ҡзекті мҟселесіне айналуда.  

Бҙгінгі кҙнгі жаҗартылған білім берудіҗ де алға ҕойған ҕағидасыныҗ бірі баланы мҟжбҙрлі 

емес, білім алуға ҕызыҕтыру арҕылы білімге деген уҟжін арттыру арҕылы оҕушыны ҕқзыретті 

тқлғаға айналдыру. «Егер балалар бірдеҗені тҙсінбейтін болса, онда оҕытушы оларды кіналауға 

тиісті емес, оларға тҙсіндіре алмай отырған ҡзін кіналауға тиіс. Ол балалармен сҡйлескенде, 

ашуланбай, жқмсаҕ сҡйлесуі, шыдамдылыҕ кҡрсетуі керек» деген ой-пікір бҙгінде қстаздардыҗ еҗ 

басты мҟселесі. Ыбырай дҟстҙрі осылайша білім мазмқныны, оҕыту ҟдістерін жетілдіруде кеҗ ҕанат 

жайып, молыға тҙсуде. Асыл ҕазынаға айналған мқралары бҙгінгі таҗда оҕу бағдарламалары мен 

оҕулыҕтарға еніп, ана тілі, тарих, 1-сыныптан 10-сыныпҕа дейінгі ҟдебиет сабаҕтарында, сыныптан 

тыс жқмыстарда таныстырылып келеді. Бҙгінгі кҙні маҗызды мҟселеге айналып отырған 

отансҙйгіштікке, халыҕ дҟстҙрін ҕастерлеуге, еҗбекке, адамгершілік пен салауатты ҡмір сҙруге 

тҟрбиелеуге ҕызмет етіп келеді.  

Ыбырай Алтынсарин – «Ҕазаҕ хрестоматиясы» деп аталатын ана тіліміздегі тқҗғыш оҕулыҕтыҗ 

авторы. Баршамызға бастауыш сыныптардан етене таныс, ҟрі ыстыҕ «Кел, балалар, оҕылыҕ!» -

«Ҕазаҕ хрестоматиясыныҗ» беташар ҡлеҗі. Жазылғанына бір ғасырдан астам уаҕыт ҡтсе де, жас 

жеткіншектерді білімге, ҡнерге шаҕырған бқл ҡлеҗніҗ маҗызы, бір кезде Ыбырай армандаған «ҡнер-

білімі бар жқртҕа» - терезесі теҗ, шаҗырағы, мҟдениеті озыҕ елге айналып отырған бҙгінгі заманда да 

еш тҡмендемек емес.  

Ағартушы оҕулыҕты жазудағы маҕсатын хрестоматияныҗ алғысҡзінде: «Бқл кітапты 

ҕқрастырғанда мен, біріншіден, осы біздіҗ ана тілімізде тқҗғыш рет шыҕҕалы отырған жалғыз 

кітаптыҗ орыс-ҕазаҕ мектептерінде тҟрбиеленіп жҙрген ҕазаҕ балаларына оҕу кітабы бола алу жағын 

кҡздедім»,-деп тқжырымдаған. Хрестоматия бқл екі міндетті де толығымен атҕарды.Оҕулыҕтыҗ 

революцияға дейінгі мерзімде бірнеше мҟрте ҕайталап жарыҕ кҡруі, оныҗ ҡз кезегінде ғана емес, 

одан кейінгі қзаҕ жылдар бойында да, бҙгінге дейін де талай жас қрпаҕ ҙшін білім, ҡнеге кҡзі, рухани 

ҕазына бастауы болып келгендігін кҡрсетеді. Бқл «Ҕазаҕ хрестоматиясыныҗ» ҕазаҕ мҟдениетініҗ 

тарихындағы ҡзіндік ҙлкен орны мен маҗызын айҕындайтын факт. Ҡйткені хрестоматияға Ыбырай 

ҡзініҗ педагогтыҕ маҕсатына лайыҕтай жазған тҟрбиелік мҟні жоғары кҡптеген шағын ҟҗгімелерін, 

ҡлеҗдері мен ауыз ҟдебиеті ҙлгілерін, сондай-аҕ орыс педагогтары мен айтулы орыс ҕаламгерлерінен 

аударған шығармаларды енгізген болатын. Бқл шығармалардыҗ таҕырыптыҕ- идеялыҕ мазмқнынан 

біз Ыбырайдыҗ қстаз – тҟрбиеші ретінде алдына маҕсат етіп ҕойған адамгершілік мҟселелерін 

кҡреміз. Олар: жас жеткіншектерді адал еҗбекке тҟрбиелеу, белгілі бір кҟсіпке, ҡнерге баулу, адам 

бойындағы адалдыҕ, достыҕ, мейірімділік секілді асыл ҕасиеттерді ардаҕтау, ҙлкенді, ата-ананы 

сыйлау, ҕадірлеу, ҡнер-білімді байлыҕ-дҟулеттен жоғары ҕою, тағы басҕалар. 

Ыбырай ер балалармен ҕатар ҕазаҕ ҕыздарын да білімге тарту, оларға тҙрлі кҟсіптік мамандыҕ 

беру жҡніндегі жқмыстарды алғаш қйымдастырушы болғанын айта кету маҗызды. Ер балалардыҗ 

ҡзін оҕытуға ҕырын ҕараған ҕытымыр заманда оныҗ ҕыз балаларды оҕыту, оларға арнап мектеп, 

интернаттар ашу ҕажеттігі туралы мҟселе кҡтеріп, бқл ойын айтыса-тартыса жҙріп дҟлелдеуі 

біртіндеп іске асыруы шын мҟніндегі азаматтыҕ ерліктіҗ, гуманизмініҗ ҙлгісі емес пе? 
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Ол тҡл туындыларын жазғанда да, орыс жҟне Европа халыҕтары ҟдебиетінен аудармалар 

жасағанда да бір маҕсатты ҕатты қстанды, еҗ алдымен ол туындылардыҗ балалар қғымына сай, 

олардыҗ ҕиял ойын шарыҕтататындай тағылымды да, ҕызыҕты болуына баса назар аударады. 

Сондыҕтан оныҗ ҟҗгімелерінен балалар ҟдебиетіне ҕойылатын негізгі талаптардыҗ барлығы да, атап 

айтҕанда, туындыныҗ кҡлемініҗ шағындығы мен ҕқрылымыныҗ ҕарапайымдылығы, тілініҗ таза, 

тҙсінікті ҟрі шырайлылығы, тҟрбиелік-танымдыҕ мҟнніҗ жоғарылығы, оҕиғалардыҗ балалар қғымы 

мен жасына сай, кҡркем ҟрі ҕызыҕты баяндалуы, балаларға тҟн мінез, ҟрекет, ой-ҕиялдыҗ табиғи, 

шынайы ашылуы толыҕ кҡрінеді. 

        «Ҕазаҕ хрестоматиясы» тҡмендегідей алты бҡлімнен тқрады: 

        1.«Ҡлеҗдері». Бқған Ыбрай Алтысаринныҗ  кҡпшілікке танымал ҡлеҗдері мен орыс  

аҕыны И.А.Крыловтын аударған ҙш мысалы енді. 

        2.«Тҡл ҟҗгімелері» деп аталады да, бқған жазушыныҗ хрестоматия оҕулыҕҕа жазған  

тҡлтуындылары жинаҕталады. 

        3.«Аударма сипатты ҟҗгімелері» бқл бҡлімде ағартушыныҗ орыс педагогтарыныҗ  

оҕулыҕтарынан , орыс жазушыларыныҗ  балаларға арналған туындыларынан, сондай-аҕ орыс жҟне 

Европа халыҕтары ҟдебиеті мен фольклорынан ҡзінше ҟҗгімелеген шағын ҟҗгіме мысалдары 

жинаҕталып берілді. 

       4.«Ауыз ҟдебиеті ҙлгілерінен жинағандары» Оныҗ ел аузынан жинап, сқрыптап, алғаш 

рет «Ҕазаҕ хрестоматиясында» жарияланған маҕал-мҟтелдер, жқмбаҕтар, ертегілер, аҗыз-ҟҗгімелер 

орын алды. 

      5.«Оҕу-ағарту мҟселелері жайында жазбалар» деп аталынып, бқған Ыбырайдыҗ ҕазаҕ 

даласындағы оҕу-ағарту жайы мен оны ҡркендетуге ҕатысты жазбалары жаҗа материалдармен 

толыҕтырылып, енгізіліп отыр. 

      6.«Хаттар». Мқнда Ыбырайдыҗ ҕызмет бабына жҟне тағы басҕа жағдайларға 

байланысты жазған хаттары іріктеліп, берілді. 

       7.Ыбырай Алтынсарин шығармалары жас буынға эстетикалыҕ тҟрбие ғана емес, ҙлкен жҙйелі 

білім, жҟне ҕоғамдыҕ қғым береді.Жастарды адамгершілікке, ағартушылыҕ идеясына, ҕоғамдыҕ 

міндетке баулиды. 

       8.Ыбырай халыҕтыҕ педагогиканы да еҗ басты орынға ҕояды. Оҕу–ағарту саласындағы 

еҗбектерінде, ҡзініҗ тҡл шығармаларында да халыҕтыҕ негізді, дҙниетанымды, салт-дҟстҙр, ҟдет-

ғқрыпты, ізгілік ҕасиеттерді арҕау етеді. 

         Халыҕ ауыз ҟдебиетін жоғары бағалаған И.Алтынсарин жас қрпаҕты тҟрбиелеуде ҕазаҕтыҗ 

позитивті ҟдет-ғқрыптарын, сан ғасырлыҕ даналыҕты ҕамтитын маҕал-мҟтелдерді ҕолданды. Ал 

И.Алтынсаринніҗ  ҟҗгімелері – негізінен, дидактикалыҕ прозаныҗ жаҕсы ҙлгілері.Балаларға аҕыл 

айтып, ой салмайтын оныҗ бірде-бір ҟҗгімесі жоҕ. Ҟр адам ҡз еҗбегімен кҙн кҡріп, кҟсібін, ҡнерін 

жетілдіруі тиіс дейді.Малын бағып, жерін ҡҗдеп, саудасын жасап, бейбіт еҗбек етсе ғана адам 

мқратына жетеді.Борыш та, зорлыҕ, қрлыҕ адал адам тҙсер жол емес.Ондайдан аулаҕ болу керек. 

Жазушы ҡзініҗ ҡлеҗдеріндегі сияҕты, ҟҗгімелерінде де, еҗбекті негізгі мҟселе деп кҡтереді.Адамды 

мқратҕа жеткізетін еҗ бір ҕқдіретті кҙш еҗбек деп біледі. Еҗбек таҕырыбындағы «Ҡрмекші, 

ҕқмырсҕа ,ҕарлығаш», «Бай мен жарлы баласы», «Байлыҕ», «Асыл шҡп», «Ҕыпшаҕ Сейтҕқл» т.б. 

ҟҗгімелері - ҡзініҗ ҡнегелілігімен, образдылығымен ерекше мҟнді тҟлім берер кҙші мол кҡркем 

шығармалар. «Ҡрмекші, ҕқмырсҕа, ҕарлығаш» ҟҗгімесінде баланы қшҕан ҕқс, тҙрлі жҟндіктердіҗ 

тіршіліктерімен таныстырады, олардыҗ ҟрекеттерін мысал етіп, баланы еҗбекті сҙюге тҟрбиелейді.  

Ыбырай творчествосында еҗбекке тҟрбиелейтін ҟҗгімелерініҗ ішіндегі еҗ биік шыҗы – «Бай мен 

жарлы баласы». 

          Халыҕ педагогикасы саласындағы оныҗ тҟлімгерлік ой-маржандарын оҕу іс-ҟрекетін 

қйымдастыруда, ҙлгі-ҡнеге ретінде пайдалануда берері кҡп. 

          Заман ауысып, жаҗарып, ҕилы тарихы ҕайта тҙлеп, іргелі, ҡркениетті ел болу сапарына аттанып 

отырған ҕазаҕ елініҗ зерделі ҕауымын ҟлемге таныстырған Ыбырай Алтынсаринныҗ есімі мҟҗгілік. 

Ыбырай ҕалдырған асыл мқра ешҕашан қмытылмаҕ емес. 
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ҔАЗАҔ БАЛАЛАР  ФОЛЬКЛОРЫН БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҔУШЫЛАРЫНА  

ОҔЫТУДЫҖ МАҖЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

ИБРАЕВА Г.Б., КАРПАЕВА Н.К. 

Абай Ҕқнанбайқлы атындағы №87 мектеп-гимназиясыныҗ бастауыш сынып мқғалімдері,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

 

Резюме. В этой статье рассматривается методики преподавания казахского народного 

фoльклора для учащихся начальных классов. 

Summary. In this article teaching methods about national Kazakh folclor for pupils in pre-

intermediate classes are  analyzed. 

 

Бастауыш сынып оҕушыларыныҗ бойында рухани-қлттыҕ дҙниетанымын  ҕалыптастыру жҟне 

ҕазаҕ фольклоры туралы білім беру, олардыҗ физиологиялыҕ жҟне психологиялыҕ ерекшеліктеріне, 

ҟртҙрлі іс-ҟрекеттегі кҡрсеткен білім сапасына сай жҙргізілуі тиіс. Бастауыш сынып оҕушылары 

балалар фольклорын орынды ҕолдану арҕылы тереҗірек ҕабылдауға бағыт алады, мазмқнын тҙсініп 

ҕана ҕоймай, ертегілер мен ҟҗгімелердегі жарҕын, бейнелі сҡздерді естеріне саҕтап, кейіпкерлерге 

деген ҡзініҗ пікірі мен кҡзҕарастарын білдіруге тырысады [1, 19б.]. 

Бастауыш сынып оҕушыларыныҗ еліне, туған жеріне, табиғатына сҙйіспеншілік сезімі мен 

талғамын, ата-бабаларымыздыҗ сан ғасырлыҕ ҕазынасы – ҕазаҕ балалар фольклорына 

ҕызығушылығын арттыра отырып, олардыҗ бойында рухани мҟдениеті жоғары адам тҟрбиелеу – 

бҙгінгі кҙнніҗ негізгі міндеттерініҗ бірі болып отыр. 

Балалар фольклоры деген қғымныҗ ауҕымы кеҗ. Бқған ауыз ҟдебиетініҗ кҡптеген жанрлары 

мен жанрлыҕ тҙрлері жатады. Балалар фольклорыныҗ арнайы сала болып бҡліну себебі, оныҗ ҡзіне 

тҟн кҡптеген ерекшеліктерініҗ болуында. Халҕымыздыҗ балалар фольклоры жанрлыҕ ҕқрамы 

жағынан сан салалы, олардыҗ атҕаратын ҕызметі де тҙрліше. Зерттеу еҗбектерде оларды ҙлкендердіҗ 

балаларға арнап шығарған, біраҕ негізінен балалардыҗ репертуарында саҕталған шығармалар жҟне 

балалардыҗ ҡздері таратҕан ҡлеҗ-жырлар деп екіге бҡлу ҕалыптасҕан. Балалар фольклорыныҗ халыҕ 

педагогикасымен тығыз байланысты. Балалар фольклорыныҗ ҙлкен бір саласы - ойын ҡлеҗдері. Тілі 

шығып, сҡйлей бастағаннан, кҟмелетке толып, есейген шағына дейін баланыҗ жасына лайыҕты сан 

тҙрлі ойын ойналған. («Саусаҕ санау», «Ҕуырмаш», «Бес саусаҕ», «Соҕыр теке», «Кім қшты?», 

«Ҕаламаҕ», «Сқрамаҕ» т.б.). Балалар фольклоры балалардыҗ ойын қштап, ҕиялына ҕанат беріп, 

ҟдемілікке, ҟсемдікке тҟрбиелеп ҕана ҕоймайды, сонымен бірге тапҕырлыҕҕа, шешендікке де 

баулиды [2, 36б.]. 

Балалар фольклоры – халыҕ фольклорыныҗ арналы салаларыныҗ бірі. Ол халыҕтыҗ дҟстҙрлі 

бала тҟрбиесініҗ негізінде туып ҕалыптасҕан, ауҕымы кеҗ кҡркем шығармалар шоғырынан тқрады. 

Мазмқны ғибратты, тілі кҡркем, жеҗіл жатталатын, ғасырлар бойына халыҕ даналығына, 

тҟжірибесіне суарылған Ҕазаҕ балалар фольклорын балалардыҗ мінез-ҕқлҕын, кҡркемдік талғамын 

танытатын, шығарма ҕуат кҡзін ашатын асыл мқра. Ол ҡзініҗ бала табиғатына лайыҕтылығымен, 

жҙйелілігімен, ҡнегелі мазмқнымен, ойнаҕы жеҗіл тҙрімен, нҟрлі тілімен балалардыҗ рухани 

азығына айналған тҟрбие ҕайнары болып табылады. Ҕазаҕ балалар фольклорын шығу тегі мен 

орындаушыларына ҕарай – ҙлкендер тарапынан балаларға арналып айтылатын жҟне балалардыҗ 

ҡздері орындайтын шығармалар болып екі топҕа бҡлінеді. Алғашҕысыныҗ ҕатарына бесік жыры, 

маусымдыҕ жырлар, мҟпелеу жырлары, жқмбаҕ, жаҗылтпаш, т.б. шығармалар жатса, соҗғысы 

ҕаламаҕ, санамаҕ, сқрамаҕ, таҕпаҕ, т.б. балалар ҡлеҗдерін ҕамтиды. Сонымен ҕатар, Ҕазаҕ балалар 

фольклорын ірі-ірі тҡрт арнаға жіктеп ҕарастыруға болады. Олар: 1) ҟлпештеу поэзиясы. Ҟлпештеу 

поэзиясына жататын жырларды шығарушылар да, орындаушылар да – ересектер. Ол жырлар сҟбидіҗ 

шыр етіп дҙниеге келген кҙнінен бастап оны бағып-ҕағуға арналған тҙрлі салт-дҟстҙрлерді 

сҙйемелдейді, ата-ананыҗ, ҕалыҗ жқртшылыҕтыҗ сҟбиге деген сҙйіспеншілігін, арман-тілегін, 

халыҕтыҕ идеалды жыр тілімен ҡрнектейді. Бҡбектіҗ денініҗ сау, ауру-сырҕаудан аман, шираҕ болып 

ҡсуімен ҕатар, еҗ бастысы, оныҗ рухани жетілуіне ҕызмет етеді. Бқлардыҗ ҡзі мазмқны мен 
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атҕаратын ҕызметіне ҕарай бесік жыры, сҟбилік ғқрып жырлары, мҟпелеу жыры, уату-алдарҕату 

жыры деп іштей тҡрт тҙрге жіктеледі; 

2) Жеткіншектер жыры. Бқл топҕа балалардыҗ ҡздері шығарып, ҡздері айтатын жҟне ересектер 

фольклорынан ауысып, балалардыҗ орындауына кҡшкен жырлар жатады. Ол ҟлпештеу жырларынан 

кімдер орындайтындығымен ғана ерекшеленбейді, поэтик. ҕқрылымымен де, атҕаратын ҕызметімен 

де, таҕырыптыҕ, мазмқндыҕ жҙйесімен де ажыратылады. Бқл топҕа балалар мен ересектердіҗ 

орындауында ҕатар ҡмір сҙріп келе жатҕан наурыз жыры, жарапазан, маусымдыҕ жырлар, арнау-

тілек ҡлеҗдер, таҕпаҕ, сқрамаҕ, ҕызыҕтама, ҡтірік ҡлеҗ, мазаҕтама сияҕты ҡлеҗ-жырларды 

топтастыруға болады;  

3) Ойындыҕ фольклор. Мқныҗ ҕатарына балалар ойыны кезіндегі ойынға шаҕыруға ойынды 

бастауға, оны жҙргізуге ҕызмет ететін ҡлеҗдер (ҕаламаҕ, санамаҕ, т.б.) мен ҡлеҗ ойындарды 

(тҟжікелесу, жаҗылтпаш, жқмбаҕ, балалар айтысы) ҕосуға болады. Жалпы, балалар фольклорына тҟн 

шығармалардыҗ барлығында ойындыҕ белгілер болатыны сҡзсіз, біраҕ ойындарға арналған балалар 

фольклорына жататын туындыларда, бқл сипат ерекше басым кҡрінеді, оларда ойынға тҟн драматизм 

мен ҕимыл-ҟрекет, динамизм кҙшті. Ойынға шаҕыру ҡлеҗдері, ҕаламаҕ, санамаҕ, ойын ішіндегі 

ҡлеҗдер тікелей балалар ойындарымен бірге ҡмір сҙрсе, халыҕ арасында кеҗ тараған жқмбаҕ, 

жаҗылтпаштар, тҟжікелесулер сҡз арҕылы ойналады; 4) Балалар тіршілігінде ҕара сҡзбен айтылатын 

балалардыҗ прозалыҕ фольклоры. Балалар кҙнделікті ҡмірде ересектер аузында айтылатын магиялыҕ 

фольклордан бастап, аҗыз-ҟҗгімелерге дейін ҙйреніп, жаттап, соларға еліктеп айтып жҙреді. 

Солардыҗ ішінде ҟсіресе, ертегілердіҗ алдыҗғы орында тқратыны белгілі. Біраҕ сҟби, жеткіншек 

жасындағы балалар ертегілердіҗ барлығын игере бермейді. Ол балалардыҗ жас ерекшеліктеріне 

ҕарай ҡзгеріп отырады. Сондыҕтан балалардыҗ прозалыҕ фольклорыныҗ ҕатарына оҕиғасы жеҗіл, 

шағын да тартымды, тілі жатыҕ тізбекті ертегілерді, себептік мифтерді, ҙрейлі ҟҗгімелерді, кейбір 

батырлыҕ аҗыздарды жатҕызуға болады  [3, 42б.].  

Халҕымыз бала тҟрбиелеуде баланыҗ жан дҙниесініҗ ҕалыптасуына, ҡмірдіҗ сқлулығын 

ҟсемдік тқрғысында тҙсіне білуге, рухани марҕаюына қйытҕы болатын шығармалар ҡзінше арна 

тҙзеді. Мқны фольклор ілімінде «балалар фольклоры» деп атайды. Бқл тіркес халыҕ ҟдебиетінде 

балаларға арналған ҡлеҗ-жырдыҗ бар екендігін ілкі зерттеушілердіҗ ешҕайсысы жоҕҕа шығармайды. 

Фольклор жанрындағы балаларға арналған шығармалар легі, олардыҗ кҡҗіл-кҙйіне тез ҟсер етіп, 

олардыҗ есту жҟне сезу ҕабілетін, эстетикалыҕ талғамын дамытады, ҟдемілікке деген кҡзҕарасын 

байытады. 

Сондыҕтан да балалар фольклоры- ҕарапайым да нҟзік, кҙрделі де ҕызыҕ ҟлемніҗ кҡркем 

дҙниесі. Айналамыздағы ҕоршаған орта, ҡмірдегі тҙрлі ҕқбылыстарды балалардыҗ ересектерден 

мҙлде басҕаша ҕабылдайтынын, балалар ҡмірі ересектер тқрмысына тҟуелді болса да ҡзінше бір кіші 

ҟлем ҕқрайтынын дана халҕымыз ертеден-аҕ ескерген.  

Балалар фольклоры жанрларыныҗ тҟрбиелік мҙмкіндіктері мол. Аға қрпаҕ ҡз білгенін, ҡз 

кҡкейіне тоҕығанын кейінгі қрпаҕҕа мирас етіп ҕалдырған. Бастауыш сыныпта оҕу-тҟрбие ҙрдісінде 

фольклор жанрын пайдалану баланыҗ кҡҗілін ҡсіріп, ойын сергітіп ҕоймай сонымен бірге 

эстетикалыҕ тҟрбие алуда олардыҗ эстетикалыҕ ляззат алуына, кҡркемдікке, ҟсемдікке тҟрбиелейді.  

Ғалымдар арасында «балалар фольклорына» тек балалар айтып, ҡздері орындайтын, 

бҙлдіршіндер арасында ғана ҡмір сҙретін шығармаларды енгізейін десе, бірҕатар зерттеушілер 

балалар фольклорына тікелей бала тҟрбиелеуге ҕатысты барша шығармаларды жатҕызу шарт, 

сондыҕтан оған ҙлкендердіҗ балаларға арнап айтатын туындылары да енеді деп пайымдады. Жалпы 

бҙлдіршіндер мқрасыныҗ ҡзіндік табиғатыныҗ аса кҙрделілігі де бар. Біздіҗше, балалар іштей 

саралауда назар аударып, есте қстайтын шарттар мыналар: Шығармаларды кім шығарып, кімдердіҗ 

орындайтындығы жҟне ҕалай орындайтындығы. Мҟселен, бесік жырын ата-аналар шығарып, 

негізінен солар орындайды. Кҡптеген шығармалар балаларға байланысты ҟдет-ғқрып, салттар 

негізінде болып келеді. Ал, мазаҕтамаларды балалар ҡздері шығарып, ҡздері орындайды. Осыған 

орай, бқл шығармалар тҙрлі топтарға жҙктелмек; Ал келесі ескертетін мҟселе – шығармалардыҗ 

атҕаратын ҕызметі. Бқл шарт балалар фольклорын іштей саралауда маҗызды міндет атҕарады. 

Мҟселен, бесік жырын да, алдарҕату жырын да ересектер орындайды, біраҕ екі шығарманыҗ 

атҕаратын міндеті екі басҕа. Бірі-баланы тыныштандырып, қйыҕтауды маҕсат етсе, бірі алдандырып, 

кҡҗілін сергітуді мқрат етеді. Немесе, таҕпаҕ пен ойындардыҗ ҕай-ҕайсысын болмасын балалар 

ҡздері орындайды, біраҕ шығармалардыҗ міндеті ҟртҙрлі; Шығармаларды саралауда балалардыҗ жас 

ерекшеліктерін ескерген жҡн. Тағы ескертетін негізгі шарттарыныҗ бірі-шығармалардыҗ поэтикасы. 

Яғни, балалар шығармасыныҗ, таҕырыптыҕ, мазмқндыҕ, сҡз саптасына, тіл кестесіне кҡҗіл аударған 

жҡн [4, 65б.]. 
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Ҕорыта келгенде, халыҕтыҕ педагогика кҡптеген ғасырлар бойы, тіпті жазу-сызу пайда 

болғанға дейін де ҕалыптасып, дамып отырды дедік. Оған оныҗ тамаша идеялары мен дҟстҙрлерін 

саҕтап, қрпаҕтан-қрпаҕҕа жеткізуде халыҕтыҗ ауызекі шығармашылығы айрыҕша рҡл атҕарады. Ол 

– халыҕтыҕ педагогикада балалар мен ересектер тҟрбиесініҗ таптырмайтын ҕқралы, ҟдіс-амалы, 

тҟсілі, белгілі ережелері мен ҟдет дағдылары болды; ҕқнды адамгершілік ҕасиеттерін 

(ҕайырымдылыҕ, мейірімділік, ізеттілік, инабаттылыҕ, бауырмалдыҕ, туыстыҕ, достыҕ, жолдастыҕ 

сезім, туған жерге, елге сҙйіспеншілігін, қлттыҕ намыс, ата-баба дҟстҙріне сыйластыҕ кҡзҕарас, 

отансҙйгіштік, интернационалдыҕ кҡзҕарас т.б.); психологиялыҕ-эмоционалдыҕ ҕасиеттерін 

(болмыстағы ҕуанышты сҙйіспеншілік сезімімен ҕабылдау, байыптау, елестету, есте саҕтау, ойлау 

т.б.); эмоционалдыҕ-эстетикалыҕ ҕасиеттерін (ҡнердегі, табиғаттағы ҟдемілікті, ҟсемдікті, сқлулыҕты 

талғаммен, сҙйіспеншілік сезімімен ҕабылдау, ляззат алу, ҟсерлену, эстетикалыҕ тқрғыда баға беру 

т.б.) ҕалыптастырады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Матыжанов Ҕ. Ҕазаҕтыҗ фольклорлыҕ    балалар    поэзиясы. – Алматы, 1974.–176б. 

2. Ахметов Ш. Ҕазаҕ балалар ҟдебиетініҗ хрестоматиясы.– Алматы: Мектеп, 1980. 

3. Ахметов Ш. Ҕазаҕ балалар ҟдебиеті. – Алматы, 1974ж.  

4.Балалар ҟдебиетініҗ бҙгінгі мҟселелері кітапханашы кҡзімен \\Ҙркер №12(112) желтоҕсан, 

2017ж.. 
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ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ҔАЗАҔ-АҒЫЛШЫН ТІЛІН САЛЫСТЫРА МЕҖГЕРТУ 

 

                                                 ИМАТАЕВА А.Ж. 

М.Х. Дулати атындағы ТарМУ-дыҗ филология магистрі, аға оҕытушы,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

                                                              АБДЫХАНОВА Ғ.Т. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ аға оҕытушысы, 

 Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. В настоящее время есть все возможности для получения знаний нескольких языков, 

степень владения языками открывает окно в большой глобальный мир с его колоссальным потоком 

информации и инноваций. Трехъязычное образование - это современное требование, основной целью 

которого является развитие и формирование многоязычного, социально и профессионально 

ориентированного, культу 

Summary. Currently, there are all the opportunities to acquire knowledge of several languages, the 

degree of language proficiency opens a window into a large global world with its colossal flow of 

information and innovations. Trilingual education is a modern requirement, the main goal of which is the 

development and formation of a multilingual, socially and professionally oriented, cultured person. 

 

Ҕазіргі заманда орта, жоғары оҕу орындарыныҗ білім беру ҕызметіне тек білім беру, тҟрбиелеу 

ғана емес, сонымен ҕатар мемлекеттіҗ интеллектуалдыҕ капиталын инновациялыҕ жқмыстар арҕылы 

ҕалыптастыру да енеді. Білімніҗ, ғылымныҗ жҟне ҡндірістіҗ ҙштқғырлы ҕағидалары ҕазаҕстандыҕ 

оҕу орындарыныҗ оҕытудыҗ зерттеу моделіне кҡшу жолдары арҕылы жҙзеге асырылады. 

Ҙштқғырлы тіл туралы идеяныҗ негізі Ҕазаҕстанды бҙкіл ҟлем халҕы жоғары білімді мемлекет 

ретінде тану болса, осы бағытта балабаҕшадан бастап жоғары оҕу орындарында, тіпті кейбір 

мемлекеттік, жекеменшік мекемелерде де  ҙш тілде білім берудіҗ тиімді жҙйесін дамыту бойынша 

жоспарлы жқмыстар жҙргізілуде. 

Ҕазіргі кезде білім алушыларға ағылшын тілін оҕытудыҗ ҟртҙрлі деҗгейлеріне сҟйкес 

оҕытудыҗ жаҗа технологияларын, аҕпараттыҕ жҟне компьютерлік жҙйелер арҕылы ізденіс 

жқмыстарын жандандыра тҙсудіҗ барлыҕ мҙмкіндіктері жасалған. Білім ордаларында шетел тілін 

оҕытуда лингафондыҕ ҕқрал-жабдыҕтар, аудио, видео ҡнімдер кешендері – білім алушылардыҗ 
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ауызша жҟне жазбаша  аударудағы білімін жетілдіру, сҡздік ҕорын ҕосымша жаҗа сҡздермен 

толыҕтыру, ой-ҡрісін дамыту маҕсатында ҕолданылады. 

Ҙш тілде оҕыту – заман талабы десек, оныҗ негізгі маҕсаты: бірнеше тілді меҗгерген, 

ҟлеуметтік жҟне кҟсіптік бағдарға ҕабілетті, мҟдениетті тқлғаны дамыту жҟне ҕалыптастыру. 

Инновациялыҕ технологиялар білім алушыныҗ тілдік білім сапасын арттырып, ҕарым-

ҕатынаста еркін ҕолдана алу мҙмкіндіктеріне жол ашады. Практикалыҕ сабаҕтарда тілді жан-жаҕты 

игертуге ҕатысты инновациялыҕ технологиялардыҗ ə дістерін ҕолдану білім алушыныҗ ҙш тілді 

еркін меҗгеріп, ҙйренуге деген ынтасын, зейінін, ҕызығушылығын дамытып ҕана ҕоймайды міндетті 

деҗгейдегі білімді ҕалыптастыра отырып, жаҗа мҙмкіндік деҗгейлерін ашады. Еліміздіҗ білім беру 

саласында соҗғы жылдары ҡз нə тижесін бере бастаған инновациялыҕ технологиялар баршылыҕ. 

Соныҗ ішінде оҕу ҙдерісінде ҕолданылып, тə жірибеге енгізіліп жатҕан бірнеше технологияны атап 

айтуға болады:  

       1.Проблемалыҕ оҕыту технологиясы 

       2.Кері байланыс технологиясы 

       3.Жобалап оҕыту технологиясы 

       4.Интерактивті оҕыту технологиясы 

       5.Ойын технологиясы 

       6.Ҕатысымдыҕ оҕыту технологиясы 

       7.Модульдік оҕыту технологиясы жҟне тағы басҕа кҡптеген заманауи технологяилар. 

«Педагогикалыҕ технологиялар – оҕыту ҙдерісін жобалау, қйымдастыру жҟне ҡткізудіҗ 

ойластырылған моделі» (В.М. Монахов) десек, ҕазіргі жаҗа технологиялардыҗ алдына ҕоятын 

маҕсаты – тіл ҙйренушілердіҗ дербес ерекшеліктерін ескере отырып, ҡз бетінше ізденуін, 

шығармашылығын арттыруды кҡздейді. Тілді ҙйрету, бір тілді шет тілі ретінде оҕытудыҗ мазмқны 

пə н оҕытушысы пайдаланатын оҕыту ə дістемесі арҕылы аныҕталады. Оҕыту ə дістемесі – қстаз бен 

білім алушыныҗ ҡзара ҕарым-ҕатынас ҙдерісі. Себебі ҡзара ə рекеттестіктіҗ арҕасында педагог 

ҡзіндік қстаздыҕ тə жірибесін жə не ə ртҙрлі амал-тə сілдерді ҕолдану арҕылы оҕу бағдарламасы мен 

мазмқнында белгіленген жоспар мен маҕсатҕа сай білім алушыға білім беру, тілді меҗгерту 

ə рекеттерін іске асырады.. 

XXI ғасыр – ғылым ғасыры. Сондыҕтан жас қрпаҕҕа, жас буынға жаҗаша білім беру жолында 

тҙбегейлі ҡзгешеліктер жҙріп жатыр. Елбасымыздыҗ жыл сайынғы Ҕазаҕстан халҕына жолданатын 

Жолдауыныҗ негізгі тірегі – ə лемдегі стандарттар деҗгейінде білім беру болып табылады. Бə секеге 

ҕабілетті елу елдіҗ ҕатарына ҕосылу, тə уелсіз еліміздіҗ болашағы-жастардыҗ білім алуына ерекше 

кҡҗіл бҡледі. Бҙгінгі таҗда оҕытудыҗ жаҗа техникаларын пайдалану - ҡмір талабы. Жалпы «ХХІ 

ғасыр инновация мен индустрияныҗ заманы». Ҕазіргі кезеҗде бқрынғы дə стҙрлі болған ҕалыпты 

сабаҕ беру ə дісін жаҗа мазмқнда қйымдастыру жə не жаҗа технологияны пайдалана отырып 

тҙрлендіру - уаҕыт талабы. Ҡйткені бҙгінгі ҕоғамдағы ҡзгерістермен бірге білім беру жҙйесі 

сабаҕтыҗ жҙргізу барысына  жаҗа талап, жаҗа міндет алып келді. Инновация ҡздігінен пайда 

болмайды, ол- қжымныҗ шығармашылыҕпен зерттеулері мен ізденістерініҗ озыҕ педагогикалыҕ 

тə жірибелерініҗ нə тижелері. Инновация ағылшын тілінде жаҗаны енгізу, жаҗаша бастау деген 

мағынаны білдіреді. Бқл мағынаға тереҗінен бойласаҕ  оныҗ ауҕымды астарында  ғылымныҗ 

жетістіктері мен озыҕ тə жірибеге негізделген техника мен технологияларды жə не еҗбекті 

қжымдастыру мен басҕару салаларындағы жаҗалыҕтарды ҡмірге енгізу болып табылады.  

Туған тіліміздіҗ тарихи даму кезеҗдерін негізге ала отырып, ҕазаҕтыҗ шынайы болмысын 

айҕындайтын, шқрайлы тілімізді ҟлемге танытатын кез келді. Осы орайда «Ҙштқғырлы тіл- бҟсекеге 

ҕабілетті қлт болудыҗ бірінші сатысы, болашаҕтыҗ бағдары» екендігін ҟрбір ҕазаҕ, ҕазаҕстандыҕ 

санасына сіҗіре отырып, тіл саясатыныҗ дамуына ҡз ҙлесін ҕосуы тиіс. Елбасы Жолдауын ҕолдай 

отырып, ҕазаҕ тілі сабағында ҕазаҕ тілімен бірге ағылшын тілін меҗгертуді, білім алушылардыҗ 

ҙштқғырлы тілдіҗ дамуына ҙлес ҕосуды  маҕсат ете келе, заманауи SMART технологияларды 

пайдаланып ҡткен сабағымныҗ жобасын қсынамын.  

Мен ҡз сабағымда тҡмендегі SMART бағдарламаларды пайдаландым. Олар:  

1.Prezi.com веб сервисі арҕылы онлайн презентация кҡрсету. 

2.MS PowerPoint бағдарламасыныҗ аннимациялыҕ эффектілері. 

3.Eclipse Crossword бағдарламасында кроссворд шешу. 

4.ActiveInspire бағдарламасындағы флипчарттардыҗ мҙмкіндіктері.  

5.Kahoot және TeamViewer бағдарламалары. 

Бірінші Prezi.com веб сервисі арҕылы  Ҕазаҕ тілініҗ синтаксис саласы бойынша «Сҡйлем жҟне 

оныҗ тҙрлері» таҕырыбына кеҗінен тоҕталып, онлайн презентация кҡрсетілді. Бқл ерекше ҕқрылымы 
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бар интерактикті мультимедиялы презентацияныҗ артыҕшылығы білім алушы материалды санасына 

оҗай сіҗіреді жҟне  берілген аҕпаратты  асҕан ҕызығушылыҕпен ҕабылдайды.  

Екінші, кҡпшілігімізге таныс MS PowerPoint бағдарламасыныҗ анимациялыҕ эффектілерін 

пайдалану арҕылы тапсырма орындатылады. 

Ҙшінші, білім алушыларға Hot Potatoes бағдарламасында кроссворд шешкізу арҕылы таҕырып 

бойынша ҡтілген материалдыҗ ҕаншалыҕты меҗгергендігін тексеріледі.  

Тҡртінші, ActiveInspire бағдарламасы арҕылы ағылшын тілін меҗгерту жолдарын флипчарттар 

арҕылы кҡрсетіледі.  Сондай ҡтілген таҕырып бойынша ҕазаҕ тілі мен ағылшын тілін салыстыру 

арҕылы, қҕсастыҕтар мен айырмашылыҕтарын аныҕталып, тҙсіндіріледі. Білім алушыларды 

жалыҕтырмас ҙшін туыстыҕ атауларды видео кҡрсету арҕылы ағылшын сҡздерін еске саҕтау жҙзеге 

асырылады.  Жаҗа сҡздерді Сиҕырлы сҡздік арҕылы ҙйреніп, берілген ереже бойынша сҡйлем 

ҕқрауға машыҕтанады. 

Бесінші, білім алушылар ҡтілген таҕырып бойынша тренинигте ағылшын тілін ҕаншалыҕты 

меҗгергенін кҡрсетеді. Сабаҕ тҙсіндірілген кезде  олар сҡздерді А3 форматтағы параҕҕа маркермен 

тҙртіп отырады Сондай- аҕ тҙрлі тапсырмаларды орындауда «Тҙртіп алу» ҟдісініҗ зор кҡмегі тиетіні 

тапсырмалар орындау кезінде ҡз нҟтижесін береді.  

Алтыншы, Kahoot бағдарламасы арҕылы тест оырындатылып,  білім алушылардыҗ ағылшын 

сҡздерін меҗгеру деҗгейі тексеріліп, бағаланады. Бқл  сервистіҗ артыҕшылығы компьютер арҕылы 

бір мезетте бір тесті ҟртҙрлі гаджеттермен ҕатыстыра аласыз. Яғни білім алушылар ҡз 

смартфондарымен негізгі компьютерге ҕосылып, тест тапсырмаларын орындайды. Еҗ 

маҗыздысы  Kahoot – білімді тексеруде ыҗғайлы ҟрі ҕызыҕты ресурс болып табылады. 

Ҡтілген таҕырып бойынша сабаҕты ҕорытындылау кезеҗінде білім алушылар TeamViewer 

бағдарламасы арҕылы «Формативті бағалау» ҟдісімен бір-бірін бағалайды. Бағалау процесі 

интерактивті таҕтада барлығына бірдей кҡрініп тқрады. 

Біз Елбасыныҗ сарабдал саясатын ҕолдаумен бірге ҡҗірлер болып, жқмыс орнында қжым 

болып, тіпті жеке тқлға ретінде ҡз ҙлесімізді ҕосып, ҡз Отаныныҗ патриоты, тіл жанашыры ретінде 

ҙш тілді жылдам меҗгеруде ҕызығушылыҕ таныту керекпіз.  
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Ҕосымша 

Оҕытудыҗ заманауи технологиялдарын пайдаланып ӛткізілген сабаҕтыҗ сценарийі 

Р/

с 

Оҕу фрагментініҗ 

атауы мен мазмқны 

Интерак

ция 

Инновациялыҕ 

толыҕтыру 

Білім 

алушылард

ыҗ білімін 

баҕылау 

Оҕу фрагментініҗ маҕсаты 

1 Кіріспе сӛз. Ҡткен сабаҕты еске тҙсіру, жаҗа 

сабаҕтыҗ таҕырыбын, дайындыҕ ҟдістемесін 

жариялау. «Prezi» бағдарламасыныҗ 

презентациялары арҕылы таҕырыптыҗ мазмқнын 

ашу, интерактивті ҟдістердіҗ кҡмегімен студенттерге 

ғылыми тқжырымдар, видеолар кҡрсету. 

оҕытушы  

↔ білім 

алушы 

 

«Prezi» 

бағдарламасымен 

htts://prezi.com 
сайты арҕылы 

прензентациялар 

кҡрсету 

Тҙсіндіру, 

талдау  

Ҡткен сабаҕтарды еске тҙсіру, оныҗ жаҗа 

сабаҕпен байланысын аныҕтау. Сабаҕтыҗ 

маҕсатын, міндеті мен мазмқнын наҕтылау. 

2 Таҕырапҕа байланысты берілген тапсырмаларға 

жауап беру арҕылы студенттердіҗ белсенділігін, 

ҡтілген таҕырыпты ҕаншалыҕты тҙсінгендігін 

аныҕтау.  

 білім 

алушы  

↔ 

оҕытушы 

 

Ой ҕозғау 

стратегиясы 

Power Point 

бағдарламасыныҗ 

презентациялары 

Сқраҕ-

жауап 

Ҕазаҕ тілініҗ синтаксис саласы бойынша 

«Сҡйлем жҟне оныҗ тҙрлері» таҕырыбын 

тҙсіндіру, оныҗ ҕолданылу ҡрісін аныҕтау. 

 

3 Студенттерге Hot Potatoes бағдарламасында 

кроссворд шешкізу арҕылы таҕырып бойынша 

ҡтілген материалдыҗ ҕаншалыҕты меҗгергендігін 

тексеру.  

білім 

алушы  

↔ 

оҕытушы 

 

Hot Potatoes 

бағдарламасы 

Сқраҕ-

жауап 

Жай сҡйлемніҗ айтылу сазына, ҕқрамына, 

ҕқрылысына ҕарай бҡлінуі бойынша сқраҕтарға 

жауап беру. Аудиторияныҗ  мҟтінді ҕабылдауын 

болжау. 

4 ActiveInspire бағдарламасында ағылшын тілін 

меҗгерту жолдарын флипчарттар арҕылы кҡрсету. 

оҕытушы 

↔ білім 

алушы 

 

 

ActiveInspire 

бағдарламасыныҗ 

флипчарттары  

Тҙсіндіру, 

талдау 

 

Сқраҕ-

жауап 

Ҡтілген таҕырып бойынша ҕазаҕ тілі мен 

ағылшын тілін салыстыру арҕылы, қҕсастыҕтар 

мен айырмашылыҕтарын аныҕтау, тҙсіндіру. 

5 

 

 

 

 

«Smart технологияларды пайдалана отырып 

студенттерге кіріктірілген сабаҕ ҙлгісімен ҕазаҕ- 

ағылшын тілін салыстыра меҗгерту»таҕырыбында 

трениниг 

оҕытушы 

↔ білім 

алушы 

 

Тҙсіндіру, талдау 

 

Сқраҕ-жауап 

Тҙртіп алу 

ҟдісі 

ағылшын тілін ҕаншалыҕты меҗгергенін 

кҡрсетті. Сабаҕ тҙсіндірілген кезде  олар 

сҡздерді А3 форматтағы параҕҕа маркермен 

тҙртіп отырды Сондай- аҕ тҙрлі тапсырмаларды 

орындауда зор кҡмегі тиді 



108 

 

 

6 Kahoot бағдарламасы арҕылы тест орындату.  оҕытушы 

↔ білім 

алушы 

Kahoot бағдарламасы Сқраҕ-

жауап 

Білім алушылардыҗ ағылшын сҡздерінмеҗгеру 

деҗгейін тексеріп,Kahoot бағдарламасыарҕылы 

тест оырындатып,  бағалау. 

 Тeam Viewer бағдарламасы арҕылы студенттердіҗ 

бір- бірін бағалауы 

оҕытушы 

↔ білім 

алушы 

Тeam Viewer 

бағдарламасы  

Формативті 

бағалау 

ҟдісі 

Шапшаҗдыҕ пен интеллектуалдылыҕты басты 

назарға ала отырып, білім алушылардыҗ 2 топҕа 

бҡлініп, тренингке ҕатысуы 

8 Сабаҕты бекіту жҟне ҙй тапсырмалары білім 

алушы  

↔ 

оҕытушы 

 

Ой ҕозғау 

стратегиясы 

 

Оҕу 

жоспары 

бойынша ҙй 

тапсырмасы

н беру  

Білім алушылардыҗ білімін бекіту 
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ИННОВАЦИЯЛЫҔ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҔАЗАҔ ТІЛІ ПӘНІНДЕ ҔОЛДАНУДЫҖ ӚЗІНДІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

БУЛЕКПАСОВА Б.Ш., БУКЕТОВА Г.К. 

№63 мектеп гимназиясыныҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімдері,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

 

 Резюме. В статье рассматриваются особенности использования инновационных методов в 

казахском языке. 

 Summary. The article discusses the features of the use of innovative methods in the Kazakh language. 

  

         Ҕазаҕ тілін оҕытатын қстаз қлттыҗ ертеҗіне жол кҡрсетіп, бағыт беріп ҕана ҕоймай, қлттыҕ 

таным мен ҕазаҕылыҕты саҕтайтын қрпаҕты тҟрбиелеп ҡсіретіндігін ҟркез жадында саҕтайтыны 

сҡзсіз. Ҕазаҕ тілі пҟнініҗ оҕу мазмқнын меҗгертуде ҕолданылатын ҟдіс - тҟсілдерді жан-жаҕты 

талдай отырып, тапсырмалар тҙрлері мен ерекшеліктерін аныҕтау – заман талабы. «Біздіҗ міндетіміз 

– білім беруді экономикалыҕ ҡсудіҗ жаҗа моделініҗ орталыҕ буынына айналдыру. Оҕыту 

бағдарламаларын сыни ойлау ҕабілетін жҟне ҡз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттауға 

ҕажет» [1].  Ҕазіргі кезде табысты болу ҙшін білім ҕандай ҕажет болса, дағды да сондай ҕажет деген 

ой бҟрімізді де ойландырмай ҕоймас. Бқл оҕушылардыҗ аҕпаратты есте саҕтап, алған білімдерін 

қғынуын, тҙсінуін жҟне ҟр тҙрлі салада ҕолдана білуін талап етері аныҕ. Осы тқрғыдан алғанда 

білімді дҟл осылай меҗгеру оҕушыларға «ХХІ ғасыр дағдысы» деп жиі айтылып жҙрген  кеҗ 

ауҕымды ҕқзыреттілікті меҗгертуге мҙмкіндік береді. 

         Заман талабына сай білім беруде оҕушылардыҗ  бойында ҕалыптастыру ҙшін мынадай 

ҕқндылыҕтар мен дағдылар аныҕталған.  Ҕқндылыҕтар:  

шығармашылыҕ жҟне сын тқрғысынан ойлау; 

ҕарым-ҕатынас жасау ҕабілеті; 

ҡзгелердіҗ мҟдениетіне жҟне кҡзҕарастарына ҕқрметпен ҕарау; 

жауапкершілік; 

денсаулыҕ, достыҕ жҟне айналадағыларға ҕамҕорлыҕ кҡрсету; 

ҡмір бойы оҕуға дайын болу  

Дағдылар: 

сын тқрғысынан ойлау; 

білімді шығармашылыҕ тқрғыда ҕолдана білу ҕабілеті; 

проблемаларды шешу ҕабілеті; 

ғылыми-зерттеу дағдылары; 

ҕарым-ҕатынас дағдылары (тілдік дағдыларды ҕоса алғанда); 

жеке жҟне топпен жқмыс істей алу ҕабілеті; 

АКТ саласындағы дағдылар [2]. 

 Ахмет Байтқрсынқлыныҗ «Мектептіҗ жаны – мқғалім. Мқғалім ҕандай болса, мектеп сондай 

болмаҕшы. Яғни, мқғалім білімді болса, ол мектептен балалар кҡбірек білім алып шыҕпаҕшы. Солай 

болған соҗ, еҗ ҟуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, жаҕсы оҕыта 

білетін мқғалім»,  деп айтҕаны болашаҕҕа кҡрегендікпен жол сілтеген тҟрізді. 

 Қстаз – білім алу, оҕыту процесінде міндетті тҙрде ҕажет тқлға. Мқнда Л.Выготскийдіҗ 

«жаҕын арадағы даму аймағын» есімізге тҙсірейік: біз білетін біреудіҗ (ересек, қстаз, білімі бар 

ҕқрдастардыҗ) ыҕпалымен, кҡмегімен ҙйренеміз... Алайда мҟселе  қстаздыҗ бқрынғы «ҙйретуші», 

«білім беруші», «білім кҡзі», «бқлжымас бедел», «  мқғалім» сынды рҡлдерінен бас тарту 
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керектігінде. Ендеше, педагог ҙйрену процесін ҡзара ҟрекеттесу деп ҕабылдап, ендігі ҡз ҕызметін 

«қйымдастырушы», «бағыт-бағдар беруші», «жҡн сілтеуші» деп тҙсінуі керек [4].  

 Ҕазаҕ тілін оҕытуда білім алушылардыҗ жеке жҟне топпен жқмыс істей алу ҕабілеттерін ескере 

келе, ҟдіс-тҟсілдерді тиімді пайдалану ҕажет. Осы тқста «оҕу пирамидасын» ескерсек, оҕушылардыҗ 

алған аҕпаратты саҕтауыныҗ орташа пайызы оҕу 10%, аудио-визуалды ҕабылдау – 20%, кҡрсетілім – 

30%, талҕылау – 50% тҟжірибеде жасау – 75%, ҡзгелерді оҕыту – 90% кҡрсетеді [3]. 

Демек, ҕазіргі таҗда білім алушылармен жқмыс жасау барысында осыны ескергеніміз жҡн деп 

санаймын. Ҙйренудіҗ еҗ тиімді ҟрекеті – басҕаларды ҙйрету! [4] Яғни, оҕушылар топта, жқпта 

жқмыс   жасау  барысында ҡзара ҕарым-ҕатынас жасау арҕылы бірін-біріне ҙйретеді, ҡзгелерді оҕыту 

арҕылы тапсырманы 90 пайыз есте саҕтауға болады. Сонымен ҟр сабаҕта мҙмкіндігінше 

пікірталасты, оҕушылардыҗ белсенді ҟрекеттерін (ойлану, ҡзіндік ой мен идеялар ҕалыптастыру, 

таҗдау жасау, шешім ҕабылдау, сызу, салу,жазу, т.б), олардыҗ бірлескен жқптыҕ немесе топтыҕ 

жқмысын ҕолдану керек. 

Ҕазіргі жаҗартылған білім мазмқны бойынша мқғалім оҕу барысында таҕырыпҕа сай оҕу 

маҕсатын басты назарға алады. Оҕушы оҕу маҕсатына ҕол жеткізу ҙшін тапсырманыҗ ҕадамдарын  

ҕқрастыруда, оны іске асыруда мқғалімніҗ ҟдіс-тҟсілдерді дқрыс таҗдап алуы маҗызды рҡл атҕарады. 

Осы орайда  ҕазаҕ  тілін оҕытудағы инновациялыҕ ҟдіс-тҟсілдерді тиімді пайдалану маҕсатҕа жетудіҗ 

басты ҕқралы болып табылады. 

Ҕазіргі инновациялыҕ технологиялар – білім сапасын арттырудыҗ кепілі. Оны ҡз дҟрежесінде 

пайдалану – оҕушыны шығармашылыҕҕа тҡселдіруге ыҕпалы ҡте зор. Оҕытудыҗ тиімділігін арттыру 

ҙшін ҡз сабаҕтарымда М.Жанпейісованыҗ ‖Модульдік оҕыту технологиясы‖, Н.Оразахынова 

‖Сатылай кешенді талдау ҟдістері‖, С.Мирсеитованыҗ «Сыни ойлауды оҕу мен жазу арҕылы 

дамыту»  технологияларымен жқмыс жҙргізуді ҕолға алып жҙрмін. Бқл технологиялардыҗ ерекшелігі 

– оныҗ оҕушыға жан-жаҕты ыҕпал етуі. Яғни, тек білімді немесе оҕу бағдарламасын меҗгертіп 

ҕоймай, жеке тқлғаныҗ танымдыҕ ҕабілеттерін, танымдыҕ процестерін (есту, кҡру), ҡзін-ҡзі 

ҡзектендіру, бекіту, шығармашылыҕ ҕабілеттерін ҕалыптастыру, белсенді сҡздік ҕорын дамытуға, ҡз 

бетімен білім алуға, ізденуге деген ыҕыласы мен іскерлігін, оҕу-танымдыҕ ынтасын жетілдіру, ҟрі 

жеке тқлғаны жан-жаҕты дамытуға жетелейді. 

         М.М.Жанпейсованыҗ «Модульдік оҕыту технологиясында» сабаҕтыҗ ҙш кезеҗдік ҕқрылымы 

орын алған: «Оҕу модулі ҕайта жаҗғыртушы оҕу циклі ретінде ҙш ҕқрылымды бҡліктен: кіріспеден,  

сҡйлеу бҡлімінен жҟне ҕорытынды бҡлімнен тқрады» [4]. 

         Модульдік оҕыту технологиясында сабаҕ «Кіріспе-Сҡйлесу-Ҕорытынды» ҕқрылымында 

ҡткізіледі. Ал елімізде 1997 жылдан бастап ҕолданылып келе жатҕан «Сыни ойлауды оҕу мен жазу 

арҕылы дамыту» жобасы да сабаҕтыҗ ҙш ҕқрылымдыҕ кезеҗін қсынады: «Ҕызығушылыҕты ояту- 

Мағынаны ажырату- Ой-толғаныс». Бқл ҕқрылым ойлау процесініҗ  ҕалайша ҡрбитіндігін сипаттап, 

ҟрбір оҕушыны «ҡзініҗ курстастары жҟне мқғаліммен жҙргізетін рефлексиялыҕ диалогҕа 

жқмылдыруды» кҡздейді [4].  

         Жоғарыда аталған жобада сабаҕтыҗ ҟр кезеҗініҗ ерекшеліктері мен маҕсаттарын ҕалайша 

сипаттайтындығына тоҕталсаҕ:  «Ҕызығушылыҕты ояту»  кезеҗінде білім алушылар білім процесіне 

ниеттеледі, айрыҕша кҡҗіл аударады, жаҗа материалдарды игеруге ынталанады. Бқл кезеҗде ҙш 

маҕсат жҙзеге асады: 

Ҕарастыратын таҕырып бойынша білім алушылар бқрынғы білімдерін есіне тҙсіреді. 

Білім зерттеу - жаҗаны ескімен байланыстыратын процесс, жаҗа білім міндетті тҙрде ҕандайда 

бір жеке тҟжірибе негізінде  (бқрынғы білім) ҕқралады. Ҡзініҗ ҡткен жеке білімін еске тҙсіру арҕылы  

білім алушылар белсенді тҙрде ҡздерініҗ білімін аныҕтап, оны талдайды жҟне алдағы уаҕытта 

ҕарастырылатын жаҗа мҟліметтермен байланыстырады.  

1.Білім алушылар белсенді ҟрекеттерге жқмылдырылады. 

          Білім игеру- белсенді ҟрекет. Саналы   білім алу ҙшін білім    алушылар    білім игеру процесіне 

белсенді тҙрде араласуы керек:  ойлау,  сҡйлеу мен жазу арҕылы ҡз білімдері мен тҙсініктерін 

ҡзгелерге жеткізе білуі керек. 

          2.Ҙйренудіҗ маҕсаттарын айҕындау арҕылы білім алушылар ойлау жқмысына 

ынталандырылады. Шығармашылыҕ белсенділікті кҡтеру ҙшін бқл кезеҗде білім алушыларды 

зерттеу маҕсаттарын айҕындауға жқмылдыру керек. 

        «Мағынаны ажырату» кезеҗі  жаҗа материалды игеруде туындаған сқраҕтарға білім 

алушылардыҗ ҡз тҟжірибелері тқрғысынан жауап берумен ерекшеленеді. 

         Бқл кезеҗде білім алушылар жаҗа аҕпаратпен немесе идеялармен тікелей ҕарым-ҕатынас жасап, 

оларды дербес тҙрде зерттейді, ізденеді. 
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        «Ой-толғаныс» кезеҗінде білім алушылар жаҗа мҟліметтерді ҡздерініҗ бқрынғы білімдерімен 

салыстыра отырып ҡзгертеді. 

         Осы кезеҗде олар сқраҕтар, қсыныстар, пікірталастар, зерттеулер арҕылы алғашҕы 

тҙсініктерініҗ негізінде жаҗа білім ҕқрастырады. Бқл кезеҗде білім алушылар ҡз ойлары мен 

тҙсініктерін ҡздері игерген мҟліметтер арҕылы жеткізеді, бір-бірімен ой бҡліседі. 

         Сонымен, сабаҕ   кезеҗдеріне сай ҟдіс-тҟсілдерді  тиімді  пайдалану ҕажет.   Ҕазаҕ тілін оҕытуда 

тілдік дағдыларды (тыҗдалым, айтылым, оҕылым, жазылым) дқрыс іске асыру ҙшін тиімді ҟдісті 

ҡткізетін сабаҕ тапсырмасына сай алған жҡн. Сабаҕ басында оҕушы ойын шоғырландыру маҕсатында  

« Бағыттаушы сқраҕ», «Артығын алып таста», «А-дан Я-ға дейін», «Мағыналас сҡздер», «Ҕқпия 

ҕонаҕ» т.б ҟдістерді ҕолдануға болады. Оҕушылардыҗ тыҗдалым дағдысын дамытуға арналған ҟдіс-

тҟсілдер: «Сипатта, суретін сал», «Жалған мҟліметті тап», «Мен қнататын тқлға» т.б.[5]. 

Сабаҕ ортасында оҕушылар мҟтінмен жқмыс жасауда «оҕылым» ҟдіс-тҟсілдерін тиімді таҗдап 

алғанымыз дқрыс. Мысалы,  «INSERT» ҟдісі тҙртіп алу жҙйесі арҕылы жҙргізіледі. «V таныс 

аҕпарат»,  «+ жаҗа аҕпарат»,  «- осы тқсына келіспеймін»,  «!? іздемін».  Бқл ҟдіс сабаҕтыҗ тқтас 

ҡтілу барысында оҕушыныҗ тиімді жқмыс жасауына ыҕпал етеді. Сондай-аҕ  «ЖИГСО» ҟдісі ҕазаҕ 

тілі сабағында тапсырманы меҗгеруге тиімді ҟдіс- тҟсілдердіҗ бірі. Мқнда білім алушылар жеке ҡзі 

де, топта да бірлесе жқмыс жасай алады. Білім алушылар «жанқя» жҟне  «жқмыс» орындарында 

топтасады. «Жанқя» тобында мҟтін бҡлігімен жқмыс жасаса, «жқмыс» тобында талҕылау, постер, 

ҕорғау жқмыстары жҙзеге асады. Сол сияҕты «Ойлан, жқптас, талҕыла», «Тҡрт бқрыш», «Ішкі 

шеҗбер, сыртҕы шеҗбер»,  «ТҠДК», «Артыҕшылығы неде?» , «РАФТ» т.б ҟдістері  жаҗа таҕырыпты 

меҗгертуде  нҟтижеге ҕол жеткізуге болады. 

Сабаҕ соҗында ҕорытындылау ҙшін мынадай ҟдіс - тҟсілдер тиімді деп санаймын. «КНДС» 

ҟдісі –  к-кҡзҕарас, н-негіздеме, д-дҟлел, с-салдар. Бқл тҟсіл бойынша сҡйлем кҡлемін шектеу арҕылы 

жҙргізген дқрыс. Себебі білім алушы наҕтылыҕҕа дағдыланады. Сонымен ҕатар «Ішіне, сыртына» , 

«ВЕНН диаграммасы»,  «Сҡйлемді аҕта» т.б ҟдістері.          

         Сабаҕ соҗында оҕуды арттыру маҕсатында кері байланыс жҙргізіледі. Кері байланыс- адамныҗ 

ҡзі куҟ болған оҕиғаға немесе басҕалардыҗ ҟрекетіне айтылған пікірі, реакциясы. Кері байланыстыҗ 

негізгі идеясы жасалған істі бағалау емес, керісінше, не жасалу керектігін аныҕтау [4]. 

         Кері байланысты ауызша жҟне жазбаша алуға болады. Ҟдіс-тҟсілдердерді таҗдауда білім 

алушылардыҗ кҡзҕарасын білдіре алуына ыҕпал жасау керек. Мысалы, «Миыҗныҗ суретін сал»ҟдісі,  

«Бес саусаҕ» тҟсілі, «Екі жқлдыз, бір тілек» ҟдісі, «Бағдаршам» ҟдісі,  «Таҕтадағы сҡйлемді аяҕта... 

»т.б ҟдіс-тҟсілдер. 

Бҙгінгі кҙнніҗ мқғалімнен маман ретінде талап ететіні –  белсенділік, ҡзіндік сыни кҡзҕарасы 

бар, педагогикалыҕ ситуациялардыҗ шешімін таба білетін, мҟдениетті, рухани жаны таза, 

дҙниетанымы кеҗ, адами асыл ҕасиеттердіҗ ҕазынасы, ҟрі кҟсіби білікті маман болу. Білім беру 

саласында оҕытудыҗ озыҕ технологияларын меҗгермейінше, жас қрпаҕҕа заман талабына сҟйкес 

білім беру мҙмкін емес.  

Сонымен инновациялыҕ ҟдіс-тҟсілдерді тиімді ҕолданумен ҕатар ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ 

байлыҕтарын сабаҕтастыра отырып, білім алушыныҗ ҡзіне деген сенімін туғыза отырып, ҕоғамдыҕ 

ҕарым-ҕатынастыҗ дамып, жалпы еліміздіҗ  оҕыту сапасын жетілдіріліп,  жоғары деҗгейге кҡтеруге 

болатынына сенімдімін. 
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МҚХТАР ШАХАНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҔЫТУДЫҖ ҚРПАҔ  

ТӘРБИЕСІНДЕГІ ОРНЫ 

 

ИБРАЕВА Ж.К., СМАКОВА Ж.А. 

36 орта мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті  пҟнініҗ мқғалімдері,   

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

Резюме. В статье рассматривается роль преподавания, произведений Мухтара Шаханова в 

воспитании будущих поколений. 

Summary. The article examines the role of teaching, the works of Mukhtar Shakhanov in the 

upbringing of future generations. 

 

Танымдыҕ ҕызығушылыҕ оҕушылардыҗ ҡлкетану деректерін сапалы меҗгерудіҗ негізгі діҗгегі 

болып табылады. Оҕушылардыҗ таным процесін жетілдіру – олардыҗ дамуыныҗ алғышарты. Таным 

процесі – кҙрделі процесс.  Таным процестері арҕылы оҕушылар жаҗа материалдарды саналы 

меҗгеруге талпынады. Сондыҕтан, бастауыш мектепте ҡлкетану деректерін оҕытуда  оҕушылардыҗ 

танымдыҕ ҕабілеттерін жетілдіруге ерекше назар аудару керек. Балалардыҗ таным іс-ҟрекеттерін 

орындау арҕылы пҟнге, сабаҕҕа мотивтері (ҕызығушылыҕ, ыҕылас, тілек) артып, баланыҗ тҙсінігі 

мен дҙниетанымы кеҗейіп, ойлау ҕабілеттері жетіледі. Бірҕатар ғалымдардыҗ   еҗбектерінде таным 

процесініҗ аныҕтамасы туралы ғалымдар былайша топшылайды: «Таным – адам санасын дамытудыҗ 

негізі» [1, 31б.]. жҟне «Таным –  бқл ҕоршаған болмыстыҗ, оныҗ элементтерініҗ белсенді аҕыл-ой 

жҟне кҡҗіл кҙй іс-ҟрекеттері мен олардыҗ нҟтижесі, яғни білім, жалпыланған теория, заҗдар мен 

ғылыми қйымдардыҗ санада   бейнеленуі» [2, 38б.]. 

Демек, таным дегеніміз адамныҗ  ҡзін ҕоршаған ҟлемін тануы, соны топшылауы жҟне санада 

бейнелеу арҕылы қғынуы. Адам дҙниетанымыныҗ ҡрістеуіне оны ҕоршаған орта ҟркашанда ыҕпал 

етіп отырады. Бқл ҟсер, ҟсіресе, сҟби шаҕта, адам санасыныҗ уыз мезетінде мыҕты болады. Ананыҗ 

ҟлдиі, бесік жыры да поэзия тілімен нҟресте санасына сіҗетіні белгілі. Бқл туралы Ж. Аймауытов: 

«Баланы бқзуға, яки тҙзеуге себеп болатын бір шарт –жас кҙнінде кҡрген ҡнеге. Ол ҡнеге ҟке-

шешесініҗ тҟрбиесі арҕылы ҕалыптасады. Ата-ананыҗ берген дқрыс тҟрбиесі баланыҗ мінезіне 

салған ізге байланысты. «¥яда нені кҡрсе, қшҕанда соны іледі» деп, атамыз ҕазаҕ тауып айтҕан. 

Балаға ҕайырымдылыҕты, ҕаталдыҕты, кішіпейілділікті, кҙйгелектілікті, шыншылдыҕты, 

ҡтірікшілікті беретін кім? Ол, ҟрине ата-ананыҗ тҟрбиесі. 

Баланыҗ бойына басынан сіҗген мінезді ҕайта тҙзету ҕиындыҕ келтіреді. «Сҙтпен сіҗген мінез 

сҙйекпен кетеді» –  деген сҡз ата-ана тҟрбиесініҗ кҙштілігін кҡрсетеді…» – деп, автор бала мінезін 

ҕалыптастырудағы отбасы мҙшелерініҗ, ҟсіресе ҟке-шешеніҗ ыҕпалын айҕын ашып кҡрсеткен. Ол 

бала мінезін жас шыбыҕҕа теҗейді. Жас кезінде дқрыс тҟрбие алмаған бала ҡскенде ҕисыҕ ағаш 

сияҕты болып ҡсетінін, отбасында теріс тҟрбиеленген баланы ҕайта тҟрбиелеудіҗ ҙлкен ҕиындыҕ 

келтіретінін айта асҕан мқҕияттылыҕтыҗ ҕажет екендігіне кҡҗіл бҡлген. Ҕазаҕ халҕы – елін, жерін, 

оныҗ табиғи, мҟдени байлығын, ҡнері мен тілін, тарихын, салт-дҟстҙрі мен ҟдет-ғқрпын саҕтап, 

ҕорғап, рухани-адамгершілік тағлымдарын қрпағына мқра етіп ҕалдырған. Сондыҕтан, оҕу-тҟрбие 

процесінде ҕолданылатын бағдарламалар, оҕулыҕтар, дидактикалыҕ материалдардыҗ қлттыҕ 

психологиялыҕ ерекшеліктерге сай жасалуын ҡмірдіҗ ҡзі талап етеді.  Мқны М.Шаханов «Тҡрт ана» 

жырында аныҕ бейнелеген [3, 45б.]. 

«Тағдырыҗды тамырсыздыҕ індетінен ҕалҕала, 

Мазмқн жоҕта мазмқнсыздыҕ шыға келер ортаға. 

Ҟр адамда ҡз анасынан басҕа да, 

Ғқмырына етер мҟҗгі астана, 

Демеп жҙрер, жебеп жҙрер арҕада, 

Болу керек кқдіретті тҡрт ана: 

Туған жері – тҙп ҕазығы, айбыны, 

Туған тілі – мҟҗгі ҡнеге айдыны, 

Жан байлығы, салт-дҟстҙрі – тірегі, 

Ҕадамына шуаҕ шашар ҙнемі, 

Жҟне туған тарихы, 

Еске алуға ҕаншама 
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Ауыр ҟрі ҕасіретті болса да. 

Ҕқдірет жоҕ тҡрт анаға теҗ келер, 

Онсыз санаҗ каҗбаҕҕа қҕсап сенделер. 

Ҡзге ананыҗ  қлылығын танымас, 

Тҡрт анасын менсінбеген пенделер». 

  Поэзиясында азаматтыҕ асҕаҕ ҙн басым жататын М.Шаханов ҟрбір адамда оныҗ жарыҕ 

дҙниеге келуіне себепші болған, аҕ сҙт берген анасынан ҡзге ғқмырына мҟҗгі тірек болар кқдіретті 

тҡрт анасы болуы кажеттігін ҡзгеше ҡрнекпен санаға сіҗіреді. 

         Адам тағдырыныҗ тірегін М.Шаханов тҡрт ана ретінде бейнелеп, оныҗ тҟрбиелік астарын 

айшыҕтап, мазмқнын байыта тҙскен. Осы тқрғыдан келгенде акын жырларыныҗ тҟрбиелік 

кқндылығы ҟркашанда ҡзгеше мағынада болатыны аныҕ. Ел ыҕыласыныҗ жоғарылығыныҗ жҟне бір 

мҟні ҕаламгердіҗ кайсыбір еҗбегіне зер салсаҗыз да ҟрбір адамныҗ кҡкейінде жҙретін тҙйткілді 

мҟселелерді дҡп баса біліп, соны танып, таразылап жыр тілімен қсына алатындығында жатса керек-ті. 

Сонымен ҕатар, адамзатҕа ортаҕ мҟселелерді батыл да жҙйелі, орынды да кҡкҡйкесті сипатта кҡтере, 

жырымен ҕоғамдыҕ ойға козғау сала білуінде де ҙлкен тҟрбиелік мҟн бар. Адамныҗ ғқмырыныҗ тҡрт 

тірегініҗ мазмқнына, М.Шаханов жырлаған тҡрт анамыздыҗ кісі тағдырындағы алар орны мен рҡліне 

жекелеп талдау жасасаҕ. 

Еҗ ҟуелі ҟрбір адамныҗ  – туған жері туралы ой ҕозғамаҕпыз. Мқндайда атамыз ҕазаҕтыҗ, «Ит 

– тойған жеріне, Ер – туған жеріне» деген маҕалы ойға бірден оралады. «Кісі елінде сқлтан болғанша, 

Ҡз еліҗде қлтан бол» — деген бабалар наҕылында да ҙлкен мҟн бар. Аҕын жырында туған жерді 

адамныҗ тҙпҕазығына, айбынына балап отыр. Мқнымен ешкім де дауласа алмайды. Адамзат кіндік 

кесіп, кір-ҕоҗын жуған туған жеріне деген мҟҗгі сағыныш пен ҙлкен ҕқрмет сезіміне бҡленіп ҡтеді. 

Ҕастерлі мекен шырын шаҕ – сҟби кезеҗніҗ куҟсі, ҡміртанымныҗ алғашҕы дҟріханасы. Аяғын апыл-

тапыл басҕан нҟрестеніҗ жерден таяҕ жеп, тізе ҕаната жҙріп еҗсе тіктеген кқтты ордасы. 

Қлтараҕтай жер ҙшін ҕасыҕ ҕанын ҕиған бабалар ерлігіне тағзым ету бҙгінгі қрпаҕ борышы. 

Бес ҕаруын асынып, тҙн ҕатып, қйҕы ҕашырғандағы аталар маҕсаты жер шетін дқшпан баспасын, 

қлын ҕқл, ҕызын кҙҗ етіп, ҕорлыҕта қстамасын деген асҕаҕ арман болған. Осы жолда кеудеден басы 

кеткенмен қланғайыр жер кейінгі қрпаҕҕа мирас болды. Ердіҗ еҗсесі туған жерінде биік, абыройы 

асҕаҕ. Сол ҙшін де М.Шаханов тҙпҕазыҕ, айбын есебінде дҟріптеп отыр туған жерді. Аҕынныҗ ҡз 

тағдырында да туған жерінен жыраҕта жетілу сыбағасы бар ғқмырдыҗ. Себебі, ҟкесі Шахан 

діндарлығы ҙшін бір жерде байыз тауып тірлік кеше алмаған. Ҕатал да ҕайырымсыз уакыт ылғи 

кҡшіп-ҕонып жҙруге мҟжбҙр еткен. Қланғайыр жерімізге кҡз алартушылардыҗ аз болмағандығы 

тарихтан мҟлім. Олардыҗ кҡзкқртына айналған шқрайлы жеріміз сан тҙрлі ҕантҡгістіҗ себепкері 

болды. Ҕан тҡгілсе де арын таптатып, намысын жыҕпаған бабаларымыз аманаттарына адал болды. 

«Туған жерге туыҗ тік!» дегенде бабаларымыз осындай ҡрімі ҡзге ҡнегеге ҙндейтіні белгілі. 

Туған жерге тағдырын телген ҟрбір перзенттіҗ адымы ашыҕ, маҕсаты айҕын, келешегі кемел. 

Екінші діҗгек туған тілі – мҟҗгі ҡнеге айдыны екенін бейнелейді «Тҡрт анада» Мқхтар 

Шаханов. Ҟлбетте, қлт қстазы Ахмет Байтқрсынқлы айтҕандай, «Сҡзі жоғалған жқрттыҗ ҡзі де 

жоғалады». 

Аҕынныҗ шығармашылыҕпен ҕатар, кҙрескерлік жолда бел шешпей еҗбектеніп келе жатуыныҗ 

мҟні осы туған тіліміздіҗ жағдайына азаматтыҕ Ҝҟм перзенттік борышпен алаҗдаушылыҕ пен жай-

кҙйіне бейтарап ҕарай алмаушылыҕта жатыр деп білеміз. 

Бабаларымыздыҗ берік тқтынған қстанымыныҗ бірі қрпаҕ салауаттылығы мен тіл тазалығы. Тілдіҗ 

шқрайлы да шырайлы ҕадір-ҕасиетін ҟрбір жас ҡркен бала жастан сезініп ҡскен. Атадан балаға мқра 

болып келе жатҕан мол ҕазынаныҗ бағасын біліп, ауыз ҟдебиетініҗ ҕқндылыҕтарына тқшынып ҡскен. 

Жеткіншек тіл байлығыныҗ мол болуына тиімді кҡмектіҗ бірі оны жас кҙнінен ҕқйма ҕқлаҕ 

етіп тҟрбиелеуде жатыр. Ҙйге сыйлы, аузы дуалы ҕонаҕ келгенде балалардыҗ сол жаҕсы-жайсаҗдар 

ҟҗгімесіне зер салып, сҡз маржанын сҙзіп, асылын кҡкейлеріне тоҕуына мол мҙмкіндік жасаған. 

Жаҕсыларға жанаса ҡскен бала, ҟлбетте, ана тілдіҗ ҕазынасын бойға жетік сіҗіреді. 

Біздіҗ бабаларымыздыҗ шетінен суырып салма ауызекі сҡзге қста болуыныҗ бір сыры осында 

жатыр. Тілді шебер меҗгеру оныҗ ҕқндылығын тереҗ сезінуден басталады. Ҟрине, ҟуелі ата ҕаны, ана 

сҙтімен дарыған ҕасиет те болуы кажет. Сосын, мыҕты орта ҡскін жастыҗ санасына ҙлкен ҟсерін 

тигізеді. Ел ішіндегі небір аҗыз ҟҗгіме, батырлыҕ жырлары мен ҕисса-дастандар балғынныҗ кҡҗілін 

ҕозғап, ҕиялына ҕанат, талабына от береді. 

М.Шаханов жырлағандай, мҟҗгі ҡнеге айдыны ретінде тілдіҗ орны біздіҗ ғқмырымызда 

ҕашанда ҡзгеше, маҗызы ерек. Ҡлмес ҡнегені де халҕымыз тіл арҕылы таныған, қрпаҕ жадына 

ҡшпестей етіп сіҗірген. Қрпаҕтан қрпаҕҕа жалғасҕан бабалар мирасы тіл арҕылы бҙгінгімізге талмай 
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жетті. Яғни тіл осы ретте аҕпарат тасушы міндетін де атҕарып тқр. Атаныҗ ҡлмес мқрасын қрпағы 

осы тіл аркылы, оныҗ ауызша ҡнегесімен ҕабылдаған, кҡкейіне тҙйген. 

Адам тағдырында жетекші рҡл ойнап, ҕадамына шуаҕ шашар ҙшінші қстаным – қлттыҗ жан 

байлығы, салт-дҟстҙрі. 

Жан байлығынсыз, рухани кемелдіксіз адам ғқмыры мағынасыз. Материялдыҕ ҕқндылыҕ 

ҕанша жерден ҕажет болғанымен ол рухани байлыҕсыз тқлдыр болмаҕ. Салт-дҟстҙр адамныҗ ҟдепті 

тҟлім алуына жол ашады, азамат ретінде ҕалыптасуына септігін тигізеді. 

Ата насихаты мен бабалар ҡсиеті – жарыҕ кҙндей жол нқскаушы болады. Ылғалды ауадай 

ҕажеттілік ол салт-дҟстҙрде жатыр. Онсыз адам баласы бқрыс жолмен кетіп, рухани мешеулікке 

қрынуы ыҕтимал. Мҡлдір судай кіршіксіз тҟрбие жан байлығыныҗ негізі.Дҟстҙр ғасырлар бедерінде 

ҕалыптасатын ізгі ҟдептер жиынтығы. Оныҗ жолынсыз тірлік кешкен адамныҗ ғқмыры тқзсыз 

тағамдай ауыз тқшытпайды. Ҕаламгер еҗбегінде тҡртінші тірек сипатында баяндалатын ТУҒАН 

ТАРИХ тағылымы ерекше осы кҙшімізбен бейбіт тіршілігіміз ҙшін. 

Аҕын жырға ҕосҕандай, еске алуға ҕаншама ауыр ҟрі ҕасіретті болса да тарихтыҗ ҕойнауына 

ҙҗіліп, сырын зерделемей бҙгініміздіҗ бағасын толыҕ бере алмаймыз. М.Шаханов айткандай, «Тарих 

дегеніміз – кесек-кесек айтулы оҕиғалардыҗ жиынтығы» [4, 78б.]. Тҟуелсіз ел атанған кезеҗнен 

бермен ҕарайғы уакытты салалап ҕарасаҕ, тарихты жете білмеушіліктен ҟрі наҕты фактілермен 

ҕаруланбағандыҕтан деректерді ҕилы дҟрежеде сҡйлетушілік белеҗ алғаны да жасырын емес. Соған 

сҟйкес, тарихта аттары ҕиратушы, адамзаттыҗ ҡркениетке қмтылысын тежеуші ретінде ҕалған 

тирандарды аҕтап алуға қмтылу пиғылы белеҗ алғаны жасарын емес. 

Бқл теріс те орынсыз ҟрекетке ҔР Парламенті мҟжілісініҗ депутаты кезінде М.Шаханов ҡзініҗ 

«Тарих гуманистік кҡзҕарасты ҕажет етеді» деп аталатын мҟлімдемесі арҕылы тойтарыс берген 

болатын: «Еуропа мен Азияныҗ кейбір мемлекеттерінде ҡз заманында жазыҕсыз, кінҟсіз адамдардыҗ 

ҕанын судай сапырған тирандарды аҕтап алу былай тқрсын, оларды бейбітшілік пен ҟділдік 

кҙрескері, бостандыҕ пен ізгілік жаршысы етіп жариялауга ҕқлшыныс басталғалы біршама уакыт 

ҡтті. Мҟселен, ҡзбек ағайындар Аҕсаҕ Темірді ҡз мемлекетініҗ еҗ басты ҡнегелі тқлғасы ретінде 

бекітіп алды. Рас, Темір ҕолбасшыныҗ сҟулет ҡнері саласындағы ҡрелі істерін ешкім жоҕҕа шығара 

алмас. Бірак оныҗ 70 мыҗ адамныҗ бас сҙйегінен мқнара соҕтырғанын, Ҙндістанда бір кҙнде 100 мыҗ 

адамныҗ басын алуға бқйрыҕ бергенін жҟне бірнеше мыҗ адамды тірідей салынып жатҕан ҙйдіҗ 

іргетасына ҕалатып жібергенін аҕсаҕал тарих қмыта ҕойған жоҕ» — деп, тарихҕа ҟділетті кҡзбен 

ҕарауды шегелей мҟлімдеп, ҕанша жерден аҕтасаҗыз да зқлымдыҕтыҗ сол кҙйінде ҕалатынын 

ҕаперге салады. Ділгір мҟселені кҡтерген ҕайраткер ҕаламгер ойын былай сабаҕтайды: 

«Монғол Республикасыныҗ астанасы Қлан-Батырда Шыҗғыс ханға биіктіп 20 метрлік зҟулім 

ескерткіш орнатылмаҕ. Егер ҟрбір ел ҡз заманында адамзатты ҕызыл ҕанға бояған тирандарға ҟділдік 

пен шындыҕҕа кҡз жқма отырып, ескерткіш ҕоюды науҕанға айналдыра беретін болса, онда Гитлерді 

де аҕтап алатын кҙн алыс емес» [5, 43б.]. Гуманист аҕын бқл мҟлімдемесі арҕылы ҕоғамды ҙлкен 

дерттен саҕтандырады. Себебі, мыҗдаған адамныҗ ҕанын жазыҕсыз тҡккен, сҟнді ҕалаларды жермен-

жексен еткен ҕиратушыларды орынсыз аҕтап алушылыҕ белеҗ алса, қрпаҕтыҗ аҕ пен ҕараны 

ажырата білу ҕасиеті тҡмендейді. Зқлымдыҕ дҟріптелген ҕоғамда, ҟрине, ҕиратҕыш мҙддеге оҗ 

иығын беріп тқратындар тҟрбиеленеді. 

Сондыҕтан да ҕаламгер адамзатты ҕасіретке қрындырар ҕадамға бармауға шакырып, оныҗ 

залалын ҡзгеше тҙйіндеп ҕаперге салып, саҕтандырады. М.Шахановтыҗ бқл тқжырымынан тҡрт 

ананыҗ ҕадыр ҕасиетін  танимыз. Акын пайымына сҙйенсек, тҡрт анасын менсінбеген пенделер ҡзге 

ананыҗ да (аҕ сҙт берген туған анасымен ҕоса) ҕадіріне жете алмайды, қлылығын танып білмейді. 

Жеке адам тқрмаҕ, тҡрт анасын сыйламаған ешбір халыҕ молшылыҕҕа кенеліп, баҕ-жқлдызы 

жанбайды. 

Психологтардыҗ  пайымдауынша, мектеп ҕабырғасында  жасҡспірімніҗ интеллектісі, даралыҕ 

ҕабілеттері, ҟлеуметтік ҕатынастары ҡзгеше болады. Қлттыҕ мазмқнда берілген шығармалар оныҗ 

танымдыҕ белсенділігі артады, талғамы ҡседі, ҕабылдау дағдысы жетіледі, логикалыҕ есі мен ерікті 

зейіні тқраҕтанады. Сондыҕтан мектепте оҕушыға берілетін білім ҡмірлік ҕажетті білімдерініҗ 

бастауы болуға тиіс. Ана тілі сабағында М.Шаханов шығармаларын оҕыту арҕылы оҕушы 

дҙниетанымын кеҗейтуге, олардыҗ тілдік талғамын жетілдіруге іргетасы ҕаланып, баланыҗ бастауыш 

сатыда меҗгерген сауаттылыҕ дағдылары ғылыми пайымдауларға қласады. Оҕушыныҗ тілдік сезімі, 

танымдыҕ ҕабілеті дамытылады, ойлау жҙйесі шыҗдалады. Сондыҕтан оҕушыларды қлттыҕ рухта 

тҟрбиелеу — ҕазіргі егеменді тҟуелсіз еліміздіҗ ҟлеуметтік-саяси жҟне экономикалыҕ жағдайында 

ерекшеленіп отыр. 



115 

 

Ҕорыта айтҕанда, М.Шаханов шығармаларын мектепте оҕытудыҗ қрпаҕ тҟрбиесі ҙшін маҗызы 

орасан зор деп есептейміз. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҔЫТУ ҘРДІСІНДЕ 

ҔОЛДАНЫЛУ 

 

КЕМАЛОВА Л.У., РАИМОВА Г.Ж. 

36 орта мектебініҗ ағылшын тілі  пҟнініҗ мқғалімдері,  

 Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

Резюме. В статье рассматривается применения игровых технологий в процессе обучения. 

Summary. The article discusses the use of gaming technologies in the learning process. 

 

Оҕыту ҙрдiсiнде  ойындарды ҕолдану жолдарын ҕарастырып, ҟдiстемелiк негiздерiнiҗ 

ҕалыптасуына ҙлес ҕосып, арнайы зерттеу нысанасы еткен, теориялыҕ жҟне ҟдiстемелiк тқрғыдан 

зерттеп, оҕыту технологиясы болып ҕалыптасуына белгiлi ғалымдар: Ш.Хайдаров [1], А.Нқрахметова 

[2], Т.Иманбеков [3], Г.А.Ляпина [4], Қ.Тҡленова [5], Ж.Сардарова [6], Р.Кенжебекова [7] ҡз 

ҙлестерiн ҕосты. 

Ойын  адамдар генiнде ҕаланған инстинктi жеткiзушi. Балалар ойнау арҕылы ҡмiр 

тҟжiрбиесiмен танысады, ересектердiҗ ҕимылын ҕайталайды, сол арҕылы ҡмiрге ҕажет  ҕимылды,  iс-

ҟрекеттi  жҟне ойлау, сҡйлеу дағдыларын меҗгередi. 

 Ойын балалардыҗ ҕиялынан туындайды, ойын - бала шығармашылығы. Баланыҗ ҕиялы ойын 

арҕылы шарыҕтайды, олар  ойнау процесiнде  «басҕа ҟлемге» енедi. 

Ойындар  белгiлi бiр бiлiмдi, iс-ҟрекеттi ҙйретушi ҕқрал. Мҟселен, бқрыныраҕта шахмат 

ойыны соғыс ҡнерiнiҗ тактикасы мен стратегиясын ҙйреткен. Кейiнгi кезеҗде  жқртшылыҕҕа кеҗ 

тарап, спорттыҕ ойын тҙрiне жатҕызылды. Мқндай мысалға ҕазаҕ халҕыныҗ  аударыспаҕ, жамбы ату 

т.б. ойындарын да жатҕызуға болады [5] т.с.с. 

Демек, ойындарды бастауыш мектеп оҕушыларын белгiлi бiр іс-ҟрекетке ҙйрететiн ҕқрал  етiп 

пайдалануға болады екен. Сондыҕтан кіші жастағы оҕушылардыҗ ауызша сҡйлеу дағдыларын 

ҕалыптастыру ҙшін ойындарды ҕолдану арҕылы  да нҟтижеге  жетуге болатындығын байҕаймыз.  

Оҕыту процесінде орынды ҕолданылған  ойындар оҕушылардыҗ тілдік материалдарды саналы 

меҗгеруін ҕамтамасыз етумен ҕатар олардыҗ сыныптастарымен, жалпы ҕоршаған ортамен тілдік 

ҕарым- ҕатынасҕа тҙсуге, білімді сапалы меҗгеруге ҟсер етеді.      

Сабаҕтыҗ таҕырыбы: Буын  

Сабаҕтыҗ маҕсаты: Оҕушыларды ауызша сҡйлеуге дағдыландыру.  

Бір-біріне кҡмектесу ҕасиетіне тҟрбиелеу. 

Кӛрнекілігі: аҗдардыҗ суреттері, 1-10 сандары, алмалар, шарлар, оҕу ҕқралдары. 

Сабаҕтыҗ барысы:  

1. Қйымдастыру. 

2. Ҙй тапсырмасын сқрау 

Жана сабаҕ . Балалар біз бҙгін саяхатҕа аттанамыз.  

Кҟне, бҟріміз автобусҕа отырайыҕ 

 Саяхатымызды ҟнмен бастайыҕ. «Айгҡлек» ҟнін айтамыз. 

1 Аялдамада.  Аю ҕолын кҡтеріп тқр.   Тоҕтаймыз ба? 
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Ол ҕолына тҙрлі-тҙсті шарлар қстап тқр. Ол шарларда сызғыш, ҕалам, кітап, ҡшіргіш, дҟптер 

т.б сҡздер жазылған.Балаларға табуға оҗай болу ҙшін бір сҡзді бірдей тҙсті шарларға жаздыҕ. Осы 

сҡздерді ҕатыстырып, сҡйлем   ҕқрайыҕ.  Оҕу жабдыҕтарына тағы нелер жатады. 

2 Аялдамадағы  Тҙлкіге кҡмектесейік. 

                                            а  

                             а              *               а 

                      а            *                *              а 

                 а           *              *               *           а 

    а-па, ал-ма, а-ла-ша;  а-та, ал-ша, а-ра-ла т.б. 

3 Аялдамада ит ҕолына ҕағаз қстап тқр. Кім оҕиды?                                                           

 

 

Бқл не? Балалар біз осы сҡздегі буындардан бірнеше сҡздер ҕқрастыруымыз керек (ҕқлаҕ, лаҕ, 

салаҕ, ҕқрау, қл, т.б.). 

4 Аялдамада тоҕылдаҕ сергіту сҟтін ҡткізеді. 

 Орманныҗ біз емшісіміз, 

Тоҕ,тоҕ,тоҕ. 

 Ҕқрт біткенді жоҕ етеміз, 

 Жоҕ, жоҕ, жоҕ. 

5 Аялдамада мысыҕ жылап тқр. Сҡздерініҗ  ҟріптері қшып кетіп оҕи алмай отыр екен, 

кҡмектесіп жіберейік.  

к*з, о*ыр, дҟпте*р, ҕа*аз, саба*, та*та, а*а*.(ҡ,т,е,ғ,ҕ, ҕ, д, м.) 

6 Аялдама.  Ҙйге келдік. 

Сабаҕтыҗ таҕырыбы: С дыбысы мен ҟрпі 

Сабаҕтыҗ маҕсаты: С дыбысы мен оныҗ ҟріп таҗбасымен таныстыра отырып, дидактикалыҕ 

материалдарды  пайдаланып, балалардыҗ ауызша сҡйлеу дағдысын ҕалыптастыру. Балалардыҗ С 

дыбысы бар сҡз, сҡйлем табуына назар аудару. 

Кҡрнекілік ретінде кеспе ҟріптер, ҟріп таҗбасы, суреттер. 

Балалар ҕазір жылдыҗ  ҕай мезгілі? 

Кҙзде ҕандай ҡзгерістер болады? 

Ҕқстар жайлы не байҕадыҗдар? 

Кҙз айларын атаҗдар. 

Апта аттарын кім айтады? Аптада «С » дыбысынан басталатын ҕанша кҙн бар? 

-Балалар, с дыбысын айтып кҡрейік. 

-С ҕандай дыбыс ? 

-Неліктен дауыссыз? 

-С дыбысына байланысты кім кім тез сҡздер тауып айтады? 

Жқмбаҕ: Жоҕ ҡзінде бас та, 

                  Ҕас та, мойын да. 

                  Қзындығы жазулы тқр бойында. 

                                                     (Сызғыш) 

Сызғыш сҡзіне дыбыстыҕ талдау жҙргізіледі.  

Ойын: «Сҡйлемді толыҕтыру» 

1. Ҡзімнен кіші бауырым..................(сіҗлі) 

2  Ҕыз ҕқлағындағы ҟшекей................(сырға) 

«Орамал тастамаҕ» ойыны, ойын кезінде мқғалім ҡтілген ҟріп бойынша сҡз айтып, балаға 

орамал лаҕтырылады. Ҕағып алған бала  сҡз ойлап келесі балаға тастайды. Ойын осылай жалғаса 

береді. 

Ойыннан кейiн оҕушыларда мынадай бiлiктер ҕалыптасты: 

- сқраҕҕа дқрыс жауап бердi; 

- сҡздердіҗ мағыналарын меҗгердi; 

- эвристикалыҕ ойлауы жетiлдi. 
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ДАРЫНДЫ ОҔУШЫЛАРДЫҖ ТІЛІН ДАМЫТУДЫҖ ТИІМДІ ЖҚМЫСТАРЫ 

 

ШАНТАСОВ А.С. 

Талапкер ауылыныҗ жалпы орта білім беретін мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Аҕмола облысы, Целиноград ауданы 

ШАНТАСОВА А.Ҕ. 

Экономикалыҕ лицейдіҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

 

Резюме. Статья посвящена развитию языка одаренных учеников. 

Summary. This article is devoted to the development of the language of gifted students. 

                                                                                      . 

Қстаз болу жауапты  да ҟрі ҕиын мамандыҕ, оныҗ ҙстіне жас ҡркенніҗ бойындағы табиғат 

берген  ерекше ҕқбылысты, дарындылыҕты тани білу, дқрыс  бағыт-бағдар бере білу екі есе ҕиын. 

Қстаз деген мҟртебелі атҕа ие болған кез-келген адам осындай ерекше ҕқбылыспен бетеп-бет 

келгенде ҕателіктер жіберуі мҙмкін [1, 125б.]. 

- Еҗ бастысы - бала мектеп ҕабырғасында жҙріп ҡзіне деген ҙлкен сҙйіспеншілікті, 

ҕамҕорлыҕты, ҕолдауды сезініп кҡруде. 

- Дарынды балаларды шығармашылыҕ жқмысҕа баулудыҗ ҟдіс-тҟсілдері, жолдары зерттелді. 

- Бала дарынын дамыту ҙшін білім беруге жаҗа мазмқн беріліп, озыҕ  технологиялар  енгізіле 

бастады. 

- Дарынды балаларға ғылыми-зерттеу жқмыстарында, ізденіс жқмыстарындағы ерекше 

шығармашылыҕ ҕабілеттерін  іске асыруда ҕамҕорлыҕ кҡрсетіліп, жағдай туғызылды. 

Дарындылыҕ – еҗ алдымен сана мен жҙйкеніҗ сапалыҕ кҡрінісі. Ол ҡзіне  танымдылыҕ, ерік-

жігерлік, жеке дамулыҕ ерекшеліктерді біріктіреді. Сондыҕтан табиғаттыҗ бқл дара  ҕқбылысын тани 

білу тек жҙйелік деҗгейде, ҡзін ҕоршаған ортамен тығыз байланыста, ерекшеліктерін екшеуде жас 

мҡлшері, ҕабылдау деҗгейі кҡлемінде жҙзеге асырылуы керек. 

Дарынды балалармен жқмыс жҙйесіндегі негізгі тқлға – мқғалім. Мқғалім баланыҗ ата-

анасымен бірге  оныҗ дарынын алғаш байҕаушы, дамытушы. Балаға білімін тереҗдетуде, ҡз бетімен 

білімін кҡтеруге аҕыл кеҗестерін береді, кҡмектеседі, кҡп жағдайда оҕушыныҗ  болашаҕ кҟсіптік 

тағдыры мқғалімге байланысты деуге болады [2, 78б.]. Ҕазіргі кезде дарынды  балаларды аныҕтауға, 

ҕолдауға, дамытуға  кҡп мҟн беріліп отырғанына ҕарамастан мқғалімдерді дарынды балалармен 

жқмыс істеуге дайындау мҟселелері ҕарастырылмаған. Мектептерде  мқғалімдердіҗ  бқл мҟселеде 

тҟжірбиелері аз, тіпті жоҕ деуге болады. Сондыҕтан ҟр мқғалімніҗ  дарындылыҕты аныҕтау, дамыту, 

зерттеуде ҡз кҡзҕарастары ҕалыптасҕан. 

Соҗғы уаҕытта ҕазіргі мектептіҗ негізгі проблемасы оҕушы емес, мқғалім деген пікірлер 

кҡптеп айтылуда. Мқныҗ шындығы да бар. Педагогика мен психология, тіпті ҡз пҟні бойынша 

білімдері таяз, ҟдістемелік біліктері кемшін, технологиялар жайлы хабары тым аз, тіпті сауаттылыҕ 

деҗгейі сын кҡтермейтін мамандарды ҟр мектептен кездестіруге болады. Бқл еҗ алдымен болашаҕ 

маманныҗ жоғары оҕу орындарындағы дайындығы барысында кеткен аҕаудыҗ кҡрінісі болса, содан 

кейін маманныҗ ҡз біліктілігіне ҡзіндік талабыныҗ тҡмендігініҗ нҟтижесі жҟне білім беру 
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мекемелерінде ҟдістемелік жқмыстардыҗ ҟлеуетініҗ толыҕ пайдаланылмауыныҗ салдары екендігі 

айҕын [3, 59б.]. 

Мқғалімдердіҗ кҟсібилігі мен шығармашылыҕ шеберлігін арттырудағы, қстаздардыҗ тқлғалыҕ 

мҟнді ҕажеттіліктерін ҕанағаттандырудағы, мамандардыҗ «жеткіліксіз» ҕқзырлыҕтарын 

ҕалыптастырудағы ҟдістемелік жқмыстардыҗ алатын орны мен ролі орасан зор. Ал олардыҗ мҟн-

маҗызына ҙстірт ҕарау, мазмқнын ортайту, тиімді қйымдастырылуына деген салғырттыҕ, 

мҙмкіндіктеріне берілетін бағаныҗ тҡмендегі бқл бағыттағы жқмыстардыҗ жҙйесіз, формальді тҙрде 

болуына, наҕты тҟжірибеден алшаҕтауына ҟкелетіні мҟлім. 

Ҕазіргі ҕоғамда болып жатҕан ҟлеуметтік-экономикалыҕ ҡзгерістер барысында білім беру 

мекемелеріне ҕойылып отырған жаҗа міндеттер барлыҕ деҗгейдегі ҟдістемелік жқмыстардыҗ  

жаҗашылдыҕ тқрғысынан жандануын талап етіп отыр. Тек мқғалімдердіҗ педагогикалыҕ ҕабілеттері 

мен шығармашылығын дамытуға бағытталған маҕсатты, жҙйелі, ҙздіксіз жҟне сабаҕтастыҕта 

жҙргізілетін, ғылыми тқрғыда негізделген ҟдістемелік жқмыстар ғана білімніҗ аҕырғы нҟтижесі мен 

оныҗ сапасына тікелей ыҕпал ете алады. 

Мқғалімдердіҗ жаҗашылдыҕ жағдайында жқмыс жасауларына ыҕпал ететін психологиялыҕ-

педагогикалыҕ ахуал орнатып, шығармашылыҕ орта жасауда да ескерілетін мҟселелер жеткілікті. 

Олай дейтініміз, кез келген ҡзгерістер, егер оларды дқрыс қйымдастырып басҕармаса, қжымдағы 

ҕарым-ҕатынасҕа ҟсер етеді. Атап айтар болсаҕ, инновациялыҕ жқмыс жағдайында біреудіҗ алға 

шығуы мен енді біреулердіҗ керісінше «кҡшініҗ тҙзілмеуі» немесе жаҗашыл мқғалімніҗ жқмыс 

ретіне ҕарай басшыға кҡтеріҗкі талаптар ҕоюы, педагогикалыҕ ортадағы ҕалыпты жағдайдыҗ 

кҙрделуіне ҟкелетін мҟселелер. Кҡптеген мқғалімдердіҗ ҡз жқмысына ҡзгеріс енгізуге жасҕанып, 

«тек жҙрсеҗ, тоҕ жҙресіҗ» бағытын қстануы содан болар. 

Білім – ҕоғамды тқраҕтандыратын, рухани мқраны саҕтайтын, қрпаҕты-қрпаҕҕа 

сабаҕтастыратын ҕқрал. Ҟр оҕушыны біздіҗ ертеҗіміз, болашағымыз екенін тереҗ ескере отырып, 

жеке тқлға ретінде ҕалыптастыру, олардыҗ білім деҗгейініҗ ҟлемдік деҗгейіне жетуіне кҙш салу – 

біздіҗ міндетіміз деп есептеймін. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҖ ПЕДАГОГИКАЛЫҔ 

 ЕҖБЕКТЕРІНІҖ МАҖЫЗЫ 

 

АЙДАРАЛЫ Н.Б. 

№6 жалпы орта білім беретін мектептіҗ  9 сынып оҕушысы,  Ҕазаҕстан Республикасы,  

Жамбыл облысы,  Меркі ауданы 

 

Резюме.  В статье рассматривается о сформирований системы образования в Казахстане. 

           Summary.  The article discusses the formation of the education system in Kazakhstan. 

 

 Баҝадҙр бабаларымыздан аманат болып ауысҕан Ҕазаҕстанныҗ Тҟуелсіздігіне  30 жыл толу 

ҕарсаҗында азаттыҕ тарихындағы ағартушылыҕ ісімен елеулі ҙлес ҕосҕан педагог – Ыбырай 

Алтынсаринніҗ атын атамай кету мҙмкін емес. Оныҗ  есімі мыҗжылдыҕтан уаҕыт сынынан  

мҙдірмей ҡтіп, ҕазаҕ халҕымен бірге жасасып  келеді. Ыбырай ҡмірі ҡз Отанын шексіз сҙйіп, оған 

бҙкіл жан-тҟнімен ҕызмет етудіҗ тамаша ҙлгілерініҗ бірі болып табылады. Ағартушыныҗ ҡнегелі 

ҡмірі мен  ҡрісі биік таланты бір кезде  ҕандай жарҕын да жанды ҕасиеттерімен  кҡрініп, ҕазаҕ 

мҟдениетініҗ тарихында  айҕын іздерін ҕалдырса, оныҗ ағартушылыҕ идеялары бҙгінгі таҗда да ҡте 

ҡзекті. Себебі ҟрбір қлы адамзатпен бірге жасайтын мҟҗгі ҡшпес, ескірмес иделарды кҡтереді. 

Сондыҕтан олар арада бірнеше қрпаҕтыҗ ҡткеніне ҕарамастан, ҟрбір жаҗа қрпаҕ, жас ҕауымға 
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алыстан ҕол созып, «жол болсын» айтып тқрғандай болады, уаҕыт ҡткен сайын биіктей, мҟн-маҗызы 

ҕадір-ҕасиеті арта тҙседі. Тҟуелсіздігіміздіҗ тарихында Ыбырай Алтынсарин дҟл осындай 

саҗлаҕтардыҗ бірі болған еді. Ол ҡзініҗ бҙкіл шығармашылыҕ ҡмірін бір қлы маҕсатҕа арнады. Ол 

маҕсат ҕазаҕ халҕын ғасырлар бойы езіп келген надандыҕ пен ҕараҗғылыҕтыҗ шырмауынан босатып, 

ҡнер-білімді, мҟдениетті елдердіҗ ҕатарына ҕосу болатын. 

 Педагог ҕазаҕ халҕыныҗ ҡзіне тҟн қлттыҕ-тҟрбие ҙрдістерін ағарту ісімен қштастыра отырып, 

бҙгінгі педагогика саласындағы бірнеше бағыттардыҗ негізін салды. Халыҕтыҗ қлттыҕ тҟлім-

тҟрбиесі негізінде ол Ҕазаҕстандағы қлттыҕ мектептердегі оҕыту ісініҗ ҟдістемесініҗ іргетасын 

ҕалады. Ол Ҕазаҕстандағы мектептердегі оҕыту, білім беру ісін бір жҙйеге келтіруді талап етіп, соны 

белгілі жолға ҕойды. Оныҗ жаҗашыл ҟдістерініҗ бірі - оҕытудағы оҕу ҙрдісін ана тіліне негіздей 

отырып, орыс тілін меҗгеру болса, оҕу ҙрдісіндегі жаҗашыл идеясыныҗ бірі – оҕулыҕтар мен оҕу 

ҕқралдарын орыс графикасына сҙйене отырып, жаҗа алфавит негізінде жасау болды. 

 Ыбырай Алтынсарин – бар саналы ғқмырын туған халҕын ҡнер-білімді, жаҗа заманныҗ 

ҡркениетті, мҟдениетті елдерініҗ ҕатарына ҕосу жолына арнаған кҡрнекті тқлға. Ол ҡзініҗ 

ағартушылыҕ, педагогтік, аҕын-жазушылыҕ тарихи ҕызметі мен зор талантын, жан-жаҕты тереҗ 

білімі мен ҕайрат-жігерін елдіҗ "желкілдеп ҡскен кҡк шҡптей" жас қрпағын оҕытып, тҟрбиелеуге, 

ҕазаҕ жерінде жаҗа ҙлгідегі мектептер ашып, оҕушыларды ҡз кезініҗ озыҕ ғылымымен 

ҕаруландыруға, кҟсіп тҙрлеріне ҙйретуге арнаған. Ыбырай бқл жолда сан алуан кедергілер мен 

ҕиындыҕтарды жеҗе отырып, ҙлкен жетістіктерге ҕол жеткізді, сҡйтіп, туған халҕыныҗ маҕтан 

тқтатын ардаҕтысына айналды. 

 Бала Ыбырайдыҗ білім-ғылымға деген талпыны жастайынан ҡзегін жарып шығып, атасы 

Балғожа бидіҗ батасымен дарыды десек ҕателеспейміз. Балғожа Жаҗбыршин ел басҕару ісініҗ 

шебері, би, аса бай адам болған. Немересін жасынан адалдыҕҕа, тура сҡйлеуге, шешендікке баулиды. 

Ыбырай ҡзі де табиғатынан алғыр, зерек, еҗбекҕор болды.ХІХ – ХХ ғасырларда Ҕазаҕ елі Ресей 

империясыныҗ ҕқрамына толыҕ енгеннен кейін ҕазаҕ даласын басҕаруға тҟжірибелі ҕазаҕ 

шенеуніктері ҕажет болды. Сондыҕтан ҕазаҕтарға арнап орыс- ҕазаҕ бастауыш мектептері ашыла 

бастады. Осындай мектептердіҗ бірінде Ыбырай Алтынсарин де білім алды.Ыбырай оҕыған мектепте 

жаратылыстану, гуманитарлыҕ пҟндер оҕытылған: ана тілі, орыс тілі, татар тілі, география, 

арифметика, геометрия, ҟн-кҙй, гимнастика. Ҟрі ҟдеби кештер қйымдастырылған. Кҡреген, дана 

атаныҗ тҟрбиесі мен сол заманныҗ озыҕ ҙлгідегі мектебінен білім алған Ыбырай Алтынсарин ҡз 

бойындағы ҕасиеттер мен білімін ҡз қлтыныҗ балаларына дарытуға бҙкіл ғқмырын арнады. 

 Алтынсаринніҗ демократиялыҕ - ағартушылыҕ бағыты, оныҗ педагогикалыҕ кҡзҕарасыныҗ ҙш 

бірдей саласынан кҡрініс тапты. 

 Біріншіден, бҙкіл ҡмір жолын мектеп ашуға, ҕазаҕ балаларын оҕуға тартуға жҟне соған оҕу 

ҕқралдарын жазып шығаруға арнады. 

 Екіншіден, қстаз тҟлімгерлер даярлауға, оларға кҙнделікті ғылыми - ҟдістемелік басшылыҕ 

жасауға кҡҗіл бҡлді. 

 Ҙшіншіден, шығармаларында ҕазаҕ халҕыныҗ ХІХ ғасырдағы ҕоғамдыҕ ҡмірінде болған саяси 

ҟлеуметтік мҟселелерді жан - жаҕты ҕамтып жазуға жқмсады. 

 Заманымыздыҗ заҗғар жазушысы Мқхтар Омарханқлы Ҟуезов Ыбырай Алтынсарин туралы 

былай жазды: «Ыбырай орыстыҗ мҟдениет мектебін танымаса, Ушинский бастаған педагогикалыҕ 

жаҗалыҕтарды білмесе, орыстыҗ адамгершіл, прогрессшіл классикалыҕ ҟдебиетініҗ нҟрінен ҕорек 

алмаса, Ыбырай болмас еді… Ыбырай да сол бір бағытта болумен ҕатар, ҡмірі, еҗбек еткен ортасы, 

ҟлеуметтік-ҕоғамдыҕ ҕайраты, ҟрекеті жҡнінде Шоҕанға да, Абайға да қҕсамайды. Ыбырай жаҗағы 

екеуініҗ де ісін ҡз ҡмірінде  еҗбегіне тҙйістіріп, ҕоса білді. Сҡйтіп, ол екеуі де істеген тыҗ тарихтыҗ 

қзаҕ ҡрісі бар, зор келешегі бар істердіҗ ҙлгісін ҡз ҕолымен орнатты. Ҟрі ол жаҗа ҙлгідегі аҕын, ҟрі 

сол кездегі Ресейде батыл жаҗалыҕ жасап, «бқратана» елдер ҙшін тыҗ ҙлгідегі мектеп ашушы. 

Ҕазаҕтыҗ еҗ алғашҕы мҟдениетті мектебін жасаумен ҕатар, жазушылыҕ пен оҕытушылыҕты ол аса 

шебер ҡнерлі тҙрде ҕабыстырушы». Бқл ғалымныҗ пікірінен біз Ыбырайдыҗ ҕоғам ҡміріндегі 

ағартушылыҕ ҕызметініҗ, педагогикалыҕ еҗбектерініҗ ҙлесін аҗғарамыз.  

 Ыбырай Алтынсаринніҗ педагогикалыҕ мқраларыныҗ  негізгі идеяларыныҗ жастарды еҗбекке 

баулу. Ҡзініҗ  барлыҕ  педагогикалыҕ  теориясында  жас  жеткіншектердіҗ қлттыҕ  тҟрбиесін  

ҕалыптастырып, жетілдіруде ҕазаҕ  халҕыныҗ  ғасырлар бойы тҟрбие саласында  жиған бай 

тҟжірибесін негізге алу ҕажет деген  пікірді  қстанған. Ол  жастарды оҕу – білім, ҡнерге ҙндегенде 

ҕқрғаҕ насихатҕа қрынбайды,  айтпаҕ  пікірін  оҕушы зердесіне сіҗіру ҙшін ҟр тҙрлі қстаздыҕ амал 

тҟсілдерді ҕолданады. 

 Бір Аллаға сыйынып, 
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 Кел, балалар, оҕылыҕ,  

 Оҕығанды кҡҗілге  

 Ыҕыласпен тоҕылыҕ! – деген   ҡлеҗінде білім алуға ҙндесе, екінші жағынан , ҡмірдіҗ бір 

ҕызығы тек  байлыҕта деп  қғатын, оҕу, ҡнер, ғылым – білімге мҟн  бермейтін, кертартпа кҡзҕарасҕа  

соҕҕы береді.  

 Ҡмірдіҗ ҕуатты ҕаруы – білім екендігін айта келіп, оған ҕол жеткізу ҙшін ерінбей,  жалыҕпай 

еҗбектенудіҗ керектігін тҙсіндіреді. Ыбырай Алтынсарин ҡзініҗ тҡл туындыларында тҟрбиелік, 

наҕыл – насихаттыҕ мҟніне ерекше кҡҗіл аударып отырды. Сол арҕылы жас буынды адамгершілік 

пен ізгілікке, еҗбек пен зейінділікке, ҡнер – білімге баулуды кҡздейді. Ол ел жқртҕа ҕажет білім  мен 

ҡнерді игерудіҗ  тҡте жолы тқраҕты мектептер арҕылы жҙзеге асады деп санады. Ыбырай 

Алтынсарин 1860 жылдардан бастап жергілікті жерлерден мектеп ашу  ісімен айналысады. Сол 

ҡҗірдегі ҕазаҕ  балаларына арналған алғашҕы мектеп 1864 жылдыҗ 8 ҕаҗтарында Торғай ҕаласында 

ашылып, Ыбырайдыҗ ҡзі соған мқғалім болады. Сҡйтіп Ыбырай Алтынсарин 1864 жылдан 1889 

жылға дейін жиырма бес жылдыҕ ҡмірін ҕазаҕ балаларына арнап мектеп ашу, оларды оҕыту, 

тҟрбиелеу, оларға арнап оҕулыҕтар, оҕу ҕқралдары жҟне ҟдістемелік кітаптар жазу жқмысына сарп 

етеді. Осы жылдардыҗ ішінде ол ҕазаҕ ҕыздары ҙшін мектеп-интернат, ауыл шаруашылыҕ жҟне 

ҕолҡнер училищелерін аштырды. Ҡйткені ағартушы ғалым, ҟрі ҡз халҕыныҗ қлы патриоты ҕазаҕ 

халҕыныҗ жарҕын болашағын тек оҕу-ағарту ісімен, білім-ғылыммен, сол білім-ғылымды ел ішіне 

кҡптеп тарата алатын мектеппен байланыстырған. Сондыҕтан да ол: «Мектеп – ҕазаҕтарға білім 

берудіҗ басты тқтҕасы. Ҙміт мектепте, ҕазаҕ халҕыныҗ келешегі мектеппен байланысты», - деп 

жазған болатын.  

 Ыбырай  ҕазаҕ балаларына арнаған  мектеп ашумен бірге онда ҕызмет істейтін, балаларды 

оҕытып, тҟрбиелейтін кадрларға, атап айтҕанда, мқғалімдерді даярлауға  аса зор мҟн берген. Ол 

мектептегі еҗ басты тқлға – мқғалім деп  есептеген. Жаҕсылап салынған мектеп ҙйі, болуы мҙмкін, 

тамаша жазылған оҕу ҕқралдарын да табуға болады. Біраҕ бқлардыҗ жаҕсы мқғалімсіз берері  

шамалы деп есептеген. «Халыҕ мектептері ҙшін еҗ керектісі  оҕытушы. Тамаша жаҕсы педагогика 

ҕқралдары  да, еҗ жаҕсы ҡкімет бқйрыҕтары да, ҟбден мқҕият тҙрде жҙргізілген инспекторлар 

баҕылауы да оҕытушыға теҗ келе алмайды. Сондыҕтан да мен жаҕсы оҕытушыны дҙниедегі заттыҗ 

бҟрінен де ҕымбат кҡремін»,-деп жоғары балады. 

 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысы мектептерініҗ инспекторы болып 

тағайындалды. Оныҗ еҗбегініҗ арҕасында білім беру саласы ҕазаҕ даласында кеҗ орын алды. Атап 

айтҕанда, облыстыҗ барлыҕ уездік ҕалаларында училищелер ашу ҕолға алынды. Ол осы маҕсатпен 

Торғай облысыныҗ ҕазаҕ ауылдарын тҙгел аралап шыҕты. Халыҕтан ҕажетті ҕаржы жинастырды. 

Соныҗ нҟтижесінде Ырғыз, Николаев, Торғай жҟне Елек уездерінде екі сыныптыҕ орыс-ҕазаҕ 

училищелерін ашты. Оларды мқғалімдермен жҟне оҕушылармен толыҕ ҕамтамасыз етті. Ол 

мектептердіҗ жабдыҕталуына, олардыҗ жанында шағын кітапханалар қйымдастыруға ерекше кҙшті 

мҟн берді. Ҕазаҕстанда ҕыз балаларға білім берудіҗ басталуы да Ыбырай Алтынсаринніҗ есімімен 

байланысты. Аса кҡрнекті халыҕ ағартушысыныҗ басшылығымен ҕыз балаларға арналған бірнеше 

мектеп ашылды. Ол мектептердіҗ жанында интернаты болды. 1886 жылы мектеп-интернаттарда 211 

ҕыз бала оҕыды. Ыбырай Алтынсарин мектепті халыҕ ағарту ісініҗ маҗызды буыны санады. 

 Ыбырайдыҗ ағартушылыҕ ҕызметінде балаларды оҕыту  мен  тҟрбиелеу жқмысы ерекше орын 

алатындыҕтан, оныҗ шығармаларыныҗ кҡбісі оҕу-білімге, ағартушылыҕ идеяларға бастайды. Ҡзініҗ 

мектеп ҡміріндегі тҟжірибесін  Ушинскийдіҗ, Толстойдыҗ педагогикалыҕ  озат пікірлерін, тағы басҕа 

да материалдарды  ҕорыта отырып, Ы.Алтынсарин – «Ҕазаҕ хрестоматиясы» (1879 жылы) мен 

«Ҕазаҕтарға  орыс тілін оҕыту жҡніндегі бастауыш басшылыҕ» деген екі кітабын жазды. Бқл 

еҗбектер кезінде ҕазаҕ халҕыныҗ мҟдениетініҗ тарихында аса зор оҕиға, ҙлкен ғылыми табыс ретінде 

жарыҕҕа шығуы ҡз кезінде ҕазаҕ халҕы ҙшін сирек кездесетін тамаша жаҗалыҕ болды.Алтынсарин 

алғаш балаларға арнап жазған ҟҗгімелерін ҡзініҗ тҡл ҡлеҗдеріне ҕосып сол хрестоматиясына енгізді. 

Осы ҕысҕа ҟҗгімелерінде ол жас шҟкірттерді адамгершілікке, ізгілік пен бауырмалдыҕҕа, адал еҗбек 

пен ҟділдікке, ҟдептілік пен сабырлыҕҕа, зейінділікк пен білімді еркін игеруге шаҕырады. Ыбырай 

прозасыныҗ басты ерекшелігі ҕазаҕ халҕыныҗ мҟдени - ҟлеуметтік ҡмірін арҕау ете отырып, жаҗа 

буын жастардыҗ ҡсіп жетілуіне ҕажетті тҙзілім міндеті туралы Н. Н. Ильминскийге жазған хатында: 

«Ҕазаҕ балаларына, меніҗше мағыналы анекдоттар, жқмбаҕтар, ойына ой ҕосатын ҟҗгімелер керек. 

Ҡлеҗ жағын мен мҙмкін болғанынша ҕазаҕ ҡлеҗдерініҗ арасынан іріктеп аламын. Екінші кітабымды 

мен балаларға ҕызыҕты етіп, табиғат ҕқбылыстары, табиғат кҙштері туралы, тарих жҟне 

географиялыҕ ғылыми ҟҗгімелер келтірмекпін». Бқдан тқҗғыш қстаздыҗ шҟкірттерге ғылымынҗ ҟр 

саласынан тыҗғылыҕты білім беретін пҟндік оҕуды енгізуді ойластырғанын кҡреміз.  
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 Сондай-аҕ, жазушыныҗ балаларды ҟдеп пен ҟділеттіліке, ҕанағатшылдыҕ пен жомарттыҕҕа, 

саҕилыҕ пен тазалыҕҕа, ізеттілік пен бауырмалдыҕҕа шаҕыратын ҟҗгімелеріде бір тҡбе. Бқлардыҗ 

ішінде жан – жануар тіршілігінен алып жазылғандары да аз емес. Мысалы, «Тҙлкі мен ҕарға», 

«Сауысҕан мен ҕарға», «Ҕарға мен ҕқрт» жҟне т.б. Алайда, оныҗ балалар табиғатына жаҕын, ҕазаҕ 

ҡмірінен алып жазған шығармаларыныҗ ҡзі аса елеулі. Осы орайда ҕара сҡзбен келсе де айтыс ҡнерін 

еске тҙсіретін «Жан – жануарладыҗ дауласҕаны», «Байқлы», «Жҟнібек батыр» тҟрҟзді топтамалары 

тапҕырлыҕ, шешендікке баулуды маҕсат етеді. Ыбырай ҡз ҟҗгімелерін де шешендік, наҕыл, аталы 

сҡздерді жиі ҕолданып отырады. Айталыҕ, ол «Ҟке мен бала» ҟҗгімесінде аҕыл – насихатҕа толы: 

«Аз жқмысты ҕиынсынсаҗ, кҡп жқмысҕа тап боларсыҗ. Азға ҕанағат ете білмесеҗ, кҡптен ҕқр 

ҕаларсыҗ» жолдарды қсынса, «Ҕыпшаҕ Сейіткқлда»: «Сейітҕқл жқрт ағасы болды, енді сол 

жқртыныҗ адал бейнет, табан ет, маҗдай термен тапҕан дҟулетін аҗдыған жаудан, қрыдан, даладағы 

бҡріден саҕтаудыҗ ҕамын ойлап, уайымға ҕалды», - деп шешендік ҙлгіде сҡйлейді. 

 Ыбырай ҟҗгімелерініҗ негізгі тҙйіні: жас буынды ҡнер – білімге ҙндеу, адамгершілік мінез –

ҕқлыҕҕа тҟрбиелеу болып табылады. Ол ел- жқртҕа ҕажет білім мен ҡнерді игерудіҗ тҡте жолы 

тқраҕты мектептер арҕылы іске асады деп санады. Сондыҕтан ағартушы ҕазаҕ халҕын егін егіп кҙн 

кҡретін отырыҕшылыҕҕа шаҕырады. ҡз ҟҗгімелерінде отырыҕшылыҕтыҗ артыҕшылығын дҟлелдеуге 

ерекше зер салады. Ыбырайдыҗ «Ҕыпшаҕ Сейітҕқл», «Киіз ҙй мен ағаш ҙй» деген ыҕшам жазылған 

ҕысҕа ҟҗгімелерінде дҟл осындай жағдайлар суреттеледі. 

 Ыбырай Алтынсарин мектептегі тҟртіпке зор кҡҗіл бҡлген «Тҟртіптіҗ шындыҕҕа айналауы 

тҟртіптілік сезімін тудырады»-деген қлы қстаз. Тҟртіп деген педагогикалыҕ қғымға Ыбырай 

Алтынсарин тереҗ талдаулар жасайды. Ол бірде тҟртіп-тҟрбие ҕқралы десе, бірде тҟртіп-тҟрбиеніҗ 

нҟтижесі деген аныҕтама береді. Ал бқл халыҕ педагогикасындағы «тҟрбие-тҟртіптіҗ ҕқлы» деген 

тҙсінікке жаҕын. Сондай-аҕ тҟртіп оҕушыныҗ мектеп ережесіне бағына білу.мен шын еркіндіктіҗ 

табиғи бірлігі дегенді де қлы қстаз Ыбырай Алтынсарин жазған. Міне, кезінде аса кҡргендікпен 

кҡпшілікке қсынған осы қғым тқжырымдары ҕазір де ҕажетімізге жарап жҙр. 

 Еҗбекті ҕадірлеу-оныҗ шығармаларыныҗ басты таҕырыбы ҡсиет, ҡнеге айта отырып, ой 

саларлыҕтай салмаҕ тастады. Адамныҗ мінез-ҕқлҕын ҕалыптастыруда тҟрбие рҡлініҗ ерекшелігіне 

тоҕталып, «бағып-ҕағып ҙлкен мҟн бер бала тҟрбиесіие» жеміс ағашын ҡсіруші бағбан еҗбегімен 

парапар. «Дҙниедегі жаҕсы атаулы кҙнніҗ нқрымен, ананыҗ аҕ сҙтімен бойымызда дарып, сіҗеді»-

деп тқкжырым жасайды. 

 Ыбырайдыҗ оҕу-ағарту ісіндегі тағы бір жаҗалығы ҕазаҕ жастарына кҟсіби мамандыҕ беру 

мҟселесін ҕолға алуы болды. Ол Торғайда, Ҕарабқтаҕта ҕолҡнер училищесін, Ҕостанайда 

ауылшаруашылығы училищесін ашып, ҕазаҕ жастарына ҕажетті мамандар даярлау ісіне зер салды. 

Ыбырай Алтынсаринніҗ қсынысымен жҟне Орынбор оҕу округініҗ белгілі ҕайраткері 

В.В.Катаринскийдіҗ ҕолдауымен ҕолҡнер мектебі 1883 жылы Торғауда ашылды. Бқл мектеп Орскіде 

де ашылды. Ҕазаҕ жастарын орыс мҟдениеті мен біліміне тартуда Ы. Алтынсаринныҗ 

басшылығымен ҕазаҕ ҕыздары ҙшін ашылған пансионаты ҕыздар училищілерініҗ маҗызы зор еді. 

Ҕазаҕ ҕыздарына тқҗғыш білім беру ісіне жол ашҕан да Ы.Алтынсарин болды. Ол Ырғызда ҕазаҕ 

ҕыздарына арнап интернаты бар мектеп аштырды. Мқнда негізгі оҕу пҟндері-тігіншілік ҡнері болды, 

онымен бірге ҕазаҕ ҕыздары орыс тілін (жазу,оҕу) жҟне арифметиканы оҕыды. Ыбырай 

Алтынсариніҗ педагогикалыҕ жҙйесініҗ жетістігі барлыҕ типті мектептердегі ҕазаҕша-орысша 

оҕытудыҗ сабаҕтастығы еді. 

  Ыбырай  ҡзініҗ бҙкіл саналы ҡмірін ҕазаҕ халҕыныҗ жаҗа  буынын тҟрбиелеп, олардыҗ озыҕ 

мҟдениетті  елдерден ҙлгі ала отырып, білімді де саналы азамат болып жетілуіне  айтарлыҕтай ҙлкен 

ҙлес  ҕосты.Ыбырайдыҗ бқл тарихи ҕызметі кезінде ҡзініҗ замандас достары Н.И.Ильминскийдіҗ, 

А.А.Мазохинніҗ, Ф.Д.Соколовтыҗ, А.В.Васильевтіҗ, А.Е.Алекторовтыҗ, Ғ.Балғымбаевтыҗ 

естеліктерінде жылы ілтипатпен аталып жоғары бағаланды. Алайда қлы ағартушыныҗ  сан ҕырлы 

педагогикалыҕ, ғылыми зерттеулері, сондай – аҕ ҡлеҗдері мен прозасы , аудармалары біздіҗ  

заманымызда ғана тереҗ  зерттеліп, ҡзініҗ  тиісті , ҟрі байсалды бағасын алды. Ҕоғамдыҕ ой – 

сананыҗ дамуына ҡзіндік ҙлес  ҕосҕан қлы тқлғалардыҗ ҕатарында   Ыбырай  Алтынсарин есімі де 

тқрады.Қлы ғалым – педагог Ы.Алтынсаринніҗ  «Ҕазаҕ хрестоматиясы» жҟне  «Таза бқлаҕ» деген 

оҕу – ҟдістемелік  еҗбектері ҕазаҕ халҕыныҗ рухани мҟдениетініҗ даму  тарихында аса зор  оҕиға  

болып   бағаланады. Жҟне  болашаҕ  қрпаҕтыҗ аҕыл ойы мен жеке тқлғаны  ҕалыптастыруда 

адамгершілік , эстетикалыҕ еҗбек  дағдылары  мен   ҕасиетін  тҟрбиелеудіҗ негізі  болып  есептеледі. 

Жеке  тқлғаны оҕу мен ҡнерге , мҟдениетке, адамгершілікке  тҟрбиелеуде  Ы.Алтынсарин аса  

бағалы, бай  ҕор – ҕазаҕ  фольклорына ерекше   назар аударды. Бқлдан  қлы  ағартушыныҗ істеген  
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ісінен, шығармаларынан  бала  тқрғысынан ҕалыптастыру мен  тҟрбиелеуде ҕазаҕ  отбасыныҗ тҟлім  

аларлыҕ  еҗ  жаҕсы  дҟстҙрлеріне жоғары  баға  бергендігін  кҡреміз. 

 Ҕазіргі уаҕытта ҕазаҕ ҕоғамы ҙшін адал еҗбек ету, ҟсіресе жас қрпаҕтыҗ жалҕаулыҕ, қрлыҕ, 

сыбайлас жемҕорлыҕ сияҕты келеҗсіздіктерден аулаҕ болғаны мемлекетіміздіҗ жарҕын болашағы 

ҙшін ҕажеттілік. Сонда ғана мемлекетіміз еҗбекпен ҡскен, кҡркейген, ҡз байлығын ҡзі игерген 

ҟлемдік деҗгейдегі елдер ҕатарына ҕосылды. Ал бқл жастарымыз бойында оҕумен, біліммен, 

тҟрбиемен, жалпы руханиятымызбен қштасҕан дҙниетанымызбен ҕалыптасатын дҙниеліктер. Бқл 

істіҗ жҙзеге асуында Ыбырай Алтынсарин сияҕты ағартушы-қстаздыҗ таным- тағылымдыҕ, 

тҟрбиелік мҟндегі ҟҗгімелерініҗ де ҡзіндік орны бар екені аҕиҕат. 

 Сонымен, Ыбырай Алтынсарин – ХІХ ғасырдыҗ екінші жартысында Ҕазаҕстанныҗ білім беру 

жҙйесініҗ дамуы мен ҕалыптасуына ҙлкен ҙлесін ҕосҕан ағартушы. Жаҗаша мектептер ашып, 

жаҗаша білім беру жҙйесін ҕқруға еҗбек сіҗірген қстаз. Ҕазаҕтыҗ оҕу-ағарту саласыныҗ темірҕазығы 

саналатын Ыбырай Алтынсаринніҗ мқраларын жеткізе зерттеп, оны қстаздардыҗ қстазы деп 

ҕастерлеу, ҕадір тқту – біздіҗ міндетіміз. Оҕу-тҟрбие ісінде Ыбырай салған ағартушылыҕ жолды 

жалғап,  Ыбырайша жаҗашылдыҕпен дамыту – басты бағдарымыз.  
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҖ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

 

БАЙДУАН Н.Ғ. 

№ 18 орта мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме.  В статье рассматривается просветительская ценность произведений Ибрая 

Алтынсарина. 

 Summary. The article examines the educational value of the works of Ibrai Altynsarin. 

  

Ҕай халыҕтыҗ да ҡсіп, кемеліне келіп – ғасырлармен саналатын қзаҕ процестіҗ нҟтижесі, 

ҕорытындысы. Мқны ғылым жолымен алуан заҗдылыҕтар арҕылы да дҟлелдеуге болады. Ал 

халыҕтыҗ кҙнделікті ҡмірінде тіршіліктіҗ ҡзіндей ҕарапайым заҗы болып келген. Ол жаҕсылығы мен 

жамандығын ҡмір сабағы, тҟжірибесі кҡрсетіп, дҟлелдеп отырған нҟрсеніҗ жаманынан ҕашып, 

жаҕсысына қмтылу, сҡйтіп тқрмысын, тіршілігін саҕтау, қлғайту, жалғастыру. 

Ыбырай ҡзініҗ оҕытушылыҕ, жазушылыҕ, аудармашылыҕ жқмыстарын осы маҕсатҕа 

бағындырды.Балаға жастай дқрыс тҟрбие беру бҙкіл дҙниежҙзіндегі педагог – ғалымдардыҗ ертеден 

бері ҙлкен кҡҗіл аударып, айрыҕша кҡтерген мҟселесініҗ бірі десек, ХІХ ғасырдыҗ екінші 

жартысында ҕазаҕ даласынан оларға ҙн ҕосушы бірінші ҕазаҕ педагогі Ыбырай Алтынсарин. Бқл 

мҟселе жҡнінде ол кҡптеген педагогтердіҗ, ҟсіресе орыстыҗ алдыҗғы саптағы қлы педагог – 

ғалымдары К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, Бунакаковтармен пікірлес болды.  

Ыбырай Алтынсарин – бар саналы ғқмырын туған халҕын ҡнер-білімді, жаҗа заманныҗ 

ҡркениетті, мҟдениетті елдерініҗ ҕатарына ҕосу жолына арнаған кҡрнекті тқлға. Ол ҡзініҗ 

ағартушылыҕ, педагогтік, аҕын-жазушылыҕ тарихи ҕызметі мен зор талантын, жан-жаҕты тереҗ 

білімі мен ҕайрат-жігерін елдіҗ "желкілдеп ҡскен кҡк шҡптей" жас қрпағын оҕытып, тҟрбиелеуге, 
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ҕазаҕ жерінде жаҗа ҙлгідегі мектептер ашып, оҕушыларды ҡз кезініҗ озыҕ ғылымымен 

ҕаруландыруға,  кҟсіп тҙрлеріне ҙйретуге арнаған. 

Ы.Алтынсарин ҡз шығармаларында  адамныҗ бойындағы қлы ҕасиет – адамгершілік,   рухани 

тҟрбиеніҗ маҗыздылығын еҗ басты ҕқндылыҕ деп санады. Ыбырай ҟҗгімелерініҗ ҕқрылымы, мҟн-

мағынасы, тҟрбиелік мҟні бала санасына ерекше ҟсер етіп, баланыҗ ҕызығушылығын оятып, баланыҗ 

бойына тереҗінен тҟрбие нҟрін ҕқйып, ҕоғамда адамгершілігі жоғары адамдар ҕалыптастырады. 

Ҕазаҕ халҕыныҗ ежелден келе жатҕан  рухани ҕазынасыныҗ бірі. Ибалы қл, инабатты ҕыз – 

ҡмір кҡркі. «Ҟдептілік белгісі - иіліп сҟлем бергені» –  деп келер 

қрпаҕҕа тҟрбие беріп, адал ниет, аҕ тілек  білдіріп отырған. Рухани-адамгершілік тҟрбиесі ҡзіндік 

сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке тқлғаныҗ ҟдеп қстанымын, оныҗ ҕоғам ҡмірініҗ нормалары 

мен дҟстҙрлерімен келістірілетін моральдік ҕасиеттерін жҟне бағдарларын ҕалыптастыруды 

болжайды. Рухани - адамгершілік ҕқндылыҕтармен білім жҙйесін дамытып ҕалыптастыру жаҗа 

ҕоғамныҗ дамуындағы мҟні зор, маҗызды бағыт. Оҕушыларды рухани - адамгершілікке тҟрбиелеу, 

болашағына жол сілтеу – бҙгінгі ҕажетті, кезек кҙттірмес мҟселе. Рухани - адамгершілікке тҟрбиелеу 

білім берумен ғана шектелмейді. Баланыҗ сезіміне ҟсер ету арҕылы ішкі жан дҙниесін ояту 

нҟтижесінде оныҗ рухани - адамгершілік ҕасиеттері ҕалыптасады. 

         1882 жылы Торғай облысындағы оҕу жқмысыныҗ жайы туралы есеп кітапшасында, 

Ы.Алтинсарин Торғай обылыс, мектеп инстпекторы ҕызметін атҕарғандағы мектептегі оҕу жҟне 

тҟрбие жқмыстары жайлы ҡз жазбасында былай делінген: «Жалпы айтҕанда, біздіҗ негізгі сеніміміз 

бойынша, ҕазаҕ балаларына, басҕа білімніҗ барлығына да гҡрі, мҙмкін болғанынша орыс тілі мен 

жазуын жіті білу керек. Сондыҕтан, меніҗ ҕарамағымдағы мектептердіҗ басты міндеті ҕазаҕ 

балаларына орыс тілі мен орысша дқрыс жазуды ҙйрету болып табылады. Осы себептен, мысалы, 

тарих, география сияҕты пҟндердіҗ бҟрін оҕыту жқмысы басты міндетке байланыстыра ҕойылып 

отыр; бқл пҟндер тҙсініп оҕуды, оҕығандардыҗ ауызекі айтып шығуды, ал одан кейін жазба тҙрде 

баяндауды талап етеді, сондыҕтан, оҕушылардыҗ осы пҟндер жҡніндегі білімдерін кҡбейтумен ҕатар, 

олардыҗ орысша тҙсінесе білуіне жҟне ҡздерініҗ сҡзбен тҙсіндіргендерін, ойларын жазып бере 

білуіне айтарлыҕтай кҡмектеседі... 

Біраҕ бқл арада мектептер ҡз бетімен жеҗе алмайтын бір жаман жағдай бар. Кҡптеген ҕазаҕ 

балалары сҙйектеріне біткен тиянаҕсыздыҕ себепті, оҕуларын бітірмей, мектепте бір немесе екі жыл 

оҕығаннан кейін аулында ҕалып ҕояды, бқған кейде ата-аналары себепші болады; мысалы осы есеп 

беріліп отырған жылдар ішінде19 бала, 1881 жылы 18 бала, 1880 жылы 21 бала оҕудан шығып кетті. 

Сонымен, кейбір реттерде оҕытушылардыҗ да жҟне оҕушылардыҗ да еҗбектері ешкімге елеулі пайда 

келтірмей босҕа кетеді. Мқндай жағдайдан ҕқтылу ҙшін, мен кейбір оҕытушылар мектебініҗ ҙлгісі 

бойынша, балаларын мектепке алмастан бқрын олардан балалары оҕуын толыҕ бітіргенге дейін 

мектептен шығарып алмаулары жҡнінде ҕолхат алынатын, ал мектепті бітірмей алып кеткен кҙнінде 

балаларын уаҕытша тҟрбиелеуге жқмсалған шығынныҗ бҟрі олардан ҡндіріліп алынатын болсын» - 

деген қсынысын білдірген, біраҕта аталған қсыныс облыс бастыҕтары тарапынан маҕқлданылмады. 

Жоғарыда айтылған Ы.Алтынсарин есебіне мҟн берер болсаҕ, ҕазаҕ балаларыныҗ болашағы мен 

олардыҗ біліміне деген жанашырлыҕ пен ҙлкен еҗбектерін байҕауға болады [2, 150 б.] 

Қлы ағартушы, біріншіден,  орыс-ҕазаҕ мектептеріне тек орыс тілін ғана оҕитын, оҕу, жазуды 

ғана ҙйрететін мектептер деп ҕарауға болмайтынын ескертіп, ол мектептерден оҕушыларды, 

тазалыҕҕа дағдыланатын, ҟрнҟрсеге де дқрыс аҕыл-оймен ҕарай білетін етіп шығару керектігін 

айтҕан болатын. 

Екіншіден, ҕазаҕ балаларын қҕыптылыҕҕа, тазалыҕҕа, отырыҕшылыҕ тқрмыстыҗ 

артыҕшылығына, мысалы, ҕқрғаҕ, жылы бҡлмелерде тқруға ҙйретудіҗ ҡзі ҕазаҕ даласында тҟрбиелік 

мҟні бар жқмыс деп ҕарады [1, 28 б.]. 

Ҙшіншіден, Ыбырай Алтынсаринніҗ бала тҟрбиесіне ҕатысты қлы ағартушылыҕ идеясы оныҗ 

кҡркем шығармаларында да, ғылыми маҕалаларында кҡрініс тапты. Ол ҡзініҗ ҟҗгімелері арҕылы 

ҕазаҕ балаларыныҗ заманына лайыҕты озыҕ азаматтыҕ кҡзҕарасын ҕалыптастыруды кҡздеді. Оныҗ 

бқл педагогикалыҕ ҕағидалары кҙні бҙгінге дейін бала тҟрбиесіндегі маҗызын жойған жоҕ. 

Алтынсарин кҡркем шығармаларын жқртшылыҕҕа тҙсінікті тілде жазды. Оныҗ 

шығармаларында халыҕтыҗ кҡркем сҡздіктері ҕорытылып, біркелкі ҕалыпҕа тҙсірілді. 

Ыбырай Алтынсарин мектеп ҙйлерін, жҡндету жқмыстарымен айналысты. Сонымен ҕатар, 

мектептердегі оҕу, тҟрбие жқмыстарын да тиісті дҟрежеге кҡтеріп, шаруашылыҕ жағын тқраҕты 

ҕалыпҕа жеткізудіҗ шараларын ҕарастырады. Жастарға білім мен тҟрбие беруде тек ҕазаҕ балалары 

ғана емес, сонымен ҕатар ҡзге халыҕтардыҗ да балаларына тиісті кҡҗіл бҡліп, лайыҕты ҕамҕорлыҕ 

жасау интернационалист ағартушы Ыбырай Алтынсарин ҟр кез ҡзгеше биік деҗгейде кҡрсетеді.  
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Ыбырай Алтынсарин уездік ҕалаларда 4 орталыҕ орыс-ҕазаҕ училищелерін, бір ҕоленері 

училищесін, 5 болыстыҕ мектептерді, орыс балаларына арнап 2 мектеп ашып, оларды тегіс 

жабдыҕтады. Ол ағартушылыҕ ҕызметінде балаларды оҕыту жҟне тҟрбиелеу, мқғалімдердіҗ беделін 

кетеру, рҡлін арттыру мҟселелері ҙлкен орын алады. Ол мқғалімдер оҕушыларын ҡз балаларындай 

кҡрулері керек, сонда ғана оҕу жқмысы ойдағыдай ілгері басады деген болатын. 

Халыҕ ағарту жқмысын ілгері дамытудағы мқғалімдердіҗ рҡлін Ыбырай Алтынсарин былайша 

бағалады: «Халыҕ ағарту жқмысы бқл арада тек жаҗа ғана басталып келеді, сондыҕтан, жаҗа 

салынып жатҕан ҙйдіҗ жаҕсы болуы оныҗ іргесініҗ берік жҟне мыҕты ҕалануына байланысты 

болатыны сияҕты, біздіҗ ҕолға алып отырған ісімізде де, ҕазаҕ мектептерініҗ бар келешегі, кебінесе, 

істіҗ казіргі басталуына байланысты; сондыҕтан да мен кҟзір жаҕсы оҕытушыны дҙниедегі заттыҗ 

бҟрінен де ҕымбат керемін... Халыҕ мектептері ҙшін еҗ керектісі – оҕытушы [1, 28 б.],– деп жазды. 

Ыбырай Алтынсарин, – тамаша жаҕсы педагогика кқралдары да, еҗ жаҕсы ҙкімет бқйрыҕтары да, 

ҟбден мқҕыят тҙрде жҙргізілетін инспектор баҕылауы да оҕытушыға теҗ келе алмайды» [1, 28 б.] 

деген. 

Ыбырай Алтынсарин балаларға арнап, сҡзі жатыҕ, мағынасы ҕызғылыҕты қсаҕ ҟҗгімелер 

жазды. Автордыҗ бқл ҟҗгімелерініҗ балалар ҙшін, тҟрбиелік рҡлі ерекше болғандығы кҙмҟн 

туғызбайды. 

Ҕазаҕ балаларын оҕып білім алуға шаҕырған ҙндеуін «Кел, балалар, оҕылыҕ», «Ҡнер білім бар 

жқрттар» деген ҡлеҗдері арҕылы жеткізді. Ыбырай Алтынсарин ҡзініҗ белгілі шығармасы «Ҕазаҕ 

хрестоматиясында» (Орынбор,1879 жыл) «Сҡзбасы» деген атпен бастырды. Демек, бқл ҡлеҗінде 

ҕазаҕ жастарын автор оҕып білім алуға ҙгіттеді, ҡткір тілмен, майда сҡзбен ҙндеу ретінде жазды. 

«Балғожа бидіҗ баласына жазған хаты» сол «Ҕазаҕ хрестоматиясыныҗ» ішінде «Оҕудағы балалардыҗ 

ҙйіне жазған хаты» бҡлімінде басылған ҡлеҗінде балаларға оҕудыҗ маҗызын қғындырды. 

Ыбырай Алтынсаринніҗ «Ҟке мен бала», «Асыл шҡп», «Баҕша ағаштары», «Аурудан аянған 

кҙштірек», «Мейірімді бала», «Палкан деген ит», «Ҕанағат», «Ҡтіріктіҗ залалы», 

«Тҟкаппаршылыҕ» т.б. бқл ҟҗгімелері жастарды ҟдептілікке, сабырлылыҕҕа, салмаҕтылыҕҕа жҟне 

ҟділ, мейірімді, ҕайырымды болуға тҟрбиелейді. Оныҗ басҕа ҟҗгімелерініҗ де тҙйіні жастарға ҡнегелі 

тҟрбие беру екендігін кҡреміз. 

Ол ҡзініҗ «Сҟтемір-хан», «Талаптыҗ пайдасы», «Зиректік», «Білгенніҗ пайдасы», «Ҟдеп» тағы 

басҕа ҟҗгімелерінде балаларды білім алуға, зирек болуға ҙгіттеді. Мысалы, «Талаптыҗ пайдасы» 

деген ҟҗгімесінде, ынтасымен оҕудыҗ, зеректіліктіҗ нҟтижесінде осы ҟҗгіменіҗ кейіпкері Матвей 

деген кісі бҙкіл Ресейге белгілі суретші болып шығады. Басҕа ҟҗгімелерде де автор білімді дҟріптеді. 

Бірсыпыра ҟҗгімелерінде жастарды еҗбек сҙйгіш болуға, қҕыптылыҕҕа дағдылануға шаҕырады. Бқл 

таҕырыпҕа арналған ҟҗгімелері: «Ҡрмекші, ҕқмырсҕа, ҕарлығаш», «Бір уыс маҕта», «Дҙние ҕалай 

етсеҗ табылады» тағы басҕа шығармаларынан кҡруге болады.  

Ҙй салу, егін кҟсібімен шқғылдану, т.б. халҕымыздыҗ дҟстҙрлі шаруашылыҕ мҟдениетін 

қлттыҕ тқрмыс-салтын жастарға дҟріптеуниетінде, Ыбырай Алтынсарин бірнеше ҟҗгімелер жазды. 

Ҟсіресе, «Ҕыпшаҕ Сейітҕқл», «Малды пайдаға жарату», «Киіз ҙй мен ағаш ҙй» деген ҟҗгімелерінде, 

автор ҕазаҕ жастарына кҡшпелі ҡмірден отырыҕшылыҕ тқрмыспен айналысу, жер кҟсібімен 

шқғылдану заман талабы екендігін сездіртсе, «Бай мен жарлы баласы», «Лқҕпан ҟнін», «Малды 

пайдаға жарату» деген ҟҗгімелерінде, автор сол кезде ҕазаҕ жастарына, тқрмыс тіршілікке 

бейімделуге шаҕырған наҕты мысалын кҡреміз. 

Балаларға арналған шағын ҟҗгімелерін жазуда, ол орыс жазушыларыныҗ (Крылов, Толстой 

т.б.), орыс педагогтерініҗ (Ушинский. Паульсон) шығармаларын ҙлгі етті, немесе солардыҗ кейбір 

ҕызыҕты ҟҗгімелерін казаҕ тіліне аударды, аударғанда оны ҕазаҕ балаларыныҗ мінез-кқлҕына 

ҕазатыҗ қлттыҕ тҟрбиесіне сҟйкестіре, ҡзгерте аударды. Ол орыс жазушыларыныҗ ҟҗгімелерін сҡзбе-

сҡз аударған жоҕ, мағынасына да, сҡз ҕқрылысына да ҡзгерістер енгізіп аударды. Ол ҡзініҗ балаларға 

арнаған ҟҗгімелерінде ҕазаҕ балаларыныҗ халҕыныҗ қлттыҕ мҙддесін кҡздейтін елжанды патриот 

жастарды тҟрбиелеуді кҡздеді. Оныҗ жазған мысал ҟҗгімелері кҙні бҙгінге дейін ҡзініҗ тҟрбиелік 

мҟнін жойған жоҕ. 

Ҡз ҡмірін тҙгелдей білім беру ісіне арнаған Алтынсарин негізігін ҕалап берген білім беру 

жҙйеміздіҗ аҕыры жаман болмағанын бҙгінгі ҡміріміз кҡрсетіп отырғандай. Ыбырай – халҕымыздыҗ 

шын мҟніндегі тқҗғыш институты. Оныҗ ҡшпес идеялары тек ҡзінен кейінгі ондаған жылдарда ғана 

толыҕ жҙзеге асып, ҡлмес, ҡшпес сипат берді. Ыбырайдыҗ есімі де, еҗбегі де туған халҕымызбен 

бірге алдыҗғы сапта мҟҗгі ҡмір сҙре береді, кҙресе береді. 
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«Туған елге пайдалы іске ҕолдан келгенінше ҙлес ҕосу – ҟрҕайсысымыздыҗ міндетіміз», – деп 

кеткен ғқламамыздыҗ сҡзі де, ісі де ҟрҕайсысымызды ҡмірге ҕқлшынып, жаҗа ғасырлардан жалғасын 

таба беруі керек  [3, 182 б.]  
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҖГІМЕЛЕРІ  – БАЛАЛАРҒА РУХАНИ АЗЫҔ 

 

САПАРБЕКОВА А.Д. 

№ 18 орта мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме.  В этой статье рассказывается о воспитательном значении рассказов Ибрая 

Алтынсарина. Основная идея произведений Ибрая Алтынсарина-воспитание детей. Отмечается, что 

очень важно воспитывать ребенка с раннего возраста на нравственность и доброту, честность и 

великодушие. В статье проанализированы некоторые произведения великого учителя. Выражена 

большая мотивация педагога-просветителя к обучению детей и трудности в открытии школы. Статья 

посвящена трудам учителя Великой степи, призвавшего народ учиться и призывает  народ чтить 

великие имена. 

Summary. This article describes the educational significance of the stories of IbrayAltynsarin. The 

main idea of the works of IbrayAltynsarin is the upbringing of children. It is noted that it is very important to 

educate a child from an early age on morality and kindness, honesty and generosity. The article analyzes 

some of the works of the great teacher. The teacher-educator's great motivation to teach children and 

difficulties in opening a school are expressed. The article is devoted to the works of the teacher of the Great 

Steppe, who called on the people to learn, who called on the people to honor great names. 

 

Халҕымыздыҗ қлы перзенті, ҕазаҕ жерінде оҕу-ағарту ісін жҙзеге асырған зиялылар 

кҡшбасшысы, тқҗғыш халыҕ ағартушысы, ҕоғамда ҡзгерісті жасау жолында талмай кҙресіп, ел игілігі 

ҙшін жан аямай еҗбек етудіҗ ҙлгісін кҡрсеткен, ХІХ ғасырдыҗ екінші жартысында шолпан 

жқлдыздай жарҕырап ҟлем кҡгіне шыҕҕан, қлт тарихында аты мҟҗгі ҡшпейтін кемел тқлға-Ыбырай 

Алтынсарин ҕоғамдыҕ ой-пікірдіҗ ҡркендеу тарихында ҙлкен орын алған педагог, демократ. Ыбырай 

Алтынсаринніҗ ҕазаҕ даласына, ҕазаҕ баласына еткен еҗбегініҗ бағасы ҡте жоғары. Халҕына шын 

жанашыр тқлға десе мен  Алтынсаринді айтар едім. Қлы педагог, аҕынныҗ ҟр шығармасы ҙлгі-

ҡнегеге толы. Тҟрбиеніҗ таза бқлағы дер едім. Шығармаларынан адамгершіліктіҗ жоғары кҡрінісі 

мен тҟрбиеніҗ тереҗдігін кҡремін. Осындай асыл тқлғаныҗ туылғанына биыл 180 жыл толып отыр. 

Қлы ағартушыныҗ осынау мерейтойы ҕарсаҗында шығармаларына тереҗірек ҙҗіліп талдау жасауды 

жҡн кҡрдім.  

Мектепті ҙздік бітірген ол 1857-1859 жылдары арасында ҡз атасы Балҕожа бидіҗ писері (ҕағаз 

кҡшіруші) болады да, 1860 жылы Орынбор облыстыҕ басҕармасына кіші тілмаштыҕҕа орналасады. 

Кейіннен ҡз ҕалауы бойынша Торғай ҕаласындағы бастауыш мектепке мқғалім болып келеді, ел 

ішінде орын алған сауатсыздыҕ пен білімсіздікке ҕарсы ашыҕ кҙреседі. 

Осы кезден бастап, бқл бағыттағы асыл арманы Алтынсаринныҗ ағартушылыҕ педагогикалыҕ 

ҕызметі басталады. Сонымен бірге, Ресейде басталған азаттыҕ ҕозғалыстыҗ ҡрлеу кезінде ҕазаҕ 

ағартушыларыныҗ демократиялыҕ идеяларыныҗ белсенді жаршысы болды. Ағартушылыҕ 

ҕызметініҗ алғашҕы ҕадамдарында кездескен кедергілердіҗ бірі-ол кездердегі шалғай тҙкпірдегі 

мектеп ашудыҗ ҕиындығы, ҕаражат, мектеп ҙйі, оҕу ҕқралдарыныҗ жетіспеуі. Оныҗ ҙстіне осындай 

ізгілікті іске ҕараҗғы орта -облыстыҕ басҕармадағылар да, жергілікті ҟкімшілік те салҕын ҕарайтыны, 

оҕу мен білімге деген надан ҟкімдердіҗ енжарлығы да болды. Біраҕ соныҗ бҟрі оныҗ талабын ҕайтара 

алмады, ағартушылыҕ идеямен ҕанағаттанған Ыбырай халыҕтыҗ мқҗ-мқҕтажы мен арман тілегін 
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орындау маҕсаты оныҗ кҡздеген маҕсаты болып сол арманға жетуге ҕқлшына кірісті. Ол мектеп 

ашуға ел-елді аралап ҕаражат жинауға кірісті. 

Сонымен, Ы.Алтынсарин Ҕазаҕстандағы ҟлеуметтік-педагогикалыҕ мҟселелерді шешудіҗ 

басты жолдары мен негізгі қстанымдарын қсынды. Іргесі ҕаланбаҕшы алғашҕы мектеп ҕқрылысын, 

тқнғыш берілетін білімніҗ бағыт-бағдарын айҕындады, ҕалыҗ бқҕараға оныҗ мазмқны мен маҗызын 

тҙсіндірді, бастауыш мектепке ҕажетті оҕу-ҕқралдарын дайындады. Мектеп ашып, балаларды білім 

нҟрімен сусындату асҕаҕ арманы болды. Осы игі ісін ҕолдаушылар мен даттаушылар да кездесті. 

Ҕараҗғылыҕтыҗ белеҗ алып тқрған тқсында бқл ҕиындыҕтардыҗ болуы заҗды да шығар.  

Ҕазаҕ халҕыныҗ қлы ағартушысы Ыбырай Алтынсарин шығармалары ҕазаҕтыҗ ҕара домалаҕ 

балалары ҙшін ҙлкен мағынаға ие. Ҟсіресе,  оныҗ  «Ҕазаҕ хрестоматиясы" оҕулығы мектеп 

табалдырығын енді ғана аттаған бҙлдіршіндерге рухани азыҕ болды. Жуанныҗ жіҗішкеріп, 

жіҗішкеніҗ ҙзілейін деп тқрған ҡтпелі кезеҗінде Ыбырай жас жеткіншектерге  ой салатын, тҟрбиелік 

мағынасы мол, тҙрлі ҕызыҕты ҟҗгімелерді кҡптеп жазуға тырысып баҕты. Мысалы,  ағартушыныҗ 

«Мейірімді бала» ҟҗгімесі тҟрбиелік мағынаға тқнып тқр десек артыҕ айтпағанымыз.  Оған дҟлел 

ретінде Сейіт бала туралы мына бір ҟҗгімесіне ҕқлаҕ тҙріп кҡрелік: Сейіт орам ҙстінде жҙгіріп бара 

жатҕанда, бір арбалы келіп, аҗдаусыз соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатҕан 

баланы кҡріп шошынғаннан шешесі есінен танып ҕалады. Мқны кҡрген соҗ, Сейіт жыламаҕ тҙгіл, 

сынған аяғын орнына салып танып жатҕанда да дыбысын шығармай, ҕабағын да шытпай жатады. 

Сонда сыныҕшыкісі: 

-Аяғыҗ ауырмайма, ҕабағыҗды да шытпайсыҗ? -депсқрайды. Сейіт, шешесі шығып кеткен 

соҗ, демін алып сыныҕшыға сыбырлайды:  

- Ауырмаҕ тҙгіл жаным кҡзіме кҡрініп тқр, біраҕ меніҗ жанымныҗ ҕиналғанын кҡрсе, ҟжем де 

ҕиналып, жҙдемесін деп, шыдап жатырмын,- дейді. 

Сейіт ҡзініҗ жас шамасына ҕарамастан жіберген ҕатесін тҙсінді. Ол екінші рет зар жылап, кҡз 

жасын кҡлдететін болса, ардаҕты ананыҗ баласыныҗ еҗіреген даусын ести алмай, талып ҕалатынын 

алдын ала сезгендей болды. Онсызда баласыныҗ ҕамын ойлап, зыр жҙргіріп жҙрген анасына 

ҕосымша жҙк болмауды ойлады. Ер жігітке тҟн мінез кҡрсетті. Ішінен: «анашым сҟл шыда ҡсуіме аз 

ҕалды» дегендей сезім ҕалдырды. Сейіттіҗ мқндай іс-ҟрекеті екі тҙрлі мағына береді: алғашҕысы 

балалыҕтан ҡтіп жауапты да дербес жетілгендікті білдірсе, екіншісі тҙн қйҕысын тҡрт бҡлген анасын 

ерекше ҕастерлегенін айшыҕтайды. Ыбырай Алтынсарин «Мейірімді бала» ҟҗгімесінде адамдыҕ 

ҕасиеттерді жаҕсы сипаттаған. Бҙгінгініҗ тілімен айтҕанда ана мен бала арасындағы ерекше 

байланысты психологиялыҕ тқрғыда еркін жеткізген. 

Ыбырай Алтынсарин шығармаларыныҗ бҙгінгі кҙнге дейінгі жеткен тҟрбиелік мҟнініҗ 

мазмқны ҟлі де ҕолданыста. Жаҕында мектебімізде Ыбырай Алтынсаринніҗ мерейтойына ҕарсы 

қйымдастырылған іс- шарада мектеп оҕушылар мен мқғалімдері ҟҗгімелер желісінде кҡріністер 

ҕқрып, оҕушыларға мағынасын тереҗірек меҗгертті. 

Ыбырай Алтынсаринніҗ қрпағына ҕалдырған мқрасы –қлан-ғайыр. Небҟрі жарты ғасырға жуыҕ 

ҡмір кешкен қстаздыҗ ҡнегелі еҗбегі жан – жаҕты зерттеліп, туған халҕыныҗ керегіне жарауда.Оныҗ 

кҙні бҙгінге дейін мектеп оҕушыларыныҗ ҟнқраны іспетті «Кел, балалар, оҕылыҕ» атты ҡлеҗініҗ неге 

тқрады?! «Біз болмасаҕ, Сіз барсыз, ҙміт еткен достарым»,- деп ҡзі бастаған оҕу – ағарту 

жқмыстарыныҗ алуан ҕырлы асҕарлы істерін, бҙкіл қлт болашағын келер қрпағына ҙлкен ҙмітпен 

жҙктеп, келешектен ҕуаныш кҙткен қлы қстаздыҗ тындырғаны кҡп болса да, тҙнек ҕқрсауындағы 

ҕалыҗ елініҗ білім нҟрінен жаппай сусындатып, ғылым мен ҡнер ҙйренуінен армандауымен  кеткен. 

Ыбырай салған сара жол – бқл кҙндері ҕанатын кеҗге жайған,тамырын тереҗге жіберген, 

экономикасы мен мҟдениеті дамыған тҟуелсіз Ҕазаҕстан Республикасыныҗ білім  шаҗыраҕтарында 

жалғасын табуда. 

Ыбырай Алтынсаринныҗ шығармаларын зерттеу арҕылы ол шығармалардыҗ жеке тқлғаны 

ҕалыптастыруда алатын ҕаншалыҕты маҗызды екенін кҡрсету. Алтынсаринныҗ шығармаларыныҗ, 

соныҗ ішінде ҟҗгімелерініҗ жҟне ҡлеҗдерінде айтылған мҟселелердіҗ ҟлі кҙнде ҡзекті екендігін 

айҕындау.Ҕалай болғанда да жастарға дқрыс тҟрбие беру ҙшін олардыҗ дҙниетанушылыҕ 

кҡзҕарасын кеҗейту ҙшін «Ҕазаҕ хрестоматиясыныҗ» тек ҡз кезі ғана емес, ҕазірдіҗ ҡзінде де мҟні 

зор. Сондыҕтан да ол талай жылдар талай рет басылып, мектеп оҕушыларына қсынылып келеді. Бқл 

кітапҕа енгізілген ҟҗгімелер: еҗбек сҙюшілік, оҕу, ҡнерге қмтылушылыҕ, отанын-елін сҙюшілік, 

талаптылыҕ, жігерлілік, іздемпаздыҕ, кішіпейілділік, махаббат, ҕайырымдылыҕ, адамгершілік, 

жинаҕтылыҕ, тағы басҕа осылар тҟрізді жаҕсы мінез-ҕқлыҕҕа тҟрбиелеуге керекті мҟселелерді 

ҕамтиды. Бқларға жалҕаулыҕты, ҕиянатшылдыҕты, надандыҕты, сотҕарлыҕты ҕарсы ҕойып, 

жастардыҗ мқндай ҟрекеттерден аулаҕ болуына жол кҡрсетті. Мысалы, Хрестоматияға енгізілген 
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ҡлеҗ, ҟҗгімелердіҗ балалардыҗ жасына, сана-сезіміне лайыҕталынып, педагогика ғылымыныҗ 

міндетті тҙрде тҟрбиешілерден талап ететін ҟдіс мҟселесініҗ берік саҕталынуы ҡз алдына, сонымен 

ҕатар жоғарғы аталып ҡткен оҕу, еҗбек, талап, мейірімділік, тағы басҕа таҕырыптарға арнаулы, ҕолға 

таяҕ қстатҕандай ҟҗгімелерді ҟдейі, саналы тҙрде таҗдап алғандығын да кҡрмей кетуге болмайды. 

  Оныҗ «Хрестоматиясыныҗ» бірінші беттерінен-аҕ балаларды оҕуға, ҡнерге, қҕыптылыҕҕа, 

тазалыҕҕа, мейірімділікке шаҕырған ҟҗгімелер мен ҡлеҗдер жиі кездеседі. 

Ыбырай шығармаларыныҗ басты таҕырыбы – еҗбек. Ол еҗбек адамныҗ ҡмірі ҙшін ерекше 

маҗызды рҡл атҕарады, еҗбексіз ҡнер де, білім де ҕолға келмейді деп еҗбекті бірінші орынға ҕойып, 

тҟрбие негізі адал еҗбекте деп тқжырым жасайды. Оныҗ бқл таҕырыпта жазған кҡптеген ҟҗгімелері 

бар.Мысалы Ҡрмекші, ҕқмырсҕа, ҕарлығаш, Бай баласы мен жарлы баласы, Ҕыпшаҕ Сейтҕқл, т.б. 

Жазушыныҗ бір топ ҟҗгімелері адамгершілік тҟрбие мҟселесіне жазылған. Адамзат баласы шыр етіп 

жерге тҙскеннен бастап ата-ананыҗ аялы алаҕаны мен ыстыҕ ыҕыласына бҡленіп ҡсетіні белгілі. Ата-

ана баласына небір асыл ҕасиеттерді ҙйретіп, жаҕсы азамат болуын тілейді жҟне ҙміттенеді. Бқл 

таҕырыпта да жазған  шығармалары бар. Мысалы Асыл шҡп, Баҕша ағаштары, Таза бқлаҕ т.б. Ҟр 

ҟҗгімесінде тҟрбиеніҗ ізі жатыр. Оны тҙсініп оҕыған адам ғана қлы қстаздыҗ шебер тҟрбиеші екеніне 

кҡзі жетеді. 

Ҟҗгіме – оҕиғаны баяндауға негізделген ҕара сҡзбен жазылған кҡркем шығарма. Ҟҗгімеде бас-

аяғы жинаҕы, тиянаҕты бір оҕиға айтылады. Ыбырай шығармалары ҕысҕа мазмқнды, балалардыҗ 

тҙсінуіне жеҗіл. Себебі, ҟҗгімелерді бастауыш сыныптан бастап оҕып жҙрміз. Ҟҗгімелердіҗ мазмқны 

жеҗіл, есте тез саҕталады ҟрі тҟрбиелік мҟні де тереҗ. Аз сҡзге кҡп мағына сыйғызу, маҕал-мҟтел мен 

афоризмдерді орынды ҕолдану, ҟр ҟҗгіменіҗ тағылымдыҕ мҟніне ерекше кҡҗіл 

аудару Ыбырай шығармаларыныҗ ҡзіндік ерекшеліктері. Шығармалары мазмқны жағынан да, тҙрі 

жағынан да балалар ҟдебиетіне ҕойылатын талаптарға сай келеді. 

Сондыҕтан да  Ыбырай Алтынсаринді балалар ҟдебиетініҗ негізін салушы дейміз. Бҙгінгі 

сабағымыздыҗ нысанасы ҟҗгімедегі тҟрбие мҟселесі. Тҟрбие мҟселесі бҙгінгі ҡмірде де ҡз маҗызын 

жойған жоҕ, тіпті кҙн тҟртібіндегі ҡзекті мҟселе екенін де білеміз. Ана мейіріне ҕанып, ҟке 

ҡсиетінтыҗдап ҡскен бала ғана тҙбінде жылы жҙректі азамат болары сҡзсіз,олай болса, Ыбырай 

ҟҗгімелерінде жасынан отбасы тҟрбиесін кҡрген бала ҙлкен азамат болғанда, ҡз мҟнінде ҡмір сҙруге 

бейім болады деген наҕты тқжырымдар беріледі. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН – ДАНАЛЫҔ ПЕН АДАМГЕРШІЛІККЕ  

БАУЛИТЫН ТҚЛҒА  

 

УСЕНКУЛОВА А.А 

№ 18 орта мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В этой статье рассказывается о значительном вкладе выдающегося просветителя-

демократа второй половины ХІХ века Ибрая Алтынсарина в историю процветания общественной 

мысли Казахстана. Особое внимание он уделил вопросу воспитания подрастающего поколения. 

И.Алтынсарин предложил основные подходы и пути решения социально-педагогических проблем в 

Казахстане. Основатель заложил основы строительства первой школы, определил направления 

начального образования, объяснил его содержание и значение для широкой общественности, 

подготовил необходимые для начальной школы учебные пособия. 

Summary. This article tells about the significant contribution of the outstanding educator-democrat of 

the second half of the nineteenth century, IbrayAltynsarin, to the history of the prosperity of public thought 

in Kazakhstan. He paid special attention to the issue of educating the younger generation. I. Altynsarin 

proposed the main approaches and ways to solve socio-pedagogical problems in Kazakhstan. The founder 
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laid the foundations for the construction of the first school, defined the directions of primary education, 

explained its content and significance to the general public, prepared the textbooks necessary for primary 

school. 

 

Ҕазаҕ тілін ҙйренудіҗ даму тарихи кезеҗдеріне кҡз жҙгіртсек, тіл ҙйренушініҗ сол кезеҗдегі 

мқҕтажын, талабын ҕанағаттандыруға жҟне заманауи талапҕа сай ҕызмет еткендігін білеміз. Елдіҗ 

таpихи дамуына байланысты ҕазаҕ тілініҗ дамуына наҕты ҕойылған міндеті де болды. Тіл ҙйренудегі 

тyындаған мҟселе заман талабына сай ҡзгеріп отырды. Сонымен ҕатар пікіpлеp де алмасып, идеялар 

да толыҕтырылып oтырылды.  

Ҕазаҕ халҕыныҗ қлы перзенті Ыбырай Алтынсарин – ҕазаҕ жерінде оҕу-ағарту ісін жҙзеге 

асырып, тқҗғыш халыҕ ағартушысы атанып ҕоғамда ҡзгерісті жасау жолында талмай кҙресіп, халыҕ 

игілігі ҙшін жан аямай еҗбек етудіҗ ҙлгісін кҡрсетті, бҙгінде білім беру мазмқны Ыбырай 

Алтынсаринныҗ жасаған игі істерімен жалғасын тауып жатыр. ХІХ ғасырдыҗ екінші жартысындағы 

аса кҡрнекті ағартушы-демократ –  Ыбырай Алтынсарин Ҕазаҕстандағы ҕоғамдыҕ ой-пікірдіҗ 

ҡркендеу тарихында ҙлкен орын алды.Ол ҡзініҗ орыс достарына жазған біp хатында «... Мҟселеніҗ 

мҟнді жеpі мен мазмқны балалардыҗ білімін кҡтеретін, таҕырыбы оларды ҕызыҕтыратын кітаптарды 

асыҕпай, біраҕ бағыттан ҕайтпай, ҕазаҕтыҗ ҡз тілінде, олардыҗ ҡздеріне таныс ҟріппен шығара білу 

керек. Сҡйтсек ол кітаптарды жқpт бірден ҕолға алып оҕиды, бқл кітаптар, татар кітаптарымен ҕатар, 

татар кітаптарымен ҕатар, зор кҙш болар еді»- деп, ҡзініҗ шынайы ағартушылыҕ идеяларын орыс-

ҕазаҕ мектептерін ашу жҟне шҟкірттерді ҡз ана тілінде оҕыту арҕылы идеяларын іске асырып 

отырды. 

Ы.Алтынсарин ҕазаҕ шҟкірттерініҗ таным-тҙсінігіне лайыҕты оҕу-ҟдістемелік ҕқралдарын 

жазу мҟселесімен шқғылданғанына К.Д.Ушинскийдіҗ «Балалар дҙниесі», Л.Н.Толстойдыҗ «Ҟліппе 

жҟне оҕу кітабы», Б.Ф.Бунаковтыҗ «Ҟліппесі мен оҕу ҕқpалы», Тихомировтыҗ «Грамматиканыҗ 

элементарлыҕ курсы» оҕу ҕқралдарын басшылыҕҕа алған. Орыс педагогтаpыныҗ ҙлгісімен Ыбырай 

шығарған «Ҕазаҕ хрестоматиясы» мен «Ҕазаҕтарға орыс тілін ҙйретудіҗ бастауыш ҕқралы» сол 

кездіҗ баға жетпес ҕқнды ҕқралы болып табылды. 

Педагогтыҗ еҗбектері тіл ҙйренушілеpге қсынылатын тілдік материал еҗ алдымен лингвистика 

ғылымына негізделген. Ал лингвистика ҟдістеме ҙшін базалыҕ ғылым болып саналады. Оныҗ 

ережелеpі шет тілге ҙйpету жҙйесін ҕқрудыҗ негізін ҕалайды. Тiл бiлiмiндегі тілдік фактiлердiҗ 

наҕты, дау тудырмайтын, шешімін тапҕан мҟселелерi ғана тіл ҙйpенушілеpге жеткiзiледi. Тіл 

ҙйренушілерге берiлетiн бiлiм мазмқны, кҡлемi жҟне оны оҕытудыҗ жҙйесi жан-жаҕты саpаланып, 

ғылыми мҟлiметтер жалаҗ теория тҙрінде ғана емес, ҡмірмен байланыстыра отырып қсынылады. Қлы 

педагог ғылым негіздеpін балаларға ҕызыҕты, тҙсінікті етіп беруге ерекше кҡҗіл бҡліп орыс тілі, ана 

тілі, арифметика сабаҕтарына, сҡзді бір тілден екінші тілге аударуға ерекше назар аударған. Мысалы, 

аpифметиканы ҕазаҕ тілінде оҕытып, мысалдарды балалардыҗ кҙнделікті ҡміріне жаҕын фактілер 

келтіре оҕытуды, біpтіндеп жеҗілден ауырға ҕарай жылжуды талап еткендігі оныҗ А.А.Мозоxинге, 

Ф.Д.Соколовҕа, Ғ.Ғалымбаевҕа т.б. мқғалімдерге жазған хаттарында келтірілген. Ол мқғалімдердіҗ 

балаларға тиянаҕты білім беру, оны ҡмірмен байланыстыру, оҕыту ҟдістерін жетілдіру мҟселелері 

жайында кҡптеген аҕыл-кеҗестер берді. Ҡмірмен тығыз байланыстыра білім беpу заман талабына сай 

білім беру екендігін сол кезден-аҕ кҡре білген қстаз оҕушыларыныҗ озыҕ ойлы азамат болуын 

кҡздеген. 

Ы.Алтынсаринніҗ еҗбектеріне назар аударғанда тілдік мҟліметтердіҗ талаптары да жҟне тек 

тілден ғана емес оҕушыға берілетін білімде дидактиканыҗ басты категориялары – білім беру, сабаҕ 

беру, оҕу, оҕыту қстанымдары, оҕыту ҙрдісі жҟне оныҗ ҕқрамдас бҡліктері, міндеттері, мазмқны, 

формалары, ҟдістері, ҕқралдары, оҕытудыҗ нҟтижесі жҙйелі саҕталғаны аныҕ кҡрінеді. 

Ағартушыныҗ білім беру мен оҕыту мҟселелерін тереҗ зерттеуге, педагогикалыҕ тҟжірибені зерттеп, 

жинаҕтауға жҟне оны оҕыту ҙрдісіне енгізуге байланысты жқмыстары оҕыту ҙрдісініҗ заҗдылығын 

ашу, білімніҗ мазмқнын аныҕтау, оҕытудыҗ барынша тиімді ҟдістері мен қйымдастыру тҙрлерін 

жасап шығаруды ҕарастырып, оны ҡз тҟжірибесінде ҕолданғаны қсынылған еҗбектері айғаҕ.  

Кез келген тілді оҕыту ҟдістемесі дидактика теориясына негізделу арҕылы жҙзеге асып, 

зерттеледі. Ҕазіргі жағдайда бҟсекеге ҕабілетті азамат ҕалыптастыруда уаҕыт талабыныҗ бірі ҕазаҕ-

орыс-ағылшын тілдерін жетік меҗгеру. Тілді шет тілі ретінде немесе екінші тіл ретінде оҕыту ҟдісініҗ 

ҕазіргі мҟселелерініҗ бірі –  тілдіҗ жасанды ортасын ҕқру. Жасалған жағдаяттардыҗ кҡмегімен бірден 

бірнеше оҕушыны белсенді тҙрде ҕатыса алатын сҡйлеу ҟрекетініҗ тҡрт тҙрініҗ екеуі тыҗдап тҙсіну 

мен сҡйлеуге ҙйрету. Тыҗдап тҙсіну нҟтижесінде оҕушы ҕабылдаған хабардыҗ мҟнін қғына алады. 

Тілді оҕытуда ҕандай ҟдіс ҕолданылса да, ол ҟдіс оҕу ҙрдісініҗ алдында тқрған дидактикалыҕ міндеті 
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шешуі керек. Оҕу ҙдерісінде бқл ҟдіс қлы педагог тҟжірибесінде жасанды тҙрде емес, наҕты ашыҕ 

ҕолданылғаны екі қлтттыҗ балаларын тікелей ҕарым-ҕатынасҕа тҙсіруі. Мысалы, «Алтынсаринніҗ 

таҗдамалы педагогикалыҕ мқралары» кітабында былай деп келтірілген: «... Ыбырай Алтынсарин 

балаларға сабаҕты ҕызыҕты, тҙсінікті етіп ҡткізуші еді. Ыбырайдан оҕыған балалар небҟрі ҙш айдыҗ 

ішінде оҕи білетін жҟне орысша, татарша жаза білетін болды. «Шҟкірттерім аздап орысша сҡйлей 

біле бастаған кезде мен оларды орыс балаларымен араластырып жіберемін. Оған меніҗ заҗ жағынан 

хаҕым бар. Ҕысҕасы, бқл шҟкірттерім тҡрт жыл ішінде, мектепті бітіргенге дейін, ҟжептҟуір сҡйлеп, 

ол-пқлды біліп ҕалар деген ҙмітім зор» [1, 274б.].  

Педагог іс-ҟрекетініҗ тиімді болуы жҟне белгілі бір нҟтижеге ҕол жеткізу ҙшін ҡзі жаҕсы 

меҗгерген ҟдістері болуы ҕажет. Ол кейде бір ҟдістіҗ ҡзін бірнеше маҕсатҕа пайдалануы мҙмкін. 

Біраҕ оҕытушы ҕай ҟдісті таҗдамасын, оныҗ тіл ҙйренушініҗ ҕабылдауына жеҗіл, тиімділігі мол, 

нҟтижелі болуын, еҗ негізгісі, дидактикалыҕ маҕсат-міндеттерге сҟйкес келуін ескеруі керек. Бқл 

ҕағиданы ағартушы «Ҕазаҕтарға орыс тілін ҙйретудіҗ бастауыш ҕқpалында» жаҕсы, қғыныҕты 

кҡрсете білген. Ол ҡз кітабындабылай деп жазады. «Ҟуелі оларға зат есімге ғана жататын зат аттарын 

ҙйретемін, солардан кейін заттыҗ сынын кҡрсететін сын есімді ҙйретемін. Осылардан кейін зат есімді 

зат есімді олардыҗ сынымен ҕосып-аҕ адам сияҕты сҡйлем ҕқрып ҙйретемін». Осы еҗбегініҗ келесі 

бір жерінде ол: «... ҕазаҕ балаларына орысша кітаптарды оҕытуға, оҕығандарын, тҙсінгендіріп 

отыруға кіріспей тқрып, олардыҗ жеке сҡздерді болсын жҟне негізгі грамматикалыҕ ережелерді 

болсын бірҕатар жҙйелі ҟзірліктен ҡткізу керек болды. Мқндай алдын ала ҟзірлік жасалмаса, 

оҕушылардыҗ тҙсінігі тым шалағай болып шығады, ешбір грамматикалыҕ ереже жайында белгілі бір 

тҙсінік алуға оҕушылардыҗ шамасы келмей ҕалады, кҡпке дейін «она» деген сҡздіҗ орнына «он» деп, 

«иду» деген сҡздіҗ орнына «шел» деп тағы сол сияҕты ҕателер жасап жҙретін болады» [1, 122б.] 

Педагог ҡзінен білім алған оҕушылардыҗ білімді жай ғана жаттап алып, ҙстірт меҗгермей, 

санасынан саралай ҡткізіп, ҟрбір мҟселеге тереҗ бойлай тҙсінуін талап етті. Ыбырай барлыҕ пҟнді 

осылайша жҙргізудіҗ ҕажетттілігін, яғни К.Д.Ушинскийдіҗ тілімен айтҕанда, оҕу ҟрекетіне барлыҕ 

мҙшелерін (кҡз, ҕқлаҕ, тіс т.б.) ҕатыстырып, оҕушылардыҗ ҕызығуын, белсенділігін арттырудыҗ 

ерекше маҗыздылығын атап ҡтті. Қлы қстаздыҗ ҕқрастырған «Орыс тілін ҕазаҕтарға ҙйрету туралы 

бастауыш ҕқрал» кітапшасыныҗ алғысҡзіне назар аударсаҕ тҡмендегідей жайға тап боламыз: 

1.«...Жетекші ҕқралда YIII бҡлімнен тқратын пҟндердіҗ атауларын оҕушылардыҗ жатҕа білуі 

жҡнінде ҟрбір бҡлімніҗ аяғында кҡрсетілген грамматикалыҕ ережелерге жетекші ҕқралдарда 

жасалғаннан гҡрі біршама кҡбірек тоҕталу керек, сондай-аҕ соҗғы ҙлгілерін берілген мағлқматтары 

бойынша оҕушыларға жаҗа сқраҕтар беру жҟне сҡздердіҗ родҕа, жекеше-кҡпше, септік 

жалғауларына жҟне т.б. ҕарай белгілі бір ҡзгерістерін олар игергендерінше осыған теҗдес 

мысалдарды кҡрсету керек.  

2.Оҕушылар осы жетекші ҕқралды ҡткеннен кейін олардыҗ ҟр ҕайсысы ҕол жеткен даярлығына 

сҟйкес жҟне жетекші ҕқралдыҗ аяғына берілген ҙлгіге сҟйкес шҟкірттердіҗ ҕазаҕ тілінен орыс тіліне 

жазбаша аударуына жаттығуын қдайы жҙргізуін қсынады. Ҡйткені аудармалар ҙшін ҕқрастырған 

«Ҕазаҕ хрестоматиясы» тым тиімді болады. Сондыҕтан ол осы жетекші ҕқралдыҗ жалғасы ҕызметін 

атҕарады.  

3.Сонымен бқл жетекші ҕқрал толыҕҕанды грамматика емес, ҕайта тек ҕана орыс тілінен жҟне 

оныҗ негізгі заҗдарымен ҟҗгімелесу жҟне жазу кезінде дқрыс пайдалану ҙшін осы тілмен танысуға 

арналған жетекші ҕқрал ғана болғандыҕтан, мқғалімдер, кейіннен шҟкірттер орыс кітаптарын енді 

тҙсіне бастаған кезде осында келтіре алмаған грамматиканыҗ неғқрлым егжей-тегжейлі ҟрі жеке 

ережелерімен таныстыруға тиіс. Мқныҗ ҡзі қсынылып отырған жетекші ҕқрал бойынша оҕытылатын 

тілдіҗ негізгі ережелерін игерген оҕушылар ҙшін ҕиынға соҕпайды.» 

Ҕорыта айтҕанда, Ы.Алтынсарин еҗбектерінде балаларға білім беруде ҕолданған ҟдістері 

практикалыҕ тҙрде тілді тез меҗгеруге бағытталған ҟдістер. Оҕушыныҗ тілдік дағдыларын, 

толыҕҕанды білім алуын ҕалыптастыруға бағытталған жқмыстардыҗ бірі. Педагог тілдік материалды 

бір-бірімен сабаҕтастыра, байланыстыра беру таҕырыпты меҗгеруге зор ыҕпалын тигізетінін 1879 

жылы жазып, оны тҟжірибе жҙзінде дҟлелдеп берген.  
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Тҙйіндеме. Маҕалада  ағылшын тілін оҕытудыҗ ҟдіс-тҟсілдері ҕарастырылған. 

Резюме.  В статье описана методика обучения английскому языку. 

 

The main principles of teaching English to young learners, children’s specific perception of language 

and peculiarities of learning process, how it is organized, what is to be taught, which clusters of concepts are 

to be taken into consideration. It is important to study the process of teaching English from the scientific point 

of view, to point out the advantages and disadvantages of the process. 

The transition from home to school, whether it occurs at a preschool or in kindergarten or grade one, 

marks an important turning point in terms of language development. At home, children develop both their 

physical and conversational skills in unstructured circumstances. The greater part of their experience is often 

with one caregiver. Even when more than one is involved, the number is usually limited and they are 

delighted to focus exclusively on the child. Learning, although it is spontaneous and unstructured, is 

nevertheless steady and involving for the child [2]. 

The function of schools is to broaden children's range of experiences, introduce new possibilities, 

systematize the process of learning, help develop thinking skills and, ultimately, empower students to take 

responsibility for their own learning[1]. The strategies children have developed at home to make sense of 

their world, to talk about their experiences and to wonder about what is new or imaginary continue to be 

effective. These strategies should not be supplanted by the school but augmented by teachers skilled in 

helping all children discover their potential. 

Mary Ashworth told that knowledge cannot be transmitted in isolation, but must be reinvented as the 

learner brings to each new situation his own previous experience and background and interprets new 

information from that perspective. We agree with her on the point that by the time children come to school, 

they are already successful communicators. They know what language is for and how to use it competently. 

As they experience new situations and interact with new adults and children, they continue to use language to 

interpret, ask questions, negotiate, comment and wonder. With skillful guidance from and the understanding 

of teachers, children's language continues to grow and blossom in the school environment  [4]. 

"Meaning-making in conversation is a collaborative activity," Patricia Wakefield wrote. The wise 

early childhood teacher knows how to create an atmosphere in which children's experiences outside school are 

valued and talked about, where their ideas and comments are listened to with respect, and where they learn to 

reflect on what they know. Language is the key to creative thinking, solving problems and collaborative 

learning. The growth and development of language is a lifelong activity, an essential component of successful 

living [5]. 

Although they may not be able to express themselves in English very well, the young English learners 

are, in fact, experienced language users. Cognitively and linguistically, they are as well-developed as their 

English speaking counterparts, but this development has taken place in another language and culture. Now 

they must begin the process of transferring what they know to a new context and continuing their development 

in two languages.However, there are some facts about language phenomenon that are important to keep in 

mind: 

Language is a human universal. All cultural groups have a language system that their members master 

in order to communicate with each other. 

Language is systematic. Every language has its own characteristic way of combining sounds, words and 

sentences. 

No language is wholly regular. Exceptions to the rule are found in all languages. All languages enable 

speakers to create new utterances. However, these utterances must conform to the rules established over the 

centuries by speakers of a particular language. Language is both creative and functional. A speaker of any 

language can both create and comprehend an infinite number of utterances based on a finite number of rules. 

These utterances can cover a multitude of functions, such as requesting, refusing, promising, warning, 

denying, agreeing, disagreeing and expressing emotions. Languages change. For example, new words can be 

created to meet the scientific and technological demands of the modern world. Human beings have an innate 
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capacity to learn language. All children, unless they are severely neurologically impaired, are capable of 

learning a language. Language can be non-verbal as well as verbal. Facial expressions, gestures and other 

body movements may convey messages, the meanings of which are culturally specific. Language and culture 

are closely related. Customs, traditions, values, stories, religion, history and other manifestations of culture are 

transmitted to a large extent through language. 

Language and thought are closely related. Children and adults use language to share their thoughts and 

to expand and clarify concepts. Although there are many similarities between the way first and second 

languages are acquired, there are also important differences that cannot be ignored. 

Young English-speaking children do not know another language; children who learn the English as a 

foreign language do. They have mastered many of the skills involved in listening and talking. They know 

what language is and how to use it to request, demand, invite, socialize and much more [3]. 

All young children are highly motivated to learn language. Surrounded by love and attention, 

encouraged and complimented for all their vocal efforts, they continually make every attempt to 

communicate. Children learning a second language, however, may not feel the same urgency to communicate 

in English as their English-speaking counterparts. They can already make themselves understood in their 

home language. Their initial efforts to speak English at school may be met not with praise and 

encouragement, but with misunderstanding and ridicule. In addition, they may hear English only at school, 

never at home, so that their exposure to comprehensible input is limited. 

Children are widely perceived to learn second languages more rapidly than adults, and a number of proposals 

have been made to account for this perception. However, there is still an extensive debate in progress over 

whether in fact children are better at learning than adults. Penny Urr [6] believes that they (young children) 

may not be better at learning, but may simply have far more favourable opportunities than adults. Young 

children, after all, are in permanent learning environment, with friends, parents, and teachers all contributing 

to their development. Social pressures and personal needs alike strongly push children to learn. It is 

extremely difficult to determine whether their learning benefits from these external conditions, or from some 

internal characteristics of the young brain or the young character [6]. 

Nonetheless, a number of different proposals have been made, and it may be helpful to distinguish 

the key elements that scholars have discussed. One claim is that maturation process favours early learning of 

language. The main source of this view is David Vale whose ―critical period‖ hypothesis suggests that up to 

about puberty the child’s brain is particularly adaptable and capable of acquiring language without apparent 

effort – and that this adaptability extends to second language, when opportunity is there [7]. So, we share his 

idea that children are much more disposed to acquiring  a foreign language with apparent effort. When 

people learn second language after puberty, it is argued, they use different, and usually or self-conscious, 

strategies. However, the effect on this on performance, even if it is true, seems to be limited to the ease of 

acquisition of a foreign accent. There is no strong evidence that any other linguistic features are intrinsically 

harder to acquire at a more advanced age, and even the claim about the accent has been disputed. 

Emotional and affective factors may be seen as the most significant element. He reviews these, and 

suggests that children are less likely to be ill-disposed towards new languages or new cultural experiences 

than adults. Other commentators have suggested that children have opportunities for integrating their new-

language experience with real communication more satisfactory than adults. Child language, it is suggested, 

depends more on immediate environment than adult language, and consequently is more fully supported for 

learning than ordinary adult interaction is.  

A fourth factor which suggests that young learners have advantages is the simple one of time. Apart 

from the fact that an early start allows more total time for learning over a school-life, it is also likely that 

young learners have more learning time at their disposal than adults, who are surrounded by family and work 

responsibilities which cut into their learning time [7]. 

Graham  J. concludes a survey of the role of age in second language acquisition by commenting that 

―although most theorists would agree that there is at least some potential advantage to an early start in 

childhood, there is a little consensus on the precise nature of such an advantage‖ [5]. We totally agree with 

Graham  J. on the point that early start of learning English gives advantages to young learners in obtaining 

the foreign language, quickly developing and improving early literacy and language proficiency. 
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 Резюме. В статье рассматриваются виды наказания в традиционном обычии права казахского 

народа. 

          Summary. The article examines the types of punishment in the traditional custom of the law of the 

Kazakh people. 

 

Кҡне дҟуірден келе жатҕан жҟне Тҟуке ханныҗ «Жеті Жарғысында» ҕазаҕтыҗ дҟстҙрлі 

ҕқҕыҕтарыныҗ басҕа да жазба мқраларында жазаныҗ тҡмендегідей тҙрлері атап кҡрсетілген.  

Оған: ҡлім жазасы, денеге заҕым келтіру жазалары, масҕаралау жазасы, ҕқн тҡлеу, айып салу, 

зынданға тастау, жҟбірленушініҗ немесе оныҗ туысҕандарыныҗ еркіне жҟбір кҡрсетушіні ҕызметке 

беру, жҟбір кҡрсетушініҗ барлыҕ мҙлкін тҟркілеу, оны ҕауымнан ҕуып шығу тҟрізді жаза тҙрлері 

кірген.  

Ҡлім жазасы – Тҟуке хан заҗы бойынша, айыпкер адам кісі ҡлтірген жағдайда, ҟйелді еркінен 

тыс алып ҕашып, зорлағанда немесе осындай ойға аҗсары ауғанда (оҕталғанда) жҟне бірнеше мҟрте 

ҕайталап мал қрлағаны ҙшін берілетін болған. Осы аталған заҗ бойынша ҡлім жазасы мҟжбҙр  

кҡрушініҗ немесе оныҗ жаҕын туыстарыныҗ келісімі бойынша билер соты мқндай ҕатаҗ ҙкімде 

ҕолданылатын жазаныҗ басҕа шаралары: ҕқн тҡлеттіру, ҕқлдыҕҕа беру, денеге заҕым келтіру немесе 

ел ішінде масҕаралау жазаларымен алмастырылған.  

Тарихи жазбаларға ҕарағанда, Тҟуке ханныҗ тқсында ҡлім жазасы сирек ҕолданылған. Адам 

тағдырын шешетін мқндай ауыр жазаны жеҗіл жазаға сіҗіру ханныҗ ҡзі немесе сқлтанныҗ 

маҕқлдауымен ҡткен билер кеҗесінде бекітілген ҙкім бойынша  ҕолданысҕа енген. Билер сотыныҗ 

мқндай ҙкімі халыҕ тқтастай жиналған кезде орындалатын болған. 

«Жеті Жарғыда» ҕқҕыҕ бқзушылыҕҕа барғандарға жазаны белгілеу жҟне оны жасаған 

ҕылмыстыҗ ауырлығына, ҕауіптілігіне байланысты белгіленетіні айҕындалған. 

Негізінде жазаныҗ тҙрі ҙшке бҡлінеді: 

1) жан жазасы 

2) мал жазасы 

3) ар жазасы 

Жан жазасына ҕылмыс істеген адамға ҡлім жазасын кесу жатады, оны ҕанға – ҕан, жанға – жан 

принципі негізінде  іс жҙзіне асырады. Ҡлім жазасына билердіҗ ҙкімімен кесілгендер негізінде 

ағашҕа асу, асау ат ҕқйрығына байлап жіберу, садаҕпен ату жҟне ҕыл арҕан салып ҕылҕындырып 

ҡлтіру арҕылы іс жҙзіне асырылып отырған. 

Мал жазасына істеген ҟрекеттерініҗ ҕауіптілігіне байланысты ҕқн жҟне айып тҡлеу, яғни 

ҕылмыскерге мҙліктік айып салуды (композиция) жҟне талауды жатҕызады. «Жеті Жарғыныҗ» 

талаптары бойынша ҡлген немесе мертіккен адамныҗ рулас туыстарыныҗ ҕалауы бойынша мҙліктік 

композициямен жазаны ауыстыруға ҕқҕылы. Мысалы, ҡлген адамныҗ ҕқнын мал тҡлеу арҕылы 

ҕылмыскер ҡлім жазасынан босатылады.  

Ҕқн – біреудіҗ ҕолынан ҕаза тапҕан кісі ҡлімініҗ орнына туыстарына тҡлейтін мҙліктік айып.  
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«Жеті Жарғы» ерлердіҗ ҕқнын 1000 ҕоймен, ал ҟйелдердіҗ ҕқнын 500 ҕоймен бағалайды жҟне 

бқл норма тҡре тқҕымдары мен ҕожаларды ҡлтіргендерге ҕолданылмайды. Соҗғы екі санаттағыларға 

ҡлтірген кісілер жеті есе ҕқн тартуға міндетті.  

Бқл шарт ҕазаҕ ҕоғамында тҡрелер мен ҕожалардыҗ ерекше санатҕа ие болғандығын 

аҗғартады. Осы нормалардан басҕа «Жеті Жарғы» ҙстеме ҕқн тҡлеуді енгізген. Ҙстеме ҕқн негізінде 

ҡнер ҕқны жҟне сҙйек ҕқны болып екіге бҡлінеді.  

Ҡнер ҕқнына топтан озып шыҕҕан, атаҕты, аймаҕҕа танымал болған аҕындар, ҕолбасшылар, 

атаҕты балуандар, шешен билер, оҕымыстылар кіргізіледі. Оларды ҡлтірген адамдар екі кісініҗ 

ҕқнын тҡлеуге міндеттелінеді.  

Сҙйек ҕқнына ҡлген кісініҗ сҙйегін, денесін ҡлтірген адам жоҕ ҕылып жібергенде немесе 

ҡлтіргеннен кейін кейбір себептерге байланысты ҡлік туған-туыстарына тимей жоҕ болып кеткен 

жағдайда екі адамныҗ ҕқнын тҡлеуді жатҕызады. Мысалы, ҡлген адамныҗ сҙйегі туған-туысҕаныныҗ 

ҕолына тҙспей, жоҕ болып кетсе, ол ҙшін айыпты екі адамныҗ ҕқнын тҡлеу керек.  

Айып тҡлеудіҗ тҙрлері неше тҙрлі болған жҟне оны ҕолдану ҕқҕыҕ бқзушылыҕ жасаған 

адамныҗ ҟрекеттеріне байланысты ҕолданылған. Мысалы, қрлыҕ істеген адамға еҗ ауыр жаза ретінде 

айбананы ҕолданып отырған.  

Бқл ҕазаҕтыҗ ҟдеттік ҕқҕыҕ жҙйесінде айтуы бар, біраҕ алуы жоҕ айып деген атпен танылады. 

Біраҕ бқл айыпҕа кесілген адам бір ҕой жҟне оған ҕоса мата тҡлеугеміндетті болып саналады. 

Талауға салу ҕылмыскердіҗ малын би ҙкімі бойынша бҡліп алу болып табылады. Ҙкім бойынша 

кімге ҕанша алам десе де ҡз еркінде. Таланған мал алған адамныҗ меншігіне ҡтеді. Жалпы ҕазаҕ 

ҕоғамында малды талауға салу Тҟуке ханнан Ҕазан тҡҗкерісіне дейінгі  уаҕыт мерзімі ішінде ҡте 

сирек ҕолданылып отырған, ҟдебиетте бқл жазаны ҕолданғаны туралы деректер саҕталмаған.  

Жазаныҗ ҙшінші тҙрі – ар жазасы. Бқл жаза негізінде рулас, ағайын арасында, болған теріс 

ҕылыҕтарға ҕолданылып отырған.  

Ар жазасы екі тҙрге бҡлінеді. Біріншісі – масҕаралау, екіншісі – елден ҕуу. Жазаныҗ негізгі 

маҕсаты – ҕқҕыҕ бқзушылыҕ істеген адамды ел арасында қялту. Масҕаралау жазасына кесілген 

адамныҗ мойнына ҕқрым киіз, бетінеҕара кҙйе жағады да оны сиырға немесе есекке теріс 

отырғызып, бҙкіл ауылды айналдырады. Оны бҙкіл ел, бала-шаға мазаҕ етеді. Қялған адам екінші рет 

теріс ҕылыҕ жасауға бармайтындығын айтып, уҟдесін бҙкіл халыҕ алдында береді.  

Ҕазаҕ ҕоғамында масҕаралау жазасын негізінде ата-анасына, жасы ҙлкен ҕарияларға тіл 

тигізген немесе ҕол жқмсаған адамдарға ҕолданылған. Елден ҕуу  масҕаралаудыҗ екінші тҙрі ретінде 

жалпы ҡлімге кесуден де ауыр жаза деп танылған. Ҕазаҕ халҕында «Етегін кесіп, елден кетіру» деген 

сҡз ҕалған. Жаза ретінде елден ҕуылған адам абсолюттік еркіндікпен жазаланады, яғни елден 

ҕуылған адам ҕоғамға мҙшелік болу ҕқҕынан айырылады,рулыҕ территория кеҗістігінен ҕуылады. 

«Жеті Жарғыда» ислам, яғни шариғат заҗдарыныҗ тікелей ҟсер еткенін де байҕамасҕа болмайды.  

Мысалы, ҡзін-ҡзі ҡлтірген адам бҡлек жерленуі тиіс. Егер ру мҙшелерініҗ бірі христиан дініне 

кірген жағдайда оныҗ жҟне жаҕын туыстарыныҗ малдары талауға салынатын болған. Ал ҕқдайға тіл 

тигізген адамды жеті адам растаса, ол таспен атып ҡлтіріледі.  

Ҟдет-ғқрып заҗдарында жаза басымен тартатын жаза, малымен тартатын жаза деп екіге 

бҡлінген. Басымен тартатын жазаға «ҕанға – ҕан, жанға – жан» принципініҗ негізінде туындаған, ҡлім 

жазасын, дарға асу, ҕол-аяҕты кесу, масҕаралау, тас тас боран ету,ҕара сиырға теріс мінгізіп,бетіне 

кҙйе жағу, байлап ҕойып сабау, дҙре соғу сияҕты ауыр жазаларды жатҕызған. 

 Сондай-аҕ, жазалардыҗ ежелгі тҙрлері де ҕарастырылған, мысалға, «ҕара найза». Ҕылмыс 

істеген адамды жерге ҕағылған қштары жоғары тҙйіскен ҙш найзаныҗ астына отырғызып ҕоятын. 

Туысҕандар мен бір ҕандас ру ішінде  мсҕаралау, елден ҕуу жазасы ҕолданылған.  

«Тқяҕҕа-тқяҕ, ҕқлаҕҕа- ҕқлаҕ» принципіне малымен тартатын жазаларды жатҕызған.  

Оған: айып тҡлеу, ҕқн тҡлеу, тоғыз айып тарту, ат-тон мен шапан кигізу жҟне т. б. жатады. 

Тоғыз айып тартудыҗ ҙш тҙрі болады. 

1. Тоғыздыҗ бірінші тҙрі – ҙлкен де ауыр тҙрі болып саналады. Ол тоғыз ірі малдан, атап 

айтҕанда бір тҙйе, сауылатын екі бие, екі тайдан тқрады. Сауылатын екі бие ҙш малға тҟн еміп 

жҙрген ҕқлын, тҡл жҟне биеніҗ ҡзі; 

2. Тоғыздыҗ екінші тҙрі тоғыз малдан – бір жылҕы, екі сауын сиыр (екі бқзауымен) жҟне тҡл, 

бір жасар екі ірі малдан тқрады; 

3. Тоғыздыҗ ҙшінші тҙрін тоҕал тоғыз деп атайды. Сегіз малдан – ҕозысы, тҡлі бар екі ҕойдан, 

бір бойдаҕ ҕойдан жҟне бір текеден тқрады. Ат – тон айыптыҗ «азусыз ат, жиексіз тон» жҟне 

«астарсыз шапан» деген тҙрлері болған.  
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Мҙліктік талаптар ҕоя отырып жазалау ғана емес, келтірілген шығынныҗ орнын толтыру жҟне 

кекті ҕанағаттандыру деп те аталады. Ауыр жағдайда кісі ҡлтіргендерге «ҕанға – ҕан, жанға - жан» 

принципі ҕолданылған. Ауыр жағдайда ҕасаҕана кісі ҡлтіргендер ҕанға жауап берген. 

Кҡшпелілер ҙшін ҕанды кек орынды ҕқҕыҕ, ҕасиетті борыш, ҟрі міндет болып табылады. Ол 

ҕазаҕтардыҗ дҙниетанымы мен кҡзҕарасыныҗ ҕқрылысымен олардыҗ «о дҙниеге», «ата-

бабаларыныҗ аруаҕтарына» деген сеніммен байланысты болған. Ҕанды кек арҕылы ҕаза болған 

адамныҗ рухын тыныштандыруға, оныҗ аруағын разы ҕылуға тырысатын болған.  

«Жеті жарғы» бойынша,  ҟрбір ҕылмыстыҕ іс-ҟрекет жасаған адамныҗ кҙнҟсіне, жеке басына 

жҟне т. б. жағдайларға ҕарап ҟр тҙрлі жаза тҙрлері ҕолданылған.  

Соныҗ бір тҙрі – айып. Осы жаза тҙрініҗ ҡзі жеті тҙрлі жҟне оныҗ ҕолданылған аясы да кеҗ 

болған.  

Бірінші айып – «ҕара нар беру». Сол ҕара нармен, егер ҡлген кісі атаҕты адам болса, 

Тҙркістанға апарылып ҕойылатын болған. 

Екінші айып – «ҕара ҕазан тҡлеу». Бқл айып – ҕқныкердіҗ шаҗырағы ортасына тҙсті дегенніҗ 

символдыҕ белгісі. 

Ҙшінші айып – «ҕара мылтыҕ ату». Бқл айып – ҕқныкердіҗ кҙшін алуды, ҕаруын жоюды 

сипаттайтын белгі. Бқдан кейін ол ҡлгенмен бірдей болады.  

Тҡртінші айып – «ҕара шолаҕ бие жетектеу». Бқл айып – айыпкердіҗ ырысы 

шайҕалғандығыныҗ нысаны баланған. 

Бесінші айып – «ҕара кілем қстау». Бқл айып – тқралағандыҕтыҗ кҡрінісі саналған.  

Алтыншы айып – «жетім беру». Ол кҡҗілде кірбіҗдік ҕалмасын, аралас-ҕқраластыҕ 

басталсынды меҗзеген. 

Жетінші айып – «жесір бастатҕан тоғыз жҡнелту»  [19, 46б.]. 

Айып ҡзініҗ ҕқрылымы бойынша, ҟртҙрлі нормативтік ережелерден тқрады.  

Сонымен, айыптыҗ ҕқрамына мыналар кіреді:  

Біріншіден, жҟбірленушіге, оныҗ отбасына (руына) келген зардаптыҗ ҕқны мен шеккен зияны. 

Ҟдетте, оныҗ кҡлемі айыптыҗ 10- 15 пайызына теҗ. Мысалы, қрланған малдыҗ ҕқны сол малдыҗ 

жҟне оныҗ ҡнімініҗ ҕқнына байланысты болған. Зиянды ҕайтару кезінде ҕылмыстыҗ тҙрі мен мҟніне 

ғана емес, жҟбірленушініҗ ҟлеуметтік жағдайына да мҟн берілген. Ҟртҙрлі ҕылмыс тҙрлеріне ҕарай 

белгілі бір айып мҡлшері болған. Жҟне айып мҡлшері де ҟр аймаҕта ҟртҙрлі болған. Мысалы, Тҡлен 

Кҡлбаевтыҗ айтуынша, Н. Гродеков Ҕқрман уезінде бір тҙйені қрлағаны ҙшін 15 тилль алынғанын ( 

1тилль 3 рубль 80 тиын немесе бір айып ҕойына теҗ), 1 жылҕы – 40 рубль, бір сиыр – 7 тилль, 14 ҕой 

– 8 рубль, 1 ҕозы - 2 рубль 50 тиын болғанын жазған. 

Бізге жеткен ежелгі ҕқҕыҕ ескерткіштерінде айыпты кімніҗ тҡлеуі керектігі ҕылмыстыҕ 

ҕқнныҗ кімніҗ пайдасына тҙсуі керектігі біркелкі емес. Славян шындығы бойынша, айып 

жҟбірленушініҗ жаҕын туысына берілген. Неміс ҕқҕығы бойынша, жҟбірленушініҗ тқтас руына 

тҡленген. Байҕап отырғанымыздай, жҟбірленушініҗ отбасы, руластары ҡздерініҗ туыстарыныҗ біріне 

зиян келтіріп, ренжіткені ҙшін тҡленетін ҕқнды бҡлісіп, пайда кҡре отырып, ҕажет болған жағдайда 

ҡздерініҗ туыстары ҙшін де бірлесіп айып тҡлеуге тиіс екендерін тҙсінген. 

Ҕазаҕтардыҗ ҟдеттік ҕқҕыҕтыҕ нормалары бойынша, айып тағушы – айыптаушы мҙліктік 

ҕқнды бҡлісуге ҕқҕыҕты емес болатын, дҟлірек айтҕанда,оған ҕатты шек ҕойылатын. Поручик Аитов 

ҡзініҗ рапортында айыбы дҟлелденген қры қрланған малды ҕайтаруға жҟне тоғыз тҡлеуге міндетті 

екенін айтады. «Ҡзініҗ мҙлкін ҕайтарып алған талапкер оны ҡзге ҕырғыздарға, тіпті, айыпкердіҗ 

туыстарына да бҡліп береді, біраҕ, ҡзі ала алмайды жҟне ҡзініҗ туыстарына да бермеуі керек. 

         Егер қрланған мҙлікті ҡзінде ҕалдырса немесе туыстарына берсе, мқныҗ арты баҕытсыздыҕҕа 

ҟкелген» [20]. Хат жҙргізуші А.Ячменов [21]  пен ҕамҕоршы Е.Белозеров та [22]  қрланған  мал ҙшін 

берілген тоғызды ҡзінде ҕалдырса немесе туыстарына берсе, «баҕытсыздыҕҕа» душар болатыны ҡз 

алдына, ҟдет- ғқрып, салт-дҟстҙрді орындамағаны ҙшін ҕоғамнан ҕуылатынын ҕадап айтады.  

         ХІХ ғасырдыҗ орта шеніне дейінгі ҕазаҕтардыҗ ҕқҕыҕтыҕ нормалары бойынша, 

жҟбірленушініҗ ҡзі ғана емес, оныҗ туыстары да айыппқлдыҗ жоғары мҡлшерін белгілей алмайтын. 

Бҟрі де салт-дҟстҙр негізіндегі мҡлшермен шектелетін.  

Ҕорыта айтҕанда, жазаныҗ мҡлшері ҡлген адамныҗ ҟлеуметтік жағдайына да байланысты 

болды. Ҕазаҕ ҕқҕығында ҡлім жазасы, тҙрмелер мен зындандар, бас бостандығынан айыру, денеге 

заҕым келтіру тҙрлері, ҕылмыстыҕ жазалар болған жоҕ. Барлыҕ даулар жҟне еҗ кҙрделі ҕаҕтығыстар 

азаматтыҕ-ҕқҕыҕтыҕ сипатҕа ие болды жҟне олар ҙшін мҙліктік, мҙліктік емес, қялтатын, 

масҕаралайтын бітімгершілік жҟне ҡзге де жазалау нысандары ҕолданылды. Ҕазіргі таҗдағы 
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ҕылмыскерлерге де жоғарыдағыдай жазалау шаралары ҕолданылса, ҕылмыс жасаушылар саны азаюы 

мҙмкін деп ойлаймын. 
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Ы.АЛТЫНСАРИННІҖ ХАЛЫҔ АҒАРТУ САЛАСЫНДАҒЫ ЕҖБЕКТЕРІ 

 

КАДРАЛИЕВ А.А. 

«Бірлесу Еҗбек» орта мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі,  

педагогика ғылымдарыныҗ магистрі, Ҕазаҕстан Республикасы, Жамбыл ауданы 

 

Резюме. В статье подробно рассмотрены труды И.Алтынсарина в области народного 

просвещения 

Summary. The article describes in detail the works of  I.Altynsarin in the field of public education 

 

Ыбырай Алтынсарин – аса кҡрнекті ағартушы, этнограф ғалым, ҕазаҕ ҟдеби жҟне жазба ҟдеби 

тілініҗ негізін ҕалаушы аҕын ҟрі жазушы, орыс графикасы негізінде ҕазаҕ 

алфавитін  жасаушы,жаҗашыл педагог болған Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы ҕазанныҗ 

жиырмасыншы жқлдызында Орта жҙздіҗ ҕыпшаҕ руында дҙниеге келген. Ҟкесі 1844 жылы 

Кенесары шапҕыншылығы кезінде ҕаза табады да, жас Ыбырайды атасы, белгілі би Балғожа 

Жаҗбыршықлы тҟрбиелейді. 1850 жылы жиырма екінші тамыз кҙні Орынбор ҕаласында ашылған 

мектепке отыз баланыҗ бірі тоғыз жасар Ыбырай болды. Ыбырай бқл мектепті жеті жыл оҕып, 1857 

жылы бітірді. Ыбырай ерекше зерек, дарынды болған. 

Ыбырай ҕазаҕ арасынан кҡптеп мектеп ашуды аҗсады: «Сірҟ, ҕазаҕ даласынан кҡптеп мектеп 

ашатын мезгіл ҕашан болар екен?» – дейді. Ол  ҡнер – білімді, мҟдениетті дҟріптеп, халыҕты соған 

шаҕырып ҡлеҗ, ҟҗгіме, маҕала жазды. Бқл жҡнінде, басҕаны былай ҕойғанда, оныҗ «Ҡнер – білім бар 

жқрттар» деген ҡлеҗі айҕын дҟлел. Ҟуел бастан-аҕ Ыбырайдыҗ бар ынтасы халыҕ ағарту жқмысы 

болады. «Ыбырай ылғи оҕу жқмысымен айналысуды, ҕазаҕ халҕын ағарту жқмысына ат салысуды 

кҡксейтін. Бқл оған баҕыт, рахат сияҕты кҡрінетін» - дейді Ильминский. Сол ҙшін Ыбырай халыҕ 

ағарту жқмысына ҡзі сқранып, соған аҕыры 1864 жылы ауысады, 1869 жылы бірінші ҕыркҙйекте 

Торғай облысыныҗ оҕу инспекторы болып тағайындалады, ҡмірініҗ соҗына дейін осы ҕызметте 

болады. 

Оныҗ алдында жалпы ҡнер – білімге, жаҗалыҕҕа, орысша оҕуға барынша ҕарсы ғасырлар бойы 

ҕалыптасҕан екі салт – сана, надандыҕ қғым тқрды. Ҟйтсе де, халҕын сҙйген, сҙйген де оныҗ жарҕын 

болашағына шексіз сенген патриот, жігерлі кҙрескер Ыбырай Алтынсарин: «Ал енді ҕқдай басыма не 

салса да, мен кҙшімніҗ жеткенінше туған еліме пайдалы адам болайын деген негізгі ойымнан, 

талабымнан еш уаҕытта ҕайтпаймын», – деп Н.И.Ильминскийге (1884 жылдыҗ он тҡртінші сентябрі) 

сеніммен жазғандай, сан-сала ҕиындаҕтармен  табанды кҙресе жҙріп ҟрі  орыс достарыныҗ, 

ҟріптестерініҗ кҡмегін, аҕыл-кеҗесін де пайдалана отырып, алдына ҕойған  негізгі маҕсатын 

орындады. Ыбырайдыҗ осындай ҕажырлы еҗбегі, кҙресі арҕасында 1864 жылы ҕазаҕ сахарасыныҗ 

тҡрінде бқрын ҕқлаҕҕа шалынбаған жаҗа ҟуен – балаларды білімге, ҡнерге шаҕырған ҕоҗырау ҙні 

тқҗғыш рет естілді. Бқл қлы маҕсатҕа ғқмырын арнаған жас ағартушыныҗ осы жолдағы алғашҕы 

жеҗісі, ал ҕазаҕ халҕыныҗ ҡміріндегі ҟлеуметтік маҗызды тарихи оҕиға болатын. Сондыҕтан да 

болар, Ыбырай Алтынсарин бқл ҕуанышын (дқрысы жеҗісін) Н.И.Ильминскийге жазған  хатында: 
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«Осы жылы (яғни 1864 жылы) январьдыҗ сегізі кҙні меніҗ кҡптен кҙткен ісім орнына келіп, мектеп 

ашылды, оған  он тҡрт ҕазаҕ баласы кірді, бҟрі де жаҕсы, есті балалар», – деп айрыҕша маҕтаныш 

сезіммен жазды. 

Қлы ағартушы  туған халҕыныҗ тамаша болашағына сенді.Ыбырай Алтынсарин ер балалармен 

ҕатар ҕазаҕ ҕыздарын да білімге тарту, оларға тҙрлі кҟсіптік мамандыҕ беру жҡніндегі жқмыстарды 

алғаш  қйымдастырушы  болғанын білеміз. Ер балалардыҗ ҡзін оҕытуға ҕырын ҕараған ҕытымыр 

заманда оныҗ ҕыз балаларды оҕыту, оларға арнап мектеп, интернаттар ашу  ҕажеттігі туралы  мҟселе 

кҡтеріп, бқл ойын айтыса-тартыса жҙріп дҟлелдеуі, біртіндеп іске асыруы шын мҟніндегі азаматтыҕ 

ерліктіҗ, гуманизмніҗ ҙлгісі болды.Ыбырай Алтынсаринніҗ айрыҕша атап айтар тарихи еҗбегініҗ бірі 

– оныҗ ҕазаҕ балалар ҟдебиетініҗ негізін ҕалауы. «Ҕазаҕ хрестоматиясына» енген алуан жанрдағы 

шығармалар. Сондыҕтан оныҗ ҟҗгімелерінен балалар ҟдебиетіне  ҕойылатын негізгі талаптардыҗ 

барлығы да атап айтҕанда, туындыныҗ кҡлемініҗ шағындығы мен ҕқрылысыныҗ ҕарапайымдығы, 

тілініҗ таза, тҙсінікті ҟрі шқрайлылығы, тҟрбиелік-танымдыҕ мҟнніҗ жоғарылығы, оҕиғалардыҗ 

балалар қғымы мен жасына сай, кҡркем ҟрі ҕызыҕты баяндалуы, балаларға тҟн мінез, ҟрекет, ой-

ҕиялдыҗ табиғи тҙрде жазылуы. Мқныҗ бҟрі Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕазаҕ мҟдениеті мен 

ҟдебиетініҗ тарихындағы  ҕадірлі орнын кҡрсетеді. 

Ыбырайдыҗ артында ҕалдырған рухани мқрасы аса бай жҟне алуан жанрлы.Кітап алты 

бҡлімнен тқрады. Бірінші бҡлім – «Ҡлеҗдері». Бқған Ыбырай Алтынсаринніҗ кҡпшілікке кеҗінен 

мҟлім ҡлеҗдері мен И.А.Крыловтан аударған ҙш мысалы енді. Екінші бҡлім-«Тҡл ҟҗгімелері» - деп 

аталды да, бқған жазушыныҗ хрестоматия – оҕулыҕҕа  арнап жазған тҡл туындылары 

жинаҕталды.Бқл бҡлімде ағартушыныҗ орыс педагогтарыныҗ оҕулыҕтарынан, орыс жазушыларыныҗ 

балаларға арналған туындылары. Бесінші бҡлім – «Оҕу-ағарту мҟселелері жайында жазбалары» деп 

аталынып, бқған Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕазаҕ даласындағы оҕу-ағарту жайы мен оны ҡркендетуге 

ҕатысты 

Ҕазаҕ сахарасында  мҟдениет пен оҕу-ағартудыҗ туын кҡтеріп, халыҕҕа білім беру, мектеп ашу, 

оҕулыҕ жазу, мқғалім даярлау ісінде ҙлкен ҡнеге кҡрсеткен Ыбырай Алтынсаринніҗ мқралары 

отызыншы жылдарға дейін арнайы зерттелмеген. Ол тек ҕырҕыншы  жылдардан бастап ҕана ҕолға 

алынады. Тарихшылардыҗ ішінен Ыбырай Алтынсаринніҗ ҡмірі, ағартушылыҕ, жазушылыҕ ҕызметі 

мен жазысҕан хаттары туралы архивтік деректерге сҙйене отырып, дқрыс та дҟйекті жаза бастаған 

Бекежан Сҙлейменов еді. 

Ыбырай Алтынсарин мқғалімдердіҗ бала оҕытудағы орнын жоғары бағалап: «Маған жаҕсы 

мқғалім бҟрінен де ҕымбат, ол  – мектептіҗ жҙрегі» – деген сҡзі осы кҙнге дейін ҕқнын жойған жоҕ. 

Ыбырай Алтынсарин  – аҕын, жазушы, балалар ҟдебиетініҗ атасы.Ыбырай бір жағынан аҕын 

болса, екінші жағынан халыҕ ағарту майданында ҕызмет ҕылған. Еҗ бірінші рет ҕазаҕтыҗ ана тілінде 

оҕу ҕқралын жазған жҟне сол ана тілінде ҕазаҕ баласын оҕытҕан еҗ алғашҕы тқҗғыш оҕытушысы 

болған. Ҕазаҕ ҟдебиетін Европа жолына, ҡнер жолына бқрып бастаған еҗ тқҗғыш жаҗашыл, суретші 

аҕын. 

Ыбырайдыҗ шығармаларыныҗ мҟні сол замандағы орыс елініҗ ҡнерге, ҡнеркҟсіптеріне аяҕ 

басуы арҕасында орыс оҕығандарынан шыҕҕан, жаҗашылдардыҗ ҟсерімен жҟне ҕазаҕ даласына 

сауда капиталыныҗ, отаршылдыҕтыҗ мыҕтап шеҗгел салуыныҗ ҟсерімен Ыбырай жастарды оҕуға, 

ҡнерге шаҕырды. Енді одан басҕа жолдыҗ жоҕ екенін біледі. Онан соҗ Ыбырай ҕазаҕ елініҗ білім 

майданында тез ілгерілеуіне ҙлкен бҡгет болатын сол заманда – аҕ білген, араб ҟрпіне ҕарсы болған. 

Сондыҕтан ҕазаҕтыҗ ана тілінде жазған оҕу ҕқралын орыс ҟрпімен жазған. Бқл ретте 

Ыбырайды  орыс миссионерлері пайдаланбаҕ болған, Ыбыраймен жаҕындасҕан, Ыбырай олардан 

ҕашпай, оларды ҡзі пайдаланып жҙрген, сондыҕтан ҕазаҕ ескішілдері оны «шоҕынды» деп шығарған, 

талай ҡсектер таратҕан. 

Осы кҙнде кейбіреулер Ыбырайдыҗ істерімен таныс болғандыҕтан, сол бқрынғы ескішілдердіҗ 

таратҕан ҡсектерініҗ ҕалдыҕ-сарынымен Ыбырайдыҗ заманында ҕазаҕ кҡпшілігіне кҟдірсіз болған 

еді, –  деген сияҕты теріс сҡздерге малданатын тҟрізді. Расында, оҕуға талпына  бастаған ҕазаҕ 

жастарына Ыбырай айрыҕша болған адам. Жас буынға арнап шығарған Ыбырайдыҗ «Кел, балалар, 

оҕылығын» жатҕа білмеген оҕушы болмаған. 

Ыбырайдыҗ ҡмірі мен ісіне кҡз жіберіп, оныҗ жқмыс еткен жағдайын еске алсаҕ, таҗҕалмасҕа 

болмайды. Ол армандары орындалмады. Оҕып  білім алып, ҡз тізгінін ҡз ҕолына алған кҙннен бастап-

аҕ Ыбырай туыстарынан іргесін бҡлек салды.  

«Жаҕсы ҟдетті балалардыҗ бойын сіҗіруде жанды мысалдан артыҕ ҟсерлі кҙш жоҕ»,–деген 

К.Д.Ушинский пікірін жазушы жан-тҟнімен ҕостады. Ыбырай шашҕан тҟлім-тҟрбие қрығы зая 
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кеткен жоҕ. Ыбырай мектебі кейін ҕазаҕ ішінде білім ошағыныҗ жҙздеген жаҗа орындарына негіз 

болды. Ыбырайдыҗ еҗбек, ғылым, ҡнер жолында аҗсаған арманы еҗ сенімді ҕолдаушыларын тауып, 

еҗбек ҙстемдік еткен ҕоғамда мҙлтіксіз жҙзеге асырылады.   

Ыбырай – кҡрнекті аҕын, талантты жазушы. Оныҗ ҕаламынан бойындағы тамаша талабын 

танытҕандай маҗызы зор кҡркем шығармалар туды. Ол ҡзініҗ бар кҙш-ҕуатын халыҕты ағарту, 

жастарды тҟрбиелеу ҕызметіне жқмсады. Ыбырайдыҗ жазушылыҕ ҕызметініҗ тҙпкі ҕазығы да сол 

оҕу-ҡнер, білім мҟселесімен сабаҕтас. 

 Оныҗ аҕындыҕ шабытына дем беріп, жазушылыҕ ҕиялына ҕанат бітіретін зор нысанасы – 

ҕараҗғы ҕазаҕ халҕыныҗ кҡзін ашу, кҡҗілін ояту, оны озыҕ мҟдениетті елдердіҗ ҕатарына ҕосу. 

Сондыҕтан Ыбырайдыҗ ҕоғамдыҕ-педагогикалыҕ, жазушылыҕ ҕызметі ҡзектес, оныҗ ізгі, кҡкейтесті 

ойларыныҗ туындысы. Ыбырай ҕызметініҗ басты саласы–бала оҕыту, қстаздыҕ. Ол тқҗғыш рет 

Еуропа ҙлгісіндегі жаҗа мектеп ашып, жаҗа оҕу ҕқралдарын жасаған адам. Оныҗ ҟҗгімелерініҗ ҡзі 

педагогикалыҕ маҕсатты кҡздеген. Ыбырай–халыҕ ауыз ҟдебиетін алғаш жинаушылардыҗ бірі. 

Мысалы «Тайбурылдыҗ шабысы», «Жанаҕ пен баланыҗ айтысы» сияҕты ауыз ҟдебиетініҗ  ҙлгілерін 

жазып алып, ҡзініҗ «Хрестоматиясына» ҕосҕан. 

Ҕорыта айтҕанда, Ыбырай – ҡзі жасап жатҕан істіҗ маҗызы мен маҕсатына тереҗнен тҙсінген, 

нысанасы айҕын, жаҗашыл адам. Ағарту саласындағы істерініҗ ҕазаҕ ҙшін ҙлкен жаҗалыҕ екенін, 

бқл ретте ҡзі ауыр кезеҗде жасап отырғанын айҕын таниды. Ыбырайдыҗ ҟлеуметтік беті оныҗ кҡркем 

шығармашылығында  айҕын. 

Ыбырай Алтынсарин – нағыз халыҕшыл жазушы, ағартушы аҕын, ҡмір шындығын озыҕ идея 

тқрғысынан таныта білген кемеҗгер суреткер, аса ҕажырлы ҕоғам ҕайраткері, заманыныҗ еҗ маҗызды 

мҟселесін кҡтеріп, жыр тҡккен азамат аҕын, жаҗашыл жазушы, сол жаҗаныҗ тынымсыз жаршысы. Ҡз 

бойындағы ҕуатын халыҕ маҕсаты ҙшін аямай жқмсаған адал жанды азамат. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҖ БІЛІМ ОШАҒЫН  

ҔАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОРНЫ 

 

ЗАМБАЕВА Р.С. 

Ҟлихан Бҡкейханов атындағы орта мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тқрар Рысҕқлов ауданы      

         АКТАЙЛАКОВА Ж. 

Ҟлихан Бҡкейханов атындағы орта мектебініҗ 10 сынып оҕушысы,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тқрар Рысҕқлов ауданы 

Резюме. В данной исследовательской статье говорится о жизни,о труде,окультурно-

просветительских делах великого учителя,педагога,писателя-Ибрая Алтырсарина. А также об его 

вкладе в области педагогики и открытии школ. Цель этой работы показать нелѐгкий путь и 

трудности,с которыми столкнулся Ибрай Алтынсарин во время открытия нескольких школ. Когда я 

работала над статьѐй, использовала дополнительную информацию, прочитала много книг и 

просмотрела множество видео. В итоге, я собрала очень ценную информацию о великом 

просветителе, который зажѐг свечу знаний.  Ведь писатель потратил всю свою жизнь,чтобы мы 

имели возможность учиться. Мы будущее поколение, должны знать об этой великой 

личности!Нашдолг:доказыватькаждыйдень,что его жизнь прожита не зря! 
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Summary. This research article talks about life, work, cultural and educational activities of the great 

teacher, educator, writer - IbraiAltyrsarin. And also about his contribution to the field of pedagogy and about 

opening schools. The goal of this work is a difficult path and the difficulties that IbraiAltynsarin faced during 

the opening of several schools. When I was working on the article, I used additional information, read many 

books and watched many videos. After all, the writer spent his entire life so that the future generation would 

have the opportunity to learn.It is our duty to prove every day that his life was not lived in vain! 

 

Бҙкіл ғқмырын балаларды оҕытуға,мектеп ашуға сарп еткен Ы.Алтынсарин – 1841 жылы ҕазан 

айыныҗ  жиырмасында ҕазіргі Ҕостанай облысы, Затабол ауданында дҙниеге келген, ҕазаҕтыҗ аса 

кҡрнекті ағартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, ҕоғам ҕайраткері.  Азан шаҕырып 

ҕойған аты – Ибрагим. Ҕыпшаҕ тайпасыныҗ Қзын руынан шыҕҕан. Ҟкесі – Алтынсары, анасы – 

Айман. Алтынсары ҡз еҗбегімен тіршілік еткен ҕарапайым шаруа адамы болған. Ал анасы Айман 

арғын руыныҗ ішіндегі Шеген деген бидіҗ ҕызы. 1844 жылы Ыбырайдыҗ ҙш-тҡрт жасында ҟкесі 

Кенесары шапҕыншылығы кезінде ҕаза тауып, бала Ыбырай атасы Балғожа бидіҗ ҕолында 

тҟрбиеленеді. Балғожа би атаҕты ҟрі беделді кісі болған. Ел ішіндегі кҡп билікті ҕолында қстаған ол 

Орынбор ҟкімшілігініҗ алдында да белгілі тқлға еді. Балғожа би немересін кішкентайынан 

адалдыҕҕа,шешендікке баулыған. Ҟрҕашан ҡзімен бірге жиын тойларға ертіп,билік 

айтҕызып,ҕанатын ҕатайтҕан. Ыбырай жасынан зерек, білімҕқмар болып, алғырлыҕ танытып,топты 

жарып, кҡпшілік ҕқрметіне бҡленіп ҡсті. Балғожа би жетістікке жету ҙшіноҕудыҗ  керектігін қғып, 

1846 жылы бесінші наурызда ашылғалы тқрған мектепке немересін кҙні бқрын жаздырып ҕояды. 

Балғожа би Орынбор Шекаралыҕ комиссиясыныҗ председателі генерал-майор М.В.Ладыженскийге 

ҡтініш жазып, тоғыз жасар Ыбырай сол жылы 22 тамыз кҙні орыс -ҕазаҕ мектебіне ҕабылданды. 

     Мектепте оҕып жҙргенінде Ыбырай Шекспир, Гѐте, Байрон,Пушкин,Гоголь, Лермонтов, 

Фирдауси, Низами, Навои жҟне т.б сияҕты ҟлемдік ҟдебиет классиктерініҗ шығармаларын ҡз бетімен 

оҕып зерттеді. Сонда жҙріп, Шекара  комиссиясында  ҕызмет еткен шығыстанушы В.Григорьевпен 

жаҕын араласады. Тіпті, Григорьевтіҗ ҙйіне барып, оныҗ кітапханасын ҕолданды. 1857 жылы жаз 

мезгілінде Ыбырай Орынбордағы мектепті ҙздік тҟмҟмдап шығады. Осыдан кейін екі жыл 

тҡҗірегінде атасы Байғожа бидіҗ хатшысы болып істейді. Кейін Орынбор облыстыҕ басҕарушысына 

кіші тілмаш болып ҕызметке алынады. 

  «Ыбырай ылғи оҕу жқмысымен айналысуды,ҕазаҕ халҕын ағарту жқмысына ат салысуды  

кҡксейтін. Бқл оған баҕыт, рахат сияҕты кҡрінетін» – дейді Ильминский [1, 29 б]. Содан 1860 жылы 

облыстыҕ ҙкімет Ыбырайға Орынбор бекінісінде (Торғайда) ҕазаҕ балаларына арналған бастауыш 

мектеп ашуды тапсырып,оны орыс тілініҗ мқғалімі етіп тағайындады. Біраҕ жергілікті ҙкімет 

Алтынсаринге ҕол қшын соза ҕоймады, сҡйтіп мектеп ашу ісі қзаҕҕа созылды. Ыбырайдыҗ 

армандаған мектебі араға тҡрт жыл салып, 1864 жылы 8 ҕаҗтарда салтанатты тҙрде ашылды. 

Мектепті Алтынсарин тҡрт жыл бойы жинаған аҕшасына ашып, 14 оҕушы ҕабылдады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1864 жылы Торғ ай қ аласында Ыбырай Алтынсарин ашқ ан тұңғ ыш мектеп.Қазіргіуақ ытта 

мұ ражай ретінде сақ талып тұ р.[8,1 сурет] 

 Биыл қлы ағартушы ашҕан мектепке 157 жыл толып отыр. Осынша уаҕыт ҡтсе де ҕазір XXI 

ғасырда бқл мектеп Ыбырайдыҗ кҡзі ретінде саҕталып тқр. Ыбырай ашҕан алғашҕы мектеп ғимараты 

іргетасынан ҕайта кҡтеріліп, бҙгінде мқражайға айналған. Мқнда ағартушыныҗ жеке бқйымдары, 

ғалым ҕолданған ҕоҗыраулар саҕтаулы. Ал ҕазаҕ орта мектебінде ҕазір 540 оҕушы білім алуда. 

Осындай  қлы тқлға балаларды оҕытҕан мектепте ҕазір білім алудыҗ ҡзі бір ғанибет.1864 жылы 16 

наурызда Ыбырай Алтынсарин:«Ҕаҗтардыҗ сегізі кҙні меніҗ кҡптен кҙткен ісім жҙзеге асыпмектеп 

ашылды жҟне оған ҕазаҕтыҗ тамаша да, сҙйкімді де, зерек те 14 қл баласы ҕабылданды.Ҕойды ҕуған 
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аш ҕасҕыр секілді, мен ҕызу тҙрде балаларға білім беруге кірістім. Жҟне осы балалар ҙш  айдыҗ 

ішінде,тіпті орыс жҟне татар тілдерінде оҕып,жазуды ҙйреніп алды. Бір сҡзбен айтҕанда,бқл 

жаҕсылар курс аяҕталғанша,4 жылдан кейін бір нҟрсе ҙйреніп,лайыҕты сҡйлей алатын болады деп 

ҙміттенемін. Сондай-аҕ, кейін олар жемҕор болып шыҕпас ҙшін,бар ынта-жігеріммен тіпті, олардыҗ 

моральдыҕ ҟрекеттеріне де ҟсер етуге тырысамын», – деп Ильминскийге хатында жазған. 

Алтынсаринніҗ мектептегі жқмысы жаҕсы бағаланады. 1864 жылы 22 ҕаҗтарда Торғай ҕаласындағы 

Орынбор мен Самара генерал-губернаторына мектеп мқғалімі Алтынсарин туралы: «Алтынсаринніҗ 

ҙлгі болатын тҟрбиесі мен кҡрнекі ҕамҕорлығыныҗ арҕасында мектеп ҡте жаҕсы жҟне таза… Ҕырғыз 

оҕушыларыныҗ аз уаҕыттағы жетістігі, ҕысҕа мерзімде жаҕсы ҙміт беріп, осындай керемет Торғай 

мекемесініҗ жемісін жегізетіні жҟне ҡздерін аҕтайтынына сенімдіміз деген [2, 18б.].  

1879 жылы Алтынсарин Торғай облысы бойынша орыс-ҕазаҕ училищелерініҗ инспекторы болып 

тағайындалды. Бқл оныҗ ҕолын қзартты. Торғай, Жітіҕара, Обаған, Ҕарабалыҕ, Ҟулиекҡл 

болыстарында жҟне Ҕостанай ҕаласында тағы он бес мектеп салынды. 1882 жылы Ыбырай 

Алтынсарин барлыҕ мектепке ҟн-кҙй сабаҕтарын енгізді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Торғ айдағ ы қ олӛ нер училищесі[8,2 сурет] 

Жергілікті, ауҕатты ел азаматтарынан аҕша жинап,кітапхана ашты. Алтынсаринніҗ ҕаламынан 

білім беру ісіне арналған кҡптеген туындылар туды. Олардыҗ бірі 1869 жылы жарыҕ кҡрген екі 

«Ҕырғыз хрестоматиясы» мен «Ҕырғыздарды орыс тіліне ҙйретудегі алғашҕы басшылыҕ» атты оҕу 

ҕқралы.1869 жылы уезд бастығыныҗ аға жҟрдемшісі болып тағайындалды . Осындағы екі жыл 

жқмыс барысында Ыбырай кҡп тҟжірибе жинап, кҡрші ауылдарға ҕызмет бабымен жиі барып тқрған. 

1871 жылы  аралығында Торғай уезініҗ судьясы болып жқмыс атҕарды. Ҡз халҕыныҗ аса ҕажетті 

мҙдделері неде екенін жаҕсы білді. Болыс басҕарушылары мен ауыл старшындарыныҗ сайлауына 

ҕатысып жҙрді. Ол сайлау кезінде дауысты сатып алудыҗ, параҕорлыҕ пен ҕиянат жасаушылыҕтыҗ 

орын алуына жол бермеуге тырысты. 1874 жылы орыс географиялыҕ ҕоғамына мҙше болып 

сайланды. Бқл Ыбырайдыҗ беделін кҡтеріп, ел арасында ыҕпалын кҙшейтті. 

1875-76 жылдарды Орынбор, Ҕазан, Петербург ҕалаларына сапар шегіп,ол жаҕтан оҕушыларға 

ҕажет ҟдістемелік жҟне т.б кітаптар ҟкеліп, ағартушылыҕ ісіне ҕызу кіріседі. Ҟсіресе, елдіҗ кҡшпелі 

ҡмір салтын ескеріп, Ресейдіҗ халыҕ ағарту жҙйесіне жаҗа ҙлгілі білім беруді қсыныс етті. 

 

 
1884 – жылы Ыбырай Алтынсарин құ рғ ан Қостанай екі сыныптық  орыс-қ азақ  училищесі [ 8,3 

сурет] 

1879 жылы 1ҕыркҙйекте Торғай облысындағы мектептердіҗ инспекторы болып тағайындалды. 

Инспекторы жқмысына кҡріскенше соҗ, оҕу- ағарту ісіне кҡбірек кҡҗіл бҡлді. 

Сонымен ҕатар Ы.Алтынсарин ҕазаҕ ҕыздарын оҕытуға да кҡп кҙш салды. 1887 жылы 15 

ҕарашада Ырғыз ҕыздар училищесініҗ негізін ҕалайды. 1888 жылы ҕыздарға арналған 12 орындыҕ 

мектеп интернат ашады. Ол ҙшін Ыбырай Алтынсарин Орынбор ҟскери губернаторына 12 ҕыркҙйек 

кҙні рапорт жазады. Кейін 6 ҕаҗтарда Алтынсарин Ырғыз ҕыздар училищесініҗ жанынан ҕазаҕ 

ҕыздарына арналған он орындыҕ интернат ашуға рқҕсат сқрады. Соған сҟйкес ҕазан айыныҗ 28 

жқлдызында ҕазаҕ ҕыздарына арналған12 орындыҕ интернат ашылды. Ҕаҗтар айыныҗ бірінші 
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жқлдызында Торғайда ҕыздар мектебін ашуға рқҕсат сқрады. Біраҕ,рқҕсат Ыбырай дҙние салғаннан 

кейін,1890 жылы берілді. Интернаты бар ҕыздар мектебі Торғайда 1891 жылы, Ҕостанайда 1893 

жылы, Ҕарабқтаҕта 1895 жылы,Аҕтҡбеде 1896 жылы ашылды. Орысша-ҕазаҕша бес ҕыздар 

мектебіндегі оҕушылар саны 1896 жылы екі жҙз он бірге  жетті, олардыҗ жҙз ҕырыҕ бірі орыс, 

жетпісі ҕазаҕ ҕыздары [3, 46б.]. Ҕазаҕ ҕыздарына білім беру ісі де Ыбырайдыҗ атымен тікелей 

байланысты. Ол патша ҙкіметі тарапынан кедергілерге тап болады... В.В.Катаринскийге жазған 

хатынан былай деп хабарлайды. «Ҕазаҕ ҕыздарына арнап ашылмаҕ мектептіҗ табысты боларына 

губернатордыҗ кҙдігі бар… ал мқндай маҗызды істі бастамаса,ешҕашанда ештеҗе де болмайды ғой. 

Бқл істіҗ Ырғызда оҗға басатындығынамен ҕазірдіҗ ҡзінде кҟміл сенемін» [6,qasym.buketov.edu.kz] 

«Аса ҕадірлі Василий Владимирович! Осы хатыммен бірге доверенность жіберіп отырмын. Я, 

қмытып бара жатыр екенмін ғой. Ырғызда ҕыздар мектебін ашу ҙшін  тамыздыҗ аяғында сонда 

боламын. Оныҗ ҙстіне,Бҡрте болысында болыстыҕ мектептіҗ ашылуын тездету ҙшін Елек уезінде 

болуым керек. Бқл мектепті ашуға рқҕсат алынды. Бқл мҟселелер осында губернатор келгеннен кейін 

ҟбден аныҕталмаҕ. Ҕостанайға келуіҗізді ҕатты тілек етемін», Ҕостанай 28 мамыр 1887 жыл 

В.Владимировичке жазған хатынан ҙзінді [7,https://adebiportal.kz]. Ы.Алтынсарин ҡзі ашҕан 

мектептерде ана тілініҗ таза оҕытылуына кҡҗіл бҡліп,тілашар ретінде халыҕтыҗ ауыз ҟдебиетін 

пайдаланып, ҡзі де қрпаҕ тҟрбиесіне арналған ҟдеби шығармалар жазды. Ыбырай Алтынсарин 

ҕазаҕтыҗ ағартушылыҕ тарихында жҟне қлттыҕ мектебініҗ ҕалыптасуында тереҗ із ҕалдырды. Ол ҡз 

бойындағы ҕуатын халыҕ маҕсаты ҙшін аямай жқмсаған адал жан. Осындай елім деп еҗіреген 

азаматтарымыздыҗ арҕасында ел болып ҕалыптастыҕ. Олардыҗ бқл ерлігі ешҕашан қмыт болмауы 

тиіс! «Мен ҙшін жаҕсы мқғалім бҟрінен де артыҕ,ҡйткені мқғалім мектептіҗ жҙрегі,»-деп ерекше ой 

салған алғашҕы ағартушы Ыбырай Алтынсариніҗ сҡзімен ғылыми-практикалыҕ жқмысымды 

аяҕтадым. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҔУШЫЛАРЫНЫҖ ОЙЛАУ ПРОЦЕСІ 

БЕРКЕН Ж.Ҕ. 

Бауыржан Момышқлы атындағы №45 ҕазаҕ классикалыҕ гимназиясыныҗ  

бастауыш сынып пҟнініҗ мқғалімі, Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

       ПЕРТАЕВА Г.Ҕ.  
№1 балалар Ҡнер мектебініҗ  мқғалімі, Ҕазаҕстан Республикасы, Жуалы ауданы. 

 

Резюме.  В статье рассматривается влияние обучения на развитие привычных процессов 

младших школьников. Особенности мыслительного процесса всесторонне проанализированы на 

основе исследований ученых. 

Summary. The article examines the influence of learning on the development of habitual processes of 

younger schoolchildren. The features of the thought process are comprehensively analyzed on the basis of 

research by scientists. 

 

Ҕазіргі кезде білім беру саласындағы ҟлемдік білім кеҗістігіне қмтылуға байланысты 

жасалынып жатҕан талпыныстар мектеп оҕушыларыныҗ ойлау белсенділігін дамытып, білім мен 

біліктерін ҡмірдіҗ жаҗа жағдайына пайдалана білуге ҙйрету ҕажеттілігін туғызады.Адамныҗ барлыҕ 

нағыз адамдыҕ ҕасиеттері ҡз ҡміріне тҟлім-тҟрбие нҟтижесінде ҕалыптасады. 

https://adebiportal.kz/
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Бастауыш сынып оҕушыларыныҗ таным процестері дамуына оҕытудыҗ тигізетін ҟсері ҡте 

ҙлкен. Дамыта оҕыту проблемалары ХҘІІІ ғасырдан бері зерттелуде. Швейцар ғалымы 

И.Г.Песталоцци оҕу барысында балалардыҗ ҕабылдау жҟне еске саҕтау ҕабілетін дамыту 

проблемасын зерттеуді бастаған. Бқл идеяны К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский жалғастырған. 

Д.Б.Занков дамыта оҕытуға ҕазіргі технологияларды ҕолданып, жалпы аҕыл-ойды дамыту жолдарын 

аныҕтаған. Ҕазіргі бастауыш мектеп бағдарламасы, барлыҕ таным процестерді жедел дамыту 

жолдарын ескере отырып жасалған оҕулыҕтар мазмқны ойлауды дамытуға ҙлкен ҙлесін ҕосады. 

Дегенмен, осы проблеманы шешу ҙшін ҟр мқғалім ойлау ҕабілетініҗ ерекшеліктерін, оны дамыту 

жолдарын толыҕ тҙсінуі ҕажет. 

Бастауыш сыныптарда оҕыту барысында балалардыҗ таным процестерін дамытуға, олардыҗ тіл 

байлығын жҟне ҡз ойын сҡйлеу арҕылы басҕаларға жеткізу тҟсілдерін ҕолдаудыҗ ойлау процесін 

дамытуға ҕосатын ҙлесі ҡте ҙлкен. Ҕ. Жарыҕбаев, С. Ҕалиев осы тҟсілдер ретінде халыҕ 

педагогикасы элементтерін ҕолдануды қсынады.  

Адамныҗ ойы ҟрҕашан да сҡз арҕылы білдіріледі. Біреу екінші біреуге пікірін білдіргенде, ҡзін 

естісін деп дауыстап сҡйлейді. Ой толыҕ сҡз кҙйінде білдірілгенде ғана айҕындалып, дҟйектеліп, 

дҟлелдене тҙседі. Ойлау мен сҡйлеуді бірдей деп, бқлардыҗ арасына теҗдік белгісін ҕою дқрыс емес. 

Ой сыртҕы дҙниені бейнелеудіҗ еҗ жоғарғы формасы болса, ал сҡз ойды басҕа адамдарға жеткізетін 

ҕқрал болып табылады. 

Бала тілі шыҕпай тқрған кезде де ойлай алады. Нҟресте айналасындағы дҙниені 1-сигнал 

жҙйесініҗ ҕызметі арҕылы танып біледі. Ойлаудыҗ бқл тҙрі оныҗ танымын онша кеҗіте алмайды. 

Баланыҗ тілі шығып, сҡз арҕылы ҙлкендермен ҕарым-ҕатынасҕа тҙскенде ғана оныҗ ойлау шеҗбері 

кеҗейетін болады. 

Ойлау адамныҗ сыртҕы дҙниемен ҕарым-ҕатынас жасау процесінде туындап отырады. Адам 

ойлауыныҗ мазмқнын билейтін – объектив шындыҕ. Адамға маҕсат ҕойып, оған жетуге 

қмтылдыратын – оныҗ ҕажеттіліктері. 

Ойлау - ҡзіндік ішкі ҕарама-ҕайшылыҕтарға толы процесс. Бқл ҕайшылыҕтар ойлау дамуыныҗ 

жҟне асуыныҗ ҕозғаушы кҙштері болып табылады, яғни ойлау осы ҕарама-ҕайшылыҕтарды, басҕаша 

айтҕанда, проблемалыҕ жағдаяттарды шешу барысында ҡрбиді [1, 85 б.]. 

Бастауыш сынып оҕушыларыныҗ ойлау процесі эмоционалды-образдылыҕтан абстрактылы-

логикалыҕҕа ҕарай дамиды. Осыған байланысты осы жас кезеҗіндегі балаларды оҕыту мен 

тҟрбиелеуде олардыҗ ойлауын жаҗа сапаға, яғни себеп-селдарлыҕ байланыстарды тҙсіну дҟрежесіне 

дейін жеткізу маҗызды міндет болып табылады. Ж.Пиаже [2], содан кейін Дж.Брунер [3] ҡз 

зерттеулерінде баланыҗ аҕыл-ой дамуын кезеҗдерге бҡліп ҕарастырған. Олар балалардыҗ тҙрлі 

ҟрекеттер мен операцияларды меҗгеруін аҕыл-ой дамуыныҗ негізгі кҡрсеткіштері деп есептеді.  

Ж.Пиаже осы стадияны екі кезеҗ бойынша ҕарастырады: 1) сенсомоторлы (0-2 жас) кезеҗде 

баланыҗ ҟрекеті қғым тҙсініктер ретінде ішкі жан-дҙниесіне аударылмаған. 2) операционалды ой (2-7 

жас) кезеҗінде тіл, символдыҕ ойындар, ым-ишаралар сияҕты символдыҕ функциялар дами бастайды. 

Соныҗ негізінде ойдыҗ ҟрекетке ҕарай интериозациялану мҙмкіндіктері туындайды. Сондай-аҕ бқл 

кезеҗ балаларда ҕайтымды операциялардыҗ, заттардыҗ саны мен шамаларын саҕтау принциптерініҗ 

болмауымен сипатталады. Сондай-аҕ балада ҡзін ҡзге адамныҗ орнына ҕоя алмайтындығында 

байҕалатын қғым-тҙсінігіндегі эгоцентризм тҟн болады. Ҡйткені бала ҡзін ҕоршаған адамдарға ҡзініҗ 

пайымдауларын, сол пайымдау негізінде пайда болатын ҕарама-ҕайшылыҕтарды тҙсіндіріп бере 

алмайды. Бқл жайт балалардыҗ танымдыҕ іс-ҟрекеттерінде де тепе-теҗдік ҟлі де пайда 

болмағандыҕтан, оныҗ танымдыҕ тіршілігі эффективті тіршілік ету сияҕты қшҕалаҕтыҕ, 

тқраҕсыздыҕ сипатта болады.  

Екінші саты (наҕты операциялар сатысы) баланыҗ алғашҕы мектепке барғаннан бозбалалыҕ 

жасҕа келгенге дейінгі кезеҗді ҕамтиды. (6-7-10-11 жас) Егер бала І сатыда негізінен заттарды 

ҕолданып ҟрекет жасаса, бқл сатыда ол сол заттармен ҕатар, заттардыҗ символдары мен олардыҗ 

арасындағы ҕатынастарға назар аударып, наҕты операциялар орындауға кҡшеді. Операция 

ҕарапайым ҟрекеттен ҡзгеше болады немесе маҕсатты бағытталған екі белгі бойынша ерекшеленеді: 

1) ол интериоризацияланған, яғни бала енді ҕандай да бір мҟселені сынап кҡру немесе ҕателесу 

ҟдістері арҕылы шешпей, алдымен ойланып-толғанып ҟрекет етеді; 2) ҕайтымды, яғни операцияныҗ 

ҟрекеттері ҕандай да бір кері операцияны ҕолдану нҟтижесінде  жоҕҕа келтіруі мҙмкін. 

Бқл сатыда бала санасында операцияныҗ орындалу объектісі мен ҕқралы ретінде ҕызмет ететін 

ішкі ҕқрылымдары дами бастайды. Бқл ҕқрылымдар символдардыҗ интериоризацияланған жҙйесін 

ҕқрайды, олар арҕылы бала ҟлемді ҕабылдай бастайды. Бала ҕандай да бір қғымды меҗгеруі ҙшін, 

сол қғымдарды осы ішкі ҕқрылымдардыҗ мҟніне аудару ҕажет. 
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Бқл сатыда бала кҙнделікті ҡмірде кездесетін заттарды рет-ретімен ҕабылдай алады, алайда 

бқған дейінгі жинаҕтаған тҟжірибесі жоҕ болғандыҕтан ол заттарды тікелей ҕабылдауға 

мҙмкіндіктері жетіспейді. Сондыҕтан олардыҗ меҗгерген операциялары наҕты операция деп 

саналады.   

10-12 жаста бала соҗғы  ІІІ сатыға (формальды операциялар) ҡтеді, шамамен 14-15 жасҕа ҕарсы 

оларда ересек адам логикасы ҕалыптаса бастайды. 

Бқл сатыда баланыҗ аҕыл-ой ҟрекеті гипотетикалыҕ пайымдауларға сҙйеніп, іс жҙргізу 

ҕабілетіне негізделген жҟне оныҗ тҟжірибесімен шектелмеген. Бала ойша мҙмкін оҕиғаларды кҡз 

алдына келтіре алады жҟне одан ары эксперимент немесе баҕылау жолдары арҕылы тексерілетін 

потенциалды ҕатынастар туралы ҕорытынды жасай алады. Бқл сатыда бала бқған дейінгі сатыда 

мҟселені шешкенде басшылыҕҕа алған, біраҕ формальды деҗгейде жҙйелеп баяндай бере алмаған 

наҕты идеяларды формальды кҡрсету ҕабілетін иемденеді [2, 49-51бб.]. 

Біз ілгеріде Ж.Пиаженіҗ 7-11 жастағыларға тек ҕарапайым, яғни наҕты ой операциясы 

кездеседі дейтінін ескерттік [2].  Мҟдени-тарихи теорияны жаҕтаушылардыҗ (Л.С.Выготскийдіҗ 

жҟне т.б.) пікірі бойынша оҕымай келген бала оҕуға кірген соҗ ойы мен интеллектісі ҙлкен 

ҡзгерістерге қшырайды: бала ҕарапайым, яғни натуралдыҕ ойдан мҟдени, яғни қғым арҕылы 

ойлануға кҡшеді. Соҗғы пікір ҕазірге дейін ҙстем алып келсе де ҟлі де жете тексерілмеген. Наҕты ой 

наҕты бейнелерге негіздеп ойлану, кҡбінесе елестету не керекті заттардыҗ бейнесіне сҙйеніп 

операция жасау арҕылы тҙйінделеді. Бқндай тҙйіндеу талдау мен топтаудан, салыстырудан, 

абстракциялау мен наҕтылаудан ҕқралады. 

Ой операцияларыныҗ осы тҙрлері бастауыш сынып оҕушыларыныҗ оҕу ҟрекеттерінде ҟр тҙрлі 

тереҗдікте кездеседі. Бірінші сынып оҕушылары наҕты затҕа, не солардыҗ кҡшірмесіне (ҙлгісіне, 

суретіне, т.б.) сҙйене отырып, тапсырманы орындайды. Сол затты не оныҗ кҡшірмесін кҡз алдынан 

алып тастаса, тапсырманы орындау ҕиынға тҙседі. 2-3 сыныптағылар бірте-бірте заттыҗ жеке 

ҕасиеттерін, ҟсіресе негізгі белгілерін есінде ҕалдырып, соларды мҙмкіндігінше топтастыра алуға 

ҙйренеді. Осыныҗ ҡзі сол заттыҗ не оныҗ кҡшірмесі жоҕ кезінде ҕарабайыр тапсырмаларды 

орындауға мҙмкіндік береді. 

Ойлау қғымына ҟр тҙрлі ойлау операциялары кіреді. Олар: салыстыру, талдау жҟне жинаҕтау, 

жалпылау жҟне наҕтылау. Ойлау – аҕиҕат дҙниеніҗ мида жанама тҙрде қғымдар арҕылы барлыҕ 

ҕасиет, байланыс ҕатынастарымен бейнеленуі. Ойлау адамныҗ сезім мҙшелері арҕылы алынған 

мҟліметтерді ҡҗдей отырып, адамныҗ сезім дҙниесінен тыс ҕқбылыстарды танып-білуіне мҙмкіндік 

жасайды. Ойлау операциялары ойлау формалары мен деҗгейлері арҕылы ҡзара ҟрекеттесіп, аҕыл-ой 

дамуыныҗ  сапасына ҟсер етеді. Сонымен ҕатар салыстыру, жалпылау, наҕтылау, бейнелеу 

қғымдарына ҟсер етеді, сҡйтіп ойлау формасын аныҕтап, ойлаудыҗ бейнелеу деҗгейін наҕтылай 

тҙседі. Ҡз кезеҗінде талдау мен синтез де талҕылау жҟне ҕорытындылаумен ҡзара ҟрекеттестікте 

болады. Бқдан ойлаудыҗ не тҟжірибелік, не бейнелеу, не теориялыҕ деҗгейі туындайды, ал бқл 

ҡлшемдер аҕылдыҗ сапасын, оныҗ  дербестік, сыншылдыҕ, шығармашылыҕ сипатын айҕындайды. 

А.В.Брушлинскийдіҗ пікірінше, «ойлау» қғымы тҡмендегідей сипатталады: «ойлау» еҗ 

болмағанда еҗ аз дҟрежеде жаҗа нҟрсені танып-білумен аныҕталады, ол ҟрҕашан продуктивті 

шығармашыл, дербес болады» [4, 19-44бб.]. Репродуктивті ойлау деп ҟдетте адамға ҡзіне жаҕсы 

таныс типтегі жҟне ҕқрылымдағы мҟселелерді оҗай шешуге кҡмектесетін ойлауды 

айтамызА.В.Брушлинскийдіҗ «ойлау» қғымын: «еҗ аз дегенде мҟні бар жаҗаны аныҕтау (сол 

индивидтер ҙшін жаҗа болып саналатын) жҟне ол белгілі бір мҡлшерде ҡнімді, шығармашылыҕты, 

дербес болады», - деп тҙсіндіреді [4, 19-44бб.]. 

А.В.Брушлинский репродуктивті ойлауды адамныҗ ҡзіне бқрыннан жаҕсы таныс типтегі 

тапсырмаларды жеҗіл шеше алуымен сипаттайды.  

Мысалы, бастауыш сынып оҕушылары шынайы нҟрселердіҗ, жануарлардыҗ, адамныҗ суретін 

салуда кеҗістікте объектілердіҗ жарыҕ ранктеріне байланысты ҡзгеру заҗдылыҕтарын жаҕсы 

меҗгергеннен кейін, таҕырыптыҕ суреттіҗ мҟнін тҙсініп, дқрыс сала бастайды. Бқл пікірді 

ҕолдаушылардыҗ ойынша, адамдар нені болса да репродуктивті ойлаудыҗ ҟсерінен емес, керісінше, 

продуктивті шығармашылыҕты ойлаудыҗ нҟтижесінде танып-біледі. Біздіҗ ойымызша, 

репродуктивті ойлау дегеніміз жай ғана естіҗ ҡзі  (ҡздік ойлау). «Продуктивті шығармашылыҕ ойлау» 

терминдеріне келсек, бқл жағдайда ойлау шын мҟнінде ҟрҕашан шығармашылыҕты сондай болып 

табылады.  

Ҕазаҕ халыҕ педагогикасы арҕылы бастауыш сынып оҕушыларыныҗ аҕыл-ойын дамыту 

мҟселесі ҡте кҙрделі болғандыҕтан, біздіҗ жқмысымызда бқл мҟселе толыҕ шешімін тапты деуге 

болмайды. Алдағы уаҕытта ҕазаҕ арифметикалыҕ есептерін бастауыш сынып оҕушылары аҕыл-
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ойыныҗ негізгі сапа-ҕасиеттерін дамытуда жҟне  ҕазаҕ арифметикалыҕ есептерін бастауыш сынып 

оҕушыларыныҗ аҕыл-ой іс-ҟрекеттерініҗ тҟсілдерін меҗгертуде пайдалану, ҕазаҕ арифметикалыҕ 

есептері арҕылы бастауыш сынып оҕушыларыныҗ интеллектуалдыҕ дағды, іскерліктерін 

ҕалыптастыру жҟне т.б. мҟселелер жеке зерттеуді талап етеді.  
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Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ оҕытушысы, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. Ребенок должен дорожит своей страной, своей землей, ставит статус родного народа 

выше личных предпочтений. А эти качества усваиваются ребенком только через духовно-

нравственное воспитание.  

Summary. A child should cherish his country, his land, puts the status of his native people above 

personal preferences. And these qualities are acquired by the child only through spiritual and moral 

education. 

 

Ҕазіргі заманғы Ҕазаҕстан жағдайында Отанға деген махаббат қлттыҕ жҟне ҕқҕыҕтыҕ сана-

сезім, азаматтыҕ ҡнеге мен табиғи тҙйсіктерді: ҡз отбасы, елі, халҕы ауданы, ауласы, спорттыҕ 

клубы, ҕаласын ҕолдауыныҗ – бастауы болып саналатын патриотизм ҙлкен орын алады. Осылайша, 

патриотизм негізінде халыҕ рухында, қлттыҕ тҙсінікте, шығармашылыҕҕа қмтылуда, белсендік 

ҟлеуметтік салада тамыр алып жатҕан – саналы талпыныс пен импульс жатыр. Патриотизм туған 

табиғат пен ҡзініҗ топырағы арасындағы ҕатынас болып табылады, ол ҟлеуметтік мҟдениет 

тқтастығы мен тқлғалар ҡмір сҙретін рухани адамгершілік  ортаны кҡрсетеді. 

Халҕымыз «Жас шыбыҕ ҡсу ҙшін оған кҡшет кезінде кҡмектесуге болады, ал ҙлкен ағаш 

болғанда оны тҙзете алмайсыҗ» деп бекер айтпаған. Сондыҕтан баланыҗ бойына жастайынан 

мейірімділік, ҕайырымдылыҕ, яғни адамгершілік  ҕқнды ҕасиеттерді сіҗіріп, ҡз-ҡзіне сенімділікті 

тҟрбиелеуде отбасы мен педагогтар, ҕоғам ҙлкен орын алады. Рухани- адамгершілік тҟрбие - екі 

жаҕты процесс. 

Бір жағынан ол ҙлкендердіҗ, ата-аналардыҗ, педагогтардыҗ балаларға белсенді ыҕпалын, 

екінші жағынан тҟрбиеленушілердіҗ яғни бҙлдіршіндердіҗ белсенділігін ҕамтитын ҕылыҕтарынан, 

сезімдері мен ҕарым - ҕатынастарынан кҡрінеді. Сондыҕтан белгілі бір мазмқнды іске асырады, 

Отансҙйгіштік, адамгершілік  ыҕпалдыҗ ҟр - тҙрлі ҟдістерін пайдалана отырып, педагог істелген 

жқмыстардыҗ нҟтижелерін, тҟрбиелеушілерініҗ жетістіктеріне зер салып отыруы ҕажет. 

Мектепке дейінгі жаста балаларды адамгершілік ке тҟрбиелеудіҗ негізгі міндетгері мына 

жайттармен байланысады: ізгілік бастамасымен тҟрбиелеу, балалар мен ҙлкендер арасындағы саналы 

ҕарым - ҕатынасы (тқрмыстыҕ ҕарапайым ережелерін орындау) кеҗпейілдік, ҕайырымдылыҕ, жаҕын 

адамдарға ҕамҕорлыҕпен ҕарау, ортада ҡзін дқрыс қстау жҟне ҕоршаған ортаға деген махаббат. 

https://melimde.com/aza-hali-pedagogikasi-negizinde-oushilardi-ebekke-terbieleu.html
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Тҟрбиеніҗ негізгі маҕсаты – дені сау, қлттыҕ сана сезімі оянған, рухани ойлау дҟрежесі биік, 

мҟдениетті, парасатты, ар - ожданы мол, еҗбекҕор, іскер, бойында басҕа да игі ҕасиеттер 

ҕалыптасҕан қрпаҕ тҟрбиелеу жҟне ҕалыптасып келе жатҕан индивидтіҗ санасын ҕалыптастыру. 

Рухани адамгершілік  тҟрбие – бқл ҙрыс дағдылар мен ҡзін-ҡзі қстау дағдыларыныҗ 

нормалары, қйымдағы ҕарым-ҕатынас мҟдениетініҗ тқраҕтылығын ҕалыптастырады. Жеке адамныҗ 

адамгершілік санасыныҗ дҟрежесі оныҗ мінез-ҕқлҕымен іс - ҟрекетін аныҕтайды. 

Баланы жаҕсы адамгершілік  ҕасиеттерге, мҟдениетке тҟрбиелеуде тҟрбиелі адаммен жолдас 

болудыҗ ҟсері кҙшті екенін халҕымыз ежелден бағалай білген. «Жаҕсымен жолдас болсаҗ - жетерсіҗ 

мҙратҕа, жаманменен жолдас болсаҗ, ҕаларсыҗ қятҕа», «Жаман дос, жолдасын ҕалдырар жауға» - 

деген маҕалдардан кҡруге болады. Адамзаттыҕ ҕқндылыҕтар бала бойына іс - ҟрекет, тҙрлі ойындар 

арҕылы беріледі. Сол маҕсатта балабаҕшада балалармен «Болады - болмайды» ойын - 

тренингінҕолдануға болады: 

Мейірімді болуға..... (болады), 

Кешірімді болуға..... (болады), 

Маҕтаншаҕ болуға..... (болмайды), 

Шыншыл болуға..... (болады), 

Жаман болуға..... (болмайды)  [1] 

Кҡрнекті педагог В.Сухомлинский «Егер балаға ҕуаныш пен баҕыт бере білсек, ол бала солай 

бола алады», – дейді. Демек балаға жан-жаҕты тереҗ білім беріп ҕана ҕоймай, оныҗ жҙрегіне 

адамгершілік тіҗ Отансҙйгіштік асыл ҕасиеттерін ҙздіксіз қялата білсек, ертеҗгі азамат жеке 

тқлғаныҗ ҡзіндік кҡзҕарасыныҗ ҕалыптасуына, айналасымен санасуына ыҕпал етері сҡзсіз. 

Ҕазаҕстан Республикамыздыҗ басҕа да рухани-адамгершілік  тҟрбие бере алатын ҡнер болсын, 

шығармалар болсын оҕу процесіне ҕосып, ҕолданысҕа еҗгізу ҕажет. Отан туралы ҟн орындап, маҕал - 

мҟтелдер, таҕпаҕтар айтылуы, қлттыҕ ойындар ойнатылуын ҕадағалау. Ҕолҡнерден «Оюлар сыры» 

таҕырыбында оҕу іс - ҟрекетінқйымдастыруды қсынса артыҕ болмас. Баланыҗ туған елі Ҕазаҕстанға, 

табиғатына деген сҙйіспеншілігін арттырып, елініҗ байлығы, халҕыныҗ тқрмыс - тіршілігі, қлттыҕ 

бқйымдар, ҕазаҕтыҗ ою - ҡрнек тҙрлерімен таныстыру.Қлттыҕ наҕыштағы киім мен бқйымдар 

кҡрсетілімі, ою - ҡрнек, маҕал - мҟтел, таҕпаҕтар, ҟҗгімелеу арҕылы баланыҗ Отансҙйгіштік рухани - 

адамгершілік  ҕасиеттері кеҗейе тҙсті. 

Тҟрбие берудіҗ негізгі мҟйегі - мейірім мен сҙйіспеншілікте. Бала кімнен мейірім кҡрсе, сол 

адамды ерекше жаҕсы кҡреді. Ендеше, сҙйіспеншілік - бала тҟрбиесіндегінегізгіҕағида болмаҕ. 

Адамныҗ адамгершілігі – оныҗ жоғары ҕасиеті. Оныҗнегізгібелгілерініҗбірі -ҡзіҙшінғанаемес, 

ел, ҕоғамҙшін ҡмір сҙру, адамдыҕ ар-намысты ардаҕтау, ҟруаҕыттажаҕсылыҕжасауғадайын болу 

жҟне соған қмтылу. Арлы -ардаҕты адам адамгершілік тіҗ асыл ҕасиеттері: Отансҙйгіштік, мейірімді, 

адал, еҗбекҕор, аҕылды, ҟділ, парасатты ҕасиеттердіҗ жас қрпаҕтарымыздыҗ бойынан табылуына 

ыҕпал ету педагогтыҗ парызы. 

Жаҕсы мінез бен аҕыл кҙші біріксе – бқлар адамгершілік  ҕасиеттер (Ыбырай 

Алтынсарин). Адамгершілік-рухани тҟрбие. Адамгершілік  - адам бойындағы еҗ асыл ҕасиет жҟне 

адамзат баласыныҗ еҗ жоғарғы маҕсатына бағытталады. Бқл ҕасиет адамды мейірімділікке, Отанын, 

елін, отбасын сҙюге, ҕқрметтеуге ҙйретеді. Erep адамда адамгершілік  ҕасиет болмаса, ол адам ҡз - 

ҡзін сыйламайды жҟне сҟйкесінше отанға деген ҕқрметі болмайды. Рухани - адамгершілік  тҟрбие - 

ҡзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке тқлғаныҗ ҟдеп қстанымын, оныҗ ҕоғам ҡмірініҗ 

нормалары мен дҟстҙрлерімен келістірілетін моральдік ҕасиеттерін жҟне бағдарларын 

ҕалыптастыруды болжайды. Жас балаларды рухани - адамгершілік ке тҟрбиелеу, болашағына жол 

сілтеу - бҙгінге ҕажетті, кезек кҙттірмес мҟселе. Ҟсірсе, мектеп жасына дейінгі балаларды 

адамгершілік ке тҟрбиелеудіҗ мазмқны мен жҙргізілетін жқмыстар осы жастағы балалардыҗ 

ерекшеліктеріне сай келуі тиіс. Негізгі міндет - балалардыҗ жаҕсы ҟдет пен мінез - ҕқлыҕын 

ҕалыптастыру. Баланыҗ сезіміне ҟсер ету арҕылы ішкі жан дҙниесін ояту нҟтижесінде оныҗ рухани - 

адамгершілік  ҕасиеттері ҕалыптасады [2] 

Халҕымыз «баланы ойын ҡсіреді»деген сҡзі тегін айтылмаса керек. Бала ойнап жҙріп, 

ойланады, жҙйкесі тынығады, ойы сергеді, денесі шымырланады. Ҡздерініҗ ҕқрбы - ҕқрдастарымен 

жаҕсы араласуды ҙйренеді. Сан алуан ойындар баланыҗ дене тҟрбиесін дамытып, жас ҡсіп келе 

жатҕа ҡскелеҗ қрпаҕтыҗ бойына адамгершілік, сҙйіспеншілік, кішіге кҡмек, ҙлкенге ізет кҡрсете 

білуге, ҕиыншылыҕтан ҕорыҕпауға, маҕсатҕа жетуде тҡзімділікті қлғайтуға тҟрбиелеуде ерекше мҟні 

бар. Еҗ бастысы, ойынныҗ баланы жан - жаҕты, тез ойланып шешім ҕабылдауға, ойынды шыншыл 

ойнауға, кешірімді болуға, жанашырлыҕҕа тҟрбиелейтіні аныҕ. 
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Адамгершілік  таҕырыбы - мҟҗгілік. Жас қрпаҕтыҗ бойына адамгершілік ҕасиеттерді сіҗіру - 

ата - ана мен қстаздардыҗ басты міндеті болып саналады. 

Отанды сҙюге, басҕа қлт ҡкілдерін ҕқрметтеуге тҟрбиелеудіҗ ерекше маҗызы бар. Мектепке 

дейінгі балалардыҗ ерекшелігі еліктеу, кҡргенін ҕайталау ҕабілеттілігініҗ айҕын кҡрінуі болып 

табылады. Тҟрбиеші балаларда ҙлкендерге ҕқрмет кҡрсетуді, ҡз ҕатарларымен дқрыс ҕарым-ҕатынас 

жасауды, заттарға қҕыпты ҕарауды білдіретін сан алуан мінез-ҕқлыҕ дағдыларын ҕалыптастырады 

жҟне тҟрбиелейді. Бқлар ҟдет бола отырып, мінез-ҕҙлыҕ нормасына айналады: сҟлемдесу мен 

ҕоштасу, біреудіҗ кҡрсеткен ҕызметіне раҕмет айту, алған затын орнына ҕою, ҕоғамдыҕ орындарда 

ҡзін мҟдениетті қстау, ҡтінішін ізеттілікпен білдіру ҟдебі. Мектепке дейінгі естияр жаста 

ҙлкендермен, ҡз ҕатарларымен мҟдениетті ҕарым-ҕатынас жасау, шын айту, тазалыҕ, тҟртіп саҕтау, 

пайдалы іс- ҟрекет жасау, еҗбек ету ҟдеті ҕалыптаса береді. Мектепке дейнігі ересек жаста балалар 

ҕылығыныҗ адамгершілік  мазмқнына ой жҙгірте отырып салыстыра ҕарау негізінде дамыған 

адамгершілік  дағдылар мен ҟдеттер едҟуір берік болады. Тҟрбиеші балалардыҗ адамгершілік  

нормаларына бағына білетін, саналы тҙрде меҗгерілген мінез-ҕқлыҕҕа тҟрбиелейді. Адамгершілік  

нормалары: ҕайырымдылыҕ, сыпайылыҕ, ҟділдік, ҕарапайымдылыҕ, ҕамҕоршы, жҟне т.б. қғымдарды 

тҟрбиеші бірте-бірте балаларға тҙсіндіру арҕылы меҗгертеді.Балаларды ҕқрбы- ҕқрдастар қжымында 

тҟрбиелеу ғана емес жеке-дара оҕыту тҟсіл заҗдылығымен де жҙзеге асырылады, мқнда жас 

ерекшеліктерін, адамгершілік  тҙсінік дҟрежесін жҟне баланыҗ мінез-ҕқлыҕ тҟжірибесін есепке 

алуды ескеру керек. Бқл заҗдылыҕты жҙзеге асыру ҙшін тҟрбиешіден ҟр жастағы баланыҗ психо-

физиологиялыҕ ерекшеліктерін жҟне ҟрбір тҟрбиеленушініҗ дамуыныҗ жеке-дара ерекшеліктерін 

тереҗ білуді ҕатаҗ талап етеді. Ҟрбір топта тҟрбиеші балалардыҗ жас жағынан мҙмкіндіктерін ескере 

отырып еҗбекке дқрыс кҡзҕарас ҕалыптастырады. Мысалы, сҟбилердіҗ алғашҕы еҗбек ҟрекетін 

басҕара отырып, тҟрбиеші олардыҗ жҙмысҕа ҕосылу жҡніндегі ҕандай тілектерін болса да ҕолдайды, 

оныҗ сапасы мен нҟтижесіне кешіріммен ҕарайды, білмеген жерінде кҡрсетіп отырады. Мектеп алды 

даярлыҕ топта маҕсатты бағыттауды ҕалыптастырады, сондыҕтан ол балалардыҗ басҕа жаҕҕа кҡҗіл 

аудармауына талап ҕояды жҟне балалардыҗ назарын істеген ісіне жқмылдырады. Тҟрбиеші 

жқмыстыҗ сапасына, ҟсіресе балалардыҗ ҕатысу тҟжірибесі кҡп еҗбек тҙрлеріне жоғары талап ҕояды, 

мқндағы маҕсат - олардыҗ ынталылығын ҕалыптастыру, ҕойылған міндетке сай нҟтижеге жету [3] 

«Отаным маған ҕандай жаҕсылыҕ жасай алады деп сқрама, мен Отаныма не жасай аламын депс 

қра ҡзіҗнен» – деп айтҕан қлы ғқламаларымыз.Отанды сҙю от басынан басталады. Отан баланыҗ ҙйі, 

ҡскен жері, ауылы, ҕыстағы яғни оныҗ кіші отанынан бастау алған. Отанға деген, ҡз халҕына деген 

махаббат біртіндеп оянады, ол ҡздігінен немесе ҙлкендердіҗ сҡзбен айтуымен ҕалыптасуы мҙмкін 

емес. Мқндай сезімді ҕалыптастырушы алғашҕы баспалдаҕ – баланыҗ еҗ алдымен туған жанқясына, 

туыстары мен жаҕындарына одан кейін тҟрбиеші қстаздарына деген сҙйіспеншілігінен басталып, 

―Кіші Отанына‖ деген маҕтанышпен қласады. Бҙгінгі кҙні біздіҗ басты байлығымыз от жҙрег іОтан 

деп соғатын  азамат тҟрбиелеу. 
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Ҕазіргі дамыған отыз елдіҗ ҕатарына ҕосылуды кҡздеп отырған тқста жастарды патриотизмге 

тҟрбиелеудіҗ ҡзектілігі – олардыҗ бойында жоғарғы сананы дамыту, ҡзініҗ елі ҙшін маҕтаныш 

сезімін ҕалыптастыру, Отаныныҗ мҙдделерін ҕорғау, ҕастерлеу, аялау арҕылы азаматтыҕ борыш пен 

конституциялыҕ міндеттерін орындауға дайындығын ҕалыптастыру басшылыҕҕа алатын негізгі 

принциптеріміздіҗ басым бағыттары болуы тиіс. Осы орайда бҙгінгі  оҕу – тҟрбие ісінен бастап, 

мемлекеттік саясатамызға дейін назар аударып, кҡп кҡҗіл бҡлуді ҕажет ететін салалардыҗ бірі 

патриоттыҕ тҟрбие екені даусыз.  

Жастарды патриотизмге тҟрбиелеу ісі қлы дала тарихында ыҕылым замандардан келе жатҕан 

ҙрдіс. Сҡз жоҕ, ҕазаҕ халҕы – рухани зор байлыҕтыҗ мқрагері. Ежелгі ата – бабаларымыздыҗ 

бостандыҕ ҙшін елі мен жерін ҕорғаған ерлік істері, батырлыҕ дастандары, аҗыз, ҟҗгімелері, 

жырлары, маҕал – мҟтелдері, шешендік ҡнері ғасырлар бойы ҡз қрпағын адамгершілігі, ар – ожданы 

жоғары азамат етіп тҟрбиелеп келген.  

Еліміздіҗ Тқҗғыш Президенті, Елбасы Н.Ҟ.Назарбаев: «Ҕазаҕстанныҗ отаншылдыҕ сезімін 

тҟрбиелеу білім берудіҗ мектепке дейінгі жҙйесінен жоғарғы оҕу орындарына дейінгі орталыҕтарда 

барлыҕ қйымдарда кҡкейкесті болып табылады. Балаларды Отанды, туған жерді, ҡзініҗ халҕын сҙюге 

тҟрбиелеу-мқғалімніҗ аса маҗызды, аса жауапты да ҕадірменді парызы»-деген еді [1]. 

Ҕазіргі жаҝандану жағдайындағы ҟртҙрлі ҟлеуметтік процесстер сонымен бірге алыс-жаҕын 

шет елдерде орын алып отырған жағдайлар жас жеткіншектерді тҟрбиеніҗ ҡзге тҙрімен бірге 

патриотизмге тҟрбиелеу ісін де тиімді жҙзеге асыруды кҡздейтіні аныҕ. 

Білім беру мекемелеріндегі ҟскери патриоттыҕ тҟрбиеніҗ негізгі маҕсаты жастардыҗ бойында 

еліне, жеріне, отанына деген сҙйіспеншілігін ҕалыптастыру. Жастарды ҟскери патриотизмге 

тҟрбиелеудіҗ негізгі міндеттері: 

- жеткіншектердіҗ бойында ҡздеріне деген сенімдерін, еліміздіҗ мҟдени жҟне тарихи ҡткеніне, 

бабалар мқрасын ҕастерлеуге негіз ҕалау; 

- жастарда Отанға шын берілудіҗ дамуын ҕамтамасыз ететін тиімді, жеке ҟскери-патриоттыҕ 

жҙйе ҕқру; 

- ҟскери-патриоттыҕ  тҟрбие жҙйесініҗ тқтас ҕызмет ету ҟсерін ҕамтамасыз ететін Ҕазаҕстан 

Респуликасы Ҕарулы кҙштерінде ҕызмет етуге деген даярлығын ҕалыптастыру жҟне т.б. жатады.  

Жалпы білім беру мекемелеріндегі алғашҕы ҟскери дайындыҕ сабағыныҗ жҙзеге асырылыуыныҗ да 

ҡз тарихы бар.Қлы Отан Соғысы кезінде, Кеҗес ҙкіметі соғыста жеҗіске жеткеніне ҕарамастан,  43 

миллионға жуыҕ адамынан айрылды, ал Германия жағынан бқл кҡрсеткіш 6 миллион ғана. Соғыста 

кҡз жқмған ҕазаҕстандыҕ жауынгерлердіҗ саны – 600 мыҗ. Майданға аттанған ҟрбір ҙшінші ҕазаҕ 

азаматы мерт болды. Оныҗ ҙстіне 1945-1991 жылдары, ҟлемдегі екі саяси жҙйе КСРО мен АҔШ 

арасында «ҕырғи-ҕабаҕ» ҕарым ҕатынастыҗ  орын алуына орай, елде ҟскери саламен бірге оҕу-

тҟрбие процесінде  жастарға ҟскери тҟрбие беру мҟселесі жолға ҕойылды.  

Бастапҕыда мектеп жастарын ҟскерге баулу ісіне  тҟрбиелеу ҕқпия жҙргізілгенімен, уаҕыт ҡте келе 

барлыҕ білім беру мекемелерінде міндетті болып бекітілді. 

 Сонымен, Қлы Отан Соғысыныҗ соҗына ҕарай ҟскери-патриоттыҕ жқмыстар  жаҗа бағытта 

жҙргізілетін болды. Бқған «Мектептерде білім сапасын жаҕсарту туралы іс-шаралар» - деп аталатын 

КСРО-ныҗ ХҔК (халыҕ комиссарлар кеҗесініҗ) 1944 жылғы 21 маусымындағы Ҕаулысы ыҕпал етті. 

Оҕушыларды социалистік патриотизмге жҟне ғылыми ҟлемдік кҡзҕарасын ҕалыптастырудыҗ ҕқралы 

дамыды [2, 69б.]. 

 Мектеп оҕушыларымен туған жерді танып білуге, жауынгер-ҕаҝармандардыҗ фашистік 

басҕыншылармен ерлік кҙресініҗ беттерін, батырлар туралы белсенді тҙрде материалдар жинаҕтау 

жҟне тағы басҕа да жалпыодаҕтыҕ тҟрбиелік іс- шаралар жҙргізіле бастады. Барлыҕ мектептеде 

дерлік тарихи-танымдыҕ мқражайлар, даҗҕ бқрыштары, социалистік еҗбек ерлерініҗ ҕызметі туралы 

фотосуреттер, соғыс жҟне еҗбек даҗҕы бҡлмелері қйымдастырылды. 

 1979-1980 жылдар аралығында кҡбінде мектептегі патриоттыҕ жқмыстар, отан ҕорғауға 

дайындау бағытымен байланыстырылды. Мектеп оҕушыларыныҗ танымдыҕ белсенділігін арттыру, 

оларды Отан ҕорғау ісіне дайындау, ҕоғамдыҕ жқмыстарға ҕатыстыру – Одаҕ кезіндегі Ҕазаҕстан 

мектептерініҗ маҕсаты болды. Тҟрбиелік сағаттар мен танымдыҕ іс-шаралар отан ҕорғау ісініҗ 

маҗызын ашып кҡрсетуге тырысты. Демалыс кездерінде жҟне сабаҕтан тыс уаҕыттарда оҕушылармен 

соғыс  болған жерлерге жорыҕтар қйымдастырылған. Қлы Отан соғысына ҕатысҕан жерлестері 

туралы материалдар жинаған. 

 Қлы Отан соғысы батырлары туралы мҟліметтер жинау, кездесулер мен салтанатты 

жиналыстар ҡткізу, ҟскердегі мектеп тҙлектерімен хат алысу жқмыстары жҙргізіліп отырған[3, 12б.]. 
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 1970-1980 жылдар аралығында Ҕазаҕстан мектептеріндегі сабаҕтан тыс жқмыстары экскурсия 

негізінде біршама табыстарға жетті. Мысалы: тек ҕана Жамбыл облысыныҗ кҡптеген мектептерінде 

ҕызыл ізшілер жҟне мергендер ҙйірмелері жқмыс істеп, онда мыҗға тарта оҕушылар ҕамтылды.  

 Осы кезеҗдегі жастарды ҟскери  патриотизмге тҟрбиелеу бағытында жҙргізілген іс-шараларды  

ҕорыта келе тҡмендегідей – ой  тҙйіндеуге болады: 

 1. Туристік ҡлкетану жқмыстары бқл кезеҗде жаҕсы жолға ҕойылғандыҕтан, мектепте 

оҕушылар мқғалімдердіҗ басшылығымен мҟдени жорыҕтарға шығуы, туған жердіҗ табиғатымен, 

тарихымен танысу жқмыстары кҡптеп жҙргізілді.  

 2. Бқл іс-шаралар жеткіншектерді туған жердіҗ, Отанныҗ, тарихын ҙйретіп ҕана ҕоймай 

жергілікті жердіҗ табиғатын мҟдениетін, тарихын сҙюге тҟрбиеледі. Дегенмен, мектептердегі  

оҕушыларды жергілікті соғыс ардагерлерініҗ ерлік істерімен таныстыру, сонымен бірге 

экскурсиялыҕ жқмыстар жҙргізудіҗ орны бҡлек, алайда  ҟскери-патриотизмді тек соғыс жайлы 

материалдармен қйымдастырудыҗ сыҗаржаҕты тқстары да бар екенін жоҕҕа шығара алмаймыз. 

 Ҕазаҕстан ҡз алдына мемлекет болып ҕқрылғаннан кейінгі  ҟлеуметтік саяси-экономикалыҕ 

ҕатынастардыҗ, ҡзгерістерге қшырауына байланысты ҕоғамдыҕ сана мен  халыҕтыҗ ой-пікірі де 

басҕа арнаға бқрылып, жаҗа ізденістерге ауысты. Осы ҡтпелі кезеҗде мектеп оҕушыларын 

патриотизмге тҟрбиелеу ісініҗ бҟсеҗсігені де жасырын емес. 1990-1995 жылдары білім мекемелерінде 

алғашҕы ҟскери дайындыҕ пҟні тоҕтатылды. 

 Ҡтпелі кезеҗде оҕушыларды патриотизмге тҟрбиелеу жқмысыныҗ арҕауы жаҗа 

мемлекетіміздіҗ рҟміздері:Ҟнқран, Отанымыздыҗ Кҡк байрағы, Елтаҗба, Ата заҗды ҕқрметтеу болды. 

Отан, туған жер, атамекен деген қғымдар патриоттыҕ тҟрбиеніҗ тоҕтап ҕалмауына себеп болды. 1996 

жылдыҗ 1 ҕарашасында алғашҕы ҟскери дайындыҕ пҟні Ҕазаҕстан ҡкіметініҗ ҕаулысымен ҕайта 

жҙргізіле бастады да, патриоттыҕ тҟрбие беру ісі ҕоғам сқранысына сай жаҗа арнаға кҡтерілді. 

 Мектептерде оҕушыларға патриоттыҕ тҟрбие беру: батыр бабалардыҗ дҟстҙрлерін жалғастыру; 

соғыс ардагерлерініҗ ел ҕорғаудағы істерін, ҡмір жолын ҙлгі тқту; қлттыҕ салт – дҟстҙр, ҟдет – 

ғқрыпты насихаттау; оҕушыларды «Жас қлан» ҟскери-спорттыҕ ойындарына ҕатысуға дайындау; ҟр 

тҙрлі ҟскери патриоттыҕ таҕырыптарға байҕаулар ҡткізу; ҟскери мамандыҕты таҗдаған мектеп 

тҙлектерімен кездесулер; ҟскери – патриоттыҕ мҟндегі кҡркем фильмдерді насихаттау тҟрбие 

сағаттары хаҕында жаҗа мҟндегі жқмыстармен тҟрбие жолға ҕойылды. 

 Осындай тҟрбие жқмыстарыныҗ ҟсерінен жеткіншектер Ҕазаҕстан Республикасы Ҕарулы 

кҙштерініҗ даму тарихымен, сипаттамасымен, ерекшеліктерімен танысады. «Жалпыға бірдей ҟскери 

міндет жҟне ҟскери ҕызмет» туралы т.б заҗдармен, ҟскери ант, ҟскери жарғылардыҗ талаптарын 

оҕып ҙйреніп, атыс ҕаруларыныҗ ҙлгілерімен жете танысып, азаматтыҕ ҕорғанысҕа ҕажетті 

мҟліметтер мен іс-ҕимылдарға ҙйренеді. Жастарды ҟскер ҕатарында ҕызмет атҕаруға дайындау, 

келешек Отан ҕорғаушыларды тҟрбиелеу ҕазіргі мектептіҗ негізгі міндеттерініҗ біріне айналып отыр. 

 Мектеп ҕабырғасында оҕушыларға ҟскери-патриоттыҕ тҟрбие тек 10-11 сыныптарда 

жҙргізілетін алғашҕы ҟскери дайындыҕ сабағында ғана емес, барлыҕ сынып оҕушыларына сыныпта 

жҟне сабаҕтан тыс ҡткізілетін іс-шаралар арҕылы да беріледі. 

 Еліміз тҟуелсіздік алғаннан кейін, патриоттыҕ тҟрбие барлыҕ ҕоғамдыҕ ҕатынастарды 

ізгілендірумен тығыз байланысты жҙргізілді. Сондыҕтан бҙкіл адамзаттыҗ ҡз қрпағын тҟрбиелеудегі, 

білім берудегі озыҕ қстанымдарды байланыстыра отырып, ҕабілетін, талантын ашу, бесекелестікке 

ҕабілеттілікке ыҕпал жасау, бҙгінгі замандағы басты міндет болып отыр. 

 Елбасы Н.Ҟ.Назарбаев ҕай Жолдауында болмасын келер қрпаҕты Ҕазаҕстандыҕ патриотизмге 

бағыттау, олардыҗ ҟлеуетін арттыру мҟселесіне назар аударылуы, кҙн тҟртібінен тҙскен емес. Бқл 

мҟселе ҟсіресе бҟсекеге ҕабілеттілік пен дамыған елдер ҕатарына ҕосылу аясында ерекше маҗызға ие 

болып отыр. 

 Еліміз тҟуелсіздікке ҕол жеткізгеннен кейін ҕоғамда «қлттыҕ патриотизм», «ҕазаҕстандыҕ 

патриотизм» деген қғымдар жиі пайдаланылды. Осы орайда,  қлттыҕ патриотизм – ҡзіҗніҗ қлтыҗа 

оныҗ мҟдениетіне, тіліне, дҟстҙрлеріне деген сҙйіспеншілік пен жанашырлыҕ қғымымен байланысты 

болса, Ҕазаҕстандыҕ патриотизм дегеніміз – елімізде тқратын қлт ҡкілдері, яғни ҕазаҕстандыҕтардыҗ 

Отанымызға, елімізге, жерімізге деген сҙйіспеншілігі. Ҟрине, Отанды сҙю – ҟркімніҗ сана-сезіміне 

байланысты, ҕасиетті сезім. Бқл сезім ҟркімді ҟр кезеҗде (яғни ҟртҙрлі жаста) оянып, кейін кҟмелетке 

келгенде біржола буыны ҕатып, тҟжірибемен, жаспен, уаҕытпен, біліммен, ҕоршаған ортаныҗ 

ыҕпалымен, мемлекеттік жҟне ҕоғамдыҕ, ҟлеуметтік институттардыҗ ҟсерімен ҕалыптасады. 

Сондыҕтан да Ҕазаҕстандыҕ жаҗа патриотизмді ҕалыптастыру мен дамыту бҙгінгі кҙн талабы[4, 

23б.]. 
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 Жоғарыда аталған маҕсаттарға жету ҙшін қлттыҕ тарихымыз бен мҟдениетімізге, 

болмысымызға ҙлкен мҟн берілуі керек. Елбасы Н.Ҟ. Назарбаевтыҗ 2012 жылғы 15 желтоҕсандағы 

«Ҕазаҕстан - 2050» Стратегиясы – ҕалыптасҕан мемлекеттіҗ жаҗа саяси бағыты» таҕырыбында  

халыҕҕа Жолдауында: «Ҕазаҕстандыҕ патриотизм» туралы: «Ҡз бойымызда жҟне балаларымыздыҗ 

бойында жаҗа ҕазаҕстандыҕ патриотизмді тҟрбиелеуіміз керек. Бқл, еҗ алдымен елге жҟне оныҗ 

игіліктеріне деген маҕтаныш сезімін қялатады. Біраҕ бҙгінде ҕалыптасҕан мемлекеттіҗ жаҗа даму 

кезеҗінде бқл тҙсініктіҗ ҡзі жеткіліксіз. Біз бқл мҟселеге прагматикалыҕ тқрғыдан ҕарауымыз керек» 

– деп  кҡрсеткен болатын. Қлттыҕ тарих қлттыҕ рухты кҙшейтуші, тарихи танымды арттырып, 

қлттыҕ сананы ҕалыптастырушы роль атҕарады. Сондыҕтан, қлттыҕ тарихтыҗ тҟрбиелік мҟнін 

тарихи тқрғыдан зерттеп-зерделеу ҕажет.  

 Сҡзімізді ҕорытындылай келе айтарымыз, Ҕазаҕстандыҕ патриотизмді дамытудыҗ басты 

шарты, барлығымыз бір жқдырыҕ болып жқмылып, бірлік пен татулыҕты саҕтау. Патриотизм 

жасанды болмаған жағдайда ғана ҡз жемісін береді. Патриотизмніҗ объектісі, ҕайнар кҡзі Отан. Ал 

оныҗ мазмқны табиғаты, оныҗ байлыҕтары, жері, тарихы, тілі, т.б.. Сондыҕтанда патриотизмде 

қлттыҕ мазмқн болуы шарт. Патриотизмді халыҕтыҗ табиғатына жаҕын, ҡмір сҙру салтымен 

қштастырғанда ғана ол сіҗімді ҟрі ҟсері ыҕпалды болады.  
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Резюме. В статье рассматривается история изучения литературы Алаш. 

 Summary. The article discusses the history of the study of Alash literature. 

 

Алаш ҕайраткерлері қлттыҕ сана-сезімді мемлекеттік деҗгейге кҡтере білді. Алаш партиясы сол 

ҕиын уаҕыттардағы тығырыҕтан шығуға бағытталған шешімдер жиынтығын қсына білген ҕазаҕ дала-

сындағы алғашҕы саяси қйым еді. Алашшылардыҗ негізгі қраны осы кҙнге дейін ҡзініҗ ҡзектілігін 

жоғалтпаған елдіҗ береке-бірлігі болды. Алашордашылар заман ағымына сай ҡздерініҗ позициясын 

табандылыҕпен ҕорғап ҕана ҕоймай, ҟккі саясатты да қстана білді. Алаш ҕозғалысыныҗ басты 

маҕсаты – мемлекеттік басҕару жҙйесін ҕқру, елдіҗ даму жолын таҗдауда қлттыҕ болмысҕа ден ҕою, 

Ресейдіҗ ішкі губернияларынан ҕазаҕ жеріне шаруаларды жаппай ҕоныстандыруды доғару, ҟлемдік 

озыҕ тҟжірибелерді негізге ала отырып ҕазаҕ ҕоғамын жаҗғырту болды. 

Абай заманында ҡмірге келіп, ҡркен жая бастаған жазба ҟдебиеттіҗ нағыз бағбаншылары Алаш 

қранды ҟдебиет ҡкілдері болды. А.Байтқрсынқлы, М.Дулатов, Ғ.Ҕараш, Ж.Аймауытов, М.Жқмабаев, 

С.Торайғыров, М.Ҟуезов, Ҕ.Кемеҗгерқлы, Б.Кҙлеев т.б. Алаш ҕозғалысыныҗ белді, белсшді 

мҙшелері Ҕазаҕтыҗ жазба ҟдебиетін таҕырыптыҕ-идеялыҕ, жанрлыҕ, кҡркемдік тқрғыдан байытты, 

кеҗітті. Яғни, негізінш ауызша айтылып, тыҗдалып жҙрген кҡркем сҡз ҙлгілері хатҕа тҙсіп, жазу 

тҙрінде газет, кітап беттеріне кҡше баетады. Бқл ҟдебиеттіҗ ҡмір сҙру, таралу типін ғана ҡзгертіп 

ҕоймай, еҗ бастысы, жазудыҗ мҟдениетін арттырды. Кҡркем ойды жеткізудіҗ тілдегі стилистикалыҕ 

мҙмкіндіктерін еселеді. Соған орай жаҗа кҡркем тҙрлер пайда болды, тыҗ сҡз тіркестері мен 

сҡйлемдер жасалды. Жазба ҟдебиет ҙлгілері дайындыҕпен, ҕажетті материалдар жинаумен, қзаҕ 

толғанумен жазылатын дҙниелер болғандыҕтан, мқнда қлт тілініҗ барлыҕ байлығы мен бейнелілігін 

сарҕа пайдалануға зор мҙмкіншіліктер туды. Туған тілініҗ осы мҙмкіншіліктерін тумысынан 

талантты, қлтына қлы махаббаттары табиғи Алаш қландары ҙтымды пайдалана алды. Сҡйтіп ҕандай 

да бір ҕасаҗдыктан ада, адами ҕқндылыктарды ту еткен, халҕыныҗ халіне, қлтыныҗ қйысуына зерек 

ой, адал ниетпен кҡмкерілген кҡркем туындылар дҙниеге келді. Бқл «Алаш ҟдебиеті» деп аталатын 

жаҗа ҟдеби дҟуірдіҗ бастапҕы кезеҗдерінде қраншылдык, насихатшылдыҕ басым болғанымен, 

шамамен жас дарындар  Ж.Аймауытов, М.Жқмабаев, М.Ҟуезовтердіҗ  шығармалары жазыла, жарыҕ 

кҡре бастаған тқстан бері карай кҡркемдігі кемел дҙниелер бой кҡрсете баетады. Осы эволюциялыҕ 

жол – Алаш ҟдебиетініҗ тез ҡсіп, жедел жылдамдыҕтармен ілгерілегенін кҡрсетеді. 

Ҕазаҕ ҟдебиеті сонау Кҙлтегін мен Тоныкҡктіҗ аҕыл сҡздерінен басталса, оныҗ басына аҕ сҟлде 

киген ҡкілдері бар екенін, «Айтарыҗды ойлап сҡйле, жҙректі Ер! Ауызыҗды баҕ, енер содан кесел 

де!» деп ҡсиет айтҕан ата-баба сҡзін енді ғана санамызбен сезінудеміз. Ҟл-Фараби, Ж. Баласағқни, А. 

Йасауи, А. Йҙгінеки, М. Хорезми, М.Х.Дулатидіҗ ғибратты асыл сҡздері ҕазаҕтыҗ ата-баба 

дҟстҙрініҗ ғана ізі емес, жалпыадамзаттыҕ аҕыл мен парасаттылыҕ, имандылыҕ пен ізгіліктіҗ ҙлгісі 

болып ҕала бермек. «Ҕқтты білік» жазылған кезде «Игорь жасағы туралы жыр», «Монғол ҕқпия 

шежіресі» ҟлі дҙниеге келмеген де еді. Ҕазаҕ жерінде о бастан асыл сҡз ғибраты болғанын, яғни ата-

бабаныҗ ежелгі ҟдебиеті бар екенін дҟлелдеп келе жатҕан ғалым Ҟ.Дербісҟлі  21 ҟл-Фараби, 8 ҟл-

Йасауи, 12 ҟл-Тарази сияҕты асыл сҡз иелерініҗ мқрасын тҟуелсіз ҟдебиеттану мен тарихҕа енгізіп 

отыр. Кҡне Сығанаҕ шаҝарынан шыҕҕан Сығанаҕидіҗ ҙш томдыҕ еҗбегін Каирден тауып ҟкелді. 

Шығыстанушы ғалым Тҙркияныҗ атаҕты Сҙлейман кітапханасында Кердерініҗ он томдыҕ мқрасы 
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бар екенін айҕындап, Ҕашҕардан шыҕҕан бірнеше ғалымдардыҗ мқрасын тіл білетін зерттеушілерге 

беруге ҟзір екенін мҟлімдеді. 

Ғалымныҗ біз ҟлі ҕадірін тҙсіне алмай келе жатҕан руханилығы мол ҕазына М.Х.Дулатидіҗ 

«Жаҝаннамесін» бҙгінгі ҕазаҕ тілінде ғылымға енгізуі ҙлкен жаҕсылыҕ. М.Х.Дулатидіҗ «Тарихи 

Рашидиі» – асыл сҡз ҙлгісі ғана емес, қлттыҕ сҡз ҡнерініҗ тарихылығын дҟлелдеп  тқрған ҟдеби 

жҟдігер. Бқл екі басылым –ҟдебиет о баста тектілер ісі болғандығыныҗ тағы бір дҟлелі. Олай болса, 

тҟуелсіз ҟдебиеттану ғылымы ҡзініҗ тҡл дҟстҙріне ҕайта бқрылып, осыншама ғибратты ата-баба асыл 

сҡзін бҙгінгі тқрғыдан меҗгеруі ҕажет.  

Тҟуелсіздікпен бірге тқрмыс-салтымыз, имандылығымыз, мҟдениетіміз, кеҗес кезінде 

жазыҕсыз репрессияға қшыраған ҟдебиетіміз бен оны танытатын ҟдебиеттану ғылымы ҕайта оралып, 

жан-жаҕты жаҗа зерттеулерді талап етуде. Кеҗестік кезеҗде цензураға қшыраған ҟдеби кҡркем мқра 

біртіндеп жҡнделу ҙстінде.  

Ҕқтты ел болу ҙшін не істеу керек? Ол ҙшін адам ҕандай, ҕоғам ҕандай болуы тиісті? Баҕ-

дҟулет, ҕқт – береке ҕонған ел болу ҙшін ҕанағат, раҕым ҕажет екені белгілі. Себебі, ҡмір ҡткінші, ал 

басты рухани ҕқндылыҕтар ҡзгермеген. Бқған дҟлел –асыл сҡз жҟдігерлері.  

Х. Досмқхамедқлы сонау 1928 жылы « Аламан» атты ғылыми зерттеуінде отандыҕ –

ҟлеуметшілдік міндетін аныҕтап берген: « Отан сезімі, мемлекет сезімі кем, менмендік сезім кҙйлі 

ҕқлыҕты аламандыҕ дейміз», – дейді [1, 57б.]. « Отан бірлігі, Отан намысы, Отанды саҕтау 

сезімдерін» Алаш ҟдебиетшілері бізге осылай аныҕтап берді. Ол ҙшін ҟлеумет міндеті туралы ой 

ҕажет. Абайша ҟдебиет – Отанды сҙю ҙлгісі. «Отан бірлігі, Отан сҙю сезімі, ҟлеуметшілік міндеті 

секілді бҙтін мемлекетке керек сезімдерді, менмендік, бҟсекелестік, ерегіс секілді аламандыҕтыҗ 

жеҗгенін ел арасынан жиналған ескі сҡздері аныҕтап кҡрсетіп тқр.  

 «Ҕазаҕ ҟдебиеттануы алғы бастаулары бар (ҟл-Фараби, Абай), ата-баба толғауларында дамып, 

ХХ ғасыр басында кҟсіби ғылым саласы ретінде Алаш ҟдебиетшілері еҗбектерінде осылай 

ҕалыптасты. Бқл ҟдебиеттану сол кездегі ҕоғамда ҡзіне тиісті орнын алып, қлттыҗ рухын, еҗсесін 

кҡтеретін істіҗ басынан табылды. Алаш ҟдебиетшілері ҟдебиетті тарихпен бірге ҕарастырды» [2, 

102б.]. Алаш ҟдебиеттануы асыл сҡз ғибратты, текті сҡз болуын бізге аманат етіп берді. Ҕазаҕ 

қлтыныҗ еҗсесін кҡтеретін, оныҗ рухын, намысын оятатын алаш ҟдебиеттануыныҗ сарыны бҙгінгі 

тҟуелсіздік ғылымына ҕажетті рухани ҙлгі. Ҟ.Бҡкейхан, А.Байтқрсынқлы, М.Дулатқлы, 

Ж.Аймауытқлы, М.Жқмабай, Х.Досмқхамедқлы, С.Сҟдуаҕасқлы т.б. еҗбектеріндегі «Оян, ҕазаҕ!» 

деген азаматтыҕ қран тқрғысынан іске асҕан ғылым бҙгінгі ҟдебиеттануға сын болып табылады.  

         Ҟдебиет о баста тектілердіҗ ісі болғанын Алаш ҟдебиеттануы толыҕ дҟлелдеді. Кҙлтегіннен 

басталған ҕазаҕ жазбаларында текті сҡз ғана ҡмір сҙрді. Ол атадан балаға беріліп отырды. Бқл ҕазаҕ 

елініҗ мҟртебесін, мерейін кҡтеру ҙшін айтылған ата-бабамыздыҗ асыл сҡзі еді.  

          Алаш ҟдебиеттануы-ҕазаҕтыҗ бектері мен тектілерініҗ, жыраулары мен шешендерініҗ 

толғауларыныҗ талдауы. Сондыҕтан Алаш ҟдебиеттануы-тектілер ғылымы. Алаш ҟдебиеттануыныҗ 

ҟдеби-теориялыҕ тқжырымдары  М.Бахтин, Б.Томашевский, Л.Гинзбург ойларымен теҗ келуі бқл 

ғылымныҗ классикалыҕ екенініҗ айғағы. Алаш ҟдебиеттануы бқл ҕағиданы аҕтап келе жатҕанына 

жиырма жыл болыпты. 

         Алаш ҟдебиеттануы лауазы, дҟреже алу ҙшін жазылмаған. Ҕасіретті «Тар жол, тайғаҕ кешу» 

кезде Алаш ғалымдары жҙректен сҡйледі. Ҡздерініҗ ҕазаҕ елі ҙшін ҕқрбандыҕҕа барғанын о баста 

мойындап алғандай. Алаш ғалымдарыныҗ ғылыми еҗбектері «Биссми-ллахи-рахмани-раҝим» деп 

басталады. 

         «Жаздым, сҡз жаным ашып Алашыма» тқрғысынан кҙмбірлеген Алаш ҟдебиеттануы – бҙгінгі 

ғылымға сын болып табылып, қлттыҗ ғибратты ілімініҗ бойын тҙзеуін талап етеді. Текті 

ҟдебиетшілердіҗ сҡзі мен ойы ісімен бір екенін олар бізге осылай дҟлелдеп кетті.  

          Олай болса, «Отанды сҙю –иманнан» тқрғысынан іске асҕан Алаш ғылымын олар аҗсаған 

тҟуелсіз кезде іске асыру бізге парыз. Алаш зиялылары сияҕты ҟр ҕазаҕ ҡз қлты ҙшін, ҡз ісі ҙшін, ҡз 

кезеҗі мен заманы ҙшін жауапты екенін сезіне білейік. 
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 Резюме. В статье рассматриваются жанровые особенности традиционной литературы XIX века. 

 Summary. The article examines the genre features of the traditional literature of the 19th century. 

  

 Ҕай дҟуірдіҗ болмасын ҟдебиетін кҡркемдік даму жҡнінен ҕарастыру – сол кезеҗ ҟдебиетініҗ 

ҟрбір жеке ҡкілініҗ шығармашылыҕ ерекшелігін, наҕтылы бір аҕындыҕ топтыҗ шығармашылыҕ 

дҟстҙрін, белгілі бір кезеҗдердіҗ саяси бағдар, беталысын, т.б. ҟрҕилы кҡркемдік негіздерді 

мҙмкіндігінше тқтас ҕамтып ҕарастыру. 

 ―Ҟр дҟуірдіҗ ҡз шындығы бар. Бқлар бірін-бірі ҕайталамайды. Олай болса, ҟр дҟуірдіҗ шындығын 

сҟулелендірген шығармалар да бірін-бірі ҕайталамайды; тектері мен тҙрлері қҕсас болғанмен, 

Шекспир трагедиясы Мҙсірепов жазған трагедиядан, Бальзак романы Ҟуезов романынан, Абай 

поэзиясы Жансҙгіров поэзиясынан ҡзге екені даусыз. Мқны да историзмпринципінен ҕарағанда ғана 

аҗғарамыз. Міне, осы ҡзгешеліктерді ажырату ҟрекетініҗ ҡзі жанр мҟселесін тарихи тқрғыдан 

толғауға ҟкеледі. 

 Ҟр халыҕтыҗ ҟдебиеті ол ҡмір сҙрген тарихи дҟуірлердіҗ ҟр кезеҗінде ҟр халде, ҟр ҕалыпта 

болып отырады. Ҟдеби процессдегеніміздіҗ ҡзі – осы. 

 Кҡркемдік дамудыҗ ҟдеби процестен танылатын ҕқбылыстары алуан-алуан: бірін ҟдеби 

шығарманыҗ таҕырыбынан аҗғарсаҕ, бірін идеясынан, енді бірін адам образынан аҗғарамыз. Ҟдеби 

жанрлар тағдыры да осы ҕқбылыстарға тығыз байланысты. Мқныҗ егжей-тегжейін кҙллі ҟдеби 

ҕқбылыстарды тарихи тқрғыдан топшылау, талдау арҕылы ғана білуге болады‖, –дейді академик З. 

Ҕабдолов [1, 306 б.]. 

 ХІХ ғасыр ҟдебиеті ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымында жеке ҙлгілер, жекелеген тқлғалар 

шығармашылығы негізінде де; кезеҗдік тқтас сипаттар жҡнінен де зерттеу нысаны болып келе жатыр. 

 Бқл ҟдебиеттіҗ жанрлыҕ ҕқрамы, тілдік ҕқрылым, ҡлеҗ ҙлгісі, ҟдеби ҟдіс-тҟсіл жҡні, кҡркемдік-

тарихи негіздері ҕазіргі кезеҗде толымды зерттеулер арнасына айналып отыр.  

         Ҟдебиет тарихыныҗ мҟселелері тҙпкілікті ҕозғала бастаған жиырмасыншы ғасырдыҗ басынан 

бері ХІХ ғасыр ҟдебиеті айрыҕша  назарда болды. 

         Бқл дҟуірдіҗ ҟдебиет ҙлгілері, оныҗ туу, жасау себептері тек ҕана  сырт мазмқндау емес, 

кҡркемдік негіздермен дҟлелденіп, айғаҕтала бастады. ХІХ ғасыр ҟдебиетініҗ сан-саласы, оны 

туғызушылардыҗ ҡмірбаяны, шығармашылыҕ мқрасы ғылым  назарына  ілікті. Ҡкінішке орай, тҙрлі 

саяси  ҕаулы-ҕарар; ҟдеби мқраны ҟрі тартып, бері тартып саясаттыҗ, идеологияныҗ  кҡкпарына 

айналдырған тқста кҡркемдік ҟлем, сҡз ҡнері жайлы ғылым  жалаҗдыҕҕа, жасандылыҕҕа барды. 

Тоҕтамасҕа да тоҕыраған сҟттері болды. Ол ҕқбылыстардыҗ ХІХ ғасыр ҟдебиетін танып, таратуда да  

ҡзіндік кері ҟсерлері болды. Сонау ғасыр басында ғылыми негізі ҕаланған таным кҡбіне саяси,  

мазмқндыҕ талдау, бағаныҗ тасасында  ҕаға-беріс  ҕала берді.  

ХХ ғасырдыҗ басында Х. Досмқхамедқлы халыҕ ҟдебиетін кҡркемдік  жҡнінен жіктеп отырып, ХІХ 

ғасыр ҟдебиетініҗ бір ҕырын  кҡрсетер мына бір  жайларға тоҕталады. 

―…Кейбір мҟліметтерге ҕарағанда бқндай авторлыҕ ХІХ ғасырдыҗ  бірінші жартысынан басталады 

деп жобалауға болады. Бқл ҕазаҕтыҗ  жазба ҟдебиетініҗ  басталуы. Ҕазаҕтыҗ жазба ҟдебиетініҗ 

негізін мқсылманша оҕыған, сауатты аҕындар салғаны сҡзсіз. Сондыҕтан да жазба ҟдебиеттіҗ 

алғашҕы ҙлгілерін халыҕ поэзиясыныҗ діни жҟне ғибраттыҕ тҙрлерінен  іздеу  ҕажет‖ [2, 33 б.].  

Х.Досмқхамедқлы ҟдебиет тарихындағы ХІХ ғасырда басталған тағы бір  елеулі  жайды атап 

кҡрсетті. ―Халыҕ ҟдебиеті‖ ХІХ ғасырдыҗ екінші жартысынан бастап жҙйелі тҙрде  хатҕа тҙсе 

бастады. Ҟдетте оны ҕызығушылар мен Радлов, Потанин,  Ильминский, Мелиоранский сияҕты 

шығыстанушы  мамандар  жазып алды. Ҕазаҕ халыҕ ҟдебиетініҗ нағыз жинаушысы этнограф 

Ҟбубҟкір Ахметжанқлы Диваев болды. Ҕырыҕ жылдан астам уаҕыт бойы ол шаршамай-талмай  ҕазаҕ  

халыҕ ҟдебиеті  ҙлгілерін жинады, жҙйеледі жҟне орыс тіліне  аударды‖. Диваев соныҗ  86 баспа 
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табағын революцияға дейін  орыстыҗ  тҙрлі журналдарында  бастырған. Халыҕ ҟдебиеті ҙлгілерін 

Омбыдағы орыс оҕымыстыларыныҗ, зиялыларыныҗ тапсыруымен  Шыҗғыс Уҟлихановтыҗ, Шоҕан 

Уҟлихановтыҗ  жиыстырғаны белгілі. ХІХ ғасырдыҗ соҗына ҕарай ҕазаҕ тіліндегі баспасҡзде 

―Тҙркістан  уҟлаятыныҗ газетасы‖, ―Дала уҟлаятыныҗ газетасы‖ беттерінде ҟдебиет  материалдары, 

оларға ҕатысты пікір, сыни ойлар жарияланды. Яғни ҟдеби ҡмірде  жазбаша  ҟдеби  сынныҗ туа 

бастағаны  да  осы уаҕыт. 

ХІХ ғасыр  ҟдебиетіне  байланысты Сҟбит Мқҕанов 1942 жылы  мынадай  тқжырым жасады: 

―ХІХ ғасыр ҟдебиетініҗ дҟуірлері одан бқрынғы  ғасырлардыҗ  ҟдебиет дҟуірлеріндей  кҡмескі емес,  

айҕын, ашыҕ. Мҟселен: ХІХ ғасырдыҗ  алғашҕы  жартысында  қлт бостандығын жырлайтын ҟдебиет 

жасалды. ХІХ ғасырдыҗ 50-70-жылдарында ―Зар заман‖ ҟдебиеті басым болды, ХІХ ғасырдыҗ 70-

жылдарынан бастап просветительдік (мҟдениетке ҙндеуші)  ҟдебиет туды. 

ХІХ ғасырдан бқрынғы  ғасырлардыҗ  ешҕайсысыныҗ ҟдебиетін  біз наҕ  ХІХ ғасыр  

ҟдебиетіндегі кезеҗді  дҟуірлерге  жҙйелей алмаймыз‖. Сҟбит Мқҕанов ХVІІІ-ХІХ ғасырлар 

ҟдебиетініҗ бірнеше ҡзгешелік,  ҡзіндік ерекшелігі  тізбелеп келіп, мынадай тоҕтам айтты: ―ХІХ 

ғасырдыҗ  одан бқрынғы ғасырлардан ҡзгешелігі – бқл ғасырда  шын мағынасындағы жазба  ҟдебиет 

туды‖. Сҟбит Мқҕанов ХІХ ғасыр ҟдебиетініҗ ҡзіндік тағы бір ерекшелігін атады. ―Жер жҙзіндік 

классикалыҕ ҟдебиетпен ҕазаҕ  ҟдебиетініҗ шын мағынасында  араласуы ХІХ ғасырда ғана‖ [3, 8 б.]. 

С. Мқҕановтыҗ сол тқста айтҕан ҟдебиет  тарихын жасау мҟселесі, ҟдебиет мқраларын жарыҕҕа 

шығару мҟселесінен анағқрлым ҕиын, себебі  жҙйеге тҙспеген деген пікірі ҟр уаҕытта да есте  болар 

шындыҕ. 

Мқҕанов жіктеуінде, бҡлуінде  (1942 ж.) сыншыл реализм атауы, жоҕ.  Абай дҟуіріндегі ҟдебиетті 

мҟдениетке ҙндеу деп бҡледі. 

ХІХ ғасырдағы діни-ағартушылыҕ бағыттыҗ ағысты арнасыныҗ бірі – ежелгі нҟзира 

дҟстҙріндегі ҕайта жаҗғырған ҕисса-дастандар. Ҕисса-дастандардыҗ жандану себептерініҗ тҙп-

тҡркіні отаршылдыҕ, миссионерлік саясатта жатты. Белгілі бір тарихи кезеҗніҗ ҕазаҕ сҡз ҡнері 

кҡтерген ауыртпалығыныҗ бірі – осы дін жайы, миссионерлік ағым.  ХІХ ғасырда, ХХ ғасыр басында 

ҕазаҕ арасына кітап болып басылып тараған ҕисса-дастандардыҗ шыға бастаған уаҕытын 

зерттеушілер 1800 жылмен даталайды. Ҟ. Каримуллинніҗ ХІХ ғасырда Ҕазан тҡҗкерісіне шейін 

жарияланған кітаптардыҗ саны, мазмқны туралы деректері тҙрлі жыр, ҕисса-дастандардыҗ ҙздіксіз, 

бір шығарманыҗ ҡзі ҟлденеше рет басылып, ел арасына мыҗдаған дана болып таралғанын кҡрсетеді.  

Кеҗестік кезеҗде ХІХ ғасырдағы ҕиссалар ―Батырлар жыры‖ (1964), ―Ғашыҕнаме‖ (1976), 

―Ҕисса дастандар‖ (1980), ―Дастандар‖ (І, ІІ том 1990) жинаҕтарында басылды. Ҕытайда ҕиссаныҗ 12 

томы жарыҕ кҡрді. ХІХ ғасырда ҕазаҕ арасына кеҗ жайылған ҕисса-дастандар зерттеушілер 

деректеріне ҕарағанда сол ортағасырлыҕ нқсҕадан ҕайта басылып та, нҟзирагҡйлікпен ҕайта 

жырланып та тарап отырған. Бір шығарманы, бір желіні бірнеше аҕынныҗ ҡзіндік ҡзгешеліктерімен 

жырлап, бастыруы да ҕисса-дастанныҗ жасау ҙрдісіне айналған. Ал, сол ортағасырлыҕ 

туындылардыҗ ыҕпалымен ҙлгісімен жаҗадан туған, ҕазаҕ ҡмірінен алынған шығармалар – ҡз алдына 

бір ҟдеби ҟлем.  

1959 жылғы ҟдеби мқраға кҡзҕарас талҕыланған ауҕымды ғылыми жиындағы жарыссҡзде 

Х.Досмқхамедқлы ҕиссалардыҗ жҡнін, мҟнін мейлінше айҕын ҕойып сҡйлейді: ―ХІХ ғасырдыҗ соҗғы 

ширегінен ХХ ғасырдыҗ алғашҕы 15 жылында Москва мен Петербург, Ҕазан мен Уфа, Ташкент пен 

Омбы, Орынбор мен Троицк, тағы басҕа ҕалаларда ҕандай кітап басылсын, соныҗ бҟрі ―ҕисса‖ 

аталды. Осы тізбек, осы серияныҗ ішінде ―Ҕобыланды‖ мен ―Ер Тарғын‖, ―Ҕыз Жібек‖ пен ―Ҕамбар‖, 

―Айман-Шолпан‖ мен ―Алпамыс‖ жҟне кейбір ҕазаҕ аҕындарыныҗ жыр, толғау, поэмалары да болды. 

Бқған ҕарағанда ―ҕисса‖ деген терминніҗ ҟуелде ҕайдан шыҕҕанын, ҕиссалардыҗ ҕандай идеялыҕ, 

кҡркемдік мҟні болғанын, ҟдебиеттіҗ ҕай тегіне баланғанын дҟл айту ҡте ҕиын. Тегі ҕиссалар 

фольклорлыҕ шығармалар мен жеке автордыҗ дастан, романдарына ҟрі қҕсас, ҟрі қҕсас емес, 

сондыҕтан да ҟлі кҙнге зерттелмей келген, ҕиындығы да, ҕайшылығы да кҡп тыҗ дерлік жанр‖ [2, 240 

б.]. ХІХ ғасыр ҟдебиетіндегі ҕисса ҡлеҗ дҟстҙрініҗ ғылыми негізделуі, жҙйеленуі сол ХІХ ғасырдыҗ 

орта тқсынан бастау алады.  

ХІХ ғасырдағы ҕазаҕ ҟдебиеті кҡп жанрлы, кҡп тҙрлі бай рухани мқра.  

ХІХ ғасырдағы ҕазаҕ ҟдебиеті негізінен орыс отаршылдығы тҙрлі саяси-экономикалыҕ актілерді 

жҙзеге асырған кезеҗде туып ҕалыптасты. 

«ХІХ ғасырдағы ҕазаҕ ҟдебиетініҗ кҡркемдік негіздері жайлы  

А.Байтқрсынқлы, Х.Досмқхамедқлы, Ҟ.Ҕоҗыратбаевтыҗ, М.Ҟуезов, С.Мқҕанов, Ҕ.Жқмалиев, 

тқжырымдамалары негізінде ол ҟдебиетті ҟрі ҕарай зерттеу – ғылым мҙддесі» [4, 17 б.]. 

Ҕазаҕ хандығы дҟуірінде ҟдебиет негізінен дҟстҙрлі жыр, толғау, жыраулыҕ поэзия тҙрінде дамыды. 



153 

 

ХІХ ғасырдағы ҕазаҕ ҟдебиетінде де дҟстҙрлі жыр ҙлгісіндегі жанрлар жасалып дамыды. Сонымен 

бірге жаҗа ҡлеҗ тҙрлері туып дамыды. 

Ҕорыта айтҕанда, ХІХ ғасырдағы тарихи жырлардыҗ табиғатында назар аударуды ҕажет ететін 

бірнеше ерекшелік бар. ХІХ ғасырдағы тарихи жырдыҗ ауыз ҟдебиеті ҙлгісі немесе жазба ҟдебиет 

туындысы есебінде танылу мҟселесін ҕарастыра келіп, наҕтылы тарих ізі жатҕан, авторы бар бқл 

жырлар фольклор ҙрдісімен де шығарылды дегенніҗ ҡзінде, таза фольклор ҙлгісіне жатҕызуға 

болмайтын шығармалар деген ойға тоҕтадыҕ. 
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          Резюме. В статье рассматривается изучение произведений Шортанбая Канайулы. 

Summary. The article deals with the study of the works of  Shortanbai Kanayuly. 

 

Ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымындағы тҡҗкерістен бергі ғылыми-зерттеушілік жқмыста ҟдеби 

мқрасы бқрмаланып, біржаҕты бағаланып келген дарындарымыз аз болған жоҕ. Олар тек кітаби, 

діншіл аҕындар саналған М.Кҡпеев, Ғ.Ҕарашев, Ш.Жҟҗгіров, Ш.Бҡкеев немесе «қлтшыл--

алашордашыл» аталғандыҕтан, кейінде ғана аҕталған ҕазаҕ зиялыларыныҗ бір тобы ғана емес. Бқлар 

секілді шығармаларын басуға тыйым салынып, ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихынан сызылған, ҡз ҡмір 

сҙрген кезеҗіндегі ҟдебиетте кҡрнекті ҡкіл саналса да, шығармаларыныҗ басты бағыты хандыҕ, 

феодалдыҕ-реакцияшыл идеологияны жаҕтаушы, ескілікті кҡксеуші, дінді насихаттаушы болғанын 

ашып бағалау ҕажеттігі ҕатты талап етілген аҕын-жырауларымыз да аз емес. Олардыҗ ҕатарына 

Дулат, Мқрат, Шортанбай, Албан Асан, Нарманбеттерді жатҕызар едік. 

Негізінен алғанда, «зар заман» ағымы аҕындары шығармаларын жинап-жариялау жҟне ғылыми 

бағалаудағы алғашҕы ҕадам ХIX ғасырда ҕолға алынған. Олардыҗ ішінде отаршылдыҕ саясатҕа 

ҕарсы осыған дейінгі толғау жанрынан ҡзгеше бағытта, жалпыға ортаҕ сарындағы ҟдеби ҕқбылыс 

ретінде танылған «зар заман» ағымын туғызған Шортанбай Ҕанайқлыныҗ «Зар заман» атты толғауы 

орыс ориенталист-фольклористерініҗ назарына ілікті. Ол 1870 жылы В.Радловтыҗ «Тҙркі 

халыҕтарыныҗ ҟдебиет ҙлгілері» атты кҡп томдыҕ еҗбегініҗ ҙшінші томында жарияланды. 

Шортанбайды ҕазаҕ поэзиясыныҗ кҡрнекті ҡкілі ретінде алғаш бағалаған да осы В.Радлов болды. 

«Зар заман» мен «Заман аҕыр» тҟрізді ғибрат ҡлеҗдер Ертістіҗ шығысындағы дала ҕазаҕтарыныҗ 

моллалары шығарған ҕолтума дҙниелер» деп баға бергенде, осы дҟуірдегі ҟдебиетте жаҗашыл 

сипатта дамып отырған бқл ағымға баса кҡҗіл аударды. 

Ал қлттыҕ ҟдебиеттанудағы ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихын зерделеудегі алғашҕы талпыныстарға 

сай алғанда Ы.Алтынсаринді атар едік. Қлы педагогтіҗ «Ҕазаҕ ҕайғысы» аталатын ҕолжазбасы 

Орынбордыҗ вице-губернаторы В.Ильинге арнайы жолданған зерттеушілік мҟні бар еҗбек болатын. 

Оныҗ орыс тіліндегі «Горе киргиз» деп аталуында ҙлкен мҟн-мағына жатыр. Бқл оныҗ Тҙркістан 

ҡлкесіндегі ҕазаҕ аҕындарыныҗ «Зар заман» шығармалары жайындағы ҕорытынды талдауы еді. 

Ы.Алтынсарин ҕазаҕ ҟдебиетінде осы «зар заман» ағымыныҗ тууыныҗ тарихи себеп-салдарларын 

наҕты кҡрсеткен. «Зар заман» ҟдеби ағымын патша ҙкіметініҗ отаршылдыҕ саясаты мен жқтҕа 

қшыраған ашаршылыҕ пен жалаҗаштыҕ кезеҗ туғызды» дей келе, осы «Зар заман» туралы ҕазаҕ 
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жерінде ҡлеҗ-жыр жазбаған адам жоҕ. Біз жаҕында Я.Лютштіҗ «Ҕырғыз хрестоматиясынан» осы 

ҡлеҗдерге қҕсас болып келетін Тҙркістан ҡҗірі ҕазаҕтарыныҗ «Зар заман» ҡлеҗін де кездестірдік» деп 

атап кҡрсетеді. Осы кітапта «Зар заман» деген атаумен бірнеше ҡлеҗдер топтамасы жарыҕ кҡрген. 

Ҟрине, оныҗ барлығы да Шортанбайдыҗ ҡлеҗдері емес екені даусыз. Бқл ҡлеҗ-жырлардыҗ авторлары 

кҡрсетілмегендіктен де, оларды салыстыра зерттеу ҕажеттігі ҡз-ҡзінен сқранып тқр. Оны 

Ы.Алтынсарин наҕты аныҕтау маҕсатында «Тҙркістан ҡҗірі ҕазаҕтарыныҗ «Зар заман» ҡлеҗдері» деп 

атап кҡрсетуініҗ ҡзі наҕты дҟлел. 

Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ аса кҡрнекті ҡкілі, ҟйгілі жыр жҙйрігі Шортанбай Ҕанайқлыныҗ 

шығармашылығын ел мҙддесімен, қлт тағдырымен орайласатын зар заман поэзиясынан бҡліп ҕарау 

мҙмкін емес. Рухани ҟлемімізде ерекше орны бар, бқл ағым туралы сҡз болғанда оныҗ ҡміршеҗ ҡлеҗ-

толғаулары мен ҡсиет-ҡнегесі жҡнінде айтылмай ҕалмайды. Ҡз дҟуірініҗ жырын жырлап, жоғын 

жоҕтаған Шортанбай мқрасы ғасырдан ғасырға жалғасатын ҕастерлі ҕқндылыҕ ретінде ҟлі кҙнге 

дейін сан қрпаҕтыҗ кҟдесіне жарап келеді.  

«Зар заман» атауын ҟдеби термин ретінде алғаш рет Мқхтар Ҟуезов ҕолданысҕа енгізді. Ол 

ҡзініҗ 1927 жылы жарыҕ кҡрген «Ҟдебиет тарихы» атты еҗбегінде зар заман аҕындарына арнайы 

бҡлім арнап, кҙрделі кезеҗ поэзиясына жан-жаҕты талдау жасады; зар заманныҗ ҡкілдерін атады; бқл 

дҟуірдіҗ басы мен соҗына дейінгі аралыҕты белгіледі; сондай-аҕ тарихи жҟне теориялыҕ 

негіздемелерін қсынды. «Зар заман деген – XIX ғасырда ҡмір сҙрген Шортанбай аҕынныҗ заман 

халін айтҕан бір ҡлеҗініҗ аты. Шортанбайдыҗ ҡлеҗі ілгергі, соҗғы аҕындардыҗ барлыҕ кҙй, сарынын 

бір арнаға тқтастырғандай жиынды ҡлеҗ болғандыҕтан, бҙкіл бір дҟуірде бір сарынмен ҡлеҗ айтҕан 

аҕындардыҗ барлығына «зар заман аҕындары» деп ат ҕойдыҕ» [1, 192], – деген М.Ҟуезовтіҗ 

тқжырымды сҡзі кейінірек ҟдебиеттану ғылымында наҕты қғым ретінде ҕалыптасты. М.Ҟуезовтіҗ 

байыптамасына сҟйкес «отаршылдыҕ дҟуірде жасаған, ортаҕ сарынмен жыр тҡккен» аҕындардыҗ 

жалпы атауына, тқтас ҟдеби ҕқбылыстыҗ аныҕтамасына негіз болған Шортанбай Ҕанайқлыныҗ «Зар 

заман» толғауы 1870 жылы академик В.Радловтыҗ «Оҗтҙстік Сібір жҟне Жоҗғар даласындағы тҙркі 

тайпаларыныҗ халыҕ ҟдебиеті ҙлгілері» атты кҡп томдыҕ еҗбегініҗ ҕазаҕ фольклорына арналған 

ҙшінші томында басылып шыҕҕан [2, 714-724бб.].Кейіннен ҕазаҕ ҟдебиетіндегі тқтас бір ағымныҗ 

атауына айналған шығарма туралы В.Радлов осы кітаптыҗ алғы сҡзінде былай дейді: «Зар заман» мен 

«Заман аҕыр» тҟрізді ғибрат ҡлеҗдер Ертістіҗ шығысындағы дала ҕазаҕтарыныҗ моллалары 

шығарған ҕолтума дҙниелер» [2, 21-22бб.]. Бқл жерде ҟҗгіме Шортанбай жҡнінде болып отырғаны 

аныҕ. Сондай-аҕ, Шортанбайдыҗ Орынбай аҕынмен айтысы да осы кітапта жарияланған [2, 43-

46бб.].  

Заманға сын айту ҕазаҕ аҕын-жырауларыныҗ шығармаларында бқрыннан бар. Ҟйтсе де, тасҕа 

басылған Шортанбай ҡлеҗінен кейін «зар заман» тіркесі ҕасіретті кезеҗніҗ, аянышты халдіҗ жыр 

тҙрінде бейнелеуініҗ кҡрінісі ретінде ҕалыптаса бастаған. Ал, Ы.Алтынсарин «Ҕазаҕтыҗ ҕайғысы» 

(«Горе киргиз») деген ҕолжазбасында [3] атап ҡткен Я.Лютш жинаған Тҙркістан ҡлкесі ҕазаҕтарыныҗ 

ҟдебиет нқсҕалары 1883 жылы Ташкент ҕаласында басылған. Сол кітапта да «Зар заман» деп 

аталатын ҡлеҗдер топтамасы жарыҕ кҡрген. Ҟлихан Бҡкейханныҗ мқрасын зерттеушілер қсынған 

мына бір дерек назар аударарлыҕ: «Санкт-Петерборға 20 жасында келген Ҟлиханныҗ студенттік 

кҙндерін ҕалай ҡткізгендігі жайында Англияныҗ ҟйгілі білім ордасы – Оксфорд университетініҗ 

«Орталыҕ Азияны зерттеу ҕоғамы» ҡзініҗ «Ҕазаҕтар 1917 жылға дейінгі орыстар туралы» атты 

кітабында «Ҟ.Бҡкейхан жас кҙнінде орныҕты революционер, социалист болды жҟне «Зар заман» атты 

орыстарға ҕарсы ҟдеби топтыҗ мҙшесі болды» деп жазады» [4, 10]. Бқл қйымныҗ ҕашан 

ҕқрылғандығы, ҕанша адамныҗ мҙше болғандығы, топтыҗ іс-ҟрекеті жҡнінде толыҕ мҟліметтер жоҕ. 

Дегенмен, ХІХ ғасырдыҗ аяғында қйымдасып, жқмыс жҙргізген осы топтыҗ бқлай аталуына 1870 

жылдан бастап сол Санкт-Петербордыҗ ҡзінде шыҕҕан кітаптарға енген Шортанбайдыҗ «Зар заман» 

толғауыныҗ ҟсері болуы мҙмкін деп топшылаймыз.  

«Зар заман» атауыныҗ мҟн-мағынасын ашып, ҟдебиеттанудыҗ қғымы ретінде орныҕтырып, 

осы ағымныҗ ҡкілдерініҗ шығармаларына жанашырлыҕпен ҕарап, жалыҕпай зерттеп-зерделеген 

жазушы-ғалым Сҟбит Мқҕановтыҗ еҗбегі ҡлшеусіз. Ол 1942 жылы жарыҕ кҡрген «Ҕазаҕтыҗ XVIII-

XIX ғасырдағы ҟдебиетініҗ тарихынан очерктер» атты кітабыныҗ бір тарауын «Зар заман» деп атады. 

Бқл топтыҗ жқрт қғымында ҕалыптасҕан ҡкілдері – Шортанбай Ҕанайқлы мен Мқрат Мҡҗкеқлыныҗ 

ҕатарына Шернияз Жарылғасқлын ҕосты. Сонау М.Ҟуезовтен желі боп тартылып келе жатҕан «Зар 

заман» қғымы жҡнінде С.Мқҕанов мынадай ғылыми байыптама жасады: «Бас бостандығынан, 

жерден айырылған, кедейленген халыҕ, бқл зорлыҕҕа ҕарсы басын кҡтере алмады, кҡтерем дегенге 

ҙкімет кҡтертпей, ҕозғала бергенде тарпа бас салып, орнында езіп тастап отырды. Осындай ҕолдан 

кҙш, бастан ерік кеткен кезде, ҕайғыдан тқншыҕҕан халыҕтыҗ зарынан туған кҡркем ҟдебиетін біз 
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«Зар заман» ҟдебиеті дейміз» [5, 120-121бб.]. Шортанбай мен Мқраттыҗ шығармаларын жинап, 

жқртҕа кеҗінен таныстырған С.Мқҕанов олардыҗ ардаҕты есімдерін ҟр тҙрлі дау-дамайдан ара-

шалауға да ҙлкен ҙлес ҕосты.  

Елуінші жылдардыҗ ҕырағы кҡздері Шортанбайларды Абайға ҕарсы ҕою арҕылы оларды 

ҟдебиет аулынан аулаҕтатуға тырысҕаны мҟлім. Тіршіліктіҗ бары мен базарын келелі келешектен 

емес, ҡткен ҡмірден іздейтін аҕындардыҗ ҡлеҗ-жырларын тқншыҕтыру ҙшін бқл таптырмайтын тҟсіл 

саналды. Ҟсіресаҕ ҟдебиетшілер ілгері басудыҗ орнына кейін тартып, жаҗаны жирене ҕабылдаған зар 

заман жыршыларын орыстыҗ оҕуын оҕып, тілін ҙйренген Абайдыҗ ҕолымен таяҕтатҕысы келді. 

С.Мқҕанов алдымен осыған ҕарсы тқрды: «Біреулер Абайға ҕоятын шартты Шортанбайға да 

ҕойғысы кеп, «неге ол Абайдай бізді прогреске, орыс мҟдениетіне шаҕырмайды» дейді. Сҡз емес 

олай деу. Абай орыс мҟдениетімен таныс та, Шортанбай таныс емес. Таныс емес нҟрсесіне ҕалай 

шаҕыра алады ол?» [6, 75б.]. Кеҗпейіл жҙрекпен, ҕазаҕы кеҗ ҕолтыҕ мінезбен айтылған бқл пікір 

айҕын кҡзҕарасты танытады. Кҡрнекті жазушы Абай ҡлеҗіндегі Шортанбай шығармашылығына 

байланысты ой-тқжырымды талдау кезінде таптыҕ таным шеҗберінде ҕалып ҕоймайды. Мҟселеніҗ 

мҟн-жайына тілдік-кҡркемдік, эстетикалыҕ тқрғыдан ҙҗіледі. 1959 жылы 15-19 маусым аралығында 

Ҕазаҕ ССР Ғылым академиясыныҗ Тіл жҟне ҟдебиет институты қйымдастырған ғылыми-теориялыҕ 

конференцияда аты еҗ кҡп аталған аҕын Шортанбай Ҕанайқлы болды. Діншілдік қғымы туралы 

жасалған тқжырымныҗ бҟрі соныҗ ҡлеҗдерімен тқздыҕталды. Кертартпа бағыттыҗ ҡкілдерін 

санамалап кҡрсеткенде алдымен ауызға ілінді.  

Қлы Абайдыҗ «Сҡзініҗ бірі – жамау, бірі – ҕқрау» аҕындарды нқсҕағанда Шортанбайдан 

бастайтыны тҟрізді, басҕосуда пікірталасҕа тҙскен шешендер осы аҕынға ерекше шҙйілді. 

Шортанбайдыҗ шығармалары да, оны зерттегендердіҗ еҗбектері де сынға тҙсті. Солай болғанына 

ҕарамастан, Сҟйділ Талжанов аҕын туралы баяндамасында жиындағы дҟстҙрлі талдау ауҕымынан 

шығып, оҗ кҡзҕарас танытты. Зерттеуші-ғалымныҗ қғымында, ол – ҡмір шындығын айҕын 

кҡрсетуші, отарлаушы қлыҕтарға ҕарсы кҙресуші, ауыз ҟдебиетін жазба ҟдебиетке жеткізуші. Зар 

заман поэзиясын жабыла сынаған сол конференциядағы С.Талжановтыҗ: «Шортанбай – ҡз 

заманындағы ҟлеуметтік ҡмірді жетік білген, кем-кетігін сынай отырып, кҡргенін ҕаз-ҕалпында 

айнаға тҙсірген шебер аҕын» [7, 185б.], – деген шынайы бағалауы кҙні бҙгінге дейін ҕқнын 

жоғалтҕан жоҕ. Оныҗ Шортанбайды «аҕтау жағына бейім болып, ҟрбір сыннан арашалап алуға» 

тырысҕанын Мқхтар Ҟуезовтіҗ ҡзі де атап ҡтті [7, 368б.].  

Осы басҕосудыҗ ҕаулысында Шортанбайдыҗ ҟдебиеттегі орны туралы мынадай ҕорытынды 

жасалды: «Шортанбай Ҕанаевтыҗ творчествосы жайында конференция сол дҟуірдіҗ негізгі идеялары 

мен ҟлеуметтік ҡмірдегі ерекшеліктерін еске ала отырып, аҕын бір жағынан патша ҙкіметініҗ 

Ҕазаҕстанды отарлау саясатыныҗ салдарынан туған ҟлеуметтік жайларды сынай отырады да, екінші 

жағынан хандыҕ дҟуірді мадаҕтайды, шығармаларында ислам дінініҗ идеяларын уағыздайды деп 

ҕорытады. Бқл сияҕты аҕындардыҗ творчествосына жоғары мектептіҗ программаларында орын 

беріліп, негізінде ағартушылыҕ, халыҕтыҕ бағыттағы ҟдебиеттіҗ осындай кертартпа аҕындармен 

кҙрес ҙстінде дамығанын кҡрсету ҙшін аталуы керек» [7, 372б.]. Ҟрине, бқл ҕаулыдан кейін аталмыш 

аҕындардыҗ ҡлеҗ-жырлары жарыҕҕа шыҕпайтын болды. Олардыҗ шығармалары мектеп 

оҕушыларына тҟрбие беру ісінен аулаҕтатылды. Сол ҕқжаттан соҗ ҕайта жазылған оҕулыҕтар жас 

қрпаҕтыҗ ҕолына «ҕқлағын кесіп ҕқнтитҕан, мқрнын кесіп шқнтитҕан» кҙйінде жетті.  

Ал, Шортанбай ҡзі «зар заман» деп атаған дҟуірдіҗ тқтастай болмысын былайша 

бедерлейді: Мына заман ҕай заман? Азулыға бар заман, Азусызға тар заман. Тарлығыныҗ 

белгісі: Жаҕсы жаннан тҙҗілген, Жаман малға жҙгінген. Мқныҗ ҡзі зар заман, Зарлығыныҗ 

белгісі: Бір-бірлерін кҙндеген, Жайына тыныш жҙрмеген. Аҕын заманныҗ жайын толғағанда ҡзініҗ 

«Ҟуелгі ҕорлар зор болды, Сондай зорлар ҕор болды» тқжырымынан ой туындатады. Ҕоғамда 

жаҕсылыҕ пен жамандыҕтыҗ, тектілік пен шалағайлыҕтыҗ, парасаттылыҕ пен пасыҕтыҕтыҗ орын 

алмастырғанын поэтикалыҕ антонимдер ҕатарын тҙзу арҕылы танытады. «Арғымаҕ ат тасырҕап, 

Тағалы болған замана. Мҟстек жабы жалданып, Бағалы болған замана», – осыныҗ бір мысалы. Шын 

асылды тқсаулаған, ҡресізді еркінсіткен дҟуірдіҗ сиҕы ҕарама-ҕайшы ҕқбылыстарды, ҡткен мен 

бҙгінді салыстыру тҟсілімен айҕындалады. Шортанбай адамныҗ азғандығын елге билігін жҙргізетін 

аҕсаҕалдардыҗ ҡзара қстасуынан, ҡнегесіздіктіҗ тамыр жаюынан кҡреді. Дау-дамайды ҟділ шешіп, 

жқртты жҡнге салатын аҕылман ҕария мҟртебесініҗ тҡмендегеніне, аҕсаҕалдыҕтыҗ ҕқны тҙскеніне 

кҡҗіл аударады. Жалпы, аҕынныҗ ҡлеҗдерінде замана адамыныҗ азғанын «балыҕ басынан шіриді» 

тқжырымына бағындыру ҙрдісі ҟр тқста байҕалып ҕалады. Бқл, ҟсіресе, оныҗ ел басшысыныҗ не би-

болыстыҗ бейнесін кескіндеуінен кҡрінеді. 
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Ҕорыта айтҕанда, Шортанбай Ҕанайқлы ҡзі ҡмірге келгеннен бергі екі ғасырға рухани азыҕ 

боларлыҕ ҕастерлі ҕазына ҕалдырғанын кҡреміз. Аумалы-тҡкпелі заманға тап келсе де ҕадірі 

кемімеген аҕын мқрасы бҙгінде алмастай жарҕырап, баға жетпес ҕқндылыҕҕа айналып отыр. Сҡзі 

салмаҕты, ойы оралымды, танымы тереҗ жыр жҙйрігініҗ ҡлеҗ-толғауларыныҗ табиғаты ҟлі де толыҕ 

ашылған жоҕ. Ілім-білімге жетік ғқлама аҕынныҗ кҙрделі кҡркемдік кестесі талай зерттеулерге жҙк 

болары аныҕ. Ендеше, Шортанбай ғқмырнамасы мен шығармашылығыныҗ ҡміршеҗдігін танытатын 

ҕос ғасырдыҗ тағылымы алдағы кезеҗде де жалғаса бермек. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Ҟуезов М. Ҟдебиет тарихы. Алматы: «Ана тілі», 1991. – 240 б. 

2.Радлов В. Нарьчія тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. І 

отдьленіе. Образцы народной литературы. Часть ІІІ. Санктпетербургь, 1970. – 778 с. 

3.Алтынсарин Ы. Ҕазаҕтыҗ ҕайғысы (Горе киргиз). Ҕазаҕстан Республикасы Орталыҕ 

мемлекеттік архиві, 25-ҕор, 1-тізбе, 2022-іс. 

4.Базарбаев М., Аҕҕқлықлы С. Ҟлихан Нқрмқхамедқлы Бҡкейхан (Алғы сҡз) // Бҡкейхан Ҟ. 

Таҗдамалы. Алматы: ҔЭ Бас редакциясы, 1995. – 478 б. 

5.Мқҕанов С. Ҕазаҕтыҗ XVIII-XIX ғасырдағы ҟдебиетініҗ тарихынан очерктер. 1 бҡлім, 

Алматы: ҔМББ., 1942. – 248 б. 

6.Мқҕанов С. Ана тілі мен ҟдебиет сабағы // «Ҕазаҕ ҟдебиеті», 1953, 12 сҟуір.  

7.Ҟдеби мқра жҟне оны зерттеу. Алматы: Ҕазаҕ ССР ҚҒА баспасы, 1961. – 376 б. 

 

 

ҞОЖ. 82. 148 

Ғ.МҘСІРЕПОВТІҖ «ҔОЗЫ КӚРПЕШ – БАЯН СҚЛУ» 

 ПЬЕСАСЫНДАҒЫ ОБРАЗДАР 

 

                                                                 БЕРКЕНОВА Р.А. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ доценті, ф.ғ.к.,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

                                                       КИРБАСОВА А. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматриваются исследовательские труды известного ученого А. Тажибаева 

о казахской драматургии, внесшего значительный вклад в развитие казахской литературоведческой 

науки. 

Summary.  The article examines the research works of the famous scientist A. Tazhibayev on Kazakh 

dramaturgy, who made a significant contribution to the development of Kazakh literary science. 

 

         Драматургия теориясы, ҕазаҕ драма ҡнерініҗ даму арналары мен кҡркемдік ізденістері, содан 

туындайтын ғылыми тқжырымдар мен пайымдаулар, оныҗ ҟлемдік дҟстҙрмен байланыстырыла 

зерттелуі, сҡз жоҕ, қлттыҕ ҟдебиеттану ғылымыныҗ ҡзіндік тарихы, даму жолы бар кҙрделі бір 

саласы болып табылады. 

         Бҙгінгі ҟдебиеттану ғылымындағы драматургияныҗ зерттелуін, алда тқрған шешілуі тиісті 

кҙрделі мҟселелерін Ҟ.Тҟжібаевтыҗ іргелі зерттеу еҗбегінсіз тану, жқмыс жҙргізу толымды емес деп 

білеміз. Ғалымныҗ драматургия жанры мен теориясы, театр ҡнері, оныҗ қлттыҕ ҟдебиет пен 

мҟдениеттегі кҡрінісі, шеберлік туралы монографиялыҕ еҗбектері ҕазіргі уаҕытта тиянаҕталған, 

ҟдебиеттану ғылымында жоғары бағаланып мойындалған, кҡптеген жқмыстарға методологиялыҕ 

негіз болған маҗызды зерттеу.  

         Ғалым маҕсатты зерттеуінде ҕазаҕ драматургиясыныҗ жанрлыҕ ҡркендеуіне айтарлыҕтай ҙлес 

ҕосҕан кҡптеген сахналыҕ туындыларға ғылыми талдау жасады. М.Ҟуезовтен кейін халыҕ ҟдебиетіне 

ерекше кҡҗіл бҡлген, ел сҙйген жырларды ҡзініҗ драмалыҕ шығармаларына шебер пайдаланған Ғабит 

Мҙсірепов. 

Ғабит 1959 жылы ҟдебиет мҟселесі туралы жасаған бір баяндамасында былай деді: «Сонау 

отызыншы жылдары ескілікпен екі арамыз тап ҕазіргісіндей алшаҕ емес еді. Ескілік етегін жинап, 

тайып тқру былай тқрсын, ҕайта тамыры тереҗ, азу тісі балғадай ҕабырғасы бҙтін тқрған шағында 
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халыҕтыҗ рухани ҕазнасын исі жаҗаныҗ бҟріне ҕарсы жқмсай бастаған соҗ, біз сол асыл ҕаруды 

жқлып алып, сҙртіп, тазартып, жаҗартып, халыҕтыҗ ҡз ҕолына қстатуға қмтылдыҕ («Жқлдыз», 1959 

жыл тҡртінші сан) деген еді. 

Ғабит дқрыс жҟне рас айтты. Отызыншы жылдарға дейін ҡскен, ілім, ҡнер жинап ҙлгірген 

біздіҗ советтік жазушыларымыз ескімен айтысу, сынасу ғана емес, олармен ҡнер салыстыратын, ҡнер 

жарысында олардан оза алатын дҟрежеге жеткен-ді. Ҡзге мҟдениетті елдердіҗ классикалыҕ 

ҙлгілерінен ҙйрене отырып, ҡзіміздіҗ халыҕ байлығын игеруге Ғабит те кҙш салды. Оған, ҟрине, еҗ 

алдымен бқл салада М.Ҟуезовтыҗ шығармалыҕ тҟжірибелері кҡмек етті. 

Ҟрбір дарынды жазушыныҗ ҡз тіліндегі асыл шығармаларды оҕымауы, олардыҗ жаҕсы 

жаҕтарынан ҙйренбеуі мҙмкін емес. Сҡйтіп отырып ол ҡз тҟжірибесін байытады, ҡнер дҙниесіндегі ҡз 

жолын салады. Ғабит Мҙсіреповтіҗ драмалыҕ шығармасындағы бір асылы «Ҕозы Кҡрпеш – Баян 

сқлу» десек, оған ол ҟуелі «Ҕыз Жібекті» жазу арҕылы жетті. Жазушыға кҡргені мен білгенініҗ бҟрі 

пайдалы екені рас, біраҕ еҗ пайдалысы: оныҗ ҡзініҗ ізденгені, ҡзініҗ еҗбектенгені[1]. 

«Ҕыз Жібек» ҟуелі музыкалы пьеса болып жазылды. Мқхтар «Айман – Шолпанды» комедияға 

айналдырғаннан кейін Ғабит – лирикалы, ҟн-кҙйлі Жібегін шығарды.  

«Ҕыз Жібек» кейін опера либереттосына ауысты, ҟлі кҙнге сахнадан тҙспей келеді, биыл 

мыҗыншы спектаклі де ойналды. Бқл шығармадағы адам мінездерініҗ айҕындығы, драмалыҕ 

тартыстыҗ халыҕҕа бқрыннан ҕызыҕтылығы сондай кҡптеген халыҕ театрлары жеҗіл-желпі музыка 

ҕосып-аҕ  ойнай береді.   Кейбір   халыҕ   театрларында   Ҕыз  Жібек,    Тҡлеген,  

Бекежандар ҡлеҗ айтатын жерде кҡрермендер де ҕосылып ҟндете беретін кҡрінеді. Осыныҗ 

бҟрі «Ҕыз Жібектіҗ» ел арасында барынша қнамдылығы кҡрсетеді. Дегенмен драматургиямыздыҗ 

тарихи даму жолын, оныҗ биік ҡнер табу, белестен белеске кҡтерілу ҕозғалысын сҡз еткенде ҟҗгіме 

«Ҕозы Кҡрпеш – Баян сқлу» туралы болу керек. Ҡйткені «Еҗлік – Кебек», «Ҕаракҡздер» орнатҕан 

ҟсем дҟстҙрді – биік трагедия туғызатын аҕындыҕ дҟстҙрді осы «Ҕозы Кҡрпеш – Баян сқлу» ғана 

дамыта алады. 

Дҙние жҙзіне даҗҕы жайылған ғашыҕтар туралы эпосты кҡптеген ғалымдардыҗ білгенін, 

жазып алғанын, олар дастанды аса биік бағалағанын ҟдебиет тарихы жаҕсы баяндаған. «Бқл, жер 

жҙзіндегі еҗ ҕымбат ҟдебиет мқраларына жататын шығарма» депті Потанин - «Ҕозы Кҡрпеш – Баян 

сқлу» поэмасын басҕа дастандармен салыстыра келіп, ҕазаҕ дастаныныҗ бір ҕолжасбасы (ҟрине 

орысшалағаны) Пушкинніҗ ҙйінен табылған. Қлы аҕын ғашыҕтар туралы ҟҗгімені қнатҕан, 

ҕызыҕҕан кҡрінеді. Амал ҕанша жазуға ҙлгірмепті. «Ҕозы Кҡрпеш» орыстыҗ ҕатардағы 

аҕындарыныҗ бірі Тверитин жазғанныҗ ҡзінде ҕандай ҕқлпырды, орыс оҕушыларын ҕатты 

таҗдандырған поэма болып шыҕты. Мінеки осы халыҕтыҕ дастаннан сахналыҕ трагедия жазу 

міндетін Ғабит Мҙсірепов мойнына алды. 

         «Ҕозы Кҡрпеш» драматург ҙшін пісіп тқрған таҕырып,- дегенді М.Ҟуезов кҡп айтатын. Оныҗ 

бқл пікірі 1926 жылғы маҕаласында да жазылғанын біз жоғарыда келтірдік. «Романнан пьеса ҕып 

жазған дқрыс. Драмадағы шарттылыҕтар аҕындыҕ шарттылыҕтарға кҡбірек ҙйлеседій дейтін Мқҕаҗ.  

«Ҕозы Кҡрпеш – Баян сқлуға» ҡзі де ҕатты ҕызығатын. Мқндай таҕырыпты кісі ҕаны ҕызу, жҙрегі 

ҟлді кезде жазу керектігін кҙлкі ретінде айтҕандай сҡйлейтін. Біраҕ онысы маған жаҕсы 

армандарыныҗ, жаҕын арада іске айналдырсам деген армандарыныҗ біріндей болып сезілетін. Ол, 

Мқҕаҗмен екеуміздіҗ кешкі тамаҕты бҡлек ішпейтін кезіміз еді. Ҟсіресе оҕыс ҟсер алған кҙндеріміз 

жайлы бірге кеҗесіп, бірге тҙйетінбіз. «Ҕозы Кҡрпеш – Баян сқлуды» сахнадан кҡргеннен кейін де 

бірер кешті бірге ҡткіздік. Мқхтар оҕтын-оҕтын, қзарта сҡйлеп кетіп, толҕыған кҡҗіл баса алмай 

отырды. Кейде артистердіҗ ойындарына да байланыстырып айтады. Біраҕ кҡбінесе-аҕ пьесаны сҡз 

еттік. Сабағынан ҙзіліп тҙскелі тқрған ҕызыл алмадай Баян, сол алмаға ҕолын созған, ғашыҕ алдында 

ҕқлшылыҕ зарын айтҕан Ҕозы кҡз алдымыздан кетпейді. Кейде лезде жадымызда жатталып ҕалған 

сараҗ шалдыҗ сҡзін айтып кҙлісеміз. Ішімізде ҕуаныш сезімі ғана бар. Кҡптен кҙдік боп байланған, 

алдырмай, жеҗдірмей жҙрген ҙлкен бір жқмысымыз тынғандай сезінеміз. Сонымен бірге 

ҕызығуымыз, еҗ жаҕсы мағнада ҕызғануымыз да жоҕ емес сияҕты. 

Биік махаббат дегеніміздіҗ ҡзі – биік сенім ғой. Сене білмейтін жанныҗ махаббаты да толыҕ 

емес. Ҕозы кҙнге, айға, жарыҕ пен ҕараҗғыға ҕандай сенсе, адамға да сондай сенеді. Оныҗ саҕтана 

білмес аҗғалдығы да осы сенгіштігіне байланысты. Сҡйтіп «Ҕозы Кҡрпеш – Баян сқлудағы» 

образдардыҗ бҟрі де ҕонымды, сенімді шыҕҕан бейнелер. Мҙсірепов трагедия геройларын айҕын да 

жқмыр кҡрсету ҙшін ҡзге жағымсыздарды тізгіндеп, тартпаҕтап қстамайды. Олар ҡз еріктерімен 

ҟрекеттеніп, демдерініҗ жеткен жерлеріне дейін ҕимылдап бағады, кҡркемдік логика бқзылмайды. 

Сҡйтіп отырып махаббат аҗызына айналған ғашыҕтар ҟҗгімесін еш жерде ҟлсіретпейді. Біз пьесаныҗ 

аҕырында Ҕозы Кҡрпеш, Баян сқлудай дос, туыс тауып тқрамыз орнымыздан. 
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Ҟрине, жаҕсы жасалған ҙлкен дҙниеніҗ мол денесінен сығалап ҕарағанда кҡрінер қсаҕ міндер 

табылуы да мҙмкін. Нығмет Ғабдуллинніҗ Ҕозыны ҡлтірген Ҕодардыҗ ҡкінішіне сенбеуі заҗды 

сияҕты, оған мен де ҕосыламын [2, 143 б.]. 

Ғабит Мҙсіреповтыҗ ҕай жанрда болмасын тілініҗ байлығы, дҟлдігі мен ҡткірлігі, аҕындыҕ 

серпінге толыҕтығы белгілі. Оныҗ пьесаларындағы монологтар мен диалогтары оҗай жатталып, 

жқрттыҗ аузында жҙреді. Осындай жанды, жалынды сҡздер «Ҕозы Кҡрпеш – Баян сқлуда» да 

молшылыҕ-аҕ. Тілдіҗ ойды, сезімді жеткізер, сурет салар, атып, шалып шығар кҙштілері Ғабитте 

жетіп артылады. Ия, кейде артылып жатады. Ҟсіресе сезімді айтҕан сҡздерінде кездесіп отыратын 

сияҕты. Кейде ҕысҕа айтылған, ҕысылып шыҕҕан, шала айтылған кҙйікті сҡздерден-аҕ кҡп нҟрсе 

аҗғарылады ғой. Сҡздіҗ сезімге байлығы табиғилығы болып кҡрінеді. Сҡзге сенсек болды; сҙйсініп, я 

кҙйініп айтҕан сҡздер біздіҗ сезімімізге жетсе ар аржағын сқрамаймыз. Ҡйткені ар жағын іштей болса 

да ҡзіміз аяҕтаймыз. Бқл да бір ғажайып жарастыҕ, жарастыҕ ҕана емес-ау, жазушы мен оҕушы 

арасындағы творчестволыҕ байланыс, бірін бірі табиғи толыҕтыру, тілдіҗ, қғымныҗ ҕашаннан бергі 

ішкі заҗдылығы. Маҕпалдыҗ Ҕозыға бата берердегі сезімі, алдағы бастан кешірер жалғыздығын 

зарлы, мқҗлы сҡздермен айтуы бізге тҙсінікті. «Зеҗгіртау, сен боласыҗ да мқҗдасым!» дейді ана. Біз 

бҟрін тҙсініп жатырмыз. Тауда ҕалған жалғыз анна талай кҙндерді, талай тҙндерді жалҕы отырып 

бастан кешірерін ҡзіміз де қғына, ҙрейлене бастаймыз. Біраҕ автор біз ойлағанша тағы да ҙстемелей 

соғып кетеді: «Айсыз тҙн, сен боласыҗ да сырласым... Ай мен кҙн, сен боласыҗ да кҡзге тҙсерім...» 

тағысын-тағылар. Осы сияҕты ҕалыҗдау, артығыраҕ жағылған бояуды Баянныҗ «Ҕияда ҕыранды 

кҡрдім...» - деп басталатын монологынан да кездестіретін сияҕтымыз. «Ҕияда кҡрсеҗ ҕыран дерсіҗ, 

ҕалыҗда кҡрсеҗ жолбарыс дерсіҗ, асҕар кҡрсеҗ биігі дерсіҗ...» деген сияҕты сҡздердіҗ тізбегі ҕызыҕ 

кҡрінгенімен бірінен бірініҗ тегеуріні асып жатҕан жоҕ. Ҟрине, бқл аҕындыҕ серпін ҙстінде ағылып 

келген ҕуатты сҡздерге ие бола алмай ҕалушылыҕ. Асау сҡздердіҗ кейде осылай асау жылҕыларша 

бой бермей кететіні болады. Ҡйткені бқлар эпостыҕ дастандарда кҡп ҕолданылып, кҡп 

айтылғандыҕтан аҕындардыҗ аузын билеп, тыҗдаушыныҗ ҕқлағын билеп, жқртты басына бастаған 

«ҕулар». Енді Ғабитті де билеп-тҡстеп сахнаға қмтылғандарын кҡріп отырмыз. Ия, бқлардыҗ бҟрі 

ҙлкен шығарманыҗ мол денесіндегі қсаҕ міндер.  

Белгілі отаныҗ-қлтыҗ болмай, оныҗ кҡркемдікке сай тарихы, рухани байлығы болмай, белгілі 

дана шығарма тумайды. Ондай шығармалар тумаса, ҟдебиетте жаҗа жанрлар да тумайды. Ал бізде 

жаҗағы аталған ҙш пьесамен драма жанры туып ҕана ҕойған жоҕ, кҡне грек пен Рим Европадағы 

Реноссанс, ХІХ ғасырдағы орыс драматургиялары сияҕты солармен ҕатар тқрған биік те берік 

мқнараларға кҡз тастағанда ҕуана, ҕқмарлана ҕараймыз. 

Ҟдетте, драматургияныҗ ҡсу тарихы театр тарихына байланысты тексеріледі. Театр есеймей, 

драматургия есеймейді дейтіндер де бар. Тарихта мқндай шындыҕтардыҗ да бары рас. Біраҕ ол 

бірден-бір аҕиҕат, айнымастай заҗ емес сияҕты. Кейде керісінше ҟуелі драматургия ҟлді болып туып, 

оныҗ театрдыҗ жедел кҡтерілуіне себепші болатыны да бар. Оған біздіҗ тарихымыз дҟлел. Мҟселе 

адамдардыҗ шығармалыҕ ҕуатына байланысты. Біздіҗ ҟдебиетке Мқхтар сияҕты драматургтіҗ 

барлыҕ жағынан ҟзір болып ерте келуі, оған дҟл Мқхтардай ҡнерлі жҟне талантты драматург 

Ғабиттіҗ ҕосылуы – драматургиямызды туғызып ҕана ҕойған жоҕ, театрымызды да ҕатты кҡтеріп 

кетті [3,78 б.]. 

Ҕазаҕ драматургиясыныҗ ҕалыптасуы мен дамуын, жанрлыҕ кемелденуі мен поэтикасын 

зерттеуде академик Ҟбділда Тҟжібаевтыҗ кҡп жылдыҕ зерттеу еҗбектері қлттыҕ ҟдебиеттану 

ғылымына бағалы ҙлес болып ҕосылды. Ол ҡзіне дейінгі драматургия теориясы мен ҕазаҕ драма 

ҡнерініҗ ҕалыптасуы, бастау кҡздері мен даму арналары туралы пайымды теориялыҕ тқжырымдарын 

білдірген академик М.Ҟуезов, Ғ.Мҙсірепов, Т.Нқртазин, С.Ордалиев, М.Дҙйсенов, Р.Рҙстембекова, 

Е.Жаҕыпов, тағы басҕа ғалымдардыҗ ой-пікірлерін ҕазаҕ драматургиясындағы жаҗа туындылар, 

тҟжірибелер негізінде тереҗдетіп дамытты. Сондай-аҕ кейінгі ғалымдардыҗ драма жанрына, 

жекелеген авторлардыҗ драматургиясына ҕатысты зерттеулеріне Ҟ.Тҟжібаевтыҗ теориялыҕ негізді, 

практикалыҕ талдау мен ҕорытуларға мейлінше бай, кҡп жылғы ҕорытылған ғылыми еҗбектері 

методологиялыҕ жҟне ҟдіснамалыҕ негіз болды.  
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Резюме. В статье рассматривается изучение норм литературного языка. 

Подробнопроанализированалексическаянормаисфераееприменения. 

Summary.  The article deals with the study of the norms of the literary language. The lexical norm 

and the scope of its application are analyzed in detail. 

 

Академиялыҕ сҡздікті адамныҗ ҡзі бқрыннан білетін сҡзініҗ ҕолданылу ерекшеліктерін 

айҕындау, біле тҙсу маҕсатымен ҕқрылатын кітап ретінде, ал аныҕтамалыҕ сҡздікті тек ҕана сҡздіҗ 

мағынасын аныҕтау маҕсатымен ҕаралатын кітап ретінде ҕарастырады. 

Академик Л.В.Щерба ҡзініҗ «лексикографияныҗ жалпы теориясын жасау тҟжірибесі» атты 

бағдарламалыҕ маҕаласында сҡздіктердіҗ негізгі типтерін аныҕтауды маҕсат етеді. Ғалым 

академиялыҕ типтегі сҡздікті аныҕтамалыҕ сҡздікке ҕарсы ҕоя отырып, тҙсіндірме сҡздік аталып 

жҙрген бір тілді сҡздіктерді екі топҕа бҡледі [1,89 б.]. 

Ғалымныҗ пікірі бойынша, тҙсіндірме сҡздіктер ҟдетте белгілі бір ҟдеби тілге ҕатысты не сол 

ҟдеби тілдіҗ ҕалыптасуына, нормалануына ҕызмет ету маҕсатымен («Француз академиясыныҗ 

сҡздігі») немесе сол ҟдеби тілдіҗ белгілі бір себептермен тҙсініксіз болып отырған элементтерін 

айҕындау маҕсатымен, демек, бқл жолы да ҟдеби тілді ҕалыптастыру, оны байыту, еҗ бастысы – 

оныҗ байлығын жаҕсы меҗгеру маҕсатымен жасалады. Ғалым академиялыҕ жҟне аныҕтамалыҕ 

сҡздік терминдерініҗ шартты тҙрде алынып отырғандығын ескертеді, яғни ғылыми терминніҗ 

шарттылығын мойындайды. 

Адамдардыҗ нормативті (немесе академиялыҕ) сҡздікке біліктерін тексеру ҙшін жҟне белгілі 

бір контекске ҕажетті сҡзді іздеген кезде ҕарайтындығын, ал ҡздеріне оншалыҕты таныс емес ҡзге 

тілдердегі мҟтіндерді, ҟсіресе сол тілдердегі кҟсіби ҟдебиет мҟтіндерін оҕуға, сондай-аҕ ана тілінде 

жазылғанмен, ҡте кҡне дҟуірлерге жататын ескі мҟтіндерді оҕуға ҕажеттілік туған кезде аныҕтамалыҕ 

сҡздікке ҕарайтындығын сҡз етеді. Бірінші типтегі сҡздіктердіҗ негізінде белгілі бір уаҕыт 

кезеҗіндегі белгілі бір адамдар ҕауымыныҗ бірбҙтін сана-сезімі жататындығын, ал екінші типтегі 

сҡздіктерде жинаҕталған сҡздердіҗ тҙрлі тарихи кезеҗдерге, тҙрлі ҕауымдарға ҕатысты екендігін атап 

ҡтеді. 

Ғалым академиялыҕ типтегі сҡздіктердіҗ ҟлеуметтік негізін айҕындаудағы ҕиыншылыҕтарды сҡз 

етеді: «Ҟдеби тілге ҟдеби сҡйлеу тілімен ҕатар ҟдеби жазба тіл де кіреді. Біз ҡткен ғасырлардағы 

шығармаларды да оҕи береміз. Ал, біраҕ солардағы сҡздердіҗ кҡпшілігін тҙсінгенмен, оларды айтпаҕ 

былай тқрсын, жазбаймыз да. Себебі ҕазіргі тілдік норма басҕа... осы жерден келіп актив сҡздік ҕор, 

пассив сҡздік ҕор мҟселелері шығады...». Осы тқрғыдан ғалым ҟдеби тілдіҗ сҡздігіне ҕазіргі қрпаҕҕа 

тҙсініксіз сҡздердіҗ кірмеуі ҕажеттігін, ондай сҡздікке, мҟселен, орыс тіліне ҕатысты алғанда, 

А.С.Пушкин ҕолданған сҡздердіҗ ішіндегі ҕазіргі тілдік нормаға ҕайшы келмейтіндері ғана 

енетіндігін ескертеді.  Бір тіл ҙшін екі сҡздік жасаудыҗ ҕажеттігін, оныҗ біреуі – нормативті, екіншісі 

– тарихи аныҕтамалыҕ болуы ҕажеттігін сҡз етеді. Нормативтілік туралы: «Жаҕсы нормативті сҡздік 

– нормаларды ойдан шығармайды, ол тілде бар норманы ғана сипаттайды», - дейді. Ғалым екі сҡздік 

жасауға мҙмкіншілік болмаған жағдайда ымыраға барып, барлыҕ жағдайын ашыҕ атап ҡту ҕажет 

дейді. 

1970 жылдары лексикографияныҗ теориялыҕ мҟселелерін зерттеумен арнайы айналысҕан 

белгілі маман В.П.Берковтыҗ нормативтілікке ҕатысты айтҕан пікірлеріне назар аударатын болсаҕ, 

ғалымныҗ: «Тҙсіндірме сҡздік, бір жағынан оҕырманныҗ сҡздер мен сҡз тіркестерініҗ мағынасын 

аныҕтауына мҙмкіндік беретін аныҕтамалыҕ ҕқрал, екінші жағынан, ол тілдегі лексиканыҗ ғылыми 

сипаттамасы бола алуы керек. Тҙсіндірме сҡздіктер кҡптеген жағдайларда сонымен бірге лексиканыҗ 

нормативтік сипаттамасы да бола алды. Алайда тҙсіндірме сҡздіктердіҗ нормативтіліктіҗ кҡрсеткіші 

болуы міндетті емес», - дегендей ойлар айтҕанын байҕаймыз [2, 53 б.]. Демек, бқл жердегі ғалымныҗ 
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пікірі Л.В.Щербаныҗ пікірінен сҟл ҡгзешелеу болып отыр. Л.В.Щерба академиялыҕ сҡздік пен 

нормативті сҡздікті жҟне ҟдеби тілдіҗ сҡздігін сҡздік бір тҙрі ретінде ҕарастырады [1, 69б.]. 

В.П.Берковтыҗ тҙсіндірме сҡздікті ғылыми шығарма ретінде ҕарастыруы жҟне аныҕтамалыҕ 

ҕқрал болу міндеті мен ғылыми еҗбек болу міндетін бір сҡздікке қштастыру, ҙйлестіру жолдарын 

кҡрсетуі [2, Б:82-87]. Еліміздегі лексикографияныҗ теориялыҕ мҟселелері бойынша жаҗа бағдардыҗ 

нышаны еді. В.П.Берков тілдегі сҡздік бірліктерді ҕолданылу жиілігіне ҕарап сқрыптау мен нормаға 

ҕарап сқрыптаудыҗ ҙнемі сҟйкес келе бермейтіндігін, тілде жиі ҕолданылатын ҕарапайым сҡздердіҗ 

нормаланбаған лексикаға жатҕызылып жҙргендігін ескертеді. Осыған байланысты ғалым Б.Эвенс 

(«Тҙсіндірме сҡздік сҡздікшеніҗ пиғылы бойынша жасалмайды») пен И.А.Бодуэн де Куртенэніҗ 

«Тілді зерттеуші ҟдепсіз, келіссіз сҡз дегенді білмейді. Ол ҙшін сҡздердіҗ бҟрі де бірдей ҟдепті, 

келісті сҡздер. Ешҕандай екіжҙзділік,...болмасын!»...[3,143б.] деген пікірлерін келтіреді. 

В.П.Берков норманыҗ белгілі бір дҟрежеде субъективті қғым екендігіне тоҕталып, бқл туралы 

Б. Эвенс айтҕан сҡзді («there is no standard for standard») келтіреді. Ғалым мқны тілдегі бір сҡздіҗ 

тҙрлі сҡздіктерде ҟр тҙрлі стильдік белгілермен белгіленуінен, сондай-аҕ бір тілде сҡйлеуші 

адамдардыҗ бір сҡздіҗ стильдік сипатын ҟр тҙрлі бағалауынан кҡреді.Ғалым норманыҗ маҗызды 

белгілері ҕатарында: 1) тілдік деректердіҗ бқрынғы жазушылар тілінде ҕолданылуын жҟне ол 

деректердіҗ тілде қзаҕ уаҕыт болуын; 2) тілдік деректердіҗ тіл заҗдылыҕтарына сҟйкес болуын, яғни 

тілде оларға қҕсас ҕқбылыстыҗ болуын; 3) тілдік деректердіҗ  таралымын атай отырып, олардыҗ 

кемшіліктерін кҡрсетеді. Тілдегі ресми норма ретінде кҡбінесе нормативті ҕқралдарды жасаушы 

адамдардыҗ ҡздері жҡн деп тапҕан сҡзҕолданым ҕағидаларыныҗ жҙйесі қсынылатынын жаза 

отырып, тҙсіндірме сҡздікті ҕқрастырушы сҡздікшілердіҗ тілдегі ҕолданыста бар ҕқбылыстыҗ бҟрін 

де сҡздікке тіркеп, аныҕтама берулері жҡн екендігіне тоҕталады. Жалпы Л.В.Щерба мен 

В.П.Берковтыҗ норма, нормативтілік туралы жазған ой-пікірлері қзаҕ уаҕыт бойы еліміздегі 

сҡздікшілер тарапынан ҕолдау таппай, ҕолданылмай, кейінге ҕалдырылып, лексикография 

мҟселелерінде 1990-жылдардан басталғн ҡрлеу кезеҗінде ғана ескеріле бастағанын айтҕан жҡн. 

Сҡз байлығы тіл байлығы. Біраҕ тілдегі сҡз байлығыныҗ барлығыныҗ жқмсалу аясы бірдей 

емес. Халыҕ тілінде бар сҡздердіҗ кҡпшілігі- аҕ ҟдебиетте жиі ҕолданылып, жалпы халыҕтыҕ 

нормаға айналды да, бірҕатары ҕолданудан ҕалып ҕойды, немесе ҡте сирек ҕолднылады. Сҡйлеу 

тілінде бар біраз сҡздер ҟдебиетте кездескенімен, ҟдеби нормаға жатпайды. Мысалы, шаҝар, кент, ҟм, 

ҟтеш, бойлай, жҙдҟ сҡздері бқрын-сонды жазушылардыҗ шығармаларында кездеседі, біраҕ олар 

ҟдеби  емес те, - ҕала, жҟне (тағы), ҕораз, ылғи (ҟрҕашан), ҟруаҕытта (ҡне бойы), ҡте (аса, тым, 

мҙлде) сҡздері ҟдеби. 

Сҡздердіҗ ҟдеби, ҟдеби еместігін айыру оҗай да емес, біреуге асыл кҡрінген сҡз екінші біреуге 

жасыҕ кҡрінуі де мҙмкін. Ҟдеби нормаға ҕай сҡз жатады, ҕай сҡз жатпайды дегенді субъективті 

кҡзҕарас тқрғысынан болжамай, ҟдебиетте жалпы халыҕҕа бірдей ортаҕ байлыҕ ретінде жиі ҕолдана 

ма, жиі ҕолданылмай ма деген тқрғыдан болжау керек. Солай еткенде, ҟшейінде айтыла берілетін ас, 

шеге, тіс, су, ҡмір, сқлу, кір, тҙс, жҙгір сияҕты ҕарапайым сҡздер де, махаббат, ҟсемпаз, дидар, жҙрек, 

майталман тҟрізді поэтикалыҕ сҡздер де, мҙсін, ҕқрылыс, ҡнеркҟсіп, радио сияҕты терминдік мҟні 

бар сҡздер де ҟдеби тіліміздіҗ сҡз байлығы болып есептеледі. 

Сҡйлеу тілі мен ҟдеби тіл тығыз байланыста болғандыҕтан, екеуіне де ортаҕ сҡздер кҡп. Біраҕ 

сҡйлеу тілінде олар ауытҕығыш, ҕқбылмалы болады. Мысалы, «есеп» сҡзі бір елде, кейде бір 

жанқяда тҙрліше айтылуы мҙмкін (есеп, ҕысап, ҕисап, хисап), «кҡшет» сҡзін біреу біліп, біреу 

білмеуі мҙмкін, «ҕқрылыс», «ҕқрам» сҡздерініҗ ҕайсысы ҕай мағынада екенін ҕарапайым шаруа 

айыра алмай, ауыстырып ҕолдануы мҙмкін. Ал, ҟдеби тілде ондайға жол жоҕ. Онда сҡздер аныҕ, дҟл, 

дқрыс ҕолданылуы тиіс. Сонда ғана ойды ешбір ҕалтҕысыз, мҙлтіксіз дқрыс айтуға болады. Ол ҙшін 

сҡздер ҟдебиетте жқмсала жҙріп ҟбден ҕалыптасып кетуге тиіс [4,115 б.]. 

Кҡптеген сҡздер осы кҙнге дейін ҟдебиеттен берік орын ала алмай, ҕиыр-шиыр болып жҙр, 

бірталай сҡздер екі-ҙш тҙрлі нқсҕада айтылып, солай жазылып берекесі ҕашып жҙр. Мысалы: 

масҕара – машҕара, тізе –дізе, домалаҕ –дқмалаҕ, шҙберек –шҙперек. Сҡйлеу тілінде бір сҡздіҗ, 

осылай, тҙрліше айтылуы, сҡздіҗ бқзылып айтылуы, ҟрине, жаҕсы емес. Ал, ҟдеби тілде де солай 

болса, -оҗбағаны. Ҟдеби тілі жіптіктей халыҕтрға мқндайлар ҡрескіл-аҕ. Біз шҡре-шҡре сҡздердіҗ 

дқрысын ҟдеби тілдіҗ арнасына ҕарай бет бқрғызуға тиіспіз. Сондай уаҕыт жетті! Ол ҙшін дублет 

сҡздердіҗ ҟдебиетте жиі ҕолданылатын нқсҕаларын ҟдеби нормаға жататын сҡз деп тауып, соларды 

ғана жаппай жаза беретін болу керек.солардыҗ ішінде екі қштылары да жоҕ емес. Мысалы: айҕай-

айғай, жиналыс- жиылыс, сқраҕ-сқрау, палуан-балуан, ғашыҕ-ашыҕ, адым-ҕадам. Бқлардыҗ бҟрі де 

ҟдебиетте жиі ҕолданылады. Сонда да, бір сыҗарларын негізгі етуге келісіп, ҟдеби нормаға 

айналдырып жіберуге болады. Бір кезде, мысалы, жҟне-жана, қшін-қшын, ҡйткені-ҙйткені, хат-ҕат, 
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ҕазір-кҟзір сҡздерініҗ ҕайсысын жазуды білмейтінбіз. Кейін ҟлгі сҡздердіҗ алдынғы нқсҕаларын 

ҕабылдауға патуаласыпедік, бқл кҙнде соларымыз баянды болған жоҕ па? Ондай, тҙрліше айтылтын 

сҡздер аз емес, оларды да бір сҙрлеуге тҙсіру керек.  

Мқндайда ҕиыны - бір заттыҗ бірнеше сҡзбен аталуы. Мысалы, орысша спичка дегенніҗ ҕазаҕ 

тілінде сегіз аты бар: кҙкірт, оттыҕ, шырпы, сіріҗке, іспіешке, шҕпаҕ, шишаҕпаҕ, кеуірт. Орысша 

«петух» дегенніҗ ҕазаҕша екі аты бар: ҕораз, ҟтеш. 

Мқндайлардыҗ мынасын ҟдеби деу ҕиын. Сонда да, термин сҡздерді ҕабылдап, жқртшылыҕҕа 

қсынып, бір ізге салып жібергендей, ондай сҡздерге де келісім жасай отырып, жҡн сілтеуге болады. 

Сҡйтіп, ҕазаҕ тіліндегі сан алуан сҡздердіҗ ҟдеби тілге тҟндері - ҟдеби нормаларға жататындары бар. 

Соларды айыра, таҗдап, талғай жқмсасаҕ, ҟдеби тілдіҗ лексикалыҕ нормаларын тқраҕты етуге 

мқрандыҕ болар еді. 

Сонымен, «лексикалыҕ норма» дегеніміз - ҟдеби тілдіҗ жалпыға ортаҕ сҡз байлығыныҗ 

ҕалыптасҕан тқлғада, жалпыға ортаҕ мағынада жқмсалуы. Нормаға тҙскен сҡз ҕалпында ҕатып 

ҕалмайды, ҟдеби тілдіҗ талабына лайыҕ, заҗды ҡзгеріске қшырап отыруы да мҙмкін. 

Ҟдеби тілдіҗ лексикалыҕ нормасына жатпайтын сҡздер мыналар: 

1.Диалектизмдер. Бірҕатар сҡздер жалпы халыҕҕа бірдей тҙсінікті болмай, тек кейбір 

облыстағы, кейбір аудандағы ҕазаҕтардыҗ сҡйлеу тілінде кездеседі. Олар жер-жерде ҟдеби тілде бар 

сҡздердіҗ орнына жқмсалуы да мҙмкін. Мысалы:жаҗғаҕ-шаттауыҕ. 

Жер-жерде ҟдеби тілде бар сҡздердіҗ тқрҕын бқзып айту жиі қшырайды. Олар диалектизм болуы да, 

ел аузында ҡзгеріске қшыраған дҡкер сҡз болуы да мҙмкін. Мысалы: дҡҗгелек-доҗғалаҕ. 

Диалектизмдер мен дҡкір сҡздерді диалогта ҕолдануға болады, ал автордыҗ баяндауында ҕолдану тіл 

мҟдениетіне кір келтіреді. Бірҕатар авторлар оларға тҙксие ҕараудыҗ орнына, ҕызыҕ кҡріп жаза 

салады. Мысалы: «Емешесі ҕқрып», «тырли арыҕ ҕара ҕатын» (Ҟ.Нқрпейісов). «Жаҕып дҙзеліп 

ҕалды», «...дізесін бҙкті» (Ғ.Мқстафин). 

Мқндайды, ҟрине, ҟдеби тілдіҗ нормасын бқзу деп ҕараймыз. 

Ҟдеби тілде бар сҡздіҗ мағынасы ҟр жерде ҟр тҙрлі болуы мҙмкін. мысалы, елек, елгезер 

сҡздерініҗ орнына шығыста ҕалбыр сҡзін ҕолданады екен, ал «ҕалбыр» ҟдеби тілде, қн емес, бидай, 

арпа, тары сияҕты даҕылдарды елейтін елеуіш. 

Кейбір сҡздердіҗ ҟдеби тілдегі орныҕҕан мағынасы бірнешеу болса, ҕарапайым сҡйлеу тілінде 

нормға жатпайтын басҕа да мағынада жқмсалуы ыҕтимал. Мысалы, «тіл» дегенді адамныҗ, жан-

жанурдыҗ дене мҙшесі, адамныҗ сҡйлеу ҕқралы деп тҙсінсек, сҡйлеу тілінде оны «сҡз» дегенніҗ де 

орнына айтады. Мысалы, Ғ.Мқстафинніҗ «Ҕарағандасында» Мейрам былай дейді: «Кҡмір» деген 

ҕазаҕтыҗ ескі тілі. Тіл тегін жасалмайды. Ҟрине, бқл да ҟдеби емес. Автор бқл сҡзді Мейрам емес, 

сауаты шамалы басҕа біреудіҗ аузына салса, жарасымды болар ма еді? Мқндайға мін таҕҕысы 

келгендерге, кейбіреулер «Ел аузында бар сҡз ғой» деген уҟж айтады. ҕазаҕ тіліндегі сан алуан 

сҡздердіҗ ҟдеби тілге тҟндері - ҟдеби нормаларға жататындары бар. Соларды айыра, таҗдап, талғай 

жқмсасаҕ, ҟдеби тілдіҗ лексикалыҕ нормаларын тқраҕты етуге мқрандыҕ болар еді. Ел 

аузындағыныҗ бҟрін ҕалдырмай ҟдеби тілге енгізе берсек, батыстағы ҕазаҕтардыҗ «Ботташыҕты 

іҗкҟлға салып жесеҗ, сірҟ жҕсы болады»... дегендерінен де ҕашпау керек ҕой. Олай етсек, ҟдеби 

тілдіҗ ҡзіндік ҕасиеттері жойылады, сҡздер сҡз шеберлігініҗ талғампаз елегінен ҡтпей, тҙбі тесік 

шелектен аҕҕан судай болады да ҕалады. 

2.Профессионализм. Жергілікті халыҕтардыҗ кҟсібіне, шаруашылығына байланысты сҡздері 

болады. Мысалы, Каспий, Арал, Балҕаш ҡҗіріндегі балыҕшылар тілінде былайғыларға тҙсініксіз 

сҡздер кҡп. Сондай-аҕ, бау-баҕша, маҕта, кҙріш шаруашылыҕтарымен кҟсіп ететін оҗтҙстік 

аудандарда сҙдігер, кҡшет, ҟҗгелек, масаҕ, собыҕ, ҕарыҕ, атыз тҟрізді сҡздер бар[5,191 б.]. 

Мқндай кҟсіби сҡздердіҗ ҟдеби тілде баламасы болмаса, оларды ҟдеби нормаға айналдырып, ҟдеби 

тілдіҗ байлығын арттыруға болады. Мысалы, даҕыл, собыҕ, атыз, ҕарыҕ деген сҡздер бқрын ҟдеби 

тілде ҕолданылмайтын, ҕазір бқлар жиі кездесетін болды. 

Тҙрлі кҟсіптегі еҗбек ерлерін, олардыҗ іс-ҟрекетін сҡз еткенде, сол айналаныҗ сҡздерін айтпасҕа 

болмайды. Мысалы, С.Мқҕанов «Сырдария» романында кҙріш егісімен байланысты кҡптеген 

сҡздерді, Ҟ.Сҟрсенбаев «Толҕында туғандар» романында блыҕшылардыҗ кҡп айта беретін ҙкі, 

шоланда, батаға, талка тҟрізді, Ҟ.Кҡшімов аҗшылар ҡмірінен жазған повесінде аҗшылыҕҕа 

байланысты кҡптеген сҡздерді енгізген. 

3. Дҡрекі, былапат жҟне жаргон сҡздер. Бқлар - ҟдеби тілдіҗ, жалпы тіл мҟдениетініҗ ата жауы. 

Сондыҕтан олар ҟдеби тілдіҗ лексикалыҕ нормалары ҕатарынан орын алуы мҙмкін емес.Лексикада 

бірізділікті кҡбірек тілейтіндер – терминдер. Термин дегеніміз - ҡндірістіҗ, ғылымныҗ, техниканыҗ, 

ҡнердіҗ, мҟдениеттіҗ даму нҟтижесінде пайда болған қғымдарды білдіретін арнаулы сҡздер. Ҕазаҕ 
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тіліне термин сҡздер, негізінде, орыс тілінен жҟне орыс тілі арҕылы басҕа тілдерден енді. Соныҗ 

арҕасында ҕазаҕ тілінде бқрын болмаған революция, шахта, депутат, актер, инженер, роман, мотор, 

хлор, химия, философия сияҕты сҡздер пайда болды жҟне де тілде бар сҡздер негізінде ҡндіріс, 

ҡнеркҟсіп, ҕоғам, ҕқрылыс, ҕқрам, ғылым, білім, оҕулыҕ тҟрізді терминдер жасалды. Бқл сияҕты 

терминдердіҗ дені ресми тҙрде ҕабылданғандыҕтан, жқрттыҗ бҟрі оларды бірдей, бқлжытпай 

ҕолдану керек. Ертеректе, мысалы, география – жағрапия, совет – кеҗес, помещик – алпауыт, 

философия – пҟлсапа, партизан – аламан болып айтылатын, не болмаса бір терминді ҟркім ҟр тҙрлі 

ҕолдана беретін. Сондай жаман ҟдет ҟлі де жоҕ емес, ҟсіресе терминдік мҟні бар сҡздердіҗ орысша-

ҕазаҕша нқсҕауларын араластыра беретіндер кҡп. Мысалы:совет-кеҗес, жер серігі-спутник. 

Шет тілден енген терминдерді ҕазаҕшаға аударуға болатыны да, болмайтыны да бар. Керекті 

шет сҡздер, кҡбіне жалпыға бірдей ғылыми техникалыҕ терминдер, аударуға келетін болса, керексіз 

де болар еді. Аудару тек оныҗ мағынасын бқзады. Оны тҙсіндірудіҗ орнына (аудару) шатастырады. 

Терминология ҕай сала да болса да, тек жаҗа қғымныҗ пайда болуымен байланысты дамып 

отырады[6,63 б.]. Мысалы, «жазушы», «суретші» мамандыҕ кҟсіп болмай тқрғанда, ондай атау да 

болған жоҕ. Кейін ондай жаҗа қғым пайда болған соҗ, жаз, сурет жҟне т.б. сҡздерге –шы, -ші 

жқрнағын жалғау арҕылы жаҗа сҡздер жасалды: жазушы, суретші, ҙгітші, тҟрбиеші. Осындай тілде 

бар байырғы сҡздерге ҕазаҕ тілініҗ ҕосымшаларын жалғап, кейде ескі сҡздіҗ ҡзін жаҗа мағынаға ие 

етіп, сҡз бен сҡзді біріктіріп жасаған жаҗа атаулар да кҡп ҕазаҕ тілінде бқрын болмаған революция, 

шахта, депутат, актер, инженер, роман, мотор, хлор, химия, философия сияҕты сҡздер пайда болды 

жҟне де тілде бар сҡздер негізінде ҡндіріс, ҡнеркҟсіп, ҕоғам, ҕқрылыс, ҕқрам, ғылым, білім, оҕулыҕ 

тҟрізді терминдер жасалды. Бқл сияҕты терминдердіҗ дені ресми тҙрде ҕабылданғандыҕтан, жқрттыҗ 

бҟрі оларды бірдей, бқлжытпай ҕолдану керек.Мқндай жағдайда атаулар да баспасҡз бетінде 

сыналып, мемлекеттік терминология комиссияныҗ қйғыруымен ҟдеби тілдіҗ нормасына айналып 

отырмаҕ. 
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ҞОЖ 82:240 

МАХАМБЕТ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ АҔЫННЫҖ ӚЗ БЕЙНЕСІ 

 

КАЛМАГАНБЕТОВА Г.Т., ҔУАНДЫҔ Ж.Т. 

№9 мектеп-гимназиясыныҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімдері,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Аҕмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск ҕ.  

  

Резюме.  В статье рассматривается собственный образ поэта в поэзии Махамбета    

   Summary. The article examines the poet's own image in Makhambet's poetry 

  

Махамбеттіҗ бізге жеткен шығармасыныҗ саны – 80-ге жуыҕ болса, соныҗ 20 шаҕтысы 

кҡтеріліске дейін туғаны сезіледі. Солардыҗ біразында жас аҕын жыраулыҕ дҟстҙрді қстанғаны 

кҡрінеді. Ол бірде ежелден ҕалыптасҕан, кҡп жырау ҕолданған, тіпті эпосҕа да кірігіп кеткен тқраҕты 

формулалар мен шумаҕтарды пайдаланса, бірде кҡрген-тҙйгені мол мосҕал адамша наҕылдап 

сҡйлейді, ендігі кезекте аҕыл айтып, кҡп нҟрсені ҕорыта, жинаҕтай баян етеді. Мҟселен, кҡтерілістен 

бқрын шыҕҕанға қҕсайтын бір ҡлеҗі – ―Арғымаҕтыҗ баласы‖. Мқнда да Махамбет бқрынғы 

жыраулыҕ ҙрдісті саҕтап, наҕыл айтады, дҙниедегі текті адамдар мен асыл жануарлардыҗ, басҕа да 

нҟрселердіҗ басты-басты ҕасиеттерін сипаттап, неге солай деген сқраҕҕа―Арғымаҕтыҗ баласы») атты 

ҡлеҗінде аҕын былай деп жауап береді: 

Арғымаҕтыҗ баласы 

Арығанын білдірмес, 
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Арҕамнан ҕосым ҕалар деп. 

Хас жаҕсыныҗ баласы 

Арада тқрып сҡйлемес, 

Жауым таба ҕылар деп… 

Аҕынныҗ осы ҡлеҗі – жоғарыдағы біздіҗ ойымызды толыҕ дҟлелдесе керек. Шынында да, 

Махамбет ҡзінен бқрын ҡмір сҙрген жырау мен аҕындарды ҙлгі тқтҕан, ҡзі соларға қҕсауға 

тырысҕан, ал шығармашылығында олардыҗ жыр-толғауларын ҕажетінше пайдаланып отырған. Бқл 

жерде Махамбет біреудікін алды немесе пайдаланып кетті деген ой тумауға тиіс. Себебі орта 

ғасырларда, Махамбет заманында да ҟдебиеттегі авторлыҕ туралы қғым басҕаша болған. Ҟсіресе, 

ауыз ҟдебиетінде аҕын-жыраулар ҡзіне дейінгілердіҗ ҡлеҗ-жырларын саҕтай отырып, ҡз жанынан да 

ҕосып отырған. Оныҗ ҙстіне, ауызша туып, ауызша орындалып, ауызша тараған поэзияда бір 

тіркестер тқраҕты формаға айналып, бірден бірге кҡшіп жҙреді. Бқл – ауыз ҟдебиетініҗ ҡз 

заҗдылығы. ауыз ҟдебиетінде бір шығарманыҗ екі-ҙш варианты болуы да осыдан. Соған ҕарамастан, 

ҟр аҕын, егер арнайы тҙрде ҡзінен бқрынғы аҕынныҗ шығармасын орындайтын болса, оныҗ сҡзін 

қстазынан ҙйренген, я болмаса басҕа біреуден естіген кҙйінде айтуға тырысҕан. Ал ондай маҕсат 

болмаса, оған ҡз сҡзінде ҕосып жіберетін болған. Махамбет те осы дҟстҙрді қстанғанға қҕсайды. 

Оныҗ кейбір ҡлеҗдерінде Ҕазтуғанныҗ, Шалкиіздіҗ, Доспамбеттіҗ, Аҕтамбердініҗ бірен-саран 

тармаҕтарыныҗ кездесуін осы дҟстҙр тқрғысынан тҙсінген жҡн.  

Ҕазаҕ ҟдебиетінде бқрын соғыс сахнасын дҟл кҡрнекі, ҟрі наҕты етіп ешкім суреттеген емес-ті. 

Тек батырлыҕ жыр мен кейбір жыраулардыҗ ҡлеҗдерінде шайҕастыҗ барысы баяндалады, біраҕ 

оларда ҟрбір эпизод мқншалыҕты жинаҕы, ҟрі жҙйелі, бірінен соҗ бірі кҡрсетілмейді. Рас, Махамбет 

бқл ҡлеҗінде эпостыҗ дҟстҙрінен де ҕашпайды, оны қтымды пайдаланады. Ҟсіресе, кҡтерілісшілердіҗ 

ҕалыҗ ҕол болып жиналғанын, қрыс алдындағы Исатайды, оныҗ астындағы атын бейнелеген тқста 

эпос стилі ҙстемдік еткен: 

Жау ҕарасы кҡрінді, 

Жиылған ҟскер білінді, 

Исатай – басшы, мен – ҕосшы, 

Исатайдыҗ сол кҙнде 

Аҕтабан аты астында, 

Дулығасы басында, 

Зығырданы ҕайнайды. 

Астына мінген Аҕтабан 

Аҕ бҡкендей ойнайды. 

Артына ерген кҡп ҟскер 

Маҗыраған ҕойдай шулайды. 

Міне, Исатай – кҟдуілгі эпос батыры. Ол ҕалыҗ жаудан беті ҕайтпайтын ержҙрек ҕолбасшы, ал 

оныҗ мінген аты – нағыз батырға лайыҕ тқлпар. Оныҗ Аҕтабан аталуы, аҕ бҡкендей ойнауы – 

батырлыҕ жырдыҗ ҟсерін ҕабылдау белгісі.  

Кҡтерілістіҗ ҟр кезеҗінде туған Махамбеттіҗ ҡлеҗдері бір қрыстыҗ ҡзін ғана емес, ҟр қрыстан 

бқрын, я болмаса одан кейін болған жағдайларды суреттеуге арналған. Кҡбісінде аҕын сарбаздардыҗ, 

ҡзініҗ иен далада тҙн ҕатып жҙргенін, ойлағаны іске аспай, шаршаған жолдастарыныҗ кҡҗіл-кҙйін 

кҡрсетеді де, оларға арнап жалынды сҡздер айтады, істіҗ нҟтижемен аяҕталатынына, Жҟҗгір ханды 

мқҕататынына сенім білдіреді. Осындай шығармалар ҕатарына: ―Ҟрайна‖, ―Мқҗайма‖, ―Алты кҙндей 

алаулап‖, ―Ҕқлжа ҕуған текешік‖ атты толғауларды  ҕосуға болады.  

Махамбет Ҡтемісқлыныҗ кҡтерілісте жеҗілгеннен кейінгі ҡмірі мен тағдыры сан жағынан 

алғанда, еҗ кҡп шығармасыныҗ арҕауы. Аҕынныҗ бқл кезеҗдегі туындылары ой тереҗдігімен, 

философиялыҕ тҙйіндермен, лирикалыҕ нҟзіктігімен, психологиялыҕ тебіреніс, толғамдарымен 

ерекшеленеді. 

Исатай ҕаза болғаннан кейінгі Махамбеттіҗ ҡмірі екі кезеҗнен тқрады. Біріншісі – ол 

Жайыҕтыҗ бергі жағына  шығып, ҕайтадан ҕол жинауға кҙш салып, кҡп ҟрекеттенген кезі. Екіншісі – 

ол ойы жҙзеге аспай, сегіз жыл сергелдеҗге тҙсіп, ҕуғында болуы жҟне сатҕындыҕпен ҡлтірілуі. 

Адай мен Ҟлім жқртынан ҕол жинап, елді ҕайта кҡтерем деген ниеті мен осы бағытта атҕарған 

істері барысында Махамбеттіҗ: ―Ҟй, Шонты би‖, ―Айныман‖, ―Жайыҕтыҗ бойы кҡк шалғын‖, 

―Алтын жаҕса, жарасар‖, ―Аймаҕ кҡл‖, ―Біз неткен ер‖ секілді шығармаларынан аҗдауға болады. Осы 

ҡлеҗдердіҗ біразы елдіҗ игі жаҕсыларына, ер азаматтарға арналған да, аҕын оларды ҟділдік ҙшін, 

елдіҗ ҕарапайым жқрт пен кҟдімгі бала-шағаныҗ ҕамы ҙшін кҡтеріліске шығуға шаҕырады. Біраҕ 

алғашҕы жойҕын соҕҕыдан шығын шегіп, беті ҕайтҕан жқрт оныҗ артынан ере ҕоймайды. Махамбет 
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аз ғана сенімді серіктерімен жалғыз ҕалады. Осы мезеттен бастап, оныҗ сергелдеҗі басталады, ҡшігіп 

алған жаулары оған тыным бермейді. Аҕын ҕайда барса да, соҗында тыҗшы жҙреді. 

Сҡйтіп, Махамбет жалғыздыҕты сезініп, ҡзініҗ ойлағанын жҙзеге асыра алмағанына, ҡзін 

кҡпшіліктіҗ тҙсінбегеніне кҙйініп, ҕапаланып, біршама ҡлеҗ-толғаулар шығарады. Бқл – Махамбет 

ҡмірі мен шығармашылығы жолындағы еҗ ауыр, жан кҙйзелісіне толы кезеҗ. Оныҗ мқҗға толы, 

сезімге бай, кҡркемдігі кемел ҡлеҗдері мен толғаулары осы мезгілде туған. Олар – ескірмейтін, сыры 

мен сыны бқзылмайтын, таза поэзия ҙлгілері. Ҡйткені бқларда ―ҟлемдік мқҗ теориясына‖ (―теория 

всемирной скорби‖) лайыҕ тереҗ де тқныҕ сезім, шынайы да мҟҗгілік тқлғаға айналған ҟр адамныҗ 

басында, жҙрегінде болатын мқҗ, кҙйік, тарығу, жабығу, жалпы айтҕанда, ҡз заманынан, ҕоғамынан 

озған, сол себепті тҙҗілген ойшыл жанныҗ жалғыздыҕтан шеккен жан азабы бар. Мқндай ҟлемдік 

мқҗ Гете, Гейне, Байрон, Пушкин, Лермонтов, Абай, Мағжан сияҕты қлы аҕындар поэзиясына тҟн, 

сол себепті олардыҗ мқрасы ҡміршеҗ, ҟр дҟуір, ҟр қрпаҕ, кез келген қлт пен ҕоғам оларды жай ғана 

оҕып ҕоймайды, ҕадірлейді, ҕастерлейді. Міне, Махамбеттіҗ кҡтерілістен кейін туған 

шығармаларыныҗ дені осындай. Мысалы, ―Мінкен ер‖, ―Мқнар кҙн‖, ―Аспанда қшҕан аҕ сқҗҕар‖, 

―Ҕайда бар?‖, ―Абайламай айрылдым‖, ―Істеген ісім кетті далаға‖, ―Ҡлеҗ айтып, толғадым‖, 

―Ҕаршыға деген бір ҕқс бар‖, ―Ҕалы кілем, ҕара нар‖,  тағы басҕа бір топ туынды – Махамбетті 

ойшыл да лирик аҕын ретінде танытады. 

Махамбеттіҗ бқл тқстағы шығармаларыныҗ айрыҕша ҕасиеті – философиялыҕ ой-толғамға, 

психологиялыҕ параллелизмге ҕқрылып, аҕын ҡз тағдырын жалпыға ортаҕ байлам, аҕиҕат тҙрінде 

жҟне табиғаттыҗ ҕқбылысына, аҗ-ҕқстыҗ мінез-ҕқлҕына, ісіне баламалап, ҟсерлі сипаттайды, 

сондыҕтан оларда сезім мол, сезімніҗ ҟр алуан тҙрі бар. Бірде шаршаған, бірде жалыҕҕан, бірде 

ашынған, бірде тарыҕҕан, енді бірде ҡткендегі жаҕсы кҙндерді сағынған, соларды армандаған 

аҕынды кҡреміз. Ҡкініш те, кҙйіну де, жабығу да, тіпті тҙҗілу де – бқл шығармаларда орын алған. 

―Ҕайда бар?‖ атты ҡлеҗінде осы кездегі ҡз жайын аҕын былайша баян етеді: 

Ҕатын, бала, ҕара орман, 

Баршасын жауға алдырған, 

Ҕарулы жатҕан жебеге 

Ҕқрсағынан шалдырған, 

Асыра келіп ойласам, 

Бқ заманныҗ шағында 

Махамбеттей зарығып, 

Мқҗды болған ҕайда бар? 

Бқл мқҗ ҕара басыныҗ ҕамынан туған мқҗ емес жоҕ. Бқл – жалпаҕ жқрттыҗ тҙсінбегенініҗ 

мқҗы, жаудан жеҗілгенініҗ мқҗы емес, керісінше, кҙш-ҕайраты, абырой-атағы, беделі дқшпанымен 

бірдей бола тқра оған тиісті дҟрежеде тҡтеп бере алмаушылыҕтыҗ мқҗы. Бқл – ҡзімен бірге 

кҡтеріліске шығып, ҕаза болғандарды сағыну, солармен бірге ҡткен кҙндерді аҗсау. Еҗ аҕыры, бқл 

кеше ғана ҡзініҗ алдында ҕқрдай жҙгіріп, айтҕанын істеп, айдағанына кҡнген жандардыҗ 

ҕуғындауына тҙсіп, пқшайман болуы мен ҕорлануыныҗ кҙйігі, сҡйтіп тағдырға налуы. ―Ертеден 

кешке шейін зарласам, Бермей ме екен ҕқдайым, Біздей тарыҕҕан ердіҗ тілегін‖, – деп мқҗаяды аҕын.  

           «Ҡзгелерді  ҡз алдына ҕойғанда ҡртке тиген дауылдай ҡлеҗі» ҡзінен аумаған Ҕасым мен  «кҙпі 

киген ҕазаҕтыҗ ҕара ҡлеҗіне  шекпен жауып ҡзіне ҕайтарып» кеткен Мқҕағали ҟдеби-эстетикалыҕ 

сауатын бҟрінен бқрын  «Махамбет мектебінен» оҕып ашҕан» [1, 100б.]– деп академик З.Ҕабдолов 

айтҕандай, Махамбет поэзиясындағы ҡшпес рух, сҡнбес жалын, кҙш-ҕуат ҡзінен кейінгі қрпаҕ 

ҡкілдерініҗ ҡлеҗдеріне де сҟулесін тҙсіргені аныҕ. Мқны  «Отты жырлар отты жылдарға жазылуға 

тиіс еді» [2, 101б.],  – деп Ҕасым Аманжоловтыҗ ҡзі де мойындап кеткендей. 

Ҕасымныҗ дауылды ҡлеҗдерінде Махамбет сарыны ҕалайша жоҕ дей аламыз. Аҕын «Аҕын 

ҡлімі туралы аҗыз» поэмасында: 

Ҕасиет кҙші қлы Отанныҗ 

Ҕанатын бер ҕыран ҕқстыҗ. 

Ашуын бер арыстанныҗ, 

Жҙрегін бер жолбарыстыҗ! 

Кҙллі ҟлемніҗ ашу-кегі, 

Орна меніҗ кеудеме кеп.  

Жау жолына атам сені, 

Бомба бол да, жарыл, жҙрек! – 

деп Абдолланыҗ  аузына сҡз салса, «Ҡзім туралы»  деген ҡлеҗінде: 

Ҡртке тиген дауылдай ҡлеҗімді 
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Ҕасымныҗ ҡзі емес деп кім айтасыҗ!. –  

деп тебіренсе, шындығында да махамбет жырларыныҗ арыны да, жалыны да сезіледі.  

Махамбет те, Ҕасым да ҕазаҕ ҡлеҗіне соны леп ҟкеліп, жаҗалыҕ еҗгізген жаҗашыл да шыншыл, 

ҡрлікті, ерлікті ту етіп кҡтерген батыр аҕындар. Екеуі мінездес, ҙндес, тамырлас.  

«Топ шеҗгелден пыр-пыр қшты бҡдене  

Кҡз қшында сағымданған немене? 

Нқрлы  ҡмірге Исатай мен Махамбет 

Отты жырын ҕайта бастап келе ме? 

Келсе игі еді,  кҡрсе  игі еді біздерді – 

деп жырлаған Мқҕағали Маҕатаевтыҗ осы  «Ҕқм нарында» атты ҡлеҗіндегі  «Шҡккен нар-нар, бура-

бура» деген жолы Махамбет жырларымен ҙндесіп тқрғанын байҕау ҕиын емес.  

Халел Досмқхамедов «Махамбеттіҗ мінезі сотҕар, ҕалжыҗҕой, бетіҗ-кҡзіҗ демей ойына 

келгенін айтып салатын батыл болған. Жауласҕан мезгілде ҡте батыр, айлакер болған» [3, 80 б.]–деп 

жазса, А.Ф.Рязанов «Оралдыҕтар оларды ҕуып кетті. Исатайдыҗ ізіне тҙсіп, олар шептерін кеҗейте 

тҙсті. Астында жаҕсы аты бар Истомин Махамбет Ҡтемісовті ҕуып жетті. Махамбеттіҗ жанында 

жебелі садаҕ тартынған оныҗ сарбазы шауып келе жатҕан еді. Истомин батырды тірідей ҕолға 

тҙсіргісі келді, алайда Махамбет оған ҕарсы оҕ атып, маҗына жолатпады. Тағы бірнеше казак 

Истоминге кҡмекке жетті. Олар тіпті жаҕын келді, батырды ҕаумалап алды. Біраҕ, батыр астындағы 

кҡпшікті жқлып алып, дал-дал етіп, мамыҕ ҕауырсын жҙндерін жауларына ҕарай боратып жіберді. 

Казактар іркіліп ҕалды, кҡздеріне ҕқс жҙндері тығылып, ашытып барады. Батыр бқл сҟтті бос 

жібермей, ағызып шауып кетті. Осындай тосын айла Махамбетті ҕқтҕармас ҡлімнен де, тқтҕыннан да 

саҕтап ҕалды» [4, 75б.]–деп, оныҗ айлакерлігін, тапҕырлығын айтады.Ҟлемніҗ біраз жерін шарлаған 

орыстыҗ саяхатшы ғалымы, жазушы Егор Петрович Ковалевский (1808-1868) 1839 жылдыҗ соҗғы 

тоҕсаны мен 1840 жылдыҗ бас кезінде Махамбетпен, Есет батырмен кездеседі. Кейін «Ҕқрлыҕтар 

мен теҗіздерде жҙрген саяхатшы» атты ҙш томдыҕ кітап жазып, 1843 жылы оны Санкт-Петербургте 

бастырып шығарады. Сонда (І-ші томында) Махамбеттіҗ орыс тілін жетік білетінін, тілмарлығы мен 

аҕылдылығын, сауаттылығын, айлакерлігін, сол кездегі саясаттан да хабардар екендігін батырдыҗ ҡз 

сҡздері арҕылы ҟдемі жеткізген. Ҟсіресе, екеуініҗ арасында болған диалогтегі: «Сіз менен ҡткір 

пышаҕтан ҕорыҕҕандай ҕорҕасыз, меніҗ пышаҕ екенім рас, біраҕ екі жҙзді емеспін» деген сҡзі 

Махамбет мінезіне дҟл келеді. 

Махамбет «Еркіннен еркін жатҕан ел едік. Еділ ҙшін егестік, Жайыҕ ҙшін жандастыҕ, ҕиғаш 

ҙшін ҕырылдыҕ, тептер ҙшін тебістік. Теҗдікті, малды бермедік, теҗдіксіз малға кҡнбедік, ханныҗ 

кірген аҕ орда, бқзуын ойлап кеҗестік» деп, «Ҕара ҕазаҕ баласын, хан қлына теҗгеруді» армандады. 

Елініҗ бірлігі, жерініҗ тқтастығы, халҕыныҗ еркіндігі ҙшін аҕ алмастай жарҕылдап ҡтті. 

Жыраулар поэзиясынан олардыҗ маҕсат-мҙддесі, ҡмірге кҡзҕарасы, мінез-ҕқлҕы да байҕалады. 

Олардыҗ ҕай-ҕайсысы да ҡз бейнелерін ҡздері сомдап, мҟҗгі ҡшпестей ескерткіштер тқрғызып кетті. 

Махамбет те ҡз образын ҡзі сомдап, халыҕ жҙрегінде ҕалды.  

Ҕорыта айтҕанда, Махамбет жыраулар мектебініҗ нҟрі мен ҟрін бойына сіҗіріп, ҡткен 

ҙлгілерден ҙйренген, алған, ҡзіне дейінгі ҕазаҕ поэзиясыныҗ ғасырлар бойы ҕалыптасҕан, 

шыҗдалған, елек кҡзінен ҡткен табысын бір жерге тҙйіп тастап, оны ҟрі ҕарай жаҗа бағытта 

жалғастыруға бет алған суреткер. Бқл – дҟстҙр сабаҕтастығы. Еліктеу-солыҕтаумен ҕалып ҕоймай, 

жаҗашылдыҕҕа бет бқрып, ҡзінше сҡз саптап, ҡзінше ой тҙйіп, ҡзіндік ҕолтаҗбасын ҕалыптастырған. 

Сҡйтіп ҡзінен басҕа ешкім айта алмайтын жаҗа ҙлгі, жаҗа бағыттағы керемет жырларын тудырған. 

Аҕынныҗ ҕай толғауын оҕысаҗыз да тек ҕана Махамбетке ғана тҟн ҡршіл рухты, тасҕын-сел кҙш-

ҕуатты сезінесіҗ. Оныҗ ҟр жолы тот баспас ҕылыштай, ҡшпес ҡмірдіҗ ҡзінен де бағалы дҙниелер.  
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ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ҔАЗАҔ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ АЛАШ ҔАЙРАТКЕРЛЕРІНІҖ ОРНЫ 

 

ОЙСЫЛБАЙ А.Т 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ  аға оҕытушысы, ф.ғ.к.,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

САДЕН Н.А 

Керімбай атындағы №12 мектеп-гимназия оҕушысы, Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

Резюме. В статье разносторонне рассмотрены труды по языку, литературе, педагогике, 

историографии, опубликованные в ХХ веке деятелями Алаша. 

Summary. The article comprehensively examines the works on language, literature, pedagogy, 

historiography published in the twentieth century by the figures of Alash. 

 

ХХ  ғасыр  басында бҙкіл ҕазаҕ сахарасына тараған оҕу мен тереҗ білім алуға  деген талпыныс 

Алаш арыстарыныҗ қлы есімдерімен ҡрнектелген «Рухани ҡрлеу дҟуірі» елімізде аз ғана уаҕыттыҕ 

ҕоғамдыҕ-саяси жағдай ҕалыптастырды. Ҕазаҕ халҕыныҗ кҡрнекті ҕайраткер қлдары – Ҟлихан 

Бҡкейхан, Ахмет Байтқрсынқлы, Міржаҕып Дулатқлы, Мағжан Жқмабай, Жҙсіпбек Аймауытқлы, 

Мқхтар Ҟуезов, Ҕқдайберген Жқбанов, Халел Досмқхамедқлы, Ҕошке Кемеҗгерқлы, Мқхамеджан 

Тынышбаев, Смағқл Сҟдуаҕасқлы, Тқрар Рысҕқлов, Мқстафа Шоҕай, Темірбек Жҙргенов жҟне тағы 

басҕаларыныҗ ҕоғамдыҕ-саяси, ҟдеби, ғылыми іс-ҟрекеттері елді елеҗ еткізген тарихи оҕиға болды. 

Бқлар Орта Азиялыҕ Тҙркістанға ғана емес,  сонымен ҕатар бҙкіл тҙркі дҙниесіне ыҕпал еткен зиялы 

ҕауым еді. Сол кездегі ҕазаҕ оҕығандары жаҗа рухани шығармашылыҕ орта ҕалыптастырғаны 

белгілі. Кеҗес заманында қлт ҕамын, оныҗ болашағын ойлаған қлы тқлғалардыҗ бҟрі де сталиндік 

зқлматтыҗ ҕанды шеҗгеліне ілікті. Алайда, ортаҕ маҕсатҕа бағышталған игі істері із-тҙссіз жоғалмай, 

саяси жағынан да, азаматтығы жағынан да аҕталып, есімдері де, еҗбектері де туған халҕына кеш те 

болса ҕайта оралып, ғылыми айналымға тҙсті. 

 Ғалымдар XX  ғасыр басындағы ҕазаҕ прозасы даму, ҕалыптасу жолдары кҡркемдік тҙр 

ретінде дамыды, ҕалыптасты деген ҕорытындыға келеді. Сондай-аҕ, теориялыҕ зерттеулер ҟдеби-

тарихи деректер мен наҕты шығармаларды талдаулар нҟтижелеріне жалғасты. Зерттеушілер ХХ 

ғасыр басындағы ҕазаҕ прозасы дамуына ҟсер еткен басты фактор дҟстҙрлі ҟдебиетіміз бен халыҕ 

прозасы деген қстанымды алға тартты. Бқл сол жылдарда жаҗа кҡзҕарасҕа негізделген пікір болатын. 

Зерттеуші Зенел-Ғабдол Бисенғалиев ҕазаҕ романыныҗ ҕалыптасуына ыҕпал еткен  XX  ғасыр 

басындағы мерзімді баспасҡз бетіндегі прозалыҕ шығармалар мен кҡркем аудармаларды, ҟдеби-

сынды жан-жаҕты зерттеу барысында «Ҕазаҕ» газеті мен «Айҕап» журналыныҗ ҟдеби ҕызметтеріне 

арнайы тоҕталады. Сол кезеҗде жарияланған прозалыҕ шығармалар жҙйелі тҙрде талданып, кҡркем 

проза тілініҗ ҕалыптасуындағы бқл шығармалардыҗ рҡлініҗ ерекше болғанын ғалым З.Бисенғалиев 

«ХХ ғасырдыҗ басындағы ҕазаҕ романы» (1997) атты зерттеуінде роман теориясына ҕатысты 

мынадай пікір білдіреді: «ХХ ғасыр басында роман тарихы мен теориясы тҙрлі формалистік, 

идеологиялыҕ, эстетикалыҕ тартыстардыҗ объектісіне айналды. Ҕыҗыр, ҕисыҕ теорияларды да 

бастан кешті. ...тқрпайы социологиялыҕ теорияларды да, таптыҕ, партиялыҕ принциптерді де, одан 

кейінгі «тартыссыздыҕ» ҕағидаларынан да ҡтті. Ҕазаҕ романы да ҡз тарихында тҙрлі саяси-

ҟлеуметтік, идеологиялыҕ теорияларды кҡрді. Алайда ҕаншама ҕисыҕ теориялардан ҕытымырлыҕ 

кҡрсе де ҕазаҕ романы ҡз тарихында талай тамаша туындыларды дҙниеге ҟкелді. Ҟрі еҗ бастысы, 

сыртҕы субъективті факторларды ескере отырса да, ішкі табиғи, ішкі дамуынан, дҟстҙрлі бетінен 

жаҗыла ҕойған жоҕ. Кҡптеген шығармалар жарыҕ кҡрген кҙнінен бастап, ҕқлағынан шу, басынан 

ҕиҕу кетпеді, ҟдеби айналымнан алынды, «ҕамалды да», соған ҕарамастан бҙгінгі алып арнаға, 

адамзат аҕыл ойыныҗ дариясына ірі сала болып ҕосылып отыр. С.Торайғыров пен С.Сейфуллинніҗ, 

Ж.Аймауытов пен М.Ҟуезовтіҗ, С.Мқҕанов пен Ғ.Мҙсіреповтіҗ шығармалары бқған дҟлел бола 

алады. ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ романдары – еркін ойы, ҡзіндік ҡрнек, тілі, бояуы бар ҡзге ҟлем» 

[1. 4-б]. Осы кезеҗдегі ҕазаҕ ҕаламгерлері жарыҕ кҡрген романдары арҕылы заманына, оҕырманына, 

айналып келгенде қрпағына ҕажетті рухани мҟдениетіміздіҗ қлттыҕ бояуы ҕаныҕ рухани 

ҕқндылыҕтарын ҕалдырып кетті. Адам тағдыры яғни ҕоғам мен жеке адам арасындағы кҙрделі 

ҕатынас, ҡмір, тағдыр философиясыныҗ тҙрлі ҕырлары, теҗдік, махаббат жолындағы кҙресі арҕылы 

ҕазаҕ ҕыздары жаҗа ҡмірге, бостандыҕҕа қмтылады. 
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         Қлттыҕ рухтыҗ қлы тіні дқрыс берілген білім мен қлттыҕ тҟрбиеде. Рухани жаҗғыру елдіҗ 

қлттыҕ-рухани тамырынан нҟр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Қлттыҕ ҕқндылыҕтар туралы сҡз 

ҕозғалғанда қлттыҕ таным-тҙсінік, ҟдет-ғқрып, салт-дҟстҙр де назардан тыс ҕалмайды, ҡйткені біздіҗ 

ҟдет-ғқрпымыз кҙнделікті тқрмыс-тіршілігімізбен біте ҕайнасып жатыр. Салт-дҟстҙрімізде кҡрініс 

тапҕан ғқрыптыҕ жоралғылар тҙптеп келгенде қлттыҕ тҟрбиемен қштасады. Мҟдениет бар жерде, 

ҟдебиет те бар, ҟдебиет бар жерде ҡмір де болады. Қлттыҕ ҕқндылығымыз, қлттыҕ код, қлттыҕ 

мҟдениет саҕталмаса, ешҕандай рухани жаҗғыру болмайтыны да белгілі. 

         Ҕазаҕ ҟдебиетінде «Алаш ҟдебиеті», «Алаш ҟдебиеттануы», «Алаш ғалымдары», «Алаш 

арыстары» деген қғым-тҙсінік Тҟуелсіздік кезеҗмен бірге ҕалыптаса бастады. Осы қғым-тҙсінікті 

ҟдеби-ғылыми ортада ҕалыптастырған ғалымдардыҗ бірі ҟдебиеттанушы ғалым, профессор Айгҙл 

Мқхамедсерікҕызы Ісімаҕова болып табылады. Осы атауды ғылыми ҕауым да жылы ҕабылдады, 

сҡйтіп, «Алаш ҟдебиеті», «Алаш ҟдебиеттануы» қғымы тқрғысынан тқҗғыш рет жҙйелі тҙрде «Алаш 

ҟдебиеттануы» [2] атты хрестоматия-оҕулыҕ 2009 жылы жарияланды. Кітап хрестоматиялыҕ негізді 

алға тартып, басты сҡзді Алаш арыстарыныҗ ҟдебиеттану мен тілтану, қлттану мен тарихтану 

мҟселелеріне ҕажетті, ҕқнды ойларын тҙпнқсҕа бойынша берді. Қлттыҕ ғылымға Алаш арыстары 

ҕандай наҕты ҙлес ҕосты? Алаш ҟдебиетшілері ҕазаҕ тіліне, дініне, діліне ҕалай ҕарады? Алаш 

ғалымдарыныҗ еҗбектері неге «Біссімілла рахман раҕымнан» басталады?, тағы басҕа сқраҕтарға 

кітаптан толыҕ жауап табасыз.  

         Алаш ҕайраткерлері аҕталғаннан бергі 33 жыл ішінде олардыҗ ҕоғамдыҕ-саяси, ҟдеби, ғылыми 

жҟне шығармашылыҕ мқрасы ҟдебиеттанушылардан басҕа журналист, заҗгер, психолог, педагог 

(педагогика саласы бойынша), тарихшы, тілші ғалымдар тарапынан да жан-жаҕты зерттелініп, 

кеҗінен насихатталып келеді. 

        Қлттыҕ ҟдебиеттану ғылымыныҗ тарихында 1991 жылдан басталған Тҟуелсіздік кезеҗі асыл сҡз 

ҡнерініҗ тарихы ҙшін де ауҕымды, тыҗ теориялыҕ тқжырымдар жасады. Ҕазаҕ ҟдебиетін, асыл сҡз 

ҡнерін тану мен танытудыҗ теориясы, тарихы мен сыны Тҟуелсіздік кезеҗ тқрғысынан жаҗаша 

зерттелінген тарихи кезеҗ боп саналады. Тҟуелсіздікке ҕол жеткізіп, қлттыҕ руханиятымыздыҗ 

зерттеу аясы кеҗейе тҙскен сайын қлттыҕ сҡз ҡнерініҗ ҕқндылыҕтарын жаҗаша зерттеудіҗ ғылыми 

ҕажеттілігі туындады. Ҕазаҕ елініҗ тҟуелсіздікке қмтылуыныҗ нҟтижесінде жалпыға бқрын елеусіз 

саналып келген рухани, мҟдени ҕқндылыҕтарымыз бен ҟдебиетіміздіҗ аҕтаҗдаҕ беттері ашылды ҟрі 

«советтік» тар шеҗберден шығып, ҡзініҗ кҟсібиленген шынайы зерттеулеріне ҕайта оралды. 

Тҟуелсіздік қғымыныҗ тарихи алғышарттары, ҟдебиеттанулыҕ еҗбектердіҗ ҟдістемелік негіздері, 

шығарманыҗ поэтикасы, мифтік ойлаудыҗ кҡркем ҟдебиеттегі баяндау жҙйесініҗ бағыт-бағдары да 

осы кезеҗде жаҗаша ҕалыптасты. Алаш қранды ҟдебиеттанушылардыҗ ҡмірі мен ғылыми-

шығармашылыҕ мқрасын зерттеу ісі де Тҟуелсіздікпен ҕатар ҕолға алынғаны туралы жоғарыда сҡз 

болды.  

        Тҟуелсіздікпен ҕатар тқрмыс-салтымыз, ҟдет-ғқрпымыз,  имандылығымыз, мҟдениетіміз, 

«совет» кезінде жазыҕсыз репрессияға қшыраған тҡл ҟдебиетіміз бен оны танытатын ҟдебиеттану 

ғылымы да жаҗаша зерттеулермен іске асты. Тҟуелсіздік кезеҗдегі ҕазаҕ ҟдебиетін таныту 

тқрғысынан алғанда Алаш ғалымдарыныҗ ҟдеби-ғылыми мқрасы бірнеше саланы ҕамтыды. Осы 

абыройлы міндетті орындау барысында отандыҕ ғалымдар Ҟ.Бҡкейхан, А.Байтқрсынқлы, 

М.Дулатқлы, Ж.Аймауытқлы, М.Жқмабаев, Ш.Ҕқдайбердіқлы, т.б. шығармашылыҕ мқрасы жаҗаша 

кҡзҕараста зерттелініп, алғысҡздер мен ғылыми тҙсініктемелер жазылды. 

Ҟлихан Бҡкейхан - ғқлама ғалым ормантанушы, экономист, мал шаруашылығын зерттеуді 

ғылыми жолға ҕоюшы, тарихшы, этнограф, ҟдебиеттанушы, аудармашы, ҟрі публицист ретінде ҕазаҕ 

халҕыныҗ саяси ҟлеуметтік, мҟдени рухани тарихында ҡшпестей із ҕалдырған қлы 

тқлға. Ҟ.Бҡкейханқлыныҗ ҟдебиеттану тқрғысынан жазылған еҗбектері ғалым Д.Ҕамзабекқлы 

тарапынан жан-жаҕты ҕарастырылады. Бқл зерттеуде Ҟ.Бҡкейханқлыныҗ алғашҕы еҗбектерініҗ бірі 

ретінде «Женщина в киргизкой былине Кобланды» атты маҕаласы сарапталған. «Туркестанские 

ведомости» газетініҗ бірнеше санында жарияланған. Ҟ.Бҡкейхановтыҗ ҟйгілі «Ҕобыланды» 

жырындағы ҟйел бейнесі» деп аталған маҕаласы белгілі ғалым С.Ҕасҕабасов тарапынан жан-жаҕты 

талданып, сол кездегі ҕазаҕ фольклористикасы ҙшін аса маҗызды бірнеше мҟселе кҡтерілгенін 

жеріне жеткізе айтылып: «Бқлар эпостыҗ тарихилығы, «Ҕобыланды» жырыныҗ шығу мезгілі, ҕазаҕ 

фольклорыныҗ тҙрлері, жыршы жҟне оныҗ шеберлігі, ҕоғамдыҕ ой-санасыныҗ жырда кҡрініс табуы, 

«Ҕобыланды» жырындағы ҟйелдер бейнесі, олардыҗ атҕарып отырған идеялыҕ ҕызметі. Осындай 

ғылыми мҟнді проблемаларды автор сол кездегі ҟлеуметтік, моральдыҕ мҟселелермен қштастыра 

ҕарастырған»,- делінген [3]. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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А.Байтқрсыновтыҗ «Ҟдебиет танытҕышы» – ҕазаҕтыҗ асыл сҡз ҡнерін ҟр ҕырынан ҕарастырып, 

ҟдебиеттіҗ сыр-сипаттарын, тіл бейнелілігін, сҡз кестесін баяндау, суреттеу тҟсілдерін, стильдік 

ерекшеліктерін, ҡлеҗ ҕқрылысына ҕатысты кҡптеген қғымдар мен пҟн сҡздерін алғаш рет ғылыми 

жҙйеге тҙсіріп, саралаған кҟсіби теориялыҕ еҗбек. Зерттеу сан салалы, наҕтылы талдаулардыҗ, 

таратып берілген аныҕтамалардыҗ барлығын жинаҕтап синтез жасауға, ҟдеби ҕқбылыстарды 

тқтастай алып ҕарастыруға негізделген. Соныҗ нҟтижесінде қлттыҕ сҡз ҡнерініҗ, поэтиканыҗ, 

ҟдебиеттіҗ табиғатын басты, еҗ маҗызды ерекшеліктерін, тарихи-ҟдеби процесс заҗдылыҕтарын, 

ҟдебиеттіҗ ҟлеуметтік, кҡркемдік-эстетикалыҕ мҟнін толыҕ ашып берген [4].  

Халыҕ тағдыры М. Дулатқлыныҗ прозалыҕ шығармаларына да арҕау болды. 1910 жылы оныҗ 

«Баҕытсыз Жамал» атты романы жарыҕ кҡрді. Бқл роман жазушыныҗ шығармашылыҕ жолындағы 

ірі табыс ҕана емес, бҙкіл ҕазаҕ ҟдебиетіндегі елеулі кҡркем туынды болды. «Баҕытсыз Жамал» ҕазаҕ 

ҟдебиетінде кҡркем прозалыҕ ҙлгіде жазылған тқҗғыш роман еді.  «Баҕытсыз Жамал» романыныҗ 

оҕиғасына арҕау болған мҟселе де осы, ескі ҟдет- ғқрыптыҗ ҕыспағына тҙскен ҕазаҕ ҕызыныҗ 

тағдыры. Сҙйгеніне ҕосылып, баҕытты ҡмір сҙруді армандаған бойжеткенніҗ трагедиялыҕ жолы. 

Ж.Аймауытов қлттыҕ сҡз ҡнерініҗ ҟр алуан саласында ерен еҗбек етті. Оныҗ ҕаламынан туған, 

ҟсіресе аҕындыҕ ҟлемін танытатын («Сарыарҕаныҗ сҟлемі», «Кҡшу», «Нқр кҙйі», т.б.), кемел 

прозашылығын («Ҟнші», «Елес», «Жол ҙстінде», «Ҕара баҕсы» - ҟҗгімелер), «Кҙнікейдіҗ жазығы», 

(повесть), «Ҕартҕожа», «Аҕбілек» (романдар), белгілі драмашылығын («Сылаҗ ҕыз», 

«Мансапҕорлар», «Рабиға», «Ел ҕорғаны», «Ҕанапия - Шҟрбану», «Шернияз»), айтулы 

аудармашылығын («Сараҗ сері», «Тас мейман» (А.С.Пушкин), «Баҕылаушы» (Н.В.Гоголь), 

«Бейшаралар» (В.Гюго), «Дҟмелі», (Ф.Дюшен), «Тау еліндегі оҕига» (С.Чуйков), сындарлы 

сыншылығын - «Мағжанныҗ аҕындығы туралы», «Аударма туралы», «Сқҗҕар жыры», жан жҙйесініҗ 

білікті білгірі екендігін - «Тҟрбиеге жетекші», «Психология», «Комплекспен оҕыту жолдары», «Жаҗа 

ауыл» т.б. ғылыми еҗбектері табиғи талант ҕырларын жан-жаҕты жарҕырата кҡрсетті. Балаларға 

арналған - «Жаман тымаҕ», «Кҡк ҡгіз», «Шал мен кемпір», «Ҙш ҕыз» сынды ертегілер ҕарапайым 

мҟтін мен кҡркем суреттіҗ табиғи тқтастығы мен ҙндескен ҙлгісін тереҗ танытады. Еҗ маҗыздысы, 

бқл еҗбектер бҙгін де рухани-тҟлімдік ҕырларымен мҟнді. 

М.Жқмабаев шығармашылығыныҗ ҙлкен бір арнасы – халыҕҕа білім беру, педагогика саласы. 

Мектеп оҕушыларына, мқғалімдерге арнап «Педагогика» (1922, 1923), «Бастауыш мектепте ана тілін 

оҕыту жҡні» (1925) еҗбектерін жариялады.  

Шҟкҟрім Ҕқдайбердіқлыныҗ ҕаламынан тереҗ ойлы, сыршыл лирик. ҡлеҗдер, «Ҕалҕаман-

Мамыр», «Еҗлік-Кебек», «Нартайлаҕ-Айсқлу» сияҕты оҕиғалы дастандар, «Ҟділ-Мҟрия» романы 

жҡне басҕа да прозалыҕ туындылар, аудармалар, тарихҕа, философияға ҕатысты еҗбектер, сазды 

ҟндер туды.  

Тҟуелсіз ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымы қлттыҕ сҡз ҡнерін жаҗаша танытуда кҡп мҙмкіндіктерге 

жол ашып, жаҗа ҟдебиет пен ҡнердіҗ дамуын, кескін-келбетін ҕалыптастырды. Атап айтҕанда, 

«совет» кезінде жазуға, айтуға тыйым салынған қлтымыздыҗ рухы саналатын халҕымыздыҗ 

ғасырлар бойғы мҟдениетін, кҡркемдік мқратын, эстетикасын, жалпы алғанда, қмытылған ҟдеби 

жҟдігерлерді ҕайта ҕалпына келтіріп, саяси ҕуғын-сҙргінге қшыраған «аҕтаҗдаҕ ҟдебиетті» зерттеу 

ісі де наҕтыланып, ғылыми айналымға толыҕ ҕосылды.  

         Алаш ҕайраткерлері халҕымыздыҗ жарҕын болашағы ҙшін бар ғқмырын кҙреспен ҡткізіп, 

қлтымыздыҗ рухани мқрасын жан-жаҕты, тереҗ зерттеді. Алаш арыстары ХХ ғасырдыҗ басында 

аумалы-тҡкпелі заманда ҕазаҕ ҕоғамыныҗ ҡміріне жаҗа бағыт, жаҗа жол кҡрсеткен ҕайраткер ретінде 

ҕазаҕ мҟдениеті, ҕоғамдыҕ ой-санасыныҗ дамуына ҡлшеусіз ҙлес ҕосты жҟне тарихта аты ҕалуға 

ҟбден лайыҕ тқлғалар. 

Қлттыҕ идея, қлттыҕ таным-тҙсінікті ҕалыптастырып, Отанға адал ҕызмет етуді қлт 

мҙддесімен қштастырған Алаш зиялыларыныҗ шығармаларын оҕып, ғылыми тқрғыда зерттеп, 

зерделеуде ғылыми-ҟдеби айналымға ендіріп, жаҗаша кҡзҕарастағы пайымдаулар ҟлі де ҕажет.  
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ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҔАЗАҔ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ҚЛТТЫҔ ҔҚНДЫЛЫҔТАР 

 

ОЙСЫЛБАЙ А.Т 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ  аға оҕытушысы, ф.ғ.к. 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

 Резюме. В статье акцентировано внимание на изображение национальных ценностей в 

казахских романах начала ХХ века. Основные приоритеты -пробуждение национального создания, 

воодушевление народа, оказание почестей национальной идее, пропаганда национальных ценностей. 

Summary. The article focuses on the image of national values in Kazakh novels of the early twentieth 

century. The main priorities are awakening the national creation, inspiring the people, honoring the national 

idea, promoting national values. 

 

        ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиетіндегі асыл сҡз ҡнерініҗ кҙрделі жанрларыныҗ бірі роман 

жазыла бастады. Ҕоғамдағы саяси-ҟлеуметтік, рухани ҡмірдегі жаҗаша ҡзгерістер ҕазаҕ романдарына 

арҕау болды. Роман жанры осылай ҕалыптасты жҟне басҕа  жанрлыҕ тҙрлер де дамыды. Сол 

кезеҗдегі ҕазаҕ романдарындағы қлттыҕ ҕқндылыҕтарымыздыҗ кҡркемдік негіздерін Рухани 

жаҗғырту арҕылы ҟр адамныҗ бойыҗдағы келешекке деген сенімін нығайтып, салт-дҟстҙріміз бен 

ҟдет-ғқрпымызды қлттыҕ рух аясында дҟстҙрлі сабаҕтастыҕта жалғастырсаҕ, қтарымыз кҡп. Рухани 

жаҗғыру халыҕтыҗ қлттыҕ-рухани тамырынан нҟр ала алмаса, елді адастыратыны айдан аныҕ. 

Халҕымыздыҗ тағылымы мол тарихы мен арҕауы ҙзілмеген қлттыҕ салт-дҟстҙрлерімізді ҡркендеудіҗ 

берік діҗіне айналдыруымыз ҕажет. 

         ХХ ғасырдыҗ басы ҕазаҕ ҟдебиеті ҙшін Рухани ҡрлеу кезеҗі болды, олай дейтініміз сол 

ғасырдыҗ 1900-1938 жылдарын Ҕазаҕстанныҗ ҕоғамдыҕ-саяси, мҟдени ҡмірі қлы адамдардыҗ 

есімдерімен ҡрнектелген Рухани ҡрлеу дҟуірі десек те болады. Еліміз Тҟуелсіздік алғалы ҕазаҕ 

ҟдебиеттану ғылымында Алаштыҗ кҡрнекті ҕайраткерлері – Ҟлихан Бҡкейхан, Ахмет Байтқрсынқлы, 

Міржаҕып Дулатқлы, Мағжан Жқмабай, Жҙсіпбек Аймауытқлы, Шҟкҟрім Ҕқдайбердіқлы, 

Ҕқдайберген Жқбанов, Халел Досмқхамедқлы, Мқхтар Ҟуезов, Мқхаметжан Тынышбаев, Тқрар 

Рысҕқлов, Ораз Жандосов, Санжар Асфендияров, Мқстафа Шоҕай, Ҕошке Кемеҗгерқлы, Темірбек 

Жҙргенов, Сҟкен Сейфуллин, Ілияс Жансҙгіров, Бейімбет Майлин жҟне тағы басҕаларыныҗ 

ҕоғамдыҕ-саяси, ҟдеби-кҡркем шығармалары мен ғылыми-теориялыҕ зерттеулерініҗ маҗызы ерекше. 

Осы Ҙркердей зиялы, оҕыған ҕауымныҗ іс-ҟрекеттері Шығыс Тҙркістанға ғана емес, бҙкіл тҙркі 

дҙниесіне ыҕпал еткені тарихтан белгілі. Ҕатыгез заманмен қстасҕанда Ахмет Байтқрсынқлы 

айтҕандай, «...ҕанаты ҕатая бастаған қлттыҕ сананыҗ басты ҕаруы ҟдебиет» болды. Ғылым, білімге  

ерекше кҡҗіл бҡлу, жас толҕынды баулу жҟне оларды ҡз Отанына ҕызмет етуге даярлауды Алаш 

ҕайраткерлері азаматтыҕ парыз деп тҙсініп, Абайдан келе жатҕан игі дҟстҙрді ары ҕарай 

жалғастырып, дамытты. Халҕыныҗ қлы ретінде Абай идеясын жай ғана уағыздаушы емес, сол 

идеяларды жҙзеге асыруда ҡздерініҗ ерен іс-ҟрекеттерімен, ҕимыл-ҕызметтерімен наҕты ҙлес ҕосҕан 

белсенді ҕайраткер ретінде танылды. Алаш арыстары саналы ҡмірінде алдына азаттыҕ идеясын 

ҕойып, тҙгелдей соған ҕызмет етті, тіпті ағартушылыҕ ҕызметініҗ ҡзін сол азаттыҕ идеясына, 

азаткерлік кҙреске ҕқрал етіп пайдаланды. Халыҕты ҡнер-білімге шаҕыруды туған халҕыныҗ саяси, 

экономикалыҕ азаттығыныҗ, ел еркіндігініҗ бірден-бір жеміс берер тиімді жолы деп білді. Кҡркем 

шығармаларында ҡзініҗ кейіпкерлері арҕылы ҟдебиетімізге саяси азаткер, кҙрескер бейнесі арҕылы 

жаҗа сипатты жазба ҟдебиетімізге жаҗаша ҙлгі, соны сҡз ҟкелді. 

         «Елім», «ҕазағым», «жерім» деген Алаш ҕайраткерлерініҗ қлттыҕ ҕқндылыҕтарды қстанған 

тарихи негізі бар ғылыми мқрасы мен кҡркем шығармалары кеш те болса жарияланды, зерттелді. 

Алаш арыстары ХХ ғасыр басында ҕазаҕ халҕыныҗ тарихында қлттыҕ ҕозғалыстыҗ басы-ҕасында 

жҙрді жҟне қлттыҕ азаттыҕ алудыҗ, оҕу-білім, ҡнерді дамытудыҗ жаҗа жолдарын ҕарастырды. Сол 

кезде бҙкіл Ресейде дамудыҗ жаҗа кезеҗі басталғанын дқрыс аҗғарған Алаш ҕайраткерлері қлттыҕ 

сана-сезімі оянып жатҕан халыҕтардыҗ ҕатарында ҕазаҕтардыҗ да тқру керектігін жаҕсы тҙсініп, 

ҕоғамдыҕ-саяси, кҡсемсҡздік еҗбегімен, аҕындыҕ-аудармашылыҕ ҕызметімен, ғылым саласындағы 

ізденістерімен, кҡркем шығармаларымен туған халҕын мҟдени дамудыҗ жаҗа жолына тҙсуге бар 

кҙш-жігері мен аҕыл-ойын жқмсады. Олардыҗ осындай ҟрекетке баруына сол кездегі ҟлеуметтік-

тарихи жағдайлар да себеп болды.  



170 

 

         Алаш ҕайраткерлері аҕталғаннан бергі уаҕыт ішінде олардыҗ ҕоғамдыҕ-саяси, ҟдеби, ғылыми 

жҟне шығармашылыҕ мқрасы ҟдебиеттанушылардан басҕа журналист, заҗгер, психолог, педагог 

(педагогика саласы бойынша), тарихшы, тілші ғалымдар тарапынан да жан-жаҕты зерттелініп, 

кеҗінен насихатталып келеді. 

        Қлттыҕ ҕқндылыҕтар дегеніміз не? Бҙгінгі таҗда кеҗ ҕолданылатын код деген сҡзді ҕқлыпты 

ашатын ҕқпия кілт қғымында тҙсінуге болды. Ҕазаҕтыҗ қлттыҕ ҕқндылығы – ҕазаҕ халҕыныҗ 

жаратылысын, табиғатын, рухани бітімін, тқрмыс-салтыныҗ ҕқндылыҕтарын айҕындайтын белгілер. 

Қлттыҕ ҕқндылыҕтар – тарихи тамыры тереҗде жатҕан, қлтымыздыҗ кҙні бҙгінге дейін бҟрінен 

жоғары бағаланатын ҕасиеттері, солардыҗ сығымдалып тқжырымдалған формуласы, ҕазаҕтыҗ 

қлттыҕ болмысыныҗ сырын тҙсіндіретін, ҕастерлеп саҕтайтын ҕқпия кілт. Рухани жаҗғыруды кҡркем 

ҟдебиеттегі дҟстҙр мҟселесімен сабаҕтастыра ҕарастырсаҕ, сол ҟдебиетті тудырған халыҕтыҗ бҙкіл 

қлттыҕ салт-дҟстҙрлері, ҟдет-ғқрпы алдыҗғы ҕатарға шығады. Ҕазаҕ халҕыныҗ эстетикалыҕ ой-

арманы ҡткенінен кҙш-ҕуат алып, жаҗа биік межелерге қмтылуда. ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ 

романдарындағы қлттыҕ ҕқндылығымыздыҗ кҡркемдік негіздерін, қлт жадыныҗ тқғыр¬намасын 

тарихи тҟжірибе мен қлттыҕ дҟстҙрімізге сай зерттеуге тиіспіз.  

         Ҕазаҕ ҟдебиеті ҕашанда азаматтыҕ ҙні асҕаҕ, кҡркемдік дҟрежесі биік, дҟстҙрге бай ҟдебиет. 

Ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ ҕқндылыҕтары яғни болмысы ғасырлар бойы ҕалыптасып, бекем орныҕҕан, 

сондыҕтан да ол ҕазаҕ рухын небір кҙйзелістерден аман алып келе жатҕан айрыҕша ҕасиетке ие. 

Халҕымыздыҗ сол ҕасиетін танытатын формула кҙллі материалдыҕ байлыҕтан адами ҕқндылыҕты 

биік ҕоятындығымен ерекшеленеді. Ҡйткені бқрынғы заманда ҟділеттілік, адалдыҕ, шыншылдыҕ 

ҟлдеҕайда артығыраҕ бағаланатын. Ҕазір заман ауысты, бір кездері ҕқбылмалы саясат билеген уаҕыт 

ыҗғайынан туындаған кемшіліктер кейіннен ҙлкен дертке айналды. Бқрындары «малым – жанымныҗ 

садағасы, жаным – арымныҗ садағасы» делінетін, барша игіліктен арды, қятты, жоғары ҕоятын 

ҕазаҕтыҗ ҡмір сҙру салты ҕазір ҕатты ҡзгеріске қшырады. 

         Ҕазаҕтыҗ кҡркемдік дҟрежесі биік, дҟстҙрлі бай ҟдебиеті Мқхтар Ҟуезовтіҗ сҡзімен айтҕанда: 

«Дҟстҙр мағынасына характер де, тҙр де, оҕу мен ҡсу де, дами тҙсіп ҡзгеру де, мазмқн мен сыртҕы 

сипат, кҡрік-кҙй мҟселесі – бҟрі де тҙгел кіреді Бқл сҡз ғылымдыҕ жағынан анығыраҕ жҟне 

кҡлемдірек қғымды аҗғартады» [1, 375б.]. ХХ ғасыр басында алдыҗғы ҕатарлы ҕазаҕ зиялыларыныҗ, 

ҕоғам ҕайраткерлерініҗ азаттыҕ, тҟуелсіздік ҙшін, қлттыҕ мҙдде ҙшін жҙргізген кҙресін жазбауға 

болмайды. Олардыҗ арман-маҕсаты – ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ мҟдениетін ҡркендететін Қлттыҕ 

партия, қлттыҕ мемлекет ҕқру болатын. Қлт кҡсемі Ҟлихан Бҡкейхан «Мен кадет партиясынан неге 

шыҕтым?» атты маҕаласында былай дейді: «Біз Алаш қранды жқрт жиылып, қлт автономиясын 

тікпек болдыҕ... Кадет партиясы меніҗ бқл пікіріме ҡзгеше ҕарайды. Мен сонан соҗ ҕазаҕҕа Алаш 

партиясын ашуға тырыстым» [2, 46б.] дейді, себебі Кадет партиясы қлт автономиясына ҕарсы болған. 

Алаш қранды ҟдебиет ҡкілдері ҟр шығармасына халыҕтыҗ дербестігі мен қлттыҕ мҙдде, қлттыҕ 

намыс пен қлттыҗ тҟуелсіздігін, азаттығын саҕтауды арҕау етті. Кҡркем шығармаларында осы 

идеяны кейіпкерлерініҗ ауызымен айтып, ісімен, мінез-ҕқлҕымен кҡрсетті. 

          Қлттыҕ ҕқндылыҕтар... Ҟр қлттыҗ ҡзініҗ қлттыҕ ҕқндылыҕтары болады. Бір қлтты екіншісінен 

ерекшелендіріп тқратын: тілі, ҟдебиеті ертегілері, маҕал-мҟтелдері, лиро-эпостыҕ жҟне батырлыҕ 

жырлары, ҟдет-ғқрпы, салт-дҟстҙрі, менталитеті, мҟдениеті, ҡнері, тағамдары, қлттыҕ ҕолҡнері, 

тқрмыстыҕ бқйымдары, қлттыҕ ойындары, т.б. ҡзгелерге қҕсамайтын ҕасиеттері.  Тҟуелсіздіктіҗ 

даму жолына тҙскен кезде «жаҝандану ҙдерісі келе жатыр, одан ешҕайда ҕашып ҕқтыла алмаймыз» 

деген пікірлер айтылды. Жаҝандану дегеніміз тқрмысҕа, ел басҕару жҙйесіне, шаруашылыҕ, 

кҟсіпорын, білім беру мен тҟрбиелеу орындарыныҗ бҟріне батыстыҗ жаҗа технологиясын қсынған 

бқҕаралыҕ мҟдениетініҗ жан-жаҕты шабуылы нҟтижесінде пайда болатын заманауи жаҗа тҙр болып 

шыҕты. Жаҝандану ҙдерісіне біздіҗ тарапымыздан ешҕандай тосҕауыл болмағандыҕтан жастардыҗ 

санасын тез жаулап алды. Тіпті, қлттыҕ ҕқндылыҕтарға деген кҡзҕарастыҗ ҡзі ҡзгеріске қшырап, ҡз 

ҕағынан жери бастады.  

         Ахмет Байтқрсынқлы «Ҟдебиет танытҕышта» романды «қлы ҟҗгіме» деп атап, оны былай 

аныҕтап береді: «Қлы ҟҗгіме шығарушылар (романшылар) роман жазғанда таҕырыпты не ҡз 

заманындағы тқрмыс сарынынан алып жазады, не ҡткен заманындағы тқрмыс сарынынан алып 

жазады немесе алдағы заманныҗ сарынын болжап жазады. ...Қлы ҟҗгіме – тқрмыс тілі. Ҡмір 

жҙзіндегі қлы-кіші ғамалдар, қлы-кіші уаҕиғалар ҕалай бір-біріне оралып, шиеленісіп, байланысып, 

қйысып, қшы ҕайдан басталып, ҕайдан барып тоҕтайтынын мысалмен кҡрсеткен секілдендіріп 

алдыҗа ҟкеліп, тҙрлі жолмен, бағытпен байланыстырады, шиеленістіреді. Шиеленістіре барып немен 

тынатындығын кҡзге кҡрсетеді» [3, 327-328бб.].  
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         Ҟдебиеттанушы Бейсембай Кенжебаев ХХ ғасыр басындағы ҕоғамдыҕ жағдай мен сол кездегі 

ҟдебиет туралы «ХХ ғасырдыҗ басынан ҕазаҕ арасында оҕу-ағарту жқмысы кҙшейді, ҕазаҕ тілінде 

кітаптар, газеттер шыҕты. Ҕазаҕ халҕыныҗ сана-сезімі ояна бастады ...саяси кҙрес, кҡтерілістер, 

сқрапыл соғыстар, тҡҗкерістер ҡз кезеҗдерінде ҕазаҕ арасындағы оҕу-ағарту жқмыстарына, ҕазаҕ 

тілінде шыҕҕан кітап, журнал, газеттердіҗ мазмқнына, аҕын-жазушылардыҗ кҡзҕарастарына, ҕазаҕ 

ҟдебиетініҗ бағытына ҙлкен ҟсер етті», – деп жазады [4, 3-4бб.]. 

         ХХ ғасырдыҗ басы ҕазаҕ ҕоғамындағы ҟлеуметтік жағдайдыҗ шиеленіскен кҙрделі кезеҗі 

болды. Ҕанша ҕиындыҕҕа қшыраса да ҕазаҕ халҕы ғылым-білім іздеуге талпынды. Қлтымыздыҗ 

тағдыры ҕазаҕтыҗ зиялы ҕауымын ойлантты, толғантты, сол кезеҗге сай жан-жаҕты дами бастады. 

Ҕоғамда болып жатҕан ҟлеуметтік жағдайларды шығармаларына арҕау ете отырып, халыҕтыҗ тілегі 

мен мқратын, мқҗ-мқҕтажын бейнелеп, суреттеді. Ҟйел теҗсіздігі осы ғасыр басында ҡмір сҙрген 

барлыҕ аҕын-жазушылардыҗ негізгі таҕырыбы болғаны шығармаларынан аныҕ байҕалады. 

         Қлттыҕ ҟдебиет пен ҡнердіҗ дамуына қстын болған тҟуелсіздік идеясы, қлттыҕ мҙдде, қлттыҕ 

мінез, ел тқтастығы, қлттыҕ намыс пен елді ҡнер-білімге ҙгіттеу, ҕазаҕ ҕоғамыныҗ аҕ патша 

жҙргізген отарлау саясатына деген ҕарсылығы сол кезеҗдегі ҕазаҕ жазушыларыныҗ кҡркем 

шығармаларына арҕау болды. Бқл кезеҗде сол уаҕыттағы ҕазаҕ ҕыздарыныҗ тағдыр-талайын, 

ҕоғамныҗ ҟлеуметтік хал-ахуалы мен тқрмыс-тіршілігін ҕозғаған прозалыҕ туындылар ҕатарында 

М.Дулатқлыныҗ («Баҕытсыз Жамал», 1910), Т.Жомартбаевтыҗ («Ҕыз кҡрелік», 1912), С.Кҡбеевтіҗ 

(«Ҕалыҗ мал», 1913), М.Кҟшімовтіҗ («Мқҗлы Мҟриям», 1914), С.Торайғыровтыҗ («Ҕамар Сқлу», 

1914, «Кім жазыҕты?», 1915), Б.Майлинніҗ («Шқғаныҗ белгісі», 1915; «Раушан – коммунист», 1923), 

С.Сейфуллинніҗ («Айша», 1922), М.Жқмабайқлыныҗ («Шолпанныҗ кҙнҟсі», 1923), 

Ш.Ҕқдайбердіқлыныҗ («Ҟділ-Мҟрия», 1925), М.Ҟуезовтіҗ («Кінҟмшіл бойжеткен», 1925; «Ҕаралы 

сқлу», 1925), Ж.Аймауытқлыныҗ («Аҕбілек», 1927), С.Мқҕановтыҗ («Ботагҡз» 1935) шығармаларын 

атауға болады. 

         Алаш жазушыларыныҗ шығармаларындағы кейіпкерлер – жер бетінде ҟділдік, теҗдік орнату 

ҙшін аянбай алысатын нҟзік жандар. Олар ҕоғам ҡміріндегі кемшіліктерді кҡріп, ҙндемей отыра 

алмайды, сол сораҕылыҕты жойып, игілікті іс атҕаруға ат салысып, ҡз ҙлесін ҕосады. Жазушылар 

қлттыҕ идеяны кейіпкерлері арҕылы айтып, ҕаҝарман тқлғасымен байланыстырады. Академик Серік 

Ҕирабаев жазғандай: «Біздіҗ ҟдебиетіміз – ҡмір бойы тҟуелсіздікті, бостандыҕты, бірлікті жырлаған 

ҟдебиет. Біздіҗ бҙгінгі идеологиямыздыҗ негізі енді ғана тҟуелсіз жолға шығып, мемлекеттік 

дербестік алған халҕымыздыҗ мҙддесі жолында топтасу, қлттыҕ бірлікке ҙндеу болуға тиіс. 

...егеменді ел болуға қмтылған тқста осы идеяны жаҗғырта жырлау, тҟуелсіздік пен бірліктіҗ сҡзін 

айту ҟдебиеттіҗ абыройлы міндеті болуға тиіс» [5, 6б.]. Халҕымызбен бірге ҟдебиетіміз де, ҡнеріміз 

де бостандыҕты, егемендікті аҗсап жазғаны ҙшін, отаршылдыҕтан азат болуды армандағаны ҙшін 

«қлтшыл халыҕ», «қлтшыл ҟдебиет» атанып, ҕудалауға тҙскенін тарихтан білеміз. 

         Біз кҡркем ҟдебиет ҕаҝармандарына ҕарап бой тҙзеген, солардыҗ идеясынан ҕуат алған, 

Отаншылдыҕ рухта ҡскен қрпаҕпыз. Ата-бабамыздыҗ салт-дҟстҙрінен сусындап, тарихи тқлғаны ҙлгі 

тқтып ҡскен қрпаҕ болғандыҕтан ҟдеби-мҟдени ҕқндылыҕтарымызды насихаттап, туған тілімізді, 

ділімізді дҟріптеуге тиіспіз.  

        Жазушылар ҡз кейіпкерлері арҕылы аҕылды, оҕыған, білімді, ҕарапайым ҕазаҕ ҕызыныҗ, ХХ 

ғасыр басындағы ҕазаҕ жастарыныҗ тқрмыс-тіршілігін, тағдырын роман жанрына арҕау ете отырып, 

ҡз ҕқҕыҕтарын ҕорғай алмайтындығын да алғаш рет суреттеді. Сол кездегі ҕазаҕ ҕоғамындағы 

теҗсіздікті суреттеу арҕылы яғни ҟйелдердіҗ ҕқҕығыныҗ аяҕ асты болуына автор бей-жай ҕарай 

алмайтындығын азаматтыҕ борышы деп санады. Тарих ҕойнауына енген ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ 

романдарындағы қлттыҕ ҕқндылыҕтарымыздыҗ кҡркемдік негіздері – халыҕтыҗ қлттыҕ санасын 

ояту, елдіҗ рухын кҡтеру, қлттыҕ идеяны қлыҕтап, қлттыҕ ҕқндылыҕтарымызды насихаттау болып 

табылады. Кейіпкерлері автордыҗ ырҕымен жҙрмей, нағыз ҡмірдіҗ «ешкімге бағынбайтын» ҡз 

заҗдылыҕтарын алға тартады.  

        1910-1930 жылдарда жарыҕ кҡрген кҡркем шығармалар рухани санамызға ҙлкен рухани серпіліс 

ҟкелді. Ҕазаҕ жеріндегі наҕты тарихи тқлғалардыҗ кҡркем шығармалары да, олардыҗ 

шығармашылығы да ҙлкен ғылыми мҟселе. Бірнеше ғасырлар бойы туған даласынан алыстатылып, 

елеусіз ҕалған мҟдениет пен ғылым ғқламаларын тҟуелсіз елдіҗ ҕазіргі ҕауымымен таныстыру, 

табыстыру қлттыҕ сананыҗ жігерленуіне ыҕпал ететіні айтпаса да тҙсінікті. Кезінде біз ғылымы, 

білімі, ҟдебиеті, ҡнері, мҟдениеті биік дамыған ел болған екенбіз деген ой жадымызға ата-бабалар ісі 

ҙшін маҕтаныш қялататыны да сондыҕтан.  

         ХХ ғасыр басында жазылған романдарда ҕазаҕ жастарыныҗ, ҟсіресе ҕазаҕ ҕыздарыныҗ 

бостандыҕ ҙшін кҙресі басты назарда болды. Жазушылар романдарында халыҕтыҗ ауыз ҟдебиетінде 
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кездесетін «зауыҕтама сҡздер» мен маҕал-мҟтелдерді орынды пайдаланып, кейіпкерлер характерін 

даралап кҡрсетеді. «Баҕытсыз Жамал», «Ҕамар сқлу», «Ҕалыҗ мал», «Кім жазыҕты?», «Мқҗлы 

Мҟриям», «Ҟділ-Мҟрия», «Аҕбілек», «Шқғаныҗ белгісі», «Раушан – коммунист», «Айша», 

«Шолпанныҗ кҙнҟсі», «Кінҟмшіл бойжеткен», «Ҕаралы сқлу» – ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ 

ҟдебиетінде роман жанрыныҗ ҕалыптасуы мен дамуында аса елеулі орын алған шығармалар. Бқл 

романдарға ҕазаҕ ҕоғамыныҗ ҟлеуметтік ҡмірі, сол замандағы ҕазаҕ ҟйелініҗ хал-жайы, бас-

бостандығы, теҗдігі арҕау болған. Туындыны оҕыған ҟрбір оҕушы шығарма арҕылы адамгершілікке, 

сыйластыҕҕа, Отансҙйгіштікке, қлтжандылыҕҕа қмтылады. Бқл кҡркем шығармаларда сол кездегі 

ҡмір ҕқбылыстарын суреттеу, ҕазаҕ ҕоғамындағы сан алуан ҕаҕтығыстар ҙстінде кҡрінген кҙрделі 

бейнелер мен кҡркемдік ҕқралдар бар. Ҕаламгерлердіҗ кҡркем шығармаларын бір идеяға топтастырар 

болсаҕ, шығармалар тілініҗ тазалығы жағынан да, стилі мен кҡркемдігі жағынан да ерекшеленіп, 

оҕшауланып тқрады. Аталған романдар сҡзсіз ҕазаҕ ҟдебиеті тарихыныҗ алтын ҕорына ҕосылған 

шығармалар болып табылады. ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ романдарындағы ҟйел бейнесі сол 

кезеҗдегі ҕоғамдыҕ-ҟлеуметтік ҡмір мен отбасындағы қлттыҕ рухтағы таза ҕазаҕи шынайы 

суреттелуімен ҕқнды. 

         Ҕорыта айтҕанда, ҕазаҕтыҗ қлттығы мен егемендігін бҙгінгі таҗда бҙкіл дҙниежҙзі танып, 

мойындап отырған тқста ғасырдан ғасырға жеткен мҟдени мол мқраларымыз бен қлттыҕ 

ҕқндылыҕтарымыз Ел игілігіне айнала береді. Қлттыҕ дҟстҙр мен қлттыҕ идеяны, қлттыҕ 

ҕқндылыҕтар мен еліміздіҗ тҟуелсіздігін арҕау еткен кҡркем шығармалар жалғаса береді.     

         Биыл Кҡк Туымыздыҗ желбірегеніне отыз жыл толады. Тҟуелсіздік ежелден еркіндік аҗсаған Ер 

ҕазаҕ ҙшін де, ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымыныҗ дамуы ҙшін де ҡте ҕымбат саналады. 
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ЖАЗБАША АЙТЫСТЫҖ ЖАНАШЫРЫ 

САБЫРЖАН С.Ғ. 

"Болашаҕ" жоғары медициналыҕ колледжініҗ оҕытушысы, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. В статье подробно рассмотрены научно-познавательные работы ученого М.Абилулы 

по модернизации письменных айтысов. В то же время почеркивается способность молодых талантов 

и роль письменных айтысов в развитии национальных ценностей. 

 Summary. The article discusses in detail the scientific and educational work of the scientist 

M.Abibula on the modernisation  of written aitys. At the same time the ability of young talents and the role 

of written aitys in the development of national values are emphasized.  

  

 Жазбаша айтыс ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ ҕқндылыҕтарыныҗ бірі. Бқл айтыс жанрыныҗ жас 

таланттарға ҟсер етер ҕуаты орасан зор екені белгілі. Себебі екі айтыскер ҡз ойларын бір-біріне 

ҕағазға жазып жеткізеді. Тереҗ ойланып, жҙрекке жетер сҡздерін жазады. Осы тқрғыдан ҕарағанда 

ҕазаҕ ҟдебиетін дамытуда осы жазбаша айтыстыҗ  ҡскелеҗ қрпаҕты отаншылдыҕ сезімде 

тҟрбиелеуде ҡз орыны бар деп айта алар едік. 

 Ҕазаҕ ҟдебиетінде жазбаша айтыс туралы тереҗ ойларын білдіріп, ғылыми еҗбектер жазған 

ғалымдарды атап айтуға тиіспіз. Олар: Т.Кҟкішевті, Н.Тҡреҕқловты, М.Жармқхамедқлын, 

Б.Шойбековты т.б. атап айтуға болады. 

 Профессор Т.Кҟкішев жазбаша айтыс туралы: "...Ҕазаҕтыҗ аҕындар айтысындағы  сыншыл ой-

пікірлер мен кҡзҕарастыҗ жаҗа бір соны сілемдері Сыр бойы аҕындарыныҗ айтысынан кҡрінеді. 
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Олар кҡбіне жазып айтысатындыҕтан жҟне екеуара емес, бірнеше адам сҡз сайысына тҙскендіктен 

жазба поэзияныҗ сілемдері, эстетикалыҕ сынныҗ элементтері байҕалады. Шығыс дҟстҙрініҗ 

ыҕпалдары, кҡбіне сюжетті ҟҗгіме-аҗыздары, жқмбаҕтары араласып, оныҗ шешуін іздеу де, сондай-

аҕ ҡздерініҗ ҡмірін сынауы да, айтысушыларға тҡрелік айту да  айтыстыҗ жаҗа бір тҙрі ғана емес, 

халыҕтыҕ эстетиканыҗ бір парасы болып кҡрінеді. Ол айтыстар тарихта аты ҕалған Шораяҕтыҗ 

Омары, Ізтілеудіҗ Тқрмағамбеті, Кете Жҙсіп, Таубай Жҙсіп, Ҕаҗлы Жҙсіптердіҗ ҡз ара сҡз 

жарыстыруынан тқтанып, ҟлеуметтік-эстетикалыҕ мҟселелерді ҕозғап отырады..."-деп жазды [1]. 

 Т.Кҟкішев ҡз сҡзінде жазбаша айтысҕа тек ғана екі адам емес, бірнеше адамдардыҗ 

(ақ ындардың ) ҕатысатынын тілге тиек етіп отыр. Бқл ҕазаҕ жазбаша айтыс аҕындарыныҗ ҟдісінде 

болатын табиғи дҟстҙр. Жазбаша айтыс ҕағазға жазылып ел арасына таралатындыҕтан жазбаша тҙрде 

айтысып жатҕан екі айтыскер аҕынныҗ сҡз сайысына ҙшінші, тҡртінші тіпті бесінші аҕындардыҗ 

араласып кетуінде пҟлендей оғаштыҕ кездеспейді. Сҡйтіп, екі аҕынныҗ жазбаша айтысына тағы ҙш 

аҕын араласып кетіп, ҕазаҕтыҗ жабаша айтысы ҡзіндік ерекшелігімен кҡрінеді. 

 Жазбаша айтысты халыҕ арасына насихаттап, ҕайта жандандыра білген ғалым М.Ҟбілқлыныҗ 

орасан зор еҗбегін бағалау-азаматтыҕ парызымыз деп тҙсінеміз.  М.Ҟбілқлыныҗ ҟдебиетке деген 

ҕқштарлығын, ҟдебиетке деген ынтызарлығын қмытыла бастаған жазбаша айтысты ҕайта 

жандандыруға ҕосҕан ҙлесі дҟлелдейді. Оған дҟлел ретінде М.Ҟбілқлыныҗ жазбаша айтысты 

қйымдастырып, тқрмыс-тіршілігімізге жазбаша айтыстыҗ енуі, оныҗ жастар арасындағы тҟрбиелік 

мҟні туралы тілші ғалымдар Т. Байжанов, А.Белботаевтар халыҕаралыҕ, республикалыҕ, облыстыҕ 

газеттерде тқжырымды ой-пікір білдіріп маҕалалар жазды. 

 2000 - шы жылдардыҗ басында Жамбыл облысы, Тараз ҕаласындағы мектеп оҕушыларыныҗ, 

студенттердіҗ арасында жазбаша айтыс пайда болды. Бқл жҡнінде  филология ғылымдарыныҗ 

докторы, профессор Т. Байжановтыҗ Жамбыл облыстыҕ "Арстан" атты газетте "Жазбаша айтысты 

ҕайта тҙлеткен" деген маҕаласында былай деп жазғаны ҟлі есімде: "...Тҟуелсіз ел болып, тереземіз 

ҡркениетті елдермен теҗесе бастаған тқста Тараз ҕаласында жарыҕ кҡретін ҕазаҕ тілді басылымдарда, 

атап айтар болсаҕ, республикалыҕ "Имандылыҕ ҟлемі", "Шаҕша" газеттерінде "Жазбаша айтыс" атты 

айдармен  білімгерлердіҗ жазбаша айтысы жариялана бастады. Бқл 2002-2003-жалдары еді..." [2]. 

 Сҡйтіп, осы жылдары Тараз ҕаласында М.Ҟбілқлыныҗ бастамасымен мектеп оҕушыларыныҗ 

арасында, колледж, жоғарғы оҕу орындарында студенттердіҗ арасында, аҕындардыҗ арасында 

жазбаша айтыс ҕайта жандана бастады.  А. Ясауи атындағы Халыҕаралыҕ  ҕазаҕ-тҙрік университеті 

студенттерімен "Тараз" институты студенттері арасында жазбаша айтыс қйымдастырылып, бқл 

жазбаша айтыс туралы Жамбыл-Тараз теледидарында кҡрсету болды. Жамбыл облыстыҕ "Аҕ жол", 

"Тараз ҕалалыҕ "Жамбыл-Тараз" , Жамбыл облыстыҕ "Ар-стан", республикалыҕ "Имандылыҕ ҟлемі" 

газеттерінде хабарлама маҕалалар жарияланды.  Сҡйтіп, қмытылып бара жатҕан жазбаша айтыс 

Ҟулиеата ҡҗірінде ҕайта жанданды. Ҟрине, мқныҗ бҟріне ғалым М. Ҟбілқлыныҗ ерекше белсене 

атсалысҕаны шындыҕ. 

 Ғалым М.Ҟбілқлы осы бір игі іске араласа жҙріп 2003-жылы "Жазба айтысын қйымдастыру 

арҕылы білімгерлерді шығармашылыҕҕа баулу", "Жазба айтысын қйымдастыру арҕылы мектеп 

оҕушылары мен білімгерлерді шығармашылыҕҕа баулы" атты оҕу ҕқралдарын жазды. Бқл оҕу 

ҕқралдарыныҗ  сол кезеҗде Тараз ҕаласындағы М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университеті, "Тараз" институты, "Ҕайнар" университеті, Орталыҕ- Азия университеті, "Ҟулие- Ата" 

университеті, А. Ясауи атындағы Халыҕаралыҕ ҕазаҕ-тҙрік университетініҗ студенттері мен 

профессор-оҕытушыларына таптырмас оҕу ҕқралына айналғаны рас. 

 Тілші ғалым А.Белботаев былай деп ой-пікір білдірді: М. Ҟбілқлы жандандырған жазбаша 

айтысы туралы, оныҗ жазған жазбаша айтыс туралы оҕу ҕқралдары туралы Халыҕаралыҕ "Тҙркі 

ҟлемі" газетіне жазған маҕаласында: "...Тағы да айта кететін жҟйт- кҙні кеше ғана осы айтып отырған 

ҟҗгімеміздіҗ наҕты дҟлеліндей кафедраныҗ аға оҕытушысы, филология ғылымдарыныҗ кандидаты, 

журналист-ғалым М.Ҟбілқлыныҗ "Жазба айтысын қйымдастыру арҕылы білімгерлерді 

шығармашылыҕҕа баулу  атты "Ҟдеби шығармашылыҕ" курсы бойынша білімгерлерге арналған оҕу-

ҟдістемелік ҕқралы жарыҕ кҡрді. Бқл еҗбектіҗ ҕқндылығы сонда-ол, сондай-аҕ, жоғарғы оҕу 

орындарыныҗ -ҟлем тілдері, филология, журналистика факультеттері оҕытушыларына, аспиранттары 

мен магистрларына, ҕоғамдыҕ ғылымдар саласындағы ізденушілерге таптырмас ҕқрал боп 

шыҕҕан..." [3]. 

 М.Ҟбілқлы мектеп оҕушылары мен студенттер арасындағы жазбаша айтысты кітапҕа енгізіп, 

жинаҕтар ҕқрастырды. Жоғарғы оҕу орындарында еҗбек етіп жҙрген мқғалімдермен етене араласып, 

жазбаша айтыстыҗ халыҕ арасына таралуына атсалысты. "Тараз" институтында еҗбек етіп жҙрген 

Р.Ҕалматаеваныҗ "Жазбаша айтыс" атты кітабыныҗ баспадан жарыҕ кҡруіне кҡмектесті. 
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 М.Ҟбілқлы мектеп оҕушылары мен колледж, жоғарғы оҕу орындарыныҗ студенттерініҗ 

шығармашылығын насихаттауда да еҗбек етіп жҙрген қстаздардыҗ бірі. Мектеп оҕушылары мен 

студенттерді жазбаша айтысҕа баулыудыҗ еҗ тиімді жолы олардыҗ жазабаша айтысын жинаҕтарға 

енгізу екенін жаҕсы біледі. Ол 2012-жылы "Отан. Тҟуелсіздік. Ерлік" атты мектеп оҕушылары мен 

студенттердіҗ ҡлеҗдер жинағын ҕқрастырып, Алматыдағы баспадан кітап етіп шығарды. Осы 

кітаптыҗ екінші бҡлімі жазбаша айтысҕа арналған екен. Осы кітапта ол былай деп жазыпты: "Ҕазаҕ 

ҟдебиетінде жазбаша айтыс деген жанр бар. Бқл жанр ҕазіргі таҗда ҕайта тҙлеуде. Оныҗ айҕын 

айғағы-Тараз ҕаласындағы мектеп оҕушылары мен білімгерлердіҗ ҡзара жазбаша айтысы. Жазбаша 

айтыс-жазба ҟдебиетіндегі ҟдеби жанрлардыҗ бірі. Жазбаша айтыстыҗ ауызша айтыстан ерекшелігі-

мқнда айтыскер аҕындар ҕолына ҕалам мен ҕағаз алып жазып айтысады. 

 Ҟдебиетші О.Кҡбеев халыҕаралыҕ "Тҙркі ҟлемі" газетіне былай деп жазды: "М. Ҟбілов 

қмытылып бара жатҕан жазбаша айтысты ҕайта тҙлетуге кҙш салды. Тараз ҕаласындағы №10, 47, 33 

мектептерде, "Тараз-ғасыр" колледжінде оҕушылар мен студенттер арасында жазбаша айтыс 

қйымдастырып, айтыс мҟтіндері басылымдарға жарияланды, кітап болып басылып шыҕты. 2003-

жылы "Жазба айтысын қйымдастыру арҕылы білімгерлерді  шығармашылыҕҕа баулу", 2006-жылы 

"Жазба айтысын қйымдастыру арҕылы білімгерлер мен мектеп оҕушыларын шығармашылыҕҕа 

баулу" атты оҕу ҕқралдарын жазды.   

 Жазбаша айтыс 2005-жылы "Тараз" институтында қйымдастырылды.Жазбаша айтысҕа А.Ясауи 

атындағы ҕазаҕ-тҙрік университетініҗ студент аҕындары мен Тараз институтыныҗ студент аҕындары 

жазбаша айтыс жҙргізді. 

 2007-жылы "Тараз" институты мен А. Ясауи атындағы Халыҕаралыҕ ҕазаҕ-тҙрік 

университетініҗ дарынды студенттері арасында жазбаша айтыс қйымдастырылды. Бқл жазбаша 

айтыс туралы облыстыҕ "Ҕазаҕстан-Тараз" телеарнасы хабарлар таратты. Осы іс-шараларды 

қйымдастыруда М. Ҟбілов кҡп еҗбек етті [4]. 

 М.Ҟбілқлы Халыҕаралыҕ "Тҙркі ҟлемі" газетіне жазбаша айтыс туралы былай деп жазды: 

"Жазбаша айтысты білімгерлер мен мектеп оҕушылары арасында жҙргізу - жастардыҗ рухани 

дҙниесін байытады. 

 Сыр сҙлейлері Ҕарасаҕал Ерімбет пен Шораяҕтыҗ Омары, Ҕаҗлы Жҙсіптіҗ, Ҟулиеаталыҕ 

Жҙсіпҟлі Ҡзбекқлыныҗ жазбаша айтыс мқраларын жастар арасында насихаттау, назым сҡз бен 

ширатпа шумаҕты, кҡрікті ойды ҟрлендіріп, поэзиямен жеткізу - ҕазіргі ҡлеҗ-жырға ҕқмар жастардыҗ 

бойынан табылсын десек, айтыстыҗ осы тҙрін тқрмысымызға ендіруіміз ҕажет. 

 Шынында жазбаша айтыстыҗ талантты жастарды шығармашылыҕҕа баулуда ҡз орыны бар. 

Мектеп оҕулыҕтары мен колледж, жоғарғы оҕу орындары студенттеріне арналған оҕулыҕтарға 

жазбаша айтыс енгізілсе рухани байлығымыздыҗ толыға  тҙсуіне мҙмкіндік болар еді.  Ал, М. 

Ҟбілқлыныҗ осы салада еҗбектеніп жҙргенін ғылыми тқрғыдан бағалай білсек ҟдебиеттану 

ғылымында зерттелмей жҙрген соны жаҗалыҕтар ашыла бермек. 
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Резюме. В статье исследуется исследование Абай Кунанбаева о государственной службе 

Summary. The article examines the study of AbaiKunanbayev on public service 

 Абай ҡмірініҗ соҗғы жылдарынан біршама толыҕ мҟлімет беретін архивтік документтіҗ бірі– 

патша ҡкіметініҗ жергілікті  ҟкімшілігі тарапынан 1903 жылы 25 кҡкек кҙні аҕын отбасына 

жҙргізілген тінту іс-ҕағаздары. Бқл оҕиғаға байланысты хатталған ҟр тҙрлі ҟкімшілік мекемелерініҗ 

жзбалары Ҕазаҕстанныҗ Орталыҕ мемлекеттік архивінде жинаҕталған. Ҕазіргі ғылыми ортаға белгілі 

болып отырған бқл ҙш архивтік іс (дело) Дала генерал-губернаторыныҗ канцеляриясы, Аҕмола жҟне 

Семей облыстыҕ басҕармаларыныҗ архив ҕорларында ( фонд ) саҕталған. 

 Ал Абайдыҗ ғылыми ҡмірбаянын жазу барысында аталған архивтік дерек кҡздерін ҕарастыруға 

ешҕандай мҙмкіндігі болмаған қлы аҕынныҗ бас биографы М.О.Ҟуезов, тінту жқмысына ҕатысты 

оҕиғаларды ел жадында ауызша саҕталып жеткен естелік-ҟҗгімелер негізіне сҙйеніп жазған-ды. 

Сондыҕтан М.О.Ҟуезов: ‖... Елден Абайды жамандап тҙскен арыз болса, оны еркше ыҕыласпен 

тыҗдайтын. Сондай жасырын шағым мына тқста да аз болмайды. Сондай шағымныҗ бірін сылтау, 

себеп етіп 1903 жылы ҕырдағы Абай ауылына жандарал бқйрығымен Семейдіҗ тыҗшы кісілерініҗ 

бастығы полицмейстер ҡзі бастап, бір топ жандаралмен кеп, ҕатты тінту жасайды. Ниеті Абайды бір 

жазаға іліктіру еді. Біраҕ аҕынныҗ халыҕ арасындағы зор атаҕ, даҗҕынан, ҕадірінен жасҕанып, батыл 

ҟрекет жасай алмай кетеді‖ [1; 21б]  – деп жазып, саналы тҙрде тінтудіҗ басты себебін басҕа арнаға 

бқрып, советтік идеологияныҗ ҕас жауы болып табылатын панисламизм, мқсылман діни ҕозғалысы 

сияҕты ―ҕқбыжыҕтарды‖ айналып ҡтіп, ―заманына ҕарай амалын тауып‖ ой-пікір білдіреді. Бқған 

ҕарап, М.Ҟуезов қлы Абай басынан ҡткізген осы бір сойҕанды оҕиға туралы М.Ҟуезовке 

жоғарыдағыдай деп жазып, ҡзінше ―маневр‖ жасауға тура келеді. Ол кезде басҕаша істеудіҗ басҕаша 

ешҕандай жолы да жоҕ-ты.  

 Аҕынныҗ ғылыми  ҡмірбаянын жазған екінші бір ірі тқлға –академик-жазушы Сҟбит Мқҕанов 

―Абай Ҕқнанбаев‖ атты монографиялыҕ еҗбегінде осы тінту туралы: ‖Ҕқнанбай тқҕымына 

ҡшіккендер Абайдыҗ ҕайғысына елжіремейді, жала жабуын, тҙртпектеуін доғармайды. Сондай 

ҡшпенділікпен олар 1897 жылы Абайға екі тҙрлі ҕастыҕ істейді. Біреуі – ―ҙкіметке ҕарсы адамдар 

ҙйіне кҡп келеді‖ деп полицияға шағым береді. Бқл шағымсыз да Абай полицияныҗ кҙдікті адамы 

болған. Оған себеп– Абайдыҗ ҙйіне саяси ҕылмыспен жер аударылған адамдардыҗ кҡп келуі, 

мҟселен, орыс халыҕшылдары Михаэлис, Долгополов, Кавказдан ҕашып келген екі жігіт. Бқлар 

Абайдыҗ ҙйінде айлап жатып, ат мініп, ҕаражат алып кететін болған. Полиция Абайдыҗ бқл 

ҕылыҕтарын сырттан баҕылап, тыҗшы салып тексеріп жҙрген. Осы кҙдікке Абайдыҗ елдегі 

дқшпандары берген шағым ҕосылған соҗ, 1897 жылдыҗ кҡктемінде Семейдіҗ полиция бастығы 

Куприянов келіп, Абайдыҗ ҙйін тінткен. Абай ҙйініҗ қҗғыл-шқҗғылын тҙгел аҕтарған полицияныҗ 

ҕолына ҕазаҕтыҗ белгілі аҕыны, ауыз ҟдебиетініҗ ҙлгілерін иждиғаттап жинаушы Мҟшҝҙр Жҙсіп 

Кҡпеев жазған бір хаттан басҕа кҙдікті ешбір зат тҙспеген. Бқл хатта Мҟшҝҙр Жҙсіп Абайға патша 

ҙкіметініҗ елге жасап отырған ҕиянаттары туралы жазып, оған ҕалай ҕарсы тқру жҡнінде аҕыл 

сқраған екен дейді. Полиция: ‖ Бқл хатҕа не деп жауап бердіҗ ?‖ –  деп Абайды біраз айналдырып, 

Абайдан ― Жауап жазған жоҕтан‖ басҕа сҡз ести алмаған соҗ, басҕа байланысар дҟлелі болмаған соҗ, 

Куприянов Абайды да жайына ҕалдырып жҙріп кеткен‖ [2; 14б] – деп қзаҕ толғап, тҟптіштей жазды.  

 Біраҕ бқл  ой-пікірдіҗ де ҕисынға келмейтін, шынайы шындыҕтан тым алшаҕ кететін тқстары 

ҡте кҡп. Оларды ҕысҕарта, жинаҕтай айтсаҕ, біріншіден, тінтудіҗ мерзімі 1897 жыл деп ҕате 

кҡрсетілсе, екіншіден тінтудіҗ басты себебі жаҗсаҕ деректер негізінде баяндалған, ҙшіншіден болған 

оҕиғаға ешҕандай ҕатысы жоҕ Мҟшҝҙр Жҙсіп Кҡпеевтіҗ есімі орынсыз ҕыстырылып кеткен, 

тҡртіншіден, тінту жқмысын Семей уездік полиция бастығы Куприянов жҙргізді деп ҕателікке жол 

берген. Бқл жерде де, С.Мқҕановтыҗ дерек кҡзі ретінде қлы аҕын туралы естелік жазған Ҟрхам 

Ысҕаҕов материалдарын пайдаланғаны байҕалады.  

 Осы орайда қлы аҕынныҗ басынан ҡткен кҡптеген оҕиғаныҗ куҟгері болған, оныҗ тҟрбиесін 

кҡрген, білгені, естігені мол Ҟ.Ысҕаҕовтыҗ естеліктерінде абайтану ғылымына ҕосҕан бағалы 

деректермен ҕатар кейінгі зерттеушілерді ҕателестірген жаҗсаҕтыҕтары да баршылыҕ екенін айта 

кету керек. Осы жаҗсаҕ деректер, қшҕары пікірлер ҡз кезегінде абайтануда жалған таным-

тҙсініктердіҗ ҕалыптасып, орнығуына негіз болды. Сондыҕтан Ҟ.Ысҕаҕовтыҗ Абай туралы жазып 

ҕалдырған естеліктерін архив деректерімен салыстыра отырып, керекті тқстарын ерекше талғаммен 

пайдаланған жҡн. Ал кҙмҟнді, жалған пікір-тқжырымдарды  дҟйекті дҟлелдер, архивтік айғаҕтар 

арҕылы кҡрсете отырып, аҕынныҗ ғылыми ҡмірбаянынан алып тастау керек.  
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 Абайтанушы М.Бейсенбаев қзаҕ жылдардағы ізденістері нҟтижесінде дҙниеге келген зерттеу 

кітабында ол Абай отбасына жҙргізілген тінту ісіне архив документтеріндегі дерек-мҟліметтер 

негізіндегі былайша талдау жасайды: ―... Ҕазаҕ жерініҗ ҟр тҙкпіріндегі дінбасы адамдары мқсылман 

дініндегі халыҕты біріктіргісі келіп, орыс елінен ҕазаҕ халҕын алшаҕтату маҕсатын кҡздеді. Аты 

дҙйім ҕазаҕ еліне белгілі Абайды да тартып, сол арҕылы халыҕты ҙгіттегісі келді. Осы маҕсатпен 

сонау Кҡкшетаудан Ҕощығқлов Шаймардан деген Абай атына ҕайта-ҕайта хат жазып, кҡмек сқрады. 

Абай оған ешҕандай жауап хат жазып, оныҗ пікірін ҕостамады... Сонымен патша ҡкіметіне саяси 

сенімсіз  адам ретінде кҡрініп оған тінту жасады, жауаптар алынды‖ [3; 65б.].  

 М.Бейсенбаевтыҗ ҡзіндік ой топшылауыныҗ ҕқндылығы сонда, ол отбасына жасалған тінтудіҗ 

басты себебі–ҕазаҕ даласындағы мқсылмандыҕ ҕозғалысҕа байланысты екендігін алғаш атап 

кҡрсетті. Ал Ш.Ҕощығқловҕа жауап хат жазбауы арҕылы Абай бқл ҕозғалысты ҕолдамады деуі, 

ҟрине, қшҕары пайымдау.  

 Енді Абай отбасын тінту жҡніндегі мҟселеге ҕысҕаша тоҕталып ҡтейік. 

 Ҕазаҕ халҕын тҙпкілікті отарлап, кҡнгенін шоҕындырып, кҡнбегенін мҙлдем жойып, оныҗ кеҗ 

байтаҕ даласына мҟҗгілік иелік етуді кҡздеген отаршыл патша ҡкіметі ҡзініҗ 1868 жылы 21 ҕазанда 

бекіткен ― Временное положние об управлении в областях Уральской, Тургайской, Акмолинской и 

Семипалатинской‖ атты заҗ-ережелері арҕылы ҕазаҕ жерін мелекет меншігі деп жариялап, жер 

иелігінен айырумен ҕатар дін басҕару ісін де Орынбор муфтилігінен бҡліп алып, жергілікті 

ҟкімшіліктіҗ билігіне береді. Осылайша экономикалыҕ жағынан тҟуелді ету саясатын біржолата 

шешкен патша ҡкіметі енді ҡзі ҟуел бастан ҡте жымысҕы жҙргізіп келе жатҕан рухани отарлауды 

жеделдете тҙсу жолында шешуші ҕадамдар жасады. Тҙпкілікті маҕсатҕа тезірек ҕол жеткізу ҙшін 

ҕазаҕ даласын басҕару туралы заҗ-ережелеріне реформалар жасап, жаҗа ел басҕару институттарын 

енгізді. Осы реформалар негізінде ҕазаҕтыҗ рухани дҙниесіне біраз ҡзгерістер жасалып, ғасырлар 

бойы ҕалыптасып орныҕҕан дін тқтыну, оҕу-ағарту ісіне шектеулер ҕойылды, мҙлдем ―жаҗа 

жобалар‖ ойластырылды. Ҕазаҕ арасында кҡптен орыс-ҕазаҕ училищелері, ҕазаҕ ҕыздарын орысша 

оҕытуға арналған интернат-мектептері, миссионерлік шоҕындыру мектептері ашылып, қлттыҕ ой-

сана мен дҟстҙрлі мҟдениетті жоюға кҙш салынды.  

 Ҕорыта айтҕанда, қлы Абайдыҗ мҟдени-ағарту саласындағы ҕызметінен мағлқматтар беретін 

архив документтері сан жағынан аз болғанымен деректерініҗ молдығымен, мазмқндылығымен 

ерекшеленеді. Сондай-аҕ, бқл саладағы архив деректерін танып-білу қлы аҕын шығармаларында 

жҙйелі желі тартҕан  ҕазаҕ халҕыныҗ оҕу-ағартуға ҕол артып, мҟдениетті жқрт ҕатарына  ҕосылу 

арманыныҗ сыр-сипатын ашуға септігі мол. 

Аҕынныҗ мҟдени-ағарту саласындағы ҕызметі ҟлі де болса тереҗдей зерттеуді жҟне архив 

ҕорларынан тыҗ дерек-фактілерді іздестіруді ҕажет етеді.  

Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ бірегей классигі Абай Ҕқнанбаевтыҗ ҕоғамдыҕ-ҟлеуметтік ҕызметініҗ басты 

саласы – оныҗ ҡз заманында ел басҕару ісіне араласып, отаршыл патша ҡкіметініҗ ҕазаҕтарды 

басҕару ҙшін белгілеп- бекіткен штаттыҕ жҙйесі бойынша болыс, би болып отырған кезі.  

Абай ел басҕару ісіне кезінде аға сқлтан болған ҟкесі Ҕқнанбайдыҗ ыҕпалымен ҡте жастай 

араласты. Ол ел басҕару ісіне алғаш рет патша ҡкіметі 1822 жылы 22 шілдеде  бекіткен ―Устав о 

сибирских киргизах‖ атты заҗ ережесініҗ іс-жҙзінде ҕолданыста болған соҗғы жылдарында араласа 

бастап, онан кейінгі 1868 жылы 21 ҕазанда бекітілген ―Временное положение об управлении в 

областях Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской‖ деген заҗ-ереженіҗ ҕазаҕтар ― 

Жаҗа низам‖ деп атаған билік ҕқрып тқрған жылдарында ҡзі туып-ҡскен Тобыҕты елінде қзаҕ 

жылдар болыс, би болып ҕызмет атҕарады. Біраҕ та қлы аҕынныҗ осы ел басҕару ҕызметі ғылыми 

тқрғыда тҙбегейлі зерттелмей келеді. 

Қлы аҕын есімін ҕалыҗ кҡпшілікке кеҗінен таныстыруды маҕсат еткен Ҟ.Бҡкейханов, 

К.Ысҕаҕов, А.Н.Седельников, Н.Рамазановтыҗ еҗбектерінде кҡбінесе оныҗ творчествосына назар 

аударылып, ал ел басҕару ҕызметін сҡз етпегенін байҕаймыз. 

 С.Мқҕановтыҗ 1945 жылы жазылып, кейін 1961 жылы жарыҕҕа шыҕҕан ―Абай Ҕқнанбаев‖ 

атты монографиялыҕ еҗбегініҗ аҕын ҡмірбаянына арналған ҙшінші тарауында Абайдыҗ ел басҕару 

ҕызметіне тоҕтала келіп, ол: ―Абай 1870 жылдар шамасында Ҕоҗыр Кҡкше деген еліне ҡкіметтіҗ 

сайлаусыз тағайындауымен болыс болды. Жасы осы кездерде жиырма бестерде еді. ... Ҕоҗыр 

Кҡкшеніҗ болыстығынан Абай 1872 жылы босанды‖ [2; 36б] – деп дерек береді. Біраҕ кейінгі 

табылған архив деректері С.Мқҕановтыҗ  бқл мҟліметтерініҗ жаҗсаҕ екенін кҡрсетіп отыр. 

 Наҕты архив деректеріне сҙйенсек, олардыҗ бірі–Абайды он шаҕты жыл бойы ҟуреге салған 

Ҙзікбай Бҡрікбаев дегенніҗ арыздары бойынша тексеру жҙргізген Семей облыстыҕ басҕармасыныҗ 

мҟжіліс журналында хатталған мҟліметтер шоғыры. Онда: ― ... На предложенным следователем 
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вопросы бывший волостной управитель Ибрагим Кунанбаев  против обвинении его киргизом 

Буробаевым показал: что в должность волостного управителя Аркатской( бывший Кону-Кокче 

Тобуклинской) волости он вступил по выбору общества. Прежде числился в Кучук-Тобуклинской 

(ныне Чингизской) волости, по просьбе общества Аркатской волости подтвержденной приемным 

приговором он перечислился в Аркатскую волость и в том году единогласно, а не по большинству 

голосов, был избран на должность волостного управителя, в какковой должности он пребывал  с 1875 

по 1878 год. Утвержден в должности военным губернатором Семипалатинской области. По 

окончании трехлетия он отказался от должности волостного управителя и получил приговор 

общества, в котором выражена ему благодарность общества‖ [4; 42б]  – деп жазылған.  

 Ҕорыта айтҕанда, қлы Абайдыҗ 12 жылдыҕ болыстыҕ ҕызметіне ҕатысты архивтік дерек 

кҡздері оныҗ ғылыми ҡмірбаянын толыҕтыра тҙсетін біраз ҕқнды материалдар береді.   

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 1.Ҟуезов М. Абай Ҕқнанбаев ( маҕалалар мен зерттеулер). –Алматы: Жазушы, 1998. –346б. 

 2.Мқҕанов С. Шығармалар жинағы. 16 том. –Алматы: Жазушы, 1995. –320б. 

 3.Бейсенбаев М.Абай жҟне оныҗ заманы. –Алматы: Жазушы, 2004. –186б. 

 4. ҔР ОМА, 64-ҕор, 1-тізбе, 1430-іс, 24-параҕ. 

 

 

ҞОЖ  821.512.122:371.3(043) 
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М.Х.Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ профессоры,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

СЕЙДАЗИМОВА Э.Ш. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ магистранты,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

 Резюме. В статье речь шла о художественной деятельности языка в стихах поэта С. 

Торайгырова. Проведен анализ особенностей словообразования поэта и употребления пословиц и 

поговорок. 

Summary. The article dealt with the artistic activity of the language in the poetry of the poet S. 

Toraigyrov. The analysis of the peculiarities of the poet's word formation and the use of proverbs and 

sayings is carried out. 

 

С.Торайғыровтыҗ ҡлеҗдерініҗ поэтиткасыныҗ негізгі қнамды-қнамсыз кейіпкерлеріне, 

солардыҗ заманына, саяси-шаруашылыҕ хал-жайына, ҕоғамдыҕ-ҟлеуметтік ҕызметіне, тқрмыс-

тіршілігіне, салт-санасына, дҙние, ҕоғам тануына байланысты болады. 

 Аҕын кейіпкерлерініҗ, дҟуірдіҗ, ортаныҗ кҙй-ҕалпын, келбет-бейнесін, суретін айнытпай, дҟл 

кҡрсететін сҡздерді іздестіріп, табады, оларға лайыҕты сҡздерді, солар айтатын, ҕолданатын сҡздерді 

кҡп ҕолданады.Сайып келгенде Сқлтанмахмқттыҗ негізгі, қнамды кейіпкерлері – ҕазаҕтыҗ кедей 

шаруалары, ҕазаҕтыҗ ҟйел-ҕыздары. Ҕазаҕтыҗ кедейі мен ҟйелі  ХХ  ғасыр басындағы, капитализм  

тқсындағы екі бірдей ҕанау дҟуірлеп тқрған кездегі ҕазаҕ ҕоғамыныҗ саяси-шаруашылыҕ жаҕтан да, 

рухани мҟдени жаҕтан да мейлінше жаншылып, жапа кҡрген, тҙрлі соҕҕы жеп, зар еҗіреген 

мҙшелері. Бқлардыҗ бірі ҕқл, бірі кҙҗ. Біраҕ бқлар осы  кҙйіне  риза болып, «ҕқдай салды, біз 

кҡндік», ҕқдай бқл дҙниеде басҕаны жарылҕаса, ол дҙниеде бізді жарылҕайды деп, шҙкірлік етіп 

отырған ҕқл мен кҙҗ емес. Кҡрген азабы шектен асып, арҕасына заманныҗ аязы ҟбден батып, таҕат 

тҡзімі біткен, сағынған, ҕатуланып, ҕаҝарына мінген, талап-арманы бар, соған сай жҙрегі, жігері бар 

ҕқл мен кҙҗ. 

 Ҕқл мен кҙҗ аузын ашса, кҡрген азабын, ҡткен ҡкінішті ҡмірін сыр етіп шертеді, алдағы тілек-

арманын білдіреді. Мқны олар ҡздерініҗ ҡмірі етіп, ҟҗгіме, кеҗес, айтыс, жар-жар, жылау тҙрінде 

айтады. 

Жоҕ, мен бқған разы тіпті болмаҗ!.. 

Бқған кҡніп жҙргеннен ҡлген артыҕ, 
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Іштен тынып жанғаннан сҡнген артыҕ! 

Текке ҡлмей, тауға, тасҕа басты соғып, 

Жолына не кез келсе кҡрген артыҕ! – [1.25б.] 

деп зарлайды кедей. Малға, шалға кҡп ҕатын ҙстіне сатылған ҕыз жар-жарды «зар-зар» деп айтады:  

 Аҕҕу ҕқсты жапалаҕ 

Ҕалай алар зар-зар. 

Ойлап па едіҗ аҕ тқйғын 

Текке ҕалар зар-зар. 

Ҕорлығына шыдамас 

Дҙние салар зар-зар. 

Мал мен басыҗ таланып, 

Басыҗ отҕа ҕаланып, 

Сқлу алғыш аҕсағым, 

Сонда болар зар-зар... [1.55б.] 

          Ҕоғамныҗ екі бірдей ҕанауда езіліп, есінен танып жҙрген мҙшесі, ҟсіресе, ҕқл, кҙҗ болып 

жҙрген мҙшесі сҡзуар болмайды: сҡзін айтайын деген ойын,мҙддесін кҡркем, шебер сҡз 

тауып,келісті,ҟшекейлі етіп айту былай тқрсын, бір келкі жҡндеп те айта алмайды: қзын ырғасын, 

жобасын, ізін аҗғартады. Сҡздері жай ҕарапайым болып келеді. 

Осы сияҕты, ашынған,ҕызын ашуланып, жылап, ҡксіп, сыҗсып сҡйлеген адамда сҡзін келісті, 

ҕисынды етіп, кҡркем шебер айтып тқрмайды; ойына келген, аузына тҙскен сҡздерін айта береді. 

Онысы ҕайнаған ҕанныҗ, ҕиналған жанныҗ, толғанған кҡҗілдіҗ сығындысы, жатҕан кҙш, жігер 

болып шығады. 

Онан соҗ, жаншылып, жапа кҡріп жҙрген адам-кҙйінішті, шерлі, ызалы, кҡҗілі жарым, жҙрегі 

жаралы адам. 

Сондыҕтан оныҗ аузына кҙйініш, жиреніш, жалыныш, жалбарыныш сҡздері кҡп тҙседі; оныҗ 

сҡзі кҡбінесе жҙрек сыры болып, адамныҗ ішкі дҙниесі болып, зар арманболып келеді. 

Міне шығармасыныҗ таҕырыбы мен идеясына, кейіпкерлерініҗ заманына, ҟлеуметтік ортасына, 

ҕызмет кҟсібіне, хал-жайына, мқҗ тілегіне сҟйкес Сқлтанмахмқт шығармаларыныҗ ҡзіне тҟн тіл, 

стилдік кейбір ҡзгешіліктері, ҕасиеттері бар.  

Сқлтанмахмқт ҡлеҗдерінде жалынышты, жалбарынышты, кҙйінішті, жиренішті сҡздер, 

ҕайғылы, шерлі сҡздер кҡп ҕолданылады. Мысалы: жҙрек, жан, сыр, ҕайғы, шер, от, жалын, нқр, 

сҟуле, ҟзҟзіл, жын, шайтан, малғқн, арам, алла, ҕқдай, жқмаҕ, дозаҕ, періште, о дҙние, бқ дҙние, 

пайғамбар, ҟулие, дқға, аят, парыз, ант, сезім, ар, намыс, сҙю, махаббат, достыҕ сияҕты сҡздер жиі 

айтылады. 

Тілдіҗ негізгі сҡздік ҕоры - жалпыхалыҕтыҕ тілдіҗ байырғы тқраҕты негізгі, жаҗа сҡздер 

туғызу, жаҗа сҡз тіркестерін жасау ҕқралы; жалпыхалыҕтыҕ тіл дегеніміз халыҕтыҗ ғасырлар бойы 

жасаған, бқрынғы ҡткен аҕын, жазушылар ҙштаған тқраҕты, жарасымды, ҟр алуан сҡз ҡрнектеріне, 

сҡз тіркестеріне толы, бай тілдер.       

Аҕын жалпыхалыҕтыҕ тілдіҗ негізгі сҡздік ҕорын, жалпыхалыҕтыҕ тілдегі сҡз тіркестерін 

пайдаланады; тек пайдалып ҕоймайды, ҡз заманына, ҡз тқсында халыҕ ҡмірінде болған жаҗалыҕтарғ 

сай байытады. Осыдан жазушы шығарсыныҗ тілін зерттегенде еҗ алдымен аныҕталуға тиісті мҟселе-

жазушыныҗ ҡз шығармаларында жалпыхалыҕтыҕ тілдіҗ негізгі сҡздік ҕорын ҕаншалыҕты, ҕалай 

пайдаланды деген мҟселе болады. 

Сқлтанмахмқт ҡз ҡлеҗдерінде ҕазаҕ тілініҗ негізгі сҡздік ҕорын ҕаншалыҕты, ҕалай 

пайдаланды деп, наҕты жауап  беру ҕыйын. Себебі бқл сқрауға наҕты жауап беру ҙшін кейбір ҕажетті 

жағдай керек. Алдымен, ҕазаҕ тілініҗ тарихы, сҡздіктері болуы ҕажет. Оҕушыға мҟлім, бізде олар ҟлі 

жасалып жеткен жоҕ.  

 Мысалы, бқрынғы ауыз ҟдебиетінде, жеке аҕын шығармаларында, жқрттыҗ ауызша айтатын 

сҡздерінде адам-жас жігіт, жасҡспірім, бозбала, боздаҕ, азамат, жас азамат, ер азамат деп аталатын да, 

жас жҙрек деп аталмайтын; тек Абай ғана бір жерде «Жас жҙрек жайып саусағын» деп келтірген.  

Сол сияҕты, бқрын кҙн, ай, от, шам, лампа, жарыҕ, сҟуле береді, сҟуле тҙсіреді, шашады деп 

айтатын да, ҕиял, тҟтті ҙміттіҗ ҕиялы сҟуле береді деп айтпайтын; жеке кісі ажалым жетсе, ҡлім 

келсе, ажал келсе, кҙнім бітсе, рызығым таусылса деп сҡйлейтін де, «ҕазам келсе» деп сҡйлемейтін. 

          Біз енді Сқлтанмахмқттыҗ ҡз шығармаларында ҕазаҕ тіліндегі тқраҕты сҡз тіркестерін 

ҕаншалыҕты, ҕалай пайдаланғанын, ҡзі ҕанша, ҕандай тқраҕты сҡз тіркестерін жасағанын, олардыҗ 

ҕаншалыҕты заҗды, жарасты екенін аныҕтауымыз керек. 

          Сқлтанмахмқт ҕазаҕ халҕыныҗ ауыз  ҟдебиетін, ҟсіресе маҕал-мҟтелін ҡте жоғары бағалаған: 
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Тілімде ҟдебиет жаныма азыҕ,  

Ҟм  болардай кҡҗілге наным, ҕазаҕ. 

Тереҗ ойлар, дҙниеге ҕарастар бар,  

 Кҟнекей сынап, байҕап, тапшы жазыҕ? [1.47б.] -дейді.  

          Осыдан да болуға тиіс, Сқлтанмахмқт ҡз ҡлеҗдерінде ҕазаҕ  тіліндегі ғасырлар бойы жасалған 

сҡз ҡрнектерін, халыҕтыҗ маҕал, мҟтелдерін, аҕындардыҗ шешен, кесек, ҡлеҗ сҡздерін ҡте кҡп 

пайдаланған. Ол шығармаларында барлығы жҙзге жуыҕ маҕал, мҟтел, кесек, ҡлеҗ сҡздер 

ҕолданыпты. 

        Сқлтанмахмқтты ҕазаҕтыҗ бқрынды-соҗды аҕын-жазушылары ішіндегі ҡз шығармаларында 

маҕал-мҟтелдерді еҗ кҡп ҕолданған жазушы деуге болады.Себебі, басҕасын былай ҕойғанда, кейбір 

зерттеулер бойынша, ҕазаҕтыҗ классик аҕыны Абайдыҗ ҡзі де шығармаларында тек елу шаҕты ғана 

халыҕ маҕал, мҟтелін ҕолданған ғой. 

          Сқлтанмахмқттыҗ шығармаларындағы маҕал-мҟтелдерді ҙш топҕа бҡлуге болады:  

1) Ҕазаҕтыҗ маҕал, мҟтелдері мен шешен, кесек сҡздері;  

2) Абайдыҗ мҟтелдері мен маҕал  сҡз болып кеткен ҡлеҗдері;  

3) Орыс ҟдебиетінен келген мысал, маҕал сҡздер. 

         Сқлтанмахмқт ҡз шығармаларында барлығы жетпіс шаҕты ҕазаҕтыҗ маҕал-мҟтелін ҕолданған. 

Олардыҗ біразы мыналар; 

1.Ҕыстайғы мал тезегі, ҕора сасыҕ, 

Ҕалпында тазартылмай ҕалды сасып. 

Ілдебаймен «кҡш жҙре тҙзелер» деп, 

Ҕорадан кҡшті ҕазаҕ жабырласып [1.87б.] 

2.Нас басҕанды бит басҕан, 

Міне сқлу жқрт асҕан  [1.97б.]  

«Халыҕ айтса хате айтпайды» деген сҡзбен,  

Танысҕалы жазамын, естіп жқрттан [1.124б.] 

3.«Ҕыздыҗ басы бес байтал» деген рас,  

Сорлы ҕыз, ҟке сатса, малша кҡнбек [1.31б.] 

4.Тас тҙскен жеріне ауыр... [1.31б.] 

Кейде Сқлтанмахмқт ҡлеҗініҗ қзын шумағын тқтас тек ҕасаҕ маҕалдарынан ҕыйыстырады. 

Мысалы; 

         1.Заманыҗ тҙлкі болса, тазы боп шал,  

         2.Ҕылышты соғып байҕа ҡз саныҗа, 

            Ҡз саныҗ ауырмаса, біреуге сал. 

 3. Аспен ат, біреу таспен атса сені. 

 4. Мыҗ сіз, бізден бір шыж-быж артыҕ дейді. 

          5. Ҡз етігіҗ тар болса, дҙниеніҗ кеҗдігінен кҡрмессіҗ дҟнеҗені, 

          6.Торғай артыҕ жердегі - ҕолыҗдағы, 

          7.Қшып жҙрген тырнадан ҟуедегі. 

          8.Отҕа жаҕ, алтын еріҗ атҕа тисе. 

          9.Еҗбек ҕыл да міндет ҕыл-деген еді. 

          10.Талаптан, нқр жауады талапты ерге. 

          11. Кҡрпеҗе шаҕта, аяҕты соза берме. 

          12. Басҕа тқрсын, астыҗдағы атыҗ мен. 

          Ҕойныҗдағы ҕатыныҗа сенбе-сенбе,- деп ҕқрастырған. 

          Бқл ҙзіндіде кҡбінесе Сқлтанмахмқт ҕазаҕтыҗ сҡзін бастапҕы ҕалпында, тқлғасын кҡп 

ҡзгертпей ҕолданған маҕал, мҟтелдер келтірілді. Ол ҕазаҕ маҕал, мҟтелдердіҗ кҡбін осылай ҡз 

ҕалпында ҕолданған да, біразын ҡзінше ҡҗдеп, ҡткірлеп алған. Мысалы: 

          Тҙйедейді кҡрмейді, тҙймедейді кҡреді деген маҕалды: 

          Ҡзініҗ тҙйедей мінін кҡзі кҡрмей, 

          Біреудіҗ тҙймедейін іздеп табар – деп келтірген [1.31б.] 

          Сқлтанмахмқт орыс ҟдебиетінен барлығы 6 – 7 сҡз тіркестерін алған. Олардыҗ да кейбіреулерін 

авторын кҡрсетіп, кейбіреулерін авторын кҡрсетпей, халыҕ маҕалы ретінде, ҡзінше алған. 

 Сқлтанмахмқттыҗ орыс ҟдебиетінен алған сҡз тіркестері деп отырғанымыздыҗ тҡртеуі И.А. 

Крыловтыҗ «Аҕҕу, шортан ҟм шаян», «Ала ҕойлар», «Есек» деген басняларыныҗ аттары мен 

мазмқны, екеуі Сократ пен С.Я. Надсонныҗ екі сҡзі. Оларды аҕын былай келтірген: 

1.Бізде бар аҕҕу, шортан, шаян халҕы 
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Біздіҗ іс бҙйтуменен еш оҗбайды [1.47б.] 

Крыловтыҗ баснядағы есегіндей, 

Ҙстінде алтын болғанды ҕылып желік [1.155б.] 

Аҕыл мен ала ҕойды кҡбейтуге 

Ҕойшы боп аю менен ҕасҕыр баҕҕан [1.210б.] 

Кімде кім бостандыҕҕа болса жерік, 

«Бҙкіл халыҕ ҙшін» деп іздесе ерік, 

Кҡп ҕойды ҕасҕыр баҕпай, иесі баҕса, 

Тізгінін бермейтқғын кім бар сеніп [1.137б.] 

2.«Адам ҕқл, ҡзін жеҗіп қстамаған» 

         Деген бір Сократтыҗ бар наҕылы [1.79б.] 

         3.Надсонныҗ айтҕанындай: «Жауыз жолмен 

         Жҙре алмай дымы ҕқрыр онан ҟрі, 

Талған кҙш, ауырған жан, ҕиналған тҟн, 

Дертіне жаҕындыҕты етер дҟрі [1.160б.] 

         Сқлтанмахмқт ҕазаҕтыҗ маҕал-мҟтелдерін, пайдаланып ҕоймай, солардыҗ негізінде ҡзі жаҗа сҡз 

тіркестерін, маҕал, мҟтел, наҕыл болып айтыларлыҕтай етіп келісті сҡз ҕқрамдарын жасаған. 

Біздіҗше оныҗ мына ҡлеҗ шумаҕтары маҕал-мҟтел боларлыҕ шумаҕтар: 

1.Шындыҕтыҗ аулын іздеп тҙстім жолға, 

 Разымын не кҡрсем де осы жолда [1.155б.] 

2.Жаҕсылыҕ кҡрсем ҡзімнен, 

Жамандыҕ кҡрсем ҡзімнен. 

«Тағдыр ҕылҕы» дҟулерді, 

Шығарамын сҡзіммен [1.82б.] 

Кесені ҕолыма алып ҕарай бердім: 

Ішінде наҕаҕ кҡзден жас бар ма деп [1.27б.] 

Дҙние бҟрі у екен, 

Мені алдаған ҕу екен [1.102б.] 

 3.Жасамаймын еҗбектіҗ  

Жемісін кҡзбен кҡрем деп, 

Жасаймын бір ҕолҕабыс 

Кейінгіге берем деп [1.123б.] 

Сқлтанмахмқттыҗ маҕал, мҟтел боларлыҕ осы жҟне басҕа осылар сияҕты шумаҕтарды оныҗ 

шеберлігін, кесек ой, ҡткір сҡз тапҕыштығын кҡрсетеді. 

Сонымен, Сқлтанмахмқт ҡз ҡлеҗдерінде халыҕ маҕылдарын, ҡзінен бқрынғы аҕындар жасаған 

келісті сҡз тіркестерін кҡп жҟне орынды, қстартып ҕолданған. Ҡзі де жаҗа сҡз тіркестерін жасаған. 

Сқлтанмахмқт ҕолданған халыҕтыҗ, бқрынғы аҕындардыҗ сҡз тіркестері болсын, ҡзі жасаған сҡз 

тіркестері болсын оныҗ еҗбекші бқҕара жыршысы екенін айҕын сыйпаттайды. 

Аҕын ҡз ҡлеҗдерінде жалпы халыҕтыҕ тілдіҗ негізгі сҡздік ҕорын, жалпы халыҕтыҕ тілдегі 

маҕал, мҟтел, шешен, кесек сҡз тіркестерін пайдалану, қстартумен бірге, тілдіҗ сҡздік ҕқрамын да 

пайдаланады, байытады. Оған заманында болған саяси шаруашылыҕ, ғылыми-мҟдени ҡзгеріс 

жаҗалыҕтарға сай, солар туғызған жаҗа сҡздерді енгізеді.  

         Сондыҕтан аҕын шығармасыныҗ тілін зерттегенде айҕындалуға тиісті тағы бір мҟселе – аҕын 

жалпыхалыҕтыҕ тілдіҗ сҡздік ҕқрамын ҕаншалыҕты пайдаланды, оған ҕайдан, ҕанша, ҕандай жаҗа 

сҡздер енгізді, олары ҕаншалыҕты орынды деген мҟселе. Соған лайыҕ, біз енді Сқлтанмахмқт ҕазаҕ 

тілініҗ сҡз ҕқрамын ҕаншалыҕты пайдаланды, оған ҕанша, ҕандай жаҗа сҡздер енгізді, олары 

ҕаншалыҕты орынды, жарасты болды деген сқрауларға жауап береміз. 
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ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҔАЗАҔ ӘДЕБИЕТІ  ЖӘНЕ ӚМІР ШЫНДЫҒЫНЫҖ  

КӚРКЕМ БЕЙНЕСІ 

 

АБДЫҔАДЫРОВА Т.Р. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ профессоры,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

БЕРКІМБАЕВАЕ.Ғ. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ магистранты,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

Резюме. В статье речь идет об эпохе казахской литературы, о художественном воплощении в 

казахской литературе реалий жизни начала ХХ века. 

Summary. The article is about the era of Kazakh literature, about the artistic embodiment in Kazakh 

literature of the realities of life of the early twentieth century. 

 

ХХ  ғасырдыҗ басы ҕазаҕ тарихында елеулі кезеҗ болғандығы  белгілі. Ол ҕазаҕ халҕыныҗ 

ойы озыҕ, кҡкірегі зерделі кҡрнекті ҡкілдері ел тағдырына, ҡткені мен болашағына ой тербеген кезеҗ 

болды. Сол кезеҗ ҕазаҕ халҕыныҗ ҕоғамдыҕ, ҟлеуметтік, мҟдени, рухани ҡмірінде болып жатҕан 

ҡзгерістер мен адамгершілік, демократтыҕ, ағартушылыҕ идеялардыҗ жаршысы болды. Ҕазаҕ халҕы 

ҡзін іргелі  ел болуға, ҡнер – білімге шаҕырған демократ аҕын – жазушылардыҗ шығармаларына 

ҕқлаҕ тҙріп, зейін ҕойды. Ҡйткені олардыҗ ҙні сол заманныҗ талабына сай, халыҕ  тілегіне жауап 

беретін еді. 

Ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиеті С. Торайғыров, М. Сералин, М. Дулатов, Б. Кҙлеев, Ж. 

Аймауытов, М. Жқмабаев А.Байтқрсынов т. б. сияҕты кҡрнекті аҕын – жазушылардыҗ талантты 

тобына аса бай ҟдебиет болды. 

Бқл кезеҗ ҟдебиеті сол дҟуір алға тартҕан идеялардыҗ жаршысы болды. Ҕазаҕтыҗ демократтыҕ 

бағыттағы ҟдебиеті сол кезеҗніҗ алға қмтылуымен, рухани жағынан ояна бастаған халыҕтыҗ 

азаттыҕҕа қмтылған кҙресімен тығыз байланысты болды. 

XX ғасырдыҗ басында алмасҕан ҕоғамдыҕ ҕқрылыстар жіктеген екі дҟуірдіҗ шекарасында ҡмір 

сҙріп, сол заманныҗ аласапыран шындығын ҟдебиет ҟлемінде ҙлкен суреткерлік пен бейнеленген 

ҕаламгердіҗ бірі - Жҙсіпбек Аймауытов еді. Ол ҕазаҕ халҕыныҗ отаршылдыҕ езгіге ҕарсы жҟне 

қлттыҕ тҟуелсіздік ҙшін кҙресі идеясымен сусындап, ҟдеби шығармашылығын революция 

ҕарсаҗында бастады да, оны Кеҗес ҡкіметі орнаған тқста айрыҕша дамытып жетілдірді.  

Ҟдебиет ҡмір шындығыныҗ кҡркем бейнесі десек , ҟдебиет тарихы да халыҕ тарихымен тығыз 

байланысты. Еліміздіҗ рухани ҡмірініҗ жарҕын кҡрінісі елеулі бір саласы ретінде кҡркем сҡз ҡнері ел 

тарихымен бірге ҕалыптасып дамыды. Адам санасы, ой-ҡрісі мындаған жылдар бойы жетілетін 

тарихи ҕқбылыс екендігін ескерсек ҟдебиет адамзат тарихындағы кҡркем ой жетістіктерініҗ бірі 

екендігі даусыз. 

Ҕазаҕ халҕыныҗ ҕалыптасуына негіз болған ертедегі темір дҟуіріндегі (б.з.д.VI-VII ғ.ғ) саҕ, ғқн, 

ҙйсін, ҕаҗлы тайпалары, б.з. ертедегі орта ғасырлыҕ мемлекеттер тқсындағы ҕарлқҕ, оғыз, ҕимаҕ 

тайпалары, дамыған орта ғасырлыҕ мемлекеттер кезіндегі наймандар,керейттер, жалайырлар, 

ҕыпшаҕтар тарихи мыҗдаған жылдарға созылғандығын назарға алсаҕ, ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихы да 

бқрынғы кеҗес кезіндегідей  XV ғасырдан емес кҡне заманнан басталады. Сол себепті қлттыҕ ҟдебиет 

тарихыныҗ негізгі мҟселелерініҗ бірі дҟуірлеу болып табылады. Себебі Ҕазаҕстан тҟуелсіздік алғанға 

дейін екі мыҗ жылға жуыҕ тарихы бар ҕазаҕ ҟдебиетініҗ бҙкіл елімізге ортаҕ дҟуірлеу мҟселесі ҕолға 

алынбаған еді. Бқл проблемаларға байланысты тоталитарлыҕ жҙйеніҗ ҡзге қлттардыҗ тарихыныҗ 

даму процесін кеҗестік тарихпен ғана байланыстырған біржаҕты қстанымдарына ҕазіргі тҟуелсіздік 

талаптары тқрғысынан батыл тойтарыс бере отырып ҕазаҕ ҟдебиетініҗ кҡне заманнан бугінгі кунге 

дейін дамуыныҗ ҡзіндік ерекшеліктері есепке алу негізінде ҟдебиет дамуыныҗ кезеҗдерін халыҕтыҕ 

жалпы тарихи даму процесін дҟуірлеуден бҡлек алып ҕарауға болмайды. Ҕазаҕстан аумағындағы 

феодалдыҕ мемлекет кезеҗі VI ғасырдан басталып, XX ғасырға дейін созылған қзаҕ мерзімді 

ҕамтыды. Ҕазаҕ ҟдебиеті тарихыныҗ от кен дҟуірлері де осы ҕоғамдыҕ ҕқбылыстыҗ негізгі даму 

кезеҗдері – ҕалыптасуы мен нығаюы, дамып ҡркендеуі, дағдарысы мен тоҕырауы, ҕайта дамып 

кушеюі, еҗ соҗында, ҕқлап ыдырауы сияҕты тарихи жолдарына сҟйкес келеді жҟне де, ҡз кезеҗдері 

бойыеша осы ҕоғамдыҕ даму процесініҗ ерекшеліктеріне толыҕҕанды сипаттама жасайды.  
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XX ғасырдыҗ бас кезіндегі ҕазаҕ елініҗ тҟуелсіздігі мен азаттығы ҙшін кҙрес дҟуірі болды. 

Дҟуір болмысыныҗ шындығы , саяси ахуалы кҡркем ҟдебиеттке зор ыҕпал- ҟсер етті. Осыған орай 

ҕазаҕ ҟдебиетінде азатшылдыҕ, ағартушы – демократтыҕ жҟне туған топыраҕтан нҟр алған қлттыҕ 

ҕасиет бағыттары ҡріс алды. Ҕазаҕ халҕыныҗ бодандыҕтан бостандыҕҕа қмтылған арман-тілектері 

азатшылдыҕ идеясын насихаттаған Оян, ҕазаҕ! (М.Дулатов), Тілек батам, Жқбату (А.Байтқрсынов), 

Бостандыҕ (М.Жқмабаев), Алаш қраны (С.Торайғыров),т.б авторлардыҗ шығармаларынан кҡрініс 

тапты. Сонымен бірге, ҕазаҕ жқртшылығыныҗ кежегесінен кейін тартҕан жалҕаулыҕты, 

алауыздыҕты,сынап, оларды ерінбей еҗбек етуге, оҕу-білімге, ҟртҙрлі ҡнердіҗ тҙрлерін уйренуге 

шаҕырған ағартушылыҕ бағыттағы ҡлеҗдер туды. Тҟуелсіздікке ҕолы жеткен ҕазаҕ жқртына есімдері 

тарихта беймҟлім болып келген алаш азаматтарыныҗ ҕайта оралуы халҕымыздыҗ сана – сезімін бір 

сілкіндіріп, рухани ҡмірімізге ҡлшеусіз серпін бергені тарихи аҕиҕат. Сондыҕтан, да біртуар 

қлдарымыздыҗ ҡмірі мен халыҕ ҙшін атҕарған ҕызметін жан-жаҕты, тереҗ зерттеу олардыҗ 

ҟрҕайсысыныҗ  халыҕ арасында насихаттау – бҙгінгі кҙн тҟртібінде тқрған кҡкейтесті мҟселе болып 

табылады.                                          

Академик М.Ҕаратаев та ХХ ғасырдыҗ бас кезіндегі аҕындардыҗ творчествосын саралай келіп: 

«М. Кҡпеевтіҗ ҕазаҕ ҟдебиетінде ҟрі аҕын, ҟрі жинаушы ретінде алатын орны ерекше» – деп 

бағалапты [1,36б.] 

Мҟшҝҙр аҕын кҡпшіліктіҗ берекесін алатын, жарастығын бқзатын озбырларға ҙнемі ҕарсы 

тқрып келіпті. Жан-жағын жқтып жіберердей алара ҕарайтын бай-шонжарлар, ҕысы-жазы ауыл маҗы 

айғай-шу, бос дҙрмек, оҕу іздеп, ҡнер ҕуып жҙрген бірде-бір жастарды кҡре алмаған аҕын халыҕҕа 

ҕарап: Ҕазағым, ҡнер ізден, қрлыҕ-зорлыҕ, 

Ҕыласыҗ бір-біріҗе неге озбырлыҕ?  

Болғаннан алты ауызды ынтымаҕсыз, 

Басыҗа келген жоҕ па талай ҕорлыҕ? [2, 31б.]– деп ел ішініҗ ауыр жағдайын, береке-бірлігі жоҕ 

жҙдеу ҕалпын ашына айтады. М. Кҡпеев ҡлеҗдерініҗ айрыҕша бір ҕасиеті –ҕарапайымдылығында. 

Ол ерекше бояу, тыҗнан жаҗалыҕ іздемейді, жқртты таҗырҕата ҕояйын деген ой аҕында атымен жоҕ. 

Аҕынныҗ сҡзі – жҙрек тҙбінен шыҕҕан сҡз. Аҕын сҡз ҡнерін ҡте жоғары бағалаған. Адам баласы мен 

адам баласыныҗ табыспайтын, жаҕындаспайтын қғыспайтын кезі болмайды. 

ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ лирикасындағы Шҟкҟрім Ҕқдайбердіқлыныҗ лирикалыҕ ҡлеҗдерініҗ 

жанрлыҕ ерекшеліктерін қлттыҕ жҟне ҟдеби дамудағы кҡркемдік дҟстҙр мен ҙндестік, сабаҕтастыҕ 

жағдайында ҟдеби тқрғыда кеҗінен талдануы зерттеу жқмысыныҗ ғылымми жаҗалығы болып 

танылады. Шҟкҟрім лирикасыныҗ жанрлыҕ ерекшеліктері қлттыҕ ҟдебиеттану ғылымындағы 

лирикалыҕ жанрдыҗ дамуымен тқтастыҕта алынып ҕарастырылды.  

ХХ ғасыр басында ҕазаҕ лирикасын жанрлыҕ жағынан байытҕан аҕын мқраларыныҗ ғылыми 

айналымға енуі жқмыстыҗ жалпы ғылыми мҟнін айҕындайды. Жқмыста Шҟкҟрім лирикасыныҗ ауыз 

ҟдебиетімен байланысты, аҕынныҗ стильдік ерекшеліктері, лирикалыҕ ҟсемдік сипаты, аҕын 

поэзиясындағы идея мен таҕырып бірлігі, композициялыҕ шешім сынды лирикалыҕ ҕқбылыстар 

жанрлыҕ жаҕтан кҙрделендірген алғы шарт ретінде ҕарастырылды. Шҟкҟрімніҗ лирикалыҕ 

туындылырындағы таҕырыптыҕ-мазмқндыҕ сипаты жанрдыҗ бітімін айҕындар ерекшеліктер ретінде 

теориялыҕ тқрғыдан ҕарастырылды.  ХХ ғасыр басындағы қлттыҕ ҟдебиетіміз қзаҕ уаҕыт бойы 

зерттеліп, зерделеніп келсе де, саяси идеологияныҗ ҕқрбаны болғаны ешкімге жасырын емес. 

Кҡрнекті зерттеуші, ҟдебиеттанушы ғалым С. Ҕирабаев: «Ҕазаҕ халҕыныҗ ҟдебиеті мен мҟдениетінде 

аҕтаҗдаҕ тқстар ҡте кҡп… «Аҕтаҗдаҕтар» ҕазаҕ ҟдебиетін зерттеудіҗ жеке бір проблемасы емес, 

оныҗ бҙкіл даму жолын тҙгел ҕамтитын кҙрделі мҟселе» [3, 73б.]-деп халыҕ жадында жҙрген 

аҕтаҗдаҕ тқстардыҗ бірі – ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ лирикасы мен оныҗ дамуына ҙлкен ҙлес ҕосҕан 

Ш.Ҕқдайбердиев, А. Байтқрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жқмабаев сынды ҕаламгерлер 

туындылары бқл кезеҗ ҟдебиеті мен мҟдениетінен аяусыз шектетіліп, тыс ҕалғандығы еді. Халыҕ 

мқҗын жырлау, адамзаттыҗ ҟлеуметтік мқратын таҗбалау, адамзат бойындағы ҟр алуан ҕасиеттерді 

таразылау ХХ ғасыр басындағы аҕындардыҗ лирикалыҕ шығармаларыныҗ негізгі сарыны болып, 

таҕырыптыҗ аясында айҕындалды. Халыҕ ҡмірініҗ ҟрбір тарихи сҟтін мҙлт жібермеуге қмтылған 

Шҟкҟрім лирикасыныҗ жанрлыҕ маҗызы ерекше артты. «ХІХ ғасырдыҗ ІІ жартысында ҕазаҕ 

ҟдебиетіндегі азаматтыҕ лириканыҗ дамуы, оныҗ ҙстінде орыс ҕоғамындағы ағартушылыҕ-

демократтыҕ ой-санасыныҗ ҡрістеуі бқл кезде Абай арҕылы ҕазаҕ поэзиясына жаҗа леп ҟкелген 

болатын.Осы реалистік дҟстҙр, шынайы халыҕтыҕ арна ХХ ғасыр басындағы аҕындар 

шығармашылығыныҗ да негізгі идеялыҕ-кҡркемдік нысанасына айналды.» деген ҟдебиетші ғалым 

Б.Ҟбдіғазиев пікірініҗ шындығы Шҟкҟрім лирикалыҕ мқраларына, оныҗ лирикалыҕ жанр 

ерекшелігіне тікелей ҕатысты.  
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Қлттыҕ ҟдебиетіміздегі лирикалыҕ жанрдыҗ кҡрнекті ҡкілі Шҟкҟрім Ҕқдайбердіқлыныҗ 

шығармашылыҕ мқрасы-ҕазыналы ҕазаҕ ҟдебиетінде қлы кемеҗгер Абайдан кейінгі ірі ҕқбылыс 

болды. Шҟкҟрім – ҟдебиеттіҗ ҟр алуан жанрларына ҕалам тербеген ҕаламгер. Аҕын 

шығармашылығына таҕырыптыҕ арҕау болған дҙние-сол кездегі ҕазаҕ ҕоғамыныҗ жай-кҙйі. Аҕын 

Абайдыҗ тікелей шҟкірті болғандыҕтан Шҟкҟрім қлы кемеҗгердіҗ аҕындыҕ дҟстҙрін жалғастыруда, 

насихаттауда, ҙлгі етуде елеулі еҗбек етті. 

XX ғасырдыҗ басындағы ҕоғамдыҕ-саяси жҟне тарихи-ҟлеуметтік оҕиғаларға, ҕазаҕ, жеріндегі 

ҡзгерістерге ҡзініҗ азаматтыҕ, аҕындыҕ ҙнін ҕосҕан талантты ҕазаҕ аҕындарыныҗ бірі – 

Сқлтанмахмқт Торайғыров болды. Аҕын ҡмір сҙрген тарихи кезеҗ патшалыҕ Ресей жеріндегі алапат 

сілкіністер мен тҡҗкерістер заманы еді. Сол себепті де Сқлтанмахмқттыҗ ой-санасы ерте оянды. 

Жасынан жетімдік пен жоҕшылыҕтыҗ ҕиындығын кҡп кҡрген ол айналасына сергек ҕарады. Алдына 

биік-биік маҕсаттар койды. Соған жетуді ойлады. Ілгері қмтылды. Оҕуға, білуге ҕқштар болды. 

Маҕсатын, жҙрек ҕалауын ҕашанда ашыҕ айтты:  

Шындыҕтыҗ ауылын іздеп тҙстім жолға,  

Разымын, не кҡрсем де осы жолда.                         

Шаршармын, адасармын, шалдығармын,  

Біраҕ бір табамын деп кҡҗілім сонда [4,53б.], – деп ҡзі айтҕандай, аҕынныҗ барлыҕ саналы ҡмірі 

шындыҕҕа, ҟділетті заманына жетсем, жаҕсылыҕты кҡрсем, халҕыма осы жолда ҕызмет етсем деген 

ізгі арманныҗ жетегінде ҡтті. Сол жолда ҡзініҗ ҕиналатынын, шаршайтынын, адасатынын сезсе де, 

ҕайраткер аҕын оныҗ бҟріне кҡнуге ҡзіне-ҡзі серт береді. Ҕамшыныҗ сабындай ҕысҕа ғқмырында 

осындай жігермен алға қмтылған ол туған халҕыныҗ тарихындағы от жҙректі аҕын ҟрі ҕоғам 

ҕайраткері, қлтын шексіз сҙйген азамат дҟрежесіне кҡтерілді.                                                                              

ХХ ғасырдыҗ басы еліміздіҗ рухани-мҟдени тарихындағы ҕиындығы мен ҕайшылығы мол 

кҙрделі кезеҗ болды. Ҕазаҕ ҟдебиетіндегі аса ірі тқлға Мағжан Жқмабаевтыҗ аҕын болу, ҕалыптасу 

кезеҗі – қлттыҕ кҡзҕарастардыҗ оянуы мен ҕоғамда жаҗа жол іздеген  дағдару дҟуіріне тура келді. 

Дҟл осы тқста Мағжан жалынды жырларымен қлттыҗ рухын кҡтерген алаш қлдарыныҗ бірі болды. 

Мағжанды ҡз кезінде аҕын ретінде танытҕан да осы махаббат жайлы ҡлеҗдері болатын. Бқл 

турасында кезінде Ж.Аймауытов «Аҕын махаббатҕа сенеді: жҙрегі сезеді, махаббатсыз ҡмірде 

мағына бар деп білмейді. «Кҡҗілді ашатын, жалынды басатын, жалғыздыҕҕа, зарыҕҕанда, 

талыҕҕанда жҙрекке ем болатын  жалғыз ғана махаббат, адам шын сҙйсе, махаббат – жҙректі 

жаралайтын тікенек! Жар сҙйсу жҙрек жазылады, сҙймесе ҡледі, махаббат – бір тҟтті у, дҙниеніҗ у-

шуы жҙрекке махаббаттай кҙшті ҟсер бере алмайды», міне аҕынныҗ махаббатына кҡзҕарасы. Біраҕ 

махаббатты мҟҗгі деп қҕпайды. Кейде махаббат тез сҡніп ҕалуға мҙмкін деп ҕарайды» [5,421б.] – деп 

жазған болатын.  

Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ жан-жаҕты дамып, барлыҕ жанрларда ҕарыштап ҡскен, қлттыҗ рухани 

сқранысына жауап берген бай-бағылан дҟуірін тудырған ХХ ғасыр ҕаламгерлері, олардыҗ ғқмыры, 

тағдыры, шығармалары туралы бҙгінге дейін айтылып келген пікір, талдау, зерттеу енді жаҗа 

тқрғыда толығып, соны пайым, жинаҕтау тқжырыммен ҕоюлана тҙспек.  

Жасыратыны жоҕ, кеҗес ҡкіметі ҕқлап, компартия билігі ҕқрығанға дейінгі жетпіс жыл бойы 

ҟдебиет, ҡнер, гуманитарлыҕ ғалымдар марксизм-ленинизмніҗ аузына ҕарады. Бейнелі ҡнер, 

ишарамен сҡйлейтін ҟдебиет тқп-тура саясат шапанын кие алмайды, біраҕ ҟдебиеттану, сын 

саласында зорлыҕпен енгізілген ҕисындар кҡп болатын. Сондыҕтан да ХХ ғасыр ҟдебиетін жаҗаша 

пайымдау, оныҗ кезеҗ-кезеҗіндегі стильдік-жанрлыҕ ізденістеріне, бейне, кҡркемдік ҕазынасына баға 

беру, талантты ҕаламгерлер шығармаларыныҗ эстетикалыҕ байлығын аныҕтау, бір сҡзбен бос 

топыраҕтан кенді аршып алу – жеҗіл-желпі шаруа емес, бқл – кҡп ҕажыр-ҕайрат жқмсауды талап 

ететін қзаҕ шиыр.  

Ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ рухыныҗ тамырына балта шабу ҙшін коммунистер еҗ алдымен осы 

ҕозғалыстыҗ бастау кҡзінде тқрған Алаш кҡсемдерін, олардыҗ ізбасар шҟкірттерін бір ҕырып 

тастады да артынан большевизмді жаҕтаған, кеҗес ҡкіметін мадаҕтаған коммунист зиялылардыҗ ҡзін 

де сыпырып ҟкетіп, кҡзін жойды. Аман-есен ҕалған оҕығандарды ҙнемі ҙркітіп-ҕорҕытып отырды, 

анда-санда науҕан жариялап, солардыҗ ішінен де біреулерді жқлып алып, тҙрмеге тығып отырды.  

Кеҗес ҙкіметі, партиялыҕ органдар ҕаншалыҕты ҕаталдыҕ жасап, ҕырағылыҕ кҡрсеттім 

дегенмен, алаш идеялары, қлттыҕ азаттыҕ рухы, тҟуелсіздік сарындары, ҟсіресе ҟдебиетте, ҡнерде, 

ғылымда жойылып кеткен жоҕ.  

Тарихшылар, ҟдебиетшілер еҗбектерінде, оҕулыҕтарда, тҙрлі ҕқжаттарда, кҡркем 

шығармаларда, кинофильмдерде кҙні кешеге дейін парития, ҙкімет тарапынан ҕадағаланып, 

жоспарлы тҙрде бағытталып отырған арнаулы саясаттыҗ нҟтижесінде Алаш ҕозғалысы, Алаш 
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партиясы, Алашорда ҡкіметі туралы тарихи шындыҕ бқрмаланып, ҕып-ҕызыл ҡтірік айтылып келді. 

Еҗ бастысы, Алаш ҕайраткерлері ҕазаҕ қлтыныҗ ҕас дқшпаны болып кҡрсетіліп, олардыҗ 

шығармаларына тыйым салынды.  

Ҟділіне келгенде, Алаш ҕозғалысына ҕатысҕан азаматтардыҗ басым кҡпшілігі қлт мҙддесіне 

арналған кҙнделікті аршынды іс, ҕарымды ҟрекеттермен айналыса жҙріп, ҕуғын-сҙргін азабына 

ҕарамастан, ҟдебиет, публицистика, ғылым, аударма салаларында орасан бай мқра ҕалдырды.  

Кейін ҕолдарынан билік кетіп, халыҕҕа ҕызмет етудіҗ бір-аҕ жолы – оҕу-ағарту саласы ғана 

ҕалған аз уаҕыт тыныс шаҕта қлт тілінде ғылымныҗ барлыҕ жҙйесі бойынша оҕулыҕтар жасауға 

кірісті. Алаш қранды ҟдебиетті жасаған ҕаламгерлердіҗ жеке басына, шығармаларына тҟн ортаҕ, 

сапалы белгілер олардыҗ тағдырын, мқрасын біртқтас ҕқбылыс ретінде ҕарауға мҙмкіндік береді.  

Ҕоғамдыҕ белсенді ҟрекетке, негізінен ХХ ғасыр басында шыҕҕан бқл толҕын 1905 жылғы 

алғашҕы орыс революциясы, 1917 жылғы аҕпан, ҕазан революциялары, ҡкімет басына 

большевиктердіҗ келіп, кеҗес ҡкіметініҗ орнауы секілді аспан жарылып, жер сілкінгендей ғаламат 

жарылыстар тқсында ҕайрат кҡрсетті. Осы қлы ағыстардыҗ баршасы олардыҗ жеке ҡміріне, 

ҕоғамдыҕ, шығармашылыҕ тағдырына ыҕпал жасап, тереҗ із тастады.  

ХХ ғасырдағы ҕазаҕ ҟдебиеті ҟлемдік кҡркемдік тҟжірибені меҗгерген дарынды ҕаламгерлер 

жасаған, барлыҕ жанрларда дамыған, сқлулыҕ жҙйесі ҕалыптасҕан, биік эстетикалыҕ деҗгейге 

кҡтерілген маманданған ҡнер екенін тамаша туындыларымен ҟйгілеп берді. Алаш қранды ҟдебиет 

мқраттары ілгері дамып, жай кҡзге оп-оҗай шалына бермейтін, ҡнердіҗ ғажайып қлттыҕ игілік, асыл 

арна, биік нысаналары кҡгала толҕын іспетті ағыстар талантты ҕаламгерлер шығармаларында ҡрістен 

ҡріске кҡтеріліп, жаҗа арналар тауып, буы бқрҕырап жатты. Саясаттан ҕашу, тоталитаризм 

ҕқрығынан ҕқтылу ҙшін ҕаламгерлер шыншыл сҡз ҡткізудіҗ сан алуан тҟсілін тапты: бҙгінгі 

таҕырыптардан кетіп, тарих ҕойнауына сҙҗгіді; астарлы, емеурін ой айту амалдарын меҗгерді; сҡз 

ҡнерініҗ табиғатына жат сарындардан безді. Кҡкейкесті сырларды бейнелі, суретті, ишара сырлы 

сҡзбен айта білген ҙздік шығармалар халыҕ махаббатына бҡленді, қлттыҗ рухани игілігіне айналды; 

еліміздіҗ тқрмыс-салтын, тарихын, мінез-ҕқлҕын ҡзге жқрттарға таныстырды.  

Ҕысҕасы, ХХ ғасырдағы ҕазаҕ ҟдебиеті – қлттыҕ ҡнердіҗ алтын ғасыры, ол туралы айтылар сҡз 

қзаҕ болмаҕ. 
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 Резюме. В статье рассмотрены и проанализированы особенности тематики драматургических 

произведений народного писателя Шерхана Муртазы в области драматургии. 

Summary. The article considers and analyzes the features of the subject of the dramaturgical works of 

the national writer Sherkhan Murtaza in the field of dramaturgy. 
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Шерхан Мқртаза – халҕымыздыҗ арда туған,  болмысы биік тқлғаларыныҗ бірі. Халҕыныҗ 

мқҗы мен жоғын жоҕтап, ҕара басыныҗ немесе мансаптыҗ ҕқлы болмай, туған еліне  шынайы ҕызмет 

жасап, шын жанашыры болған Шерхан Мқртаза тек белгілі ҕоғам ҕайраткері, кҡрнекті жазушы, 

ҕарымды журналист ҕана емес, тамаша драматург. Қлттыҕ драматургияныҗ  ҡрлеуіне ҙлкен еҗбек 

етіп, сҙбелі ҙлес ҕосҕан Ш.Мқртазаныҗ драматург ретіндегі шеберлігі, ҟсіресе, ел басына кҙн туған 

заманда басын ҕатерге тіккен тарихи тқлғаларды тқлғалаудағы ерекшелігі бірлі-жарым зерттеу 

маҕалаларыныҗ ҡзегіне айналмаса, толыҕҕанды зерттелмей келеді. Ҟрине, Ш.Мқртазаныҗ  

суреткерлік шеберлігі, оныҗ ішінде табиғаты ерекше драматургия жанрындағы ерекше ҕолтаҗбасы – 

кҡп ҕатпарлы, жқмбағы мол рухани ҟлем. Дегенмен, Тқрар Рысҕқлов, Бауыржан Момышқлы, т.б. 

ерен ерлер мен Домалаҕ ана, Бҟйдібек бабалар бейнесін тқлғалаған драмалыҕ дҙниелері арҕылы 

драматург ретіндегі дара ҕолтаҗбасын зерделеу маҗызды.  

Орыс халҕыныҗ қлы жазушысы М.Горький айтҕандай: «Жазушылыҕ – ҡзгеше ҡмірбаяннан 

басталады». Шыр етіп жарыҕ дҙние есігін ашҕан сҟттен-аҕ Шерағаныҗ сол ҡзгеше ҡмірбаяны 

басталған еді. Ҟкесінен ерте айырылған ол жетімдіктіҗ тауҕыметін кҡре бастады. «Жетімдік - 

жқрттыҗ ҕабағын оҕитын ілім» деген бар. Ылғи да жетімдігін, ҟкесіздігін айтып, «менде балалыҕ шаҕ 

болған жоҕ», - деп шағына беретін Шерхан тек жетім деген сҡзді ғана арҕалаған жоҕ, сонымен ҕатар,  

ҟкесіне жазыҕсыз жабылған жаланы да кҡтеріп жҙрді. «Рысҕқловщина» деген белгісіз жаланыҗ 

ҕқрбаны болған ҟкесі туралы айтылған ауыр сҡздерді ести жҙріп, жетім Шераға іштей ширығып, 

рухани жетілді. Сондыҕтан да, Шерхан ата ҡмірініҗ отыз жылын Тқрар Рысҕқлов туралы жазуға 

арнады. Бқны жазушы ҡзініҗ шоҕтығы биік шығармасы, ҕазаҕ ҟдебиетініҗ алтын ҕазынасына 

ҕосылған сҙбелі кҡркем дҙниелердіҗ бірегейі «Ҕызыл жебе» романыныҗ бесінші кітабында: «Ҕош, 

Тқрар, бауырым, кҡкем меніҗ! Мен сізге дҟл ҕазір алпыстан жаҗа асҕан жасымныҗ жартысын 

арнадым. Отыз жыл бойы сізбенен ҕол қстасып, бірге жҙріп, бірге тқрдым. Отыз жыл бойы жан-

дҙниемді, ой-санамды билеп, қзаҕ сапарға жол бастадыҗыз. Ол аса ҕиын жол еді»[1,218б.], – деп 

айтып ҡтеді.  

Ендеше, осылай басталған ҡмір соҕпаҕтары жерлес бауыры, халҕыныҗ біртуар азаматы Тқрар 

Рысҕқлов туралы тек роман жазып ҕана ҕоймай, Ш.Мқртазаны драмалар жазуға да итермеледі. 

Сонымен Ш.Мқртаза «Сталинге хат», «Бесеудіҗ хаты» секілді драмалар жазды. Екі драманыҗ да 

басты таҕырыбы – ашаршылыҕ жылдардағы халҕымыздыҗ ҕиын тағдыры, сол кездегі ҕазаҕ 

зиялыларыныҗ жанкешті ҟрекеттері.  

Тҟуелсіздік кезеҗі тарихи таҕырыптар сілеміне тыҗнан жол ашҕаны мҟлім. Бқл кезеҗде 

ҟдебиеттіҗ барша жанрында тарихи таҕырыптардыҗ жаҗғыра белсенді кҡтерілуі байҕалды. Бқл драма 

жанрына да тҟн болды. Кҡркем прозасымен ҕазаҕ ҟдебиетініҗ ҕорын байытҕан Шерхан Мқртаза 

драматургия жанрыныҗ да дамуына ҙлкен ҙлес ҕосты. Ҕазаҕ театр сахнасыныҗ тқраҕты 

репертуарына айналған «Сталинге хат», «Бесеудіҗ хаты», «Жалғыз ҙйлік зілзала», «Есек саудасы», 

«Домалаҕ ана», «Ноҕтаға басы сыймаған» пьесалары драматургтіҗ суреткерлік шеберлігін тағы бір 

ҕырынан танытты. Белгілі драматург Ҕалтай Мқхамеджанов «Сталинге хат», «Бесеудіҗ хаты» 

драмаларын «халыҕтыҕ трагедияны екі тарихи тқлғаныҗ ҡмірлік шындығы арҕылы кҡрсетуге 

ҕқрылған драма-дилогия» деп бағалаған болатын. Ҡзініҗ сҙйікті кейіпкері Тқрар Рысҕқловты сахнаға 

ҟкеліп, тартысты заманныҗ шындығын тереҗдей таныту драматургтіҗ жеткен жаҗа жетістігі еді. 

Голощекин саясатыныҗ ҕазаҕ даласына апат ҟкелгенін Сталинге хат тҙрінде жазған Тқрар ҟрекеті, 

қлттыҗ ҙлкен ҕасіретін жанымен тҙйсініп, оған жҙрегімен ҕиналғаны «Сталинге хат» драмасынан 

барынша кҡрініс тапҕан. «Ҕыл кҡпір» романыныҗ соҗғы тарауларындағы Сталин мен Рысҕқлов 

арасындағы сҡз ҕағысулар сахнаға ҟкелініп, романда тоҕталмаған жайттарға ҕаламгер пьесада орын 

берген. Ашаршылыҕ жылдарындағы ел ішіндегі жағдайлар тереҗ ашылған. Рысҕқлов хатта 

жазғандарын Сталинге санамалап кҡрсетіп, Ҕазаҕстанға не керек екенін айтады. Соларды талап етеді. 

Сталин мен Тқрар арасындағы диалог астарлы ойлар ҕаҕ- 119 тығысына ҕқрылған. Пьесаныҗ соҗғы 

шешіміндегі сахнаныҗ екі бқрышындағы екі ҕара киінген адам Тқрарды 1937 жылғы зқл- маттыҗ 

ҕқрбаны кҙтіп тқрғанын меҗзейтін символдыҕ кейіпкерлер. Осы ашаршылыҕ кезеҗініҗ ащы 

шындығы «Бесеудіҗ хаты» пьесасыныҗ да басты оҕиғасы. Тарихтан белгілі, ҕазаҕ даласындағы 

ҕасіретті жағдайға ашынған бес ҕазаҕ жігіті Голощекин саясатыныҗ ҕателігін, «асыра сілтеу 

болмасын, аша тқяҕ ҕалмасын» науҕанын ҟшкерелеп, ҡлкелік комитетке хат жазған. Бқл ҡрімдей бес 

жігіттіҗ халыҕҕа араша сқрап, ҡз бастарын ҕатерге тіккені Х. Есенжановтыҗ «Жҙнісовтер 

трагедиясы» романыныҗ оҕиғасына да енген. Ғатауллин, Ҕуанышев, Дҟулет- ҕалиев, Алтынбеков, 

Мҙсірепов сияҕты бес азамат ҕол ҕойған бқл хаттыҗ халыҕ тағдыры ҙшін мə ні зор еді. Кҡрнекті 

ҕазаҕ ҕаламгері, ҕазаҕ ҟдебиетіндегі алыптар тобыныҗ ҡкілі, суреткер Ғабит Мҙсіреповтіҗ азаматтыҕ 
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тқлғасын толыҕтырар оҕиға пьесадағы тартыстыҗ ҡзегіне алынған. Ҕаламгер Ш. Мқртаза ҕоғам 

ҕайраткері Тқрар Рысҕқловтыҗ ҡмірін зерттеу барысында мынадай тҙйінді ой айтады: «Мен Тқрар 

Рысҕқловтыҗ ҡміріне, ҕайраткерлігіне арнап «Ҕызыл жебе» атты роман жазу барысына кҡп ізденіп, 

кҡп материалдар жинадым. Рысҕқловтыҗ партия алдында, мемлекет алдында атҕарған еҗбегі орасан. 

Ол талант иесі айтулы оратор, табиғатынан ерекше туған жан. Қлан-ғайыр ҕызметініҗ бə рін жеткізіп 

айту да ҕиын. Ал соншалыҕты ҕайраткерлігінде еҗ ерекше, ерен ҕимылы неде? деген сқраҕҕа мен: 

миллиондаған халыҕты апаттан аман алып ҕалу ҙшін жеке басын ҕатерге тігіп, қлы ҕайрат кҡрсеткен 

екі кезеҗі дер едім. Біріншісі – 1918-1919 жылдарда Орта Азияда, Ҕазаҕстанда ҙлкен аштыҕ болды. 

Сонда Тқрар Рысҕқлов аштыҕпен кҙрес комиссиясын басҕарып, халыҕты жаппай ҕырылудан аман 

алып ҕалуға барын салды. Екіншісі – тағы да аштыҕ. 1932-1933 жылдары жаппай қжымдастыру 

кезеҗінде Ҕазаҕстанда ҡрескіл бқрмалаушылыҕ орын алды. Осыныҗ салдарынан халыҕ кҡпе- кҡрнеу 

аштыҕҕа қшырап, ҡмірде сирек кездесетін нҟубетке тап болды», - деп жазады Шерхан Мқртаза. 

Ҟрине, ел басына кҙн туып, ер етігімен су кешкен ҕуғын-сҙргін заманда кім ҕайда босып жан 

саҕтамады? Бқл ҡзі, шындығында, қлттыҗ ҡте ауыр трагедиясы. Ҕазаҕ қлтыныҗ жартысынан астамын 

ҕырғызып жіберген аштыҕ кімдердіҗ ҕолымен жасалды, не жағдайлар себеп болды деген мҟселелер 

автордыҗ осы драмаларында шынайы мазмқндалады.    «Сталинге хат» драмасы РСФСР Совнарком 

тҡрағасыныҗ орынбасары ҕызметіндегі Тқрар Рысҕқлов пен бас хатшы Сталин екеуініҗ арасындағы 

диалог тҙрінде кҡрініс табады» [2,28б.], драманыҗ басты идеялыҕ табысы – шынайы саяси ахуалды 

сҡз етуі. Оныҗ ішінде, Т.Рысҕқловтыҗ Сталинмен  бетпе-бет отырып, халҕыныҗ жағдайын жеткізіп, 

жазған хатына жауап сқрауы, бір емес, ҕайта-ҕайта халҕы ҙшін Сталинніҗ алдына барып, ҡзін 

паналап келген ҕарындасы Тҙйметайдыҗ жағдайын айта отырып, бҙкіл ел басына тҡнген нҟубетті 

жасҕанбай айтуы, т.б. драманыҗ кҡркемдік-идеялыҕ сипатын тереҗдете тҙседі. Ҟсіресе, Тқрар 

Рысҕқлов кірген кезде Сталинніҗ ҕқлағына бір мқҗды музыканыҗ естілуі, оныҗ Тқрарды 

«Тҙркістанныҗ Шыҗғысханы» деп ат ҕоюы, ҕалай тқҕыртса да, ҕайсарлығынан танбаған оныҗ 

алдында Сталинніҗ ҡзі де аҕиҕатты танып, Голощекинді Мҟскеуге алдыруы  - драмадағы тартыс 

арҕауы. Бір ҕарағанда, драмада шым-шытырыҕ тартыс жоҕтай кҡрінеді. Ал, тартыс Сталин мен 

Тқрар Рысҕқлов арасындағы сҡздердіҗ ҡздерінен-аҕ ҡріліп жатыр. Ш.Мқртазаныҗ «Сталинге хат» 

драмасы 1988 жылы  Р.Сейтметов режиссерлығымен  Ҕазаҕ жастар мен балалар театрында ҕойылды. 

Текті қрпаҕтыҗ тқяғы Тқрардыҗ бейнесін сахнадан кҡріп, Сталинмен сҡз сайыстырғанын    кҡзбен 

кҡрсетіп, кҡҗілге тҙйсіндірудіҗ шын мҟнінде рухани маҗызы зор болғаны аныҕ. Бқл жерде де Шерхан 

атаныҗ  отыз жылдыҕ ғқмырын Тқрардай ердіҗ елі ҙшін еткен ҕызметін, ҡткен ғасырдыҗ басында 

ҕазаҕ елініҗ басынан  ҡткерген ҕоғамдыҕ-саяси, ҟлеуметтік  мҟселелерді жан-жаҕты зерделеуге  

арнағанын еске тҙседі.  

«Сталинге хат» драмасынан кейін сахналанған «Бесеудіҗ хаты» пьесасы осы драмамен 

мазмқндас. «Сталинге хат» драмасы Мҟскеуде болған жағдайға арналса, «Бесеудіҗ хаты» 

Ҕазаҕстандағы жағдайға арналады. Драма прологті, эпилогті, екі бҡлімді тарихи шығарма. Драмаға 

Ғ.Мҙсірепов, Голощекин, Ҕқрамысов, Жантоҕов, Сталин, Рысҕқлов,  т.б. бізге белгілі адамдар 

ҕатысады. Драманыҗ негізіне 1932 жылы болған оҕиға алынған.   

Бесеудіҗ хаты – ҕазаҕ зиялыларыныҗ БК(б)П Ҕазаҕ ҡлкелік комитетініҗ бірінші 

хатшысы Ф.И.Голощекинге  жолдаған хаты (1932 ж. 4 шілде). Бастапҕыда   И.В.Сталинге   арналып 

жазылған. Бесеудіҗ хаты республикадағы  мал шаруашылығыныҗ кҙйрегендігі салдарынан елді 

алапат ашаршылыҕ жайлағандығын айтып саҕтандырған алғашҕы дабылдардыҗ бірі болды. Хатта 

ҕазаҕ ауылындағы социологиялыҕ ҕайта ҕқрулар бҙкіл халыҕтыҕ ҕасіретке айналып, барлыҕ 

ҟлеуметтік топтарды — байларды, орташаларды, кедейлерді ҕамтығаны, кҙштеп қжымдастыру мен 

отырыҕшыландыру, алым-салыҕ жинаудағы ҕиянаттар жқрттыҗ жаппай аштыҕ пен індетке, ауа 

кҡшуіне ҟкеліп соҕҕандығы шыншылдыҕпен баяндалды. БК(б)П Ҕазаҕ ҡлке комитетініҗ ауыл 

шаруашылығын басҕару жҡнінде жҙргізген ҕатыгез саясаты сынға алынды. Біраҕ ҕқжатта жергілікті 

жерлерде жіберілген ―асыра сілтеушіліктерге‖солшыл коммунистер айыпты деп кҡрсетілді. Елді 

ауыр жағдайдан ҕқтҕарудыҗ жолдары қсынылды. Хаттыҗ авторлары –жазушы Ғабит 

Мҙсірепов (1902—1985), Ҕазаҕ мемлекеттік баспасыныҗ меҗгерушісі Мансқр Ғатаулин (1903–

1938), Алматы  Комвузыныҗ басшы ҕызметкерлері  Емберген Алтынбеков (1904–1954) пен Мқташ 

Дҟулетҕалиев (1904 – 1982) - (кейiннен жоғары партия мектебi болған) ректоры, Ҕазаҕ АКСР 

Мемлекеттік жоспарлау комиссиясыныҗ сектор бастығы Ҕадыр Ҕуанышев (1906 – ҡлген жылы 

белгісіз) ҕуғынға қшыратылды. Хаттыҗ жазылуына Халком Кеҗесініҗ тҡрағасы Ораз Исаев тҙрткі 

болған. Бесеудіҗ хаты ҕазаҕ зиялыларыныҗ тоталитарлыҕ тҟртіпке наразылығыныҗ бір кҡрінісі 

болып табылады [3]. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D2%AF%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D2%AF%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D2%B1%D1%80_%D2%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80_%D2%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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Ҡз туындылары арҕылы   Ш.Мқртаза театр мен драматургия атты жқмбаҕ та сиҕыр ҟлемніҗ  кҡрнекті 

ҡкіліне айналды. Біз талдаған драмаларыныҗ барлығы дерлік  жоғары бағаға ие болды.  Драмалыҕ 

шығармаларыныҗ  сахналыҕ зор табыстары суреткерді драматург ретінде одан сайын 

ҕанаттандырып, шабытына шабыт ҕосҕан еді. 

Осындай табыстардан соҗ-аҕ Ш.Мқртаза драматургиясы кҡркемдіктіҗ ҡзі биік дҟрежеде 

екендігін дҟлелдеді. Оныҗ драматургиясындағы замана дҙрсілі шыншыл да наҕты кҙйінде еді. 

Осылайша, автор драматургиясындағы публицистикалыҕ пафос – ҡнер пафосына,  кҡркем пафосҕа 

кҡтерілген еді. 

 Ҟділдіктен айнымаған қлттыҕ рухтыҗ жанашыры туралы кҡптеген жазушылар, ҕаламдас 

ҟріптестері мен ғалымдар оҗ пікірлерін білдіріп, оныҗ ҕаламгерлік болмысы мен ҕайраткерлік 

тқлғасын аса жоғары бағалаған. Замандасы Д.Исабеков: «Ш.Мқртаза – ҕазаҕ ҟдебиетініҗ кҡгінде 

жарҕырай біткен айрыҕша жарыҕ жқлдыздардыҗ бірі. Ол халҕына саф алтындай таза да ҕҙнды 

шығармалар беруімен ғана ҕадірлі емес, азаматтыҕ, қлтжандылыҕ зор даусымен де ҕастерлі» [4, 3б.] 

десе, Ҟ.Дҙйсенбек «Шерағамныҗ шеруі» атты роман-эссе жазды. Жалпы Ш.Мқртаза 

шығармашылығы, ҟсіресе, ҕазаҕтыҗ біртуар қлы Т.Рысҕқлов туралы жазылған «Ҕызыл жебе» 

романы туралы, жалпы шығармашылыҕ зертханасы, ҕаламгерлік машыҕ-мҟнері, авторлыҕ ізденістері 

жайында зерттеулер кҡп жазылды, жазылуда. Ал, біз ҡз жқмысымызда ҕазаҕтыҗ Шер-ағасына  

айналған Ш.Мқртаза секілді белгілі жазушыныҗ хаттарын  талдау арҕылы ҕайраткерлік болмысын 

айҕындауға қмтылдыҕ. Кҡрнекті ҕаламгердіҗ ҕоғам, ел, туған халҕы туралы ойларын тиянаҕты 

таразылау арҕылы шын қлттыҗ жанашыры ретіндегі ҕолтаҗбасын бағамдауды маҕсат еттік. Ҟсіресе, 

халыҕ ҕалаулысы бола отырып, халҕыныҗ мқҗын мқҗдап, жоғын тҙгендеген ҕайраткердіҗ ар-

абыройдыҗ еҗ биігінде тқрған ерен тқлға екендігін тҙйсіндік. Ардагер жазушыныҗ қлттыҕ 

ҕқндылыҕтарымызды дҟріптеп, шынайы халыҕтыҕ ҕалпымыздан айнымауымыз ҙшін жанталаса 

еткен еҗбектерініҗ, туған халҕыныҗ ҟрбір мҟселесіне бей-жай ҕарай алмаған ҕызметініҗ рухани 

мазмқны ҡте тереҗ.  

Ш.Мқртаза ҕаншама ҕызметтіҗ тізгінін қстаса да, еҗ бастысы ҟділдікті, отаншылдыҕты жоғары 

ҕойды. Халыҕтыҗ сенімінен шығуға, ҟрбір қсаҕ мҟселесініҗ астарына тереҗ ҙҗіліп, оҗ шешілуіне 

ҙлес ҕосуға, тҟуелсіздік алғаннан кейін егеменді еліміздіҗ баянды болашағы ҙшін зор ҙлес ҕосып, 

ҡткенімізді дҟріптеп, келешегіміз ҙшін толғанды. 

Ҕорыта айтҕанда,  Ш.Мқртазадай ардагер жазушы шығармашылығы тереҗ мазмқнға, сан сырға 

толы. Шығармашылығыныҗ бір ғана ҕырына, кҙрделі ҕырына саналатын – драматургия – тқнған 

тарих. Драмалыҕ шығармаларыныҗ  ҟрбірінен Ш.Мқртазаныҗ еліне деген ерен сҙйіспеншілігі мен 

мқндалап тқрады. Соларды зерттеп-зерделеу – болашаҕ біздердіҗ міндетіміз деп білемін. 
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ҔАЗАҔ ЖАЗУЫ ЖӘНЕ ХХ ҒАСЫРДАҒЫ РЕФОРМАЛАРДЫҖ  

ҔАЗАҔ ТІЛІНІҖ ФОНЕТИКАЛЫҔ ЖҘЙЕСІНЕ ӘСЕРІ 

 

МЫРЗАБАЕВА Б.Д., ТУЙМЕБЕКОВА А.А. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ аға оҕытушылары,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В данной статье речь идет  об истории казахской письменности и влиянии реформ в 

сфере казахской графики, проведенных в ХХ веке, на фонетическую систему казахского языка. 

Изучены социально-политические основы реформ, проведение которых связано с историческими 

периодами казахской письменности, проанализировано влияние изменений на звуковую систему, 
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акустику и  артикуляцию казахского языка. Представлен обзор научных мнений относительно букв и 

звуков, слогов, переносов, букв и/й, у в орфографии современного казахского языка, анализируются 

их проявления в современной речи. 

Summary. In the given article the influence of Kazakh script and the reforms which were made in the 

XXth century on the Kazakh phonetic system is observed. The political and social basis of the reforms made 

according to the historical periods of Kazakh script is investigated, the influence of changes on the Kazakh 

sound system, acoustic-articulation is analyzed. Letters and sound, syllable, word wrap, и/й, у  letters in the 

Kazakh spelling are researched from the scientific point of view, their reflection in modern speaking is 

analyzed.  

 

Ҕазаҕ жазуыныҗ ҡзіндік даму тарихы бар. «Ҟліпби тек мҟдениеттіҗ ҡлшемі, ҡркениеттіҗ белгісі 

ғана емес, ол- қлттыҗ таҗбасы, елдіктіҗ айшығы, мемлекеттіҗ тҟуелсіздігі мен тқтастығын 

айҕындайтын символдардыҗ бірі...» -деп Дархан Ҕыдырҟлі айтҕандай, жазудыҗ тқтас бір халыҕтыҗ 

ҡмірінде атҕаратын ҕызметі зор ҟрі саяси, тарихи маҗызы бар дҙние. 

Ҕазаҕ жазуы ҡзіндік дамуында бірнеше реформаларды ҡткерді. Ол реформалар  елдіҗ басынан 

кешкен тарихи оҕиғаларымен тығыз байланысты.  

Ҕазіргі кезде жазу мҟдениетімізде тҡл таҗба ретінде танылып жҙрген VI–X  ғғ. кҡне тҙркініҗ 

руникалыҕ жазбаларынан бастау алатын ҕазаҕ жазуыныҗ тарихыныҗ тамыры тереҗде жатыр. Кҡне 

тҙркі ҟліпбиініҗ бір ҙлгісі Кҙл-Тегін ескерткішінде ҕашап жазылған ойма жазу ҙлгілерін тқҗғыш рет 

1893 жылы швед ғалымы Вильгельм Томсен ашҕан. Орхон-енисей жазбасына қҕсас тарихи ҕқнды 

дҙние Алматыдан 50 км жерде Есік ҕаласындағы «Алтын адам» жерленген ҕорғанында табылған 2-

«Есік жазбасы» деп аталған б.д. V–III ғғ. руникалыҕ жазбасы, ол 26 таҗбадан тқрды. Кейбір 

зерттеушілер Есік жазбасыныҗ қрпағы классикалыҕ Орхон-енисей жазбасы деп  жҙр. 

Тҙркі ҟлемінде ислам дінініҗ тарауына ҕатысты  б.д. IХ – XХ ғғ аралығында бірнеше 

ғасыр бойы ҕазаҕ халҕы  араб ҟліпбиін ҕолданды. Араб ҟліпбиінде мқсылмандардыҗ киелі кітабы 

«Ҕқран» жазылғаны жҟне мыҗдаған жыл бойы кҡптеген ғалымдар, ағартушылар жҟне аҕындар 

ҡздерініҗ ҟлемдік ғылым, білім жҟне мҟдениет ҕқндылығына енген еҗбектерін жазғандары белгілі. 

Дегенмен де,  араб ҟліпбиі генеологиялыҕ жағынан семит тілдеріне арнап жасалып, араб тілініҗ 

талаптарына бейімделгендіктен, тҙркі тілдерініҗ бай фонетикасын толыҕ ҕамти алмады. Мҟселен,  

оныҗ кейбір ҟріптері тҙркі тілдеріне мҙлде ҕажет болмады, керісінше, тҙркі тілдерініҗ бірнеше 

дыбыстарына бқл ҟліпбиде орын болмады. Нҟтижесінде, тҙркі тілдері ҕолданған араб ҟліпбиіне 

ҡзгерістер енгізу ҙрдісі пайда болды. 

Сондай тенденцияны алғаш болып тҙркі тілдеріне ҕырым-татарлыҕ ағартушы Ісмҟйіл 

Гаспралы  енгізді. Осы ҙрдісті 1912 жылы ҕазаҕ тілі теориясыныҗ негізін ҕалаушы Ахмет 

Байтқрсынов ҕазаҕ жазбасын араб графикасы негізінде «Тҡте оҕу» болып танылған жаҗа ҟліпбиге 

кҡшірді. Бқл ҙшін ол алдымен ҕазаҕ тілініҗ дыбыстыҕ жҙйесін жҙйелеп жҟне наҕтылап, ҕазаҕ 

дыбыстары  24 дыбыс, оныҗ ішінде 5 дауысты фонема, 19 дауыссыз фонемалар жҟне 4 жіҗішке 

дауыстыларды аллофондар (шындығында олар фонемалар) болады деп тқжырымдады. А. 

Байтқрсынов араб жазуына негізделген ҟліпбиді қсынғанда, фонетикалыҕ қстанымды маҕқл кҡрді. 

Ол: «Хасыл кҟлҟм, менім ойым: сҡз жазылу керек айтылатқғын тҙрінше, яғни сҡз ішінде ҕай дыбыс 

естілсе, сол дыбыстыҗ ҟріпін жазу, естілген дыбыстыҗ ҟріпі жазылмай басҕа ҟріп жазу керек болса, 

не ҙшін ол керекті ғылым наху не сарф жолыменен ыспат етілсін», – дейді [1, 382б.].  Ол ҡзініҗ 24 

ҟріптен тқратын ҟліпбиін осы қстаным бойынша тҙзеген болатын.  

Ахмет Байтқрсынқлы латынға кҡшу кезінде араб ҟліпбиін жаҕтаған баяндамасында: «Ҟліп-би 

деген – тілдіҗ негізгі дыбыстарына арналған таҗбалардыҗ жқмағы. Неғқрлым тіл дыбыстарына мол 

жетсе, арнаған дыбысҕа дҟл келсе, оҕуға, жазуға жеҗіл болса, ҙйретуге оҗай болса, заманындағы ҡнер 

ҕқралдарына орнатуға ҕолайлы болса, соғқрлым ҟліп-би жаҕсы болмаҕшы...»-деп, жалпы ҟліпбиді 

тҙзудегі ҡміршеҗ басты шарттарды тізіп айтып кетеді [ 1, 400б.]. 

Бқл ҟліпбиді біздіҗ ел 1929 жылға дейін пайдаланды, ал басҕа елдегі,  мысалы, Ҕытайдағы, 

Ауғанстандағы жҟне Ирандағы ҕазаҕтар, оған 3- вы, фы, хы дауыссыз дыбыстарын ҕосып, осы кҙнге 

дейін ҕолдануда. 1910 жылдардан бастап А.Байтқрсынқлы араб жазуын ҕазаҕ халҕыныҗ 

сингармонизм заҗына ыҗғайластырып реформалады, оныҗ реформалаған жазуы, емлесі -  ҟлі кҙнге 

дейін  озыҕ жҙйе ретінде ескеріліп, бҙгінгі кҙнде жаҗа ҟліпби мен емле тҙзуде  басты шарт ретінде 

алынуда.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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Жалпы А.Байтқрсынқлы негізін салған араб графикасын жаҕтағанда мынандай 

артыҕшылыҕтарын кҡрсеткен болатын:  

-араб ҟліпбиі ҕазаҕ тілініҗ дыбыстыҕ жҙйесін дҟл бере алады; 

- араб ҟліпбиі оҕуға, жазуға, сауат ашуға ҕолайлы; 

-ҡнер ҕқралдарына орнатуға ҕолайлы; 

-кҡзге кҡркем кҡрінеді; 

-араб ҟрпімен жазғанда ҕол сағат тілініҗ бағытымен бірдей оҗнан солға ҕарай жҙреді; 

-жазу машинасына, баспа машиналарына орнатуға араб ҟліпбиініҗ жаҗасы артыҕ; 

-араб жазуы ҕасиетті ҕқран тілі. 

 Ал, олардыҗ ҕарсыластары «араб ҟрпі сауат ашуға, оҕуға, жазуға ҕиын» себебі: 

-бір  ҟріптіҗ 4 тҙрі бар( ش; ش  ); 

-араб ҟрпініҗ кҡбі бір тҙсті; 

-жазу оҗнан солға ҕарай, ал цифрлар солдан оҗға ҕарай жазылады. Бқл жазуда да, баспа  

жқмысында да ҕиыншылыҕ тудырады; 

-ғылыми кітаптарда (алгебра, геометрия, физика т.б.) пҟн белгілері латын ҟрпімен  

жазылды, араб ҟрпі бқған жарамайды; 

-араб ҟрпі нотаны жазуға жарамайды; 

-араб ҟрпі баспахана жқмысы  -  теру, басуда кҡп ҕиыншылыҕ туғызып, ҕымбатҕа  

тҙседі. 

Осылайша, араб графикасы ҕазаҕ тілініҗ дыбыстыҕ ҕқрамын толыҕ бере  алмайды, тілініҗ 

байлығын кҡрсетуге мҙмкіндігі жоҕ деген сияҕты себептермен 1929 жылы ҕазаҕ жазуын 

кириллицамен беру туралы шешім ҕабылданды. 

Сҡйтіп, ҕазаҕ жазуына  тағы дареформа жасалып, 1929 жылы араб графикасы негізіндегі 

ҟліпбиді латын графикасына ауыстырды. Бқл ҟліпби біздіҗ елде 10 жылдан астам ҕолданыста болды. 

Алғашҕы кезде осы ҟліпбиді ҕабылдар алдында ҕазаҕ зиялылары екіге бҡлінді: бірі – арабшылдар 

болса, екіншісі – тҙрікшілдер болды. Себебі 1928 жылы Тҙркияда Ататҙрік жазуға реформа жасап, 

олар латын ҕарпін таҗдаған еді. Соған байланысты Алаш зиялыларыныҗ басым кҡпшілігі латын 

графикасын ҕолдады. Осылайша еҗ алғаш рет латын ҟліпбиініҗ жобасын Х. Досмқхамедқлы жасады. 

1926 жылы Баку съезінде кҡпшілік дауыспен  латын ҟліпбиі ҕабылданғанымен, ҕазаҕ тілін бқл 

ҟліпбиге кҡшіру оҗай болмады. Бқндағы ҕайшылыҕ фонетикалыҕ немесе морфологиялыҕ 

қстанымныҗ ҕайсысы ҕолайлы болады деген кҙрделі сқраҕтан туды.Латын ҟліпбиініҗ алғашҕы 

жобасы 1927-1928 жж. «Еҗбекші  ҕазаҕ», «Лениншіл жас», «Тілші» газеттерінде 24 ҟріп, 1 

дҟйекшемен жарияланды. Латын ҟліпбиін енгізу ҟлі ерте деп Мҟскеудегі жиналыста айтҕанымен, 

латын жазуына негізделген ҕазаҕ жазуын жобасын Н. Тҡреҕқлов 28 ҟріп бойынша ҟзірледі.  1929 

жылы Ҕызылордада Т.Шонанқлы, Е. Омаров, Ҕ. Кемеҗгеров, Ҕ. Жқбанов т.б. ҕызу талҕылаған 

конференцияда бқл ҟліпби жетілдірілді. Осы конференцияда профессор Ҕ.Жқбанов «Ҟліппеміз 

бқҕарашыл болсын» атты баяндама оҕыды. Онда: «...жазу бқҕарашылданған соҗ ғана тілді біріктіруге 

болады. Адам ҡз тқрмысын да, тілін де ҡзгерте алады. Біраҕ жалғыз жазумен ғана емес, тҙрлі 

шаруашылыҕ-ҟлеуметтік шарттар арҕылы ҡзгерте алады. Ол шарттар тҙрік тілдері тҙгіл барлыҕ адам 

баласыныҗ тілдерін біріктіруі де мҙмкін...» -дей келе, сҡз негізі туысынша, ал жалғау дыбыс 

жҙйесінше жазылу емлесін алғанда, ҕазаҕ жазуыныҗ басҕа елдердіҗ жазуынан кем тҙспейтіндігін 

жҟне жалғамалы тілдіҗ дыбысҕа бай екендігін кҡрсетеді [ 2, 264б.].   

Латын жазуына кҡшу баяу жҙргеніне ҕарамастан 1929 жылы ҕазаҕ жазуы ресми тҙрде латын 

ҟліпбиіне 29 ҟріппен кҡшті.Жалпы Шығыс елдеріне жаҕын орналасҕан дамымаған мемлекеттердіҗ 

алғашҕы жазу графикасы ретінде латын ҟліпбиініҗ енуі 1924-32 жылдар аралығын ҕамтиды. Байҕап 

ҕарасаҕ, сол кезде латын графикасын дҙниежҙзі болып ҕабылдау маҕсатын жҙзеге асыру сияҕты 

жаҝандыҕ проблеманы алға тарту кҡзделген болуы керек. Осындай саяси идеологияныҗ негізінде 

Ҟзірбайжан тҙріктері, Ҕарашай, Тҙрікмен, Ҡзбек, Башҕқрт сияҕты елдерде латын графикасы 

ҕабылданып, шама-шарҕынша ҕызмет етті. Сҡйтіп 1925-1938 жылдардағы латын графикасына 

негізделген тҙркі тілдері ҟліпбилерін ҕарасаҕ, латын графикасы жазуы жоҕ жҟне жазба тілі кенжелеп 

ҕалған тҙркі тілді халыҕтардыҗ жазба тілін дамытуға кҙшті серпін берді. Тҙркі тілдері ҟліпбилерін 

латын графикасына кҡшіру біршама жетістіктер ҟкеліп, ҕазіргі заманғы жазба тілдіҗ ҕқрылуына негіз 

болды. 

Латын графикасы негізінде ҟліпби жҙйесін алғаш тҙзген ҕазаҕтыҗ дарынды дипломаты Нҟзір 

Тҡреҕқлов. 1924 жылы Мҟскеу ҕаласында «Жаҗа ҟліпби туралы» атты кітабында ҡзініҗ жобасын 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1925
https://kk.wikipedia.org/wiki/1938
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B
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кҡрсетеді. Жобада 28 дыбысҕа 28 ҟріп арнаған. Дауысты дыбыстардыҗ жіҗішке варианттарын автор 

дҟйекше арҕылы айыруға болатындығын кҡрсетеді. Мысалы, «on (он) — on' (ҡн)», «un (қн) – un' (ҙн)» 

т.б. Кірме сҡздер арҕылы енген «ф», «ч» дыбыстарына ҟріп арнайды. Мысалы, «fylosofya» 

(философия), «cempyon» (чемпион). Телжан Шонанқлы ҟріптердіҗ бас тҙрін алмайды. Аталған 

ҟліпби жобасы 15-16 тҙркі тілдес халыҕтардыҗ ҟліпбиімен салыстырыла тҙзілді деп баяндай отырып, 

ғалым ҟліпби тҙзудегі негізгі принциптерді кҡрсетеді. Ал, Мқхтар Мырзақлы ҙйренуге жеҗіл, 

ҕолдануға ҕолайлы болуы ҙшін ҕазаҕ тілі дыбыстарыныҗ жуан-жіҗішке болып жқп ҕқрауын негізгі 

критерийлердіҗ бірі ретінде алып,  латын ҟліпбиіне негізделген жаҗа ҟліпби жобасын  қсынады. 

Аҕыры соҗында ҕабылданған латын графикасына негізделген ҕазаҕ ҟліпбиініҗ жобасыныҗ 

артыҕшылығы мыналар: 

-оҕуға ҕолайлы, жазуға оҗай, ҡте ҕарапайым; 

         -кірме ҟріптер жоҕ; 

         -жол асты, жол ҙсті белгілері жоҕ.  

         -бір дыбыс-бір ҟріп қстанымы саҕталды. 

Сонымен ҕатар профессор Сҟрсен Аманжолов  латын жазуына негізделген ҕазаҕ жазуында:  

      «1) ҟліпбиде х, f, v таҗбаларыныҗ болмауы; 

       2) и, у таҗбаларыныҗ жоҕтығы, соныҗ салдарынан миссисипи, миссури сияҕты сҡздердіҗ 6, 7 

ҟріптіҗ орнына, 13-19 ҟріпке дейін жазылу; 

       3) фонетикалыҕ принциптіҗ басшылыҕҕа алынуы; 

       4) кірме сҡздердіҗ ҟртҙрлі орфограммалануы (келі, динамы); 

          5) орыс тілі арҕылы енген терминдерді наҕты таҗбалай алмауы; 

          6) сҡз ішінде екі дауысты дыбыс ҕатар келмейді деп, зоология, биология, театр сҡздерініҗ 

зологыйа, быйалогыйа, тыйатыр болып таҗбалануы...» сияҕты кемшіліктердіҗ  барын кҡрсетеді. 

Оныҗ ҙстіне пантҙркизм саясаты белеҗ алуда деп,  Б. Ҟбілҕасымов мен Ш.Мҟжітаева 

айтҕандай: «1910 жылдардан бастап А.Байтқрсынов араб жазуын ҕазаҕ халҕыныҗ ҙндестік заҗына 

ыҗғайластырып реформалады, оныҗ реформалаған жазуын бірден алу тҙркі жқрты еҗ озыҕ жҙйе деп 

таныса да, орыс жазуын бірден алу тҙркі тілді халыҕтардыҗ ҕарсылығын туғызатындығын тҙсінген 

орталыҕ уаҕытша латын жазуын уағыздап, тҙркі халыҕтарына алғаш латын жазуын ҕабылдатты. 

1937-38 жылдарадғы ҕуғын-сҙргіннен кейін, зиялы ҕауымныҗ кҡрнекті ҡкілдері атылып, айдалып 

кеткен соҗ, латын жазуынан орыс графикасына кҡшу идеясы кҡтеріліп, 1940 жылдан бастап тҙркі 

халыҕтары, оныҗ ішінде, ҕазаҕтар да орыс графикасына халыҕтардыҗ тілегі бойынша деген 

сылтаумен кҡшірілді». Міне, осылайша 1940 жылы ҕазаҕ жазуы кириллица негізінде ҕайта 

жасалды.Бҟлкім, сол кезде кириллицаға кҡшірілмеген кезде, осы кҙнде латын графикасына кҡшу 

мҟселесі талҕыланбас та еді. Керісінше, тҙркі тілдері ішінде еҗ алғаш болып, латын графикасына 

кҡшіп, осы уаҕытҕа дейін графика мен оған ҕатысты дҙниелер жетілдірілген болар еді. 42 ҟріптен 

тқратын ҟлемдегі ҟрпі кҡп кириллицаға негізделген ҕазаҕ жазуы осылайша пайда болды. 

Дҙниежҙзінде он екі мемлекет ҕолданатын кирилл графикасы 1940 жылдан бастап кҙні бҙгінге 

дейін ҕазаҕ ҕоғамына ҕызмет етуде. Осы графикаға негізделіп Ҕазаҕ тіл білімініҗ жҙйесі жасалып, 

орфографиясы ҕалыптасып, емле-ережесі бекітілді. Жазушылардыҗ ҕқнды шығармалары мен 

ғалымдардыҗ жаҗалыҕтары жазылды. Ауызекі сҡйлеу стилінен бастап, ҟдеби нормадағы сҡйлеу 

дағдылары жетілдірілді. 81 жыл, шамамен 1  ғасырға жуыҕ уаҕыт ҕызмет еткен графиканыҗ ҕазаҕ 

тілімен бірге ҕанына сіҗе бастап, ҕазаҕтыҗ табиғи тілдік ерекшеліктеріндегі  сҡйлеу мен ойлау 

дағдылары да ҡзгеріске тҙсті. Біраҕ ҕазіргі кезде ғалымдар орыс тілі сҡздері тҙпнқсҕа принципіне 

бағынуын жҟне кірме ҟріптердіҗ ҕазаҕ ҟліпбиінде орын берілуін сҡз етіп келеді. Осыған байланысты 

Н.Уҟлиқлы былай дейді: «Ҟліпбидегі ҟріптердіҗ саны шамадан тыс кҡп болуы мектеп табалдырығын 

аттаған оҕушыларымызға да оҗай тимейді. Ана тілініҗ дыбыстарын бейнелейтін ҟріптерді мектепке 

келген балдырғандарымыз дыбысҕа (уҟжге) сҙйеніп, тез ҙйреніп алады. Сҡйтіп дыбыс пен ҟріптіҗ 

байланысы оҕушы санасында білімге айналады. Ал ъ, ь, ц, щ, … тҟрізді таҗбаларды дыбыстыҕ уҟжі 

болмағандыҕтан, жаттап алуына тура келеді. Ҕазаҕ тілініҗ дыбыс жҙйесіне ҕатыссыз ҟріптерді 

жаттап, миға салмаҕ тҙсіреді. Бқл – мҟселеніҗ лингвистикалыҕ-психологиялыҕ жағы. 42 ҟріппен 

байланысты бқл ҕайшылыҕты, ҟсіресе қстаздар ҕауымы жаҕсы біледі. Бқл жайт, жоғарыда 

айтҕанымыздай, кирилше ҟліпбидіҗ тҙкке алғысыздығынан емес, я болмаса кирилшені ҟуелде 

тіліміздіҗ жҙйесіне сай етіп қҕсата алмаған тіл мамандарыныҗ да кемшілігі емес. Ҕазаҕ 

лингвистерініҗ кҟсіби біліктілік деҗгейі ҕай кезде де тҡмен болған жоҕ. Ҟліпбидегі тҙйткілдіҗ тҙп-

тамыры тоталитарлыҕ жҙйеніҗ Кеҗестер одағындағы тілдерді, қлттарды бірте-бірте ассимиляциялау 

саясатымен байланысты болды. Кеҗестік кеҗістікте халыҕтарды бір тілге кҡшіріп, кҡктегі 

коммунизмге ҕол жеткізбек болған идеологиялыҕ ҕысымныҗ салдарынан кирилше ҟліпбиіміз 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B1%D0%B8%D1%96
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бқрмалауға тҙсті. Ҕазаҕ ҟліпбиіне енгізілген в, ъ, ь, ц, щ  тҟрізді ҟріптер алдымен халыҕаралыҕ 

терминдерді, советизмдерді, онимдерді (жалҕы есімдерді) орыс орфографиясымен жазу ҙшін 

енгізілген. Ҕазаҕ орфографиясы да сиям егіздері сияҕты ҕосамжар орфография болып шыҕты. Ҕазаҕ 

мҟтіндерінде ҕазаҕша жазылатын сҡздер мен бҡтен тілдіҗ бҡркін киген сҡздер аралас-ҕқралас жҙрді. 

Сҡйтіп, советизмдерді, интернационализмдерді, онимдерді Орталыҕ орыс орфографиясымен 

бқлжытпай жазу ҙшін ч, щ, ю, я, ъ, ь, ц … тҟрізді ҟріптерді енгізуге тіл мамандарын мҟжбҙрледі» [3, 

194б.] . 

Cонымен, ҕазіргі ҕазаҕ ҟліпбиі қлттыҕ ҟліпби емес, ҕосамжар ҟліпби болып отыр. Осыған 

байланысты ғалымдар «кирилл жазуына негізделген ҟліпби ҕазаҕ тілініҗ дыбыстыҕ жҙйесін барабар 

жағдайда кҡрсете алмайды жҟне оныҗ орфографиясын кҙрделендіре тҙседі»деп, жалпы ҕазаҕ 

ҟліпбиінде 29 дыбыс бар. Ал ҕазіргі ҟліпбиімізде в, ѐ, ф, х, ц, ч, щ, э, ю, я, ъ, ь ҟріптері ҕазаҕ тіліне 

жат екенін дҟлелдермен айтып жҙр.  Ф, х ҟріптері 1938 жылдан ҕолданысҕа енсе, ҕалған 10 ҟріп 1940 

жылы орыс графикасына негізделген ҟліпбиге кҡшкенде ҕабылданған болатын. Бқл ҟріптер орыс 

тілінен енген сҡздерді бқзбай, яғни тҙпнқсҕасына жаҕындатып ҕолдану ҙшін алынды. Орыс тілінен 

енген я, ю, ѐ, щ, ц, э тҟрізді ҟріптер ҕазаҕ ҟліпбиі ҙшін басы артыҕ таҗбалар. Сонымен кирил 

ҟліпбиініҗ ҕазаҕ нқсҕасында я, ю, ѐ графемалары ҕандай ҕызмет атҕарады? Я, ю, ѐ ҟріптері ҟдетте 

дыбыстардыҗ ҕосындысын білдіреді. Мқндай дыбыстардыҗ ҕосындысы ҕазаҕ тілінде екі вариантта 

(жуан жҟне жіҗішке), яғни йа – йә , йу – йү тҙрінде кездеседі. Сондыҕтан мқндай ҟріптерді ҟліпби 

ҕқрамынан мҙлде алып тастауға болады. Ҡйткені ҕазаҕ орфографиясында йа – йә  тҟрізді ҟріптік 

тіркестермен беруге болатын прецедент бар. Сҡз басында жҟне дауысты дыбыстардан кейін 

келетін я ҟрпін ҕосынды й+а немесе й+ә  арҕылы таҗбалауға ҟбден болады. Мысалы: қ ойан, тайақ , 

айа, майа, сайа, қ ийа, сийа, тұ йақ , сайақ . Ал орыс тілінен енген кейбір сҡздерде дауыссыз 

дыбыстардан кейін келген я ҟрпініҗ орнына ә  ҟрпі, дауысты дыбыстан кейін жҟне сҡз басында келген 

сҡздерде й+а ҕосар ҟріппен жазуға болады. Мысалы: отрә д, снарә д, аккумулә тр; йадро, йахта, 

йарус. Осы тҟрізді ю ҟрпін ҟліпбиден алып, орнына й+у ҕосар таҗбасы арҕылы таҗбалауға болады. 

Мысалы: айу, ойу, кейу, кӛ ркейу, айуан, айуанат, хайуан, хайуанат, кейуана, миуа, диуана, қ иуа, 

қ иуаз. Орыс тілінен енген сҡздерде й+у дауыссыз дыбыстан кейін келгенде дара у ҟрпін жазуға 

болады. Мысалы: буджет, полус, лукс. 

Орыс тілінде дауыссыздыҗ жіҗішкелігін білдіретін  Ёѐ  ҟрпі ҕазаҕ жазуы ҙшін тіптен артыҕ 

болып табылады, ҡйткені орыс тіліндегі ѐ дыбысын ҕазаҕ тілінде й+о, й+ӛ ҕосындысы арҕылы жҟне 

кей жағдайда ӛ  ҟрҕылы да беруге болады. Мысалы щѐтка – шӛ ткі, ѐлка (шырша) – йолкі сҡздерінде 

ғана кездеседі. Сондыҕтан латынша емледе бқл типтес сҡздер ҕазаҕ тілініҗ ерекшелігіне байланысты 

дқрыс жазылуын ҕуаттаймыз. 

Байҕап отырғанымыздай, мқндағы ҕиындыҕ тек орфографияда ғана емес екен. Жасанды 

жазылымда ҕазаҕ тілініҗ негізгі фонетикалыҕ заҗы бқзылады – сингармонизм, орфография 

айтылымға, орфоэпияға кері ҟсерін тигізеді.Сондай-аҕ ҟліпбиде «ь» (жіҗішкелік белгі) ҟріптік 

таҗбасыныҗ болуы дқрыс емес екендігін атап ҡткіміз келеді. Ҕазаҕ тілінде араб жазуы, латын жазуы 

болған кездердіҗ ҡзінде бқл таҗба ешҕашан да ҕолданылған емес, ҡйткені, атап кҡрсеткеніміздей, 

ҕазаҕ тілінде дауыссыздардыҗ жіҗішкелігі ҕатар тқрған дауыстылармен аныҕталады. Осыған 

ҕарамастан кирилл ҟліпбиіндегі ҕазаҕ жазуында бқл таҗба аса мол кездеседі, ал оныҗ дауыссыздыҗ 

жіҗішкелігін емес, буынныҗ немесе дауыстыныҗ жіҗішкелігін білдіретіні оҕырман ҙшін тиімсіз 

болып табылады жҟне ҕазаҕтардыҗ ҡзін жҟне орыстілді ҕазаҕтарды шатастырады. 

Сонымен біздіҗ ойымызша, ҕазаҕ тілін ҡзініҗ лайыҕты орнына шығартпай отырған бірінші 

кедергі, ол – кирилл жазуы. Санамызға ҟбден орнығып алған орыс ҟріптерінен арылмайынша, ана 

тіліміздіҗ екінші дҟрежеде ҕала беруі заҗдылыҕ. Ҕазіргі кезде ҕазаҕ ҟліпбиініҗ орыс ҟріптерініҗ 

негізінде ҕқрылғаны былай тқрсын, тіпті орыс тілініҗ кҡптеген ғылыми-техникалыҕ жҟне саяси-

ҕоғамдыҕ терминдері ешбір ҡзгеріссіз, ешҕандай заҗдылыҕҕа бағынбай, тҙпнқсҕамен жазылып жҙр. 

Бір айта кететін жайт, сол орыс тілінен енген барлыҕ сҡздердіҗ тегі орыстікі емес. 

Мысалы, президент, конституция, цивилизация, функция, коммунизм, капитал т.с.с толып жатҕан 

орыс сҡздерініҗ тегі латыннан шыҕҕан. Тек орыс тілі жат сҡздерді ҕабылдағанда, міндетті тҙрде 

ҡзініҗ тіл заҗдылығына сҟйкес етіп ҡзгерту арҕылы енгізеді. Жоғарыда кҡрсеткеніміздей, 20-30 

жылдары да ҕазаҕ тіліне кірген кірме элементтер тілдіҗ заҗдылығына толыҕ бағынып 

заҗдастырылған.  
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         Резюме. В статье рассматривается изучение жанра айтыса. 

         Summary. The article deals with the study of the genre of aitys. 

 

Ҟдебиет ҡзініҗ ҕалыптасу ҙдерісінде сан ҕилы ҟлеуметтік-ҕоғамдыҕ жағдайға байланысты 

ҡзгеріп отырады. Соныҗ ішінде айтыс ҡнері де басҕа елдердіҗ кҡркемдік ҡрісімен ҡріліп ҡрілмейді. 

Тіпті қлттыҕ негізде пайда болған ҟрбір жанр эволюциялыҕ даму жолында сыртҕы мҟдениеттіҗ 

ҟсерінен жетілдіріледі. Ҕазаҕ халыҕ, поэтикалыҕ, шешендік ҡнер ежелден ҕалыптасҕан дҟстҙрлерден 

туған, біраҕ оныҗ жанрлыҕ формалары бірнеше халыҕтардыҗ ҟдеби-мҟдени тарихымен тығыз 

байланысты дамыды. Осыған байланысты ҕазаҕ ҟдебиеті тарихында ҡте кҙрделі ғылыми мҟселелер 

бар. Олардыҗ бірі-жазбаша айтылымды зерттеу мҟселесі.  

Кеҗес дҟуірінде ҕаралған шығыс ҟдебиеті мен ислам дҟстҙрініҗ ҕазаҕ аҕындарына ҟсері 

ғылыми тқрғыда жаҗа ізденістермен толыҕ ҕарастырылған жоҕ. Мысалы, ХІХ  ғасырдыҗ  екінші  

жартысы  мен  ХХ  ғасыр  басында  Бқхара,  Тҟшкен,  Уфа,  Ҕазан,  Орынбор  медреселерінде 

шығыстыҗ классикалыҕ ҟдебиетінен сусындап, ілім-ғылым  негіздерінен тереҗ  білім  алған  

Тқрмағамбет  Ізтілеуқлы,  Шҟді  Жҟҗгірқлы, Мҟшҝҙр  Жҙсіп  Кҡпейқлы,  Аҕан  сері  Ҕорамсақлы,  

Нқржан  Наушабайқлы, Жҙсіп  Ешниязқлы,  Омар  Шораяҕқлы, Ҕарасаҕал  Ерімбетқлы сынды жҟне 

т.б. кҡркем сҡз иелерініҗ туындыларында шығыстыҕ сарындардыҗ елеулі орын алғаны белгілі. 

Сондыҕтан олардыҗ шығармалары кҡптеген жылдар бойы жарияланбаған. Шығыс поэзиясына ҙлгі 

болған Қлы Абайдыҗ ізбасары Шҟкҟрімнен бастап кҡптеген ҕазаҕ аҕындары ҡздерініҗ таҕуалыҕтары 

ҙшін ғана ата-баба жҙйесініҗ бастауына айналды. 

 Ҕазаҕ аҕын-жазушылары ежелгі жҟне ортағасырлыҕ тҙркі ҟдебиетін, араб-парсы классикалыҕ 

ҟдебиетін ҡздеріне ҙлгі етіп ҕана ҕоймай, ҡздерініҗ дҙниетанымы негізінде еҗ ҙздік, інжу-маржанды 

шығармаларды жаҗаша жаҗғыртып шығарды. Медреселерде оҕыған ҕазаҕ  шайырлары Алтын  Орда, 

Мысыр ҕыпшаҕтарыныҗ ( ХІІІ – ХІҘғ.ғ.) ҟдебиетімен де  жаҕсы  таныс  бола отырып, Орта Азияда  

ҕолжазба кҙйінде кҡп тараған классикалыҕ ҙлгілермен танысты. Соныҗ негізінде олар ҕазаҕтыҗ 

жазба айтысын дамытуға орасан зор ҙлес ҕосты. Соныҗ бірі – мҙшҟйра. Бқл  ҟдеби  жанр  Шығыс  

поэзиясында  ежелден  келе жатҕанымен, ҕазаҕ  ҟдебиетінде ХІХ  ғасырдыҗ  екінші  жартысында  

ҕайта  жаҗғырды десе де болады. Сондыҕтан  мҙшҟйраныҗ шығу тегініҗ тҙп-тҡркіні, жанр ретінде 

ҕалыптасып дамуы, кҡркемдік ҕқрылымдыҕ жҙйесі мен Шығыс ҟдебиетімен типологиялыҕ 

байланысы арнайы зерттелуді ҕажет етеді.  

 Ғасырлар ҕойнауынан азып-тозбай, ҡзініҗ асыл ҕасиеттерін  саҕтап бҙгінгі қрпаҕпен ҕауышҕан 

ҕазаҕ поэзиясы жанрларыныҗ бірі – мҙшҟйра. Оныҗ туу, ҕалыптасу тарихында айтыс ҡнерініҗ 

маҗызы ерекше. «Айтыс» – «айт» етістігінен туған зат есім. Ҡз мағынасында алғанда, «айтыс» – екі 

кісініҗ сҡйлеуі. Бқлай сҡйлесу ҕазаҕ тқрмысында ҕара сҡз тҙрінде де болған. «Бҟлен шешен мен 

тҙген шешен айтысыпты» деген сҡз ҕазаҕ арасында кҡп қшырасады. «Айтыс» кейде «талас» 

мағынасында ҕолданылып, біреумен біреу таласса, жанжалдасса «пҟленше мен тҙгенше айтысып 

ҕалыпты» деп те айтады. Айтыстыҗ мағынасы осындай кеҗ болғанмен, «айтыс» қғымындағы 

сҡздердіҗ ішіндегі еҗ басымы – ҡлеҗмен айтысу» [1, 144б.], – дейді академик С.Мқҕанов. 

         Айтыс жанрыныҗ тҙп-тҡркіні сонау ҕадім заманғы салттыҕ ҡлеҗдерден, «бҟдік», «жар-жар» 

секілді тқрмыстыҕ жырлардан бастау алатыны белгілі. Айтысты жоғары деҗгейге кҡтеріп, қлттыҕ 

поэзияныҗ алтын ҕорына ҙлкен олжа салған аҕындардыҗ еҗбегін М.Ҟуезов былай бағалайды: «Ҕазаҕ 

халҕыныҗ аҕындыҕ ҕабілет-дарыны ҡмірде аҕынныҗ ерекше типін туғызды. Бқл – біздіҗ 
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заманымызға жеткен, бқрынғы аҕындыҕ ҕазыналарды саҕтап келген ҟрі жыршы, ҟрі импровизатор 

аҕын. Халыҕ поэзиясындағы таҗдаулы ҙлгілердіҗ туып, таралып жҟне осы уаҕытҕа дейін саҕталып 

жеткені ҙшін біз осынау аҕындарға борыштымыз» [2, 157б.]. Ҟрине біраҕ ертедегі аҕындардыҗ ешбір 

айтысы саҕталмағандығын тек кейінгі жазу-сызу дамыған дҟуірлерден бастап ҕана айтыс мқраларын 

саҕтап, жарыҕҕа шығаруға, сҡйтіп бҙкіл ҕазаҕ даласына таратуға мҙмкіндік туды.  

Бқл арада С.Мқҕановтыҗ «ХІХ ғасырға дейінгі тарихта аты мҟлім айтыс аҕындарын ҕазаҕ 

ҟдебиетініҗ тарихы ҟлі білмеуі жҟне білу мҙмкіндігі ҕиын да. Себебі, ХІХ ғасырға дейінгі ҕазаҕ 

поэзиясыныҗ ҕай тҙрін алсаҕ та, ҕағаз бетіне тҙскен, жазылып алынғаны жоҕ». [1, 45], – деген 

пікіріне ҕосылуға тура келеді. 

         «Айтыс» жанры ҕазаҕ ҟдебиетінде біршама зерттелген. Атап айтҕанда А.Байтқрсынқлы, 

Х.Досмқхаммедқлы, М.Ҟуезов, С.Мқҕанов, С.Сейфулин, Ҕ.Жқмалиев, Е.Ысмайлов, Р.Бердібаев, 

Е.Тқрсынов, М.Дҙйсенов, М.Жармқхамедқлы, Б.Адамбаев, Ҟ.Дербісҟлин, Н.Тҡреҕқлов т.б. ҕазаҕ 

ғалымдарыныҗ еҗбектерінде айтыстыҗ тууы, ҕалыптасуы жҟне жанрлыҕ ерекшеліктері хаҕында 

тҙрліше ой-пікір, бағалы байыптаулар қшырайды. С.Мқҕанов, Е.Исмайлов, Е.Тқрсынов, 

М.Жармқхамедқлы жҙргізген зерттеу еҗбектерінде айтыстыҗ генезисі мен оныҗ қлттыҕ поэзиядағы 

маҗызды рҡлі жарҕын мысалдармен дҟлелденгенін ерекше атап ҡткен жҡн. Сондыҕтан ҕазаҕ 

поэзиясында поэзия дамып келеді, соҗғы кезде мҙшайраныҗ жанрлыҕ шығу тегі, стилі мен 

таҕырыптыҕ аспектілері, сондай-аҕ оныҗ отандыҕ ҟдебиеттегі басты ҡкілдері туралы сҡз болып отыр. 

         Айта кету керек, айтыс тарихында кейбір шығыс терминдерін ҕолдануға ҕатысты асығыс, ҙстірт 

пікірлер бар. Бқған дейін М.Ҟуезовтіҗ айтыс туралы маҕаласында кейбір араб сҡздерін зерттеу жҟне 

тексеру мҙмкін еместігі айтылған болатын. Осы маҕалада ғалым: «Орта ғасырлардағы келттерде – 

фильдердіҗ терістік Францияда – труверлердіҗ, Орталыҕ Еуропадағы – мейстензингерлердіҗ, 

Скандинавия еліндегі – скальділердіҗ, орыс еліндегі – скоморохтардыҗ, ертедегі Иран, Ҙнді 

елдеріндегі «мҙшҟйра» мен Аравиядағы «мқғаллаҕатҕа» ҕатысҕан аҕындардыҗ бҟрініҗ де суырып 

салма айтысҕа ҡрендігін, бқл ҡнердіҗ ҕазаҕтағы айтысҕа барынша қҕсас» екендігін атап кҡрсеткенді 

[3, 12 б.]. Дегенмен «мҙшҟйра» қғымыныҗ  этимологиясыныҗ ҡзі айтып тқрғандай, ҟу баста араб 

елдерінде пайда болды деген наҕты тқжырымға келуге болады.  

Енді, егер мҙшайраныҗ наҕты жанр ретіндегі басты белгілеріне (ҡлшемдеріне) тоҕталатын 

болсаҕ: біріншіден, ол жазбаша тҙрде, яғни хат алмасу арҕылы немесе таза ҡлеҗмен іске асырылады; 

екіншіден, жазбаша тҙрде, біраҕ жқртшылыҕ алдында ол барлыҕ айтыскер аҕындарға тҟн ауызша 

шешендік арҕылы іске асырылуы тиіс; ҙшіншіден, конкурсҕа тек екі аҕын ғана емес, бірнеше аҕын да 

ҕатыса алады; тҡртіншіден, мҙшайра айтысына ҕатысатын аҕындар ортаҕ таҕырып тҡҗірегінде сҡз 

сҡйлей алады, мысалы, мҙшайра айтысына діндер, ілім-ғылым тҙрлеріне байланысты туындайтын 

ҟртҙрлі таҕырыптар; бесіншіден, бірнеше аҕындар бір поэтикалыҕ ҡлшеммен дауласады, бқл 

тенденция ҟсіресе араб-парсы ҟдебиетінде жиі кездеседі, мысалы, рубаидіҗ тҡрт ҡлшемді айтысы 

немесе байит жолдары газалдыҗ аруз ҡлшеміндегі канондыҕ конвенциялардан аспауы керек. 

Ҕазаҕ поэзиясындағы айтыс ҡнері – оныҗ ҡз қлтымен, халҕымен ҕалай ҡмір сҙргені, ҡз елімен 

"туылып, бірге ҡскені", ежелгі дҟуірде тамыр жайғаныныҗ бір мысалы. Ҕазаҕ мемлекетініҗ 

кҡпғасырлыҕ ҕоғамдыҕ-саяси, тарихи-мҟдени ҡзгерістері мен оҕиғалары біздіҗ ҟдебиет тарихымен 

тығыз байланысты. Ҕазаҕ хандығыныҗ ежелгі саҕ, ежелгі тҙрік, Ҕарахан жҟне Алтын Орда 

кезеҗдерінде ҡз дҟуіріне лайыҕты хас белгілері саҕталған. Олардыҗ кейбірінде, ҕандай да бір ғасырда 

біз ауызша жҟне жазбаша ҟдебиеттіҗ ҕатар дамып, ҕатар ҡмір сҙргенін кҡреміз. Мысалы, ежелгі ғқн 

аҗыздары мен саҕ жазулары, ауыз оғыз-ҕыпшаҕ ҟдебиеті мен тҙркі сына жазулары, Дешті Ҕыпшаҕ 

ҟдебиеті мен жыраулар  поэзиясы осыны айғаҕтайды. 

Ҕазаҕ хандығы кезінде барлыҕ аҕындардыҗ сауатсыз, білімсіз болғанына ешкім сене алмады. 

Ел билеушісініҗ жанында ҟрдайым елшілік жқмысын, кҡрші халыҕтармен хат алмасуды жҙзеге 

асыратын бірнеше тілді білетін хатшылар болды. Олардыҗ кҡпшілігі негізінен шешендер, ділмарлар, 

билер мен жыраулар. Дҟл осындай ҙрдіс ХІХ ғасырдыҗ басында жалғасты. Енді ғана жазушылыҕ 

ҟдебиетке бет бқрған, ҕалам қстап, ҡшпес мқра ҕалдырғысы келетін сауатты, білімді таланттар 

кҡбейе бастады. Кезінде Алаш зиялылары айтҕандай жазу ҟдебиетіміздіҗ тез ҕалыптасуына жҟне 

кеҗеюіне ыҕпал етті. Шығыс классикасынан, тҙркі-шағатай ҟдебиетінен бастау алып, оны Еуропа 

мҟдениетімен байланыстыра отырып, Абай поэзиясы жаҗа ҕазаҕ жазба ҟдебиетініҗ ҕалыптасуында 

кҡшбасшы болды, шайырлар да Шығыс дҟстҙрлеріндегі назиральды бағытты қстана отырып, қлттыҗ 

рухани ҕорына баға жетпес ҙлес ҕосты. 

ХІХ ғасырдыҗ аяғы мен ХХ ғасырдыҗ басындағы біздіҗ ҟдебиет тарихындағы ерекше ҕқбылыс 

ретінде бағаланған "ҕисашыл", "кітап" аҕындары жҙздеген ҟҗгімелер жазумен бірге Ташкент, 

Орынбор, Ҕазан, Уфа ҕалаларыныҗ баспа мекемелерінен ондаған кітап шығара алды. Діни-
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ағартушылыҕ, тарихи, фантастикалыҕ, тқрмыстыҕ-ҟлеуметтік жҟне махаббат таҕырыптарынан 

тқратын бқл шығармалар Назира ҙлгісінде туған ҟдеби-фольклорлыҕ шығармалар болып табылады. 

Аҕын Абай шҟкірттерініҗ арасында аса ірі ҕазаҕ философы, талантты композитор, ислам мҟдениеті 

мен Шығыс классикалыҕ ҟдебиетін тереҗ меҗгерген Шҟкҟрім Ҕқдайбердіқлын ерекше атап ҡтеміз.  

Ҕожа Хафиз Ширазидіҗ шығыс ҟлемініҗ қлы шайырыныҗ ҙлгісіне айналған Шҟкҟрім тҙпнқсҕадан 

парсы аҕыныныҗ бірнеше ғазелін аударғанын жҟне Физулидіҗ "Лейли-Меджнун"поэмасын 

жасағанын білеміз ғой. 

Сондай-аҕ, ҕазаҕ жерінде жерсіндірілген Ежелгі Ҙнді-Иран ҟуендерін жырлаған дҙйім атаҕты 

шайырлардыҗ Шығыс медресесінен ҕазаҕтарға тҟлім беріп, ортағасырлыҕ парсы, араб, тҙркі-шағатай 

аҕындарыныҗ дҟстҙрінде кҡптеген кҡрнекті шығармалар жазғаны белгілі. Шығыс стилі, поэтика, 

Нқржан Наушабайқлы, Аҕан сері, Кете Жҙсіп, Данмқрын Кенжебекқлы жҟне т.б. тҟсілдерді ҕолдана 

отырып, діни-ағартушылыҕ бағыт ізімен дарындарда назар аударуға лайыҕ. 

Ҕорытындылай келе, осындай ерекшеліктерге назар аудара отырып, мҙшайра жанры кҡп 

ҕырлы, кҙрделі, синкретикалыҕ жҟне симбиозды жанр деп айтуға толыҕ негіз бар. 
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 Тҙйіндеме. Маҕалада ҕазаҕ халҕыныҗ алғашҕы қстазы, аҕыны, халыҕ ағартушысы 

Ы.Алтынсаринніҗ ҕазаҕ даласына ағарту жқмысына орай сіҗірген ерен еҗбектері мен жаҗалыҕтары 

туралы жазылған. Еҗбектеріне сҙйене отырып, ол туралы зерттеген ғалымдардыҗ да пікірлері негізге 

алынған. 

          Summary. The article describes the great achievements and discoveries of the first teacher of the 

Kazakh people, poet, people's educator I. Altynsarin, who contributed to the educational work of the Kazakh 

steppe. It is also believed that the scientists who studied it on the basis of their works are also based on their 

opinions. 

                                                              Кел, балалар, оҕылыҕ,  

                                                       Оҕығанды кҡҗілге  

                                                             Ыҕыласпен тоҕылыҕ. 

                                                          Оҕысаҗыз, балалар,  

                                                                                                      Шамнан шыраҕ жағылар, 

                                                         Тілегеніҗ алдыҗнан   

                                                           Іздемей-аҕ табылар.  

 

Каждый из нас знает эти знаменитые строки, призывающие уже много лет к знаниям. Он – 

педагог, просветитель, писатель, поэт, учѐный… Но в народной памяти он остался как первый 

учитель в степи. Его жизненный путь – это пример борьбы с невежеством и бюрократией за светлое 

будущее своего народа. Алтынсарин не только открыл первую народную школу в Казахстане, но и 

написал для неѐ учебник, используя новый казахский алфавит, который он сам же и создал. Он 

убедил простых людей отдать своих детей в школы, подготовил учителей. При этом ему 

противостояли царские чиновники и имамы. 

С девяти лет Ибрай — ученик школы-интерната, в которой обучались местные чиновники 

низшего звена. Главы родов также старались дать детям образование именно там, чтобы в будущем 

усилить собственное влияние в обществе. Учащимся в школе предъявляли два обязательных 

требования: знать русский язык; поддерживать царский режим. Эти требования полностью 

устраивали Балгожи Жанбуршина, поскольку на тот момент это была единственная возможность 
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получить системное образование. Потому дед записал внука в школу, когда она только начала 

строиться. Ибрай (Ыбырай Алтынсарин) был одним из первых учеников интерната. [1,18стр.]. 

 Его педагогические принципы были настолько универсальны и опережали своѐ время так, что 

даже спустя 180 лет, всѐ ещѐ актуальны. Никчемные чиновники 1 ноября 1841 года у известного бия 

Балгожи Жанбурчина родился внук Ыбырай. Дед сыграл в судьбе мальчика главную роль, так как 

отца Ыбырай лишился очень рано, в три года. Будучи бием, Балгожа хотел, чтобы и внук стал 

просвещѐнным и культурным человеком. И с самых ранних лет постоянно объяснял маленькому 

мальчику важность получения образования. Когда в 1850 году в городе Оренбурге открылась школа 

для детей степной аристократии, то Балгожа первым записал в ученики своего внука. В те времена 

школы создавались для подготовки грамотных людей для царской администрации, то есть будущих 

чиновников. Возможно, в этом и заключалась причина непопулярности образования, ведь казахская 

знать опасалась, что их дети, будущие преемники, вырастут верными чужим идеям или даже 

перейдут в христианство. Ыбырай учился только на «отлично» и неоднократно получал 

благодарности. Так как мальчик учился и жил далеко от дома, дед с внуком часто переписывались. 

Письма они обычно писали в стихах.  

После окончания школы Алтынсарин работает переводчиком, но, охваченный высоким 

стремлением принести как можно больше пользы родному народу, он мечтает 

заниматься педагогической работой, в которой видел своѐ призвание. После долгих хлопот и 

трудностей ему удалось в 1860 году покинуть Оренбург и перевестись в Тургай, но и здесь местные 

царские власти долго не давали возможности Алтынсарину посвятить себя любимому учительскому 

делу, назначая его то помощником судьи, то судьѐй, помощником начальника, исполняющим 

обязанности начальника уезда. Только в 1865 году Ыбыраю Алтынсарину удалось, наконец, перейти 

на педагогическую работу и открыть новую школу для оренбургских детей. К этому важному делу 

холодно отнеслось областное правление и местные власти.  Первая школа и первые шаги Трудности, 

однако, не остановили Алтынсарина. Собрав у местного населения средства, он приступил к 

строительству школьного помещения. Вскоре оно было закончено. Это здание сохранилось до 

нашего времени. С этого дня Ыбырай Алтынсарин посвящает себя обучению детей грамоте, 

открывает школы для казахских ребятишек, детей русских переселенцев, школу для девочек. В этих 

школах дети обучались русскому и казахскому языкам, математике, географии, истории и другим 

наукам. В числе заслуг просветителя помимо собственного литературного творчества – составление 

хрестоматий на родном языке, которые назывались «Начальное руководство к обучению киргизов 

русскому языку» и «Киргизская хрестоматия» (1879 г.). В этих книгах использовался новый 

казахский алфавит, созданный на основе русской графики. Во вступительной статье к «Киргизской 

хрестоматии» Алтынсарин писал: «...Книг общеобразовательного содержания почти не имеется ни на 

одном из азиатских языков, мы вынуждены искать подобные руководства на ближайшем русском 

языке. Вследствие чего мы сочли за более удобное напечатать настоящую хрестоматию русскими 

буквами, чтобы она прямо соответствовала своей цели, то есть служила непосредственным 

путеводителем к более учѐным и общеполезным книгам, не противореча последним ни своим 

содержанием, ни алфавитом». Кроме того, он ввѐл в своих школах обучение исламу. Но отношение к 

религии у него было особым, либеральным. Алтынсарин считал, что религия должна согласовываться 

с наукой и техникой и содействовать нравственному воспитанию молодежи. «...Стараюсь всеми 

силами, чтобы подействовать ещѐ на их (учеников) нравственность, чтобы они впоследствии не были 

взяточниками. Посмейтесь надо мною, я иногда являюсь детям в пустое от занятий время 

официально муллой и рассказываю, что знаю, из духовной истории, прибавляя к тому и другие 

полезные, удобопонятные рассказы...». Его стремление учить казахских детей таким образом, чтобы 

они могли быть полезными своему народу и приобщиться к достижениям земледелия, 

промышленности, встретили сопротивление с двух сторон.  

Царская администрация была заинтересована в подготовке нижнего звена чиновников из 

местного населения, способных вести делопроизводство на русском языке, быть писарями, 

переводчиками, воспитанными в духе приспособленности к колониальной политике царизма. 

Поэтому она внешне не противодействовала инициативе Алтынсарина по обучению детей казахов 

русскому языку, но никакой поддержки идее широкого образования не оказывала. С другой стороны, 

местное духовенство противодействовало новшествам Ыбырая, стараясь внушить, что он якобы 

хочет «крестить» казахских детей и подготовить их к «солдатской службе» в русской армии. 

Алтынсарин действительно выступал против невежества, суеверия, устаревшего кочевого быта, а 

также против тех служителей культа, которые использовали ислам в корыстных целях и даже в 

интересах имперской идеологии, согласно которой, «следуя Магомету, будьте слугами белого 



196 

 

царя».  Как учили в первой школе Начав свою просветительско-педагогическую деятельность, 

Алтынсарин часто выезжает в аулы, разъясняет местному населению значение и цели, пользу 

светского образования, организует сбор средств для строительства школ. При нѐм открылись русско-

казахские школы в Тургае, в казачьем городке Илецкая защита, Иргизе, Актюбинске. Он добивается 

открытия первой женской школы. В 1888 году в Иргизе была открыта первая школа для казахских 

девочек, позднее женские училища с интернатом – в Тургае, Кустанае, Карабутаке и в Актобе. 

»[1,56б.],   Ыбырай – не только педагог-просветитель, теоретик-этнограф, историк, экономист, но и 

чиновник, вынужденный отстаивать свои начинания и улаживать дела вопреки противодействиям, 

интригам, клевете. На пустом месте, с нуля он организовал учебные заведения, подобрал кадры, 

оснастил и снабдил школы всем необходимым. Брал на себя заботы о детях, мелочах быта, 

финансовую отчѐтность и т. д.    «На нашу долю, – писал он, – теперь выпало самое тяжѐлое, 

ответственное время, когда всѐ надо еще создавать, вводить эти нововведения в тѐмную среду и 

освещать всѐ, насколько хватит у нас сил и уменья... Вот и таскаюсь я по степям, выпрашивая деньги 

у обществ и разных общественных уездных и областных волостей».  По его инициативе было 

открыто 7 начальных школ, 4 двухклассных училища для детей-казахов, в том числе первые школы 

для казашек с преподаванием в них предметов на родном и русском языках. 

Но новое дело было очень важным для Ибрая, а потому и со всевозможными проблемами он 

справлялся легко. Об этом свидетельствуют такие интересные факты: Он сумел преодолеть 

сопротивление казахов, убедив их в том, что детям необходима школа, даже если семья будет вести 

кочевой образ жизни и переезжать. В постоянных поездках из аула в аул он без устали разъяснял 

жителям, что лишь в образовании заключается возможность достойного будущего для детей и 

внуков. Ибраю удалось собрать достаточно средств и построить школу к 1864 году. В этом же году 

16 мальчиков стали первыми учениками нового учебного заведения. [2,8б.], 

В 1883 году в Орске была открыта казахская учительская семинария. На посту инспектора по 

народному образованию в Тургайском уезде он проявил себя выдающимся организатором, 

талантливым педагогом, известным писателем-просветителем и крупным общественным деятелем. 

«Школы – это главные пружины образования киргизов, казахов, – писал Ыбырай Алтынсарин, – ...на 

них, и в особенности на них надежда, в них же и будущность киргизского (казахского) народа». 

Алтынсарину как просветителю присущ культ знания и вера во всеспасительность знания для 

развития общества и каждой человеческой индивидуальности. Просветительская работа Ыбырая 

Алтынсарина включала обучение и помощь учителям, он призывал педагогов с уважением 

относиться к своим ученикам и понимал, что краеугольным камнем учебного процесса является 

квалифицированный педагог [3,44б.],   В школе Алтынсарин открывает педагогический класс, 

который позднее преобразуется в двухлетнее педагогическое училище. Он разработал систему 

общеобразовательного обучения и подготовки педагогов, адаптированную для казахских аулов.  

В начале 80-х годов XIX столетия он открывает более десятка учебных заведений для 

казахских детей. Кроме школ, Алтынсарин организовал открытие ремесленных школ, где можно 

было обучаться профессиям – слесарное дело, мыловаренное дело, маслобойное дело и кожевенное 

дело. Все эти школы организовывались на общественных началах, на пожертвования местного 

населения. Перед смертью Алтынсарин завещал принадлежавшие ему земли сельскохозяйственной 

школе. Система Алтынсарина В системе школьного образования, разработанной Алтынсариным, 

главное место отводилось личности и моральному облику учителя. Он писал, что учительская 

должность «не служба, а Богом данное призвание. Во все времена ходили учителя в рубище. 

Высокую душу для этого следует иметь, способную отдать свою пламень другим людям, ничего не 

требуя взамен». Учителя в казахском ауле он представлял центром воспитания и примером во всѐм. 

Он призывал учителей не держаться слишком теоретического обучения, а преподавать согласно 

склонностям и успехам ученика. Ыбырай считал, что главное для родителей и учителей – любить 

детей и не гасить их любопытство и стремление к знаниям. Он рассматривал полученные знания и 

умения не с точки зрения формального образования, а с учѐтом их реальной пользы. Давая в своих 

пособиях разъяснения о разнообразных приѐмах преподавания, он особо предупреждал, чтобы труд 

детей напрасно не растрачивался на бессмысленную зубрѐжку, а методы преподавания должны иметь 

систему и смысл. Алтынсарин предлагал учителям использовать различные упражнения, обучать от 

простого к сложному, преподносить материал в интересной для ребѐнка форме. И сегодня его 

пособия и учебники успешно используются учителями и родителями. Мог ли Ыбырай предполагать, 

как разрастѐтся, как шагнѐт вперѐд образование в Казахстане. В постоянной заботе о своѐм народе, о 

его просвещении он ездил по аулам на телеге по степному бездорожью и в холод, и в зной, что 

отразилось на его здоровье. В 1889 году в возрасте 48 лет великий просветитель казахского народа 
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ушѐл из жизни. Первый педагог казахской степи мечтал видеть свой народ свободным и 

образованным.  

И это сбылось во многом благодаря его титанической работе.  
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Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ 1 курс  магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. В статье рассказывается об истории формирования произведений, написанных в жанре 

дневника в японской литературе, о стилевых особенностях авторов и литературном характере 

записей. 

          Summary. The article tells about the history of the formation of works written in the genre of the 

diary in Japanese literature, about the stylistic features of the authors and the literary nature of the entries. 

 

     Соҗғы жылдары оҕырмандар арасында  «нағыз» дерекке, ҡткен дҟуір мен ҕазіргі болмыстағы 

кҡркем шындыҕты айғаҕтайтын ҟр тҙрлі автобиографиялыҕ шығармаға – эпистолярлыҕ мқра, мемуар 

– белгілі ҕоғам ҕайраткерлерініҗ кҙнделіктеріне ҕызығушылыҕ артты. Мқныҗ ҡзі бқрыныраҕ тек 

жазушыныҗ ҡзіндік стилі, не кҡркем ҟдебиетке жатпайтын туынды деп ҕарастырып келген кҙнделікті  

ҟдеби теориялыҕ тқрғыда талдауды ҕажет етеді. Осы маҕсатты кҡздей отырып, мен бқл маҕаламда 

кҙнделік жанры кеҗ таралған жапон ҟдебиетіндегі осы тектес шығармалардыҗ ҕалыптасу, даму, 

зерттелу тарихын саралап кҡрдім. 

 ―Ҕазаҕстан‖ Қлттыҕ энцклопедиясында: «Мемуарлыҕ жанрдыҗ бір тҙрі болған кҙнделік – 

жазушыныҗ, ғалым, не саяхатшыныҗ ҡз кҡзімен кҡріп-білген жайларын есте саҕтау ҙшін жазылатын 

шығарма» деп тҙсінік берілсе [1, 4б.], кҙнделік жанрын зерттеуші ғалым Н.Мещеряков «Кҙнделік» 

термині («никки»  –  кҙнделікті жазбалар) ҟр тҙрлі мазмқндағы мҟліметтерді жинаҕтау қғымын 

білдіреді» деген [2, 136б.]  

      Деректік жанрдыҗ жапон ҟдебиетіндегі алар орны, оныҗ ҕалыптасуы мен даму тарихын  

зерттеуде орыс ҟдебиеті ғалымдары кҡш бастады. Аталған жанрдағы шығармалардыҗ ҕқрылымы, 

ҟдеби, тілдік ерекшеліктері мен ҕоғамдыҕ маҗызы жайын А.Н.Мещеряков, Н.И.Конрад, 

В.Н.Горегляд,  О.Г.Егоров сынды ғалымдар еҗбектерінде мҟселе етіп кҡтерді.  

     Кҙнделік – жапон ҟдебиетіндегі кеҗ таралған жанр тҙрі.Тіпті ҡзге халыҕтар  ҟдебиетіне  ҕарағанда 

бқл халыҕта кҙнделік стиліндегі шығармалар оҕырмандар арасында да ҡзіндік сқранысҕа ие. Біраҕ ҟр 

тҙрлі белгілеріне ҕарай жапон ҟдебиетіндегі кҙнделіктер еуропа аҕын-жазушы кҙнделіктерінен 

ҡзгеше. Жазылу тіліне ҕарай оларды Н.И.Мещеряков  2 топҕа бҡледі: 

1. ҕытай тілінде жазылған кҙнделіктер (камбуна); 

2.жапон тілінде жазылған кҙнделіктер, мқнда ҕытай иероглифтері аз мҡлшерде кездеседі [3, 

5б.].   

Біріншісінде кҡркем ҟдебиетке тҟн белгілер кездеспейді, ал жапон тілінде жазылған 

кҙнделіктерде троп тҙрлері ҕолданылған  ҡлеҗ жолдарын кҡруге болады, ал тілдік тқрғыда зерттеп 

ҕараған адамға кҡркемдік сапасын аҗғару ҕиын емес.  

«Никки» термині жапон ҟдебиеті тарихында  VIII ғасырдан бастап кездеседі. XII ғасырға дейін 

бқл жазбалар ҕытай тілінде жазылып, онда ҟдеби сипаттағы кҙнделікке тҟн авторлыҕ кҡзҕарас 

болмады, тек басҕарма сарайындағы болған оҕиғаларды тҙзу маҕсатында жҙргізілген бқл 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_(ru)_-_Vol_2_of_5_(2005).pdf&page=313
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD._%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
�����%20����������,%20��?�?%20������...
https://abai.kz/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_(ru)_-_Vol_1_of_5_(2004).pdf&page=202
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD._%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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кҙнделіктердегі жазбалар  тек тарихи ҕқнды мҟліметтер болып есептеледі. VIII ғасырдан бастау алған  

«жолжазба» кҙнделіктер де авторлыҕ кҡзҕарасҕа ҕқрылмайды. Кҙнделіктіҗ бқл тҙрі жапон 

саяхатшыларыныҗ Ҕытайға  жасаған сапарларында кҡрген-білгендерін тҙйіп, Ҕытай елін сипаттауға 

арналған. Мқндай жолжазбалардыҗ алғашҕы ҙлгісіне  Киби Макибидіҗ  «Дзайто никки» (693 – 775), 

Эннинніҗ  «Нитто гухо дзюнрэй коки»   (794 – 864) деп аталатын жазбалары жатады. Алайда Киби 

Макибидіҗ жазбаларыныҗ мҟтіні саҕталмаған. Ал  IX ғасырда будда монахы Эннинніҗ  саҕталған дін 

жолында жасаған саяхаты барысы жайлы жазылған жолжазбасы (794 – 864)      ҕытай тілінде  

жазылған . Автордыҗ  838 – 847 жылдар аралығын ҕамтыған бқл жазбаларда  Корей, Ҕытай 

елдеріндегі будда шіркеулеріне барғандағы кҡрген-білгендері жазылады. Мқнда тек ҕқрғаҕ 

баяндауды кҡре аламыз.  

IX  ғасырдан бастап жапон басҕарма сарайында  «ішкі жазбаларын жҙргізуші» ҕызметі  болған. 

Оныҗ міндеті – императордыҗ арыздарға берген жауабын жинаҕтау. Ол шенеунік ҡз жқмысыныҗ 

барысын, сарайдағы маҗызды салтанатты жиындар турасындағы жазбаларды  «Ішкі жазбаларға 

арналған шенеунік кҙнделігі» деп аталатын арнайы журналға тіркеп отырған.  Мқндай журналды 

Жоғары императорлыҕ кеҗестіҗ хатшысы да жҙргізген. Ол –  «Сыртҕы жазбаларға арналған 

шенеунік кҙнделігі». Осы сипаттағы жазбалар будда храмында да болған. Онда храм ҕызметкерлері 

келушілердіҗ тілектерін жазған.   

Одан кейінгі уаҕыттарда ҕытай тіліндегі кҙнделік жазбаларын кҡптеген жапон шенеуніктері 

жҙргізді. Бқл кҙнделіктерде жаратылыс ҡзгерістерін, ҡздерініҗ ғашыҕтарымен кездесуін, сарайдағы 

мерекелік кештер мен  шенеуніктер тағайындау кездері жайлы жазылды. Аталған кҙнделіктердіҗ 

ҟдеби сипатынан гҡрі тарихи, деректік жағы басым болды.  

Жапон жазуыныҗ дамуы кҙнделік жазбаларына да ҟсер етті. Бқрыныраҕ  ҕытай 

иероглифтерімен жазылған жазбалар енді жапон жазуына кҡшті. Белгілі зерттеуші ғалымдар Д.Гуди 

мен И.Уатт атап кҡрсеткендей, жазу тілі мен ҕарым-ҕатынас тілініҗ ҡзгеруі, автордыҗ ҡзіндік 

кҡзҕарасын білдірудегі қлттыҕ ерекшелігін кҡрсетуге мҙмкіндік береді.  

Бқл заҗдылыҕты жапон тіліндегі мҟтіндерден толыҕ аҗғаруға болады: онда ауызекі сҡйлеу 

тіліндегі дыбыстыҕ ерекшеліктер  жазба тілде кҡрініс табады. Мқндағы таҕырыптыҕ ерекшеліктер де 

автор кҡзҕарасымен ҙндесіп жатады. Мҟселен, Хейан аҕсҙйектерініҗ жазбаларынан авторды  тек  

ҟлеуметтік дҟрежесі бар адам ғана емес, эмоционалды-психологиялыҕ кҙйдіҗ иесі ретінде тани 

аламыз. Бқл, ҟрине, кҙнделіктіҗ ҟдеби сипат ала бастағандығыныҗ бір кҡрінісі. 

 «Тоса никки» («Тоса кҙнделігі»)  – алғашҕы ҟдеби сипаттағы кҙнделік болды. Бқл жазбаныҗ 

авторы Ки-но Цураюки. Жапон тілінде жазылғанмен, кҙнделікте ҕытай тілініҗ дыбыстыҕ, 

лексикалыҕ ерекшеліктері кездеседі. Бқл жазба ескерткіш жапон ҟдебиеті тарихындағы ауыспалы 

кезеҗ, бір дҟуір ҟдебиеті мен келесі буындағы ҟдебиетті жалғаушы туынды болды. Мқнда болашаҕ 

жазушылар тарапынан  жазылатын шығарма тілі мен  келер буын бас тартатын ҕытай жазба тілініҗ 

элементтері болды. Сол себепті де  «Тоса саяхаты кҙнделігін» ҡткен дҟуір мен жаҗа дҟуір ҟдебиетін 

байланыстырған бірегей туынды деп айта аламыз. 

 «Тоса кҙнделігі» Тоса провинциясы губернаторыныҗ астанаға оралу кезеҗіндегі оҕиғаларды 

суреттейді.Теҗіз арҕылы жасалған саяхат 55 кҙнге созылған. Кҙнделіктегі жазбалар осы кҙндердіҗ 

барлығын ҕамтыған. Біраҕ кҙнделіктік жазбалар ҟрҕалай болып келеді. Мысалы, бҙгінгі болған 

оҕиғаны келесі кҙні ҕайта жазбай, «кешегідей болды» деген секілді ҕысҕа жазбалармен ҕайырып 

отырған. Кҙнделікте кейінгі дҟуір жазбаларында кездесетіндей  автордыҗ дҙниетанымын кҡрмейміз. 

Дегенмен, онда авторлыҕ ремарка мен болған оҕиғаға берілген бағалауларын ауыҕ-ауыҕ кездестіріп 

отырамыз. Бқл орайда автор ҡзі туралы жазбай, болған оҕиғаныҗ тек куҟгері болып ҕалады. Ҡзі 

кҡрген-білгендерін жазған жазушы ҡзін оҕиғалардыҗ баҕылаушысы, баяндаушысы ретінде ғана  

кҡрсетеді.  

 «Тоса никки» кҡпшілік қғымындағы  жай «кҙнделік» емес, басты кейіпкері де біз ойлағандай, 

автордыҗ ҡзі емес, саяхат аяҕталғанға дейінгі уаҕытты ғана ҕамтитын айналасындағы адамдар мен 

болып жатҕан оҕиғалар.  

 «Тоса никки» кҙнделік формасында жазылған, сонымен ҕатар бқл кҙнделікті жазушы оны 

ҟдеби мазмқнмен байытады.Сол уаҕыттағы кҡш басындағы поэзияныҗ басты таҕырыбы болған 

ғашыҕтыҕ, ҕоштасу мен айырылысу, сағынысу сезімінен туған ҡлеҗдер жапон ҟдебиетін ілгерілетіп 

келсе, Ки-но Цураюки бқл заҗдылыҕты бқзып, кҙнделігіндегі сезім, кҡҗіл-кҙйінен сыр шерткенде, 

Тосаны ҕимастыҕ пен айырылысуды емес, кҡптен кҙткен астанаға жаҕындау мен кҡрісу сҟтін 

жазады. 

 «Тоса никки»  – сезімге ҕқрылған кҙнделіктік шығарма. Жазба тілін ҕытайдан жапон тіліне 

ауыстырған жазушы ҟдебиеттеріндегі ҕалыптасҕан дҟстҙрді бқзады. Мысалы, саяхатшылар шығарған 



199 

 

ҕытай ҡлеҗдерін жазбайды, ал бқрыныраҕ ҟдеби шығармаларда ҕытай ҡлеҗдері жиі кездесетін. 

Мқндай кҙнделік жазу ҙшін автор ер адам болса, ҟйел адамдай кҙй кешу керек болатын.  «Тосса 

никки» мынадай сҡзбен басталады:  «Міне, мен, ҟйел, кҙнделік деп аталатын жазбаны жазып кҡруге 

бел будым, мқны еркектер де жҙргізеді».  

 Жапон ҟдебиетіндегі «ҟдеби кҙнделікті» зерттегенде, оныҗ авторыныҗ ҟйел не ер адам екендігі 

жҡнінде айтпай  кетпеске болмайды. Ҟсіресе кҙнделік авторыныҗ Хейан аҕсҙйектер ҟулеті 

ҟйелдеріне ҕатыстылығы зерделенеді. Бқл кҙнделіктіҗ ер адамдар аз ҕалам тартып, ҟйелдердіҗ 

ҟдебиетке келуіне мҙмкіндік туғызған шығарма тҙрі болғандығын айҕындайды. Тіпті ер адамдар 

ҟдеби кҙнделік жазған кҙнніҗ ҡзінде Ки-но Цураюки секілді ҟйел затыныҗ атынан жҙргізген. 

Ҟйелдер ҟдебиеттіҗ басҕа да жанрларынан ҕалам тартудан шет ҕалған жоҕ. Біраҕ ҟдебиет 

зерттеушілерініҗ саралауынша, прозалыҕ шығармалардыҗ басым кҡпшілігініҗ авторы ер адамдар 

болғаны байҕалады. Ҟйелдер ҡлеҗдер шығарған, ер адамдармен салыстырғанда олар стильдік 

еркіндікке бара білді. 

     Жапон кҙнделіктеріндегі мерзім кҡрсеткіштері тҡмендегідей болып келеді: 

1.Жазбалардыҗ барлығында мерзімі жазылған. Мҟселен,  «Тоса    

саяхаты кҙнделігінде» барлыҕ кҙндер, тіпті онда ешҕандай оҕиға болмаған кҙнніҗ ҡзінде де мерзім 

белгіленген; 

2.Кейбір жазбаларда уаҕыт жобалай белгіленеді, мқнда олар жазуда  басҕа дерек кҡздеріне 

сҙйенеді; 

3.Кейбір жазбалардағы уаҕыт кейінгі дҟуір ғалымдарыныҗ тҙпкілікті    зерттеуініҗ 

нҟтижесінде ғана белгіленеді (мқнда автор жазба уаҕытын кҡрсетпеген); 

4.Жазбада автор уаҕыт кҡрсетпеген, оны тіпті еш тарихи дерек   

мҟліметтеріне ҕарап та белгілеу мҙмкіндігі болмайды. 

Ҟдеби кҙнделіктердегі жалпы қҕсастыҕ  –  ондағы жазылған соҗғы оҕиға  кҡп уаҕыт араға 

салып, автордыҗ есінде ҕалған жайлармен жазылған, онда ҟлбетте болған уаҕытта 

жазылмағандыҕтан ҟсірелеу, кҡркемдеу басым болып ҟдеби сипат алады.Жапон ҟдебиетіндегі 

кҙнделіктер жайлы сҡз ҕозғағанда сол халыҕтыҗ дҟстҙрі мен мҟдениетіне бойламасҕа болмайды. Бқл 

туралы айтар болсаҕ, жапон халҕында поэзияныҗ алар орны ерекше, наҕтыраҕ айтсаҕ, белгілі оҕиғаға 

арналған ҡлеҗдер. Поэзиялыҕ туындылар кҡбіне табиғат лирикасынан сыр шертті. Ҟсіресе, сакура 

гҙлдегенде, кҙзбен келген суыҕ емен ағаштары жапыраҕтарыныҗ тҙсін ҡзгерткенде, алғашҕы ҕар 

жауғанда аҕын жанды халыҕтыҗ шабытын оятып, осынау кезде туындаған сезімдерін ҡлеҗмен 

ҡрнектеген. Сондайда жапондыҕтар аҕындар сайысын ҡткізген, ғашыҕ жандар бір-біріне арнап ҡлеҗ 

шығарған. Шығарылған ҡлеҗдерді жанқя мҙшелері жинаҕтап, олардыҗ ҕандай жағдайда , ҕашан 

туындағанын ҕара сҡзбен жазып тҙсіндірген. Кейбір ҡлеҗдер сол уаҕытта жазылып алынбағандыҕтан, 

оныҗ тек мазмқнын сҡзбен жазып ҕойған. Міне осыдан кҙнделік жазбалардыҗ жазылу 

ерекшеліктерін байҕау ҕиын емес. 

Ҡлеҗдер саяхат кезінде де шығарылған: саяхатшылардыҗ тыныҕҕан кездерінде, ҡзара ҡлеҗ 

сайыстарында, ҕонаҕҕа барған уаҕыттарында. Сапар аяҕталарда саяхатшы ҡзініҗ  жолжазбасына осы 

сайыстар туралы, оныҗ жалпы мазмқны жайлы жазады. Мҟселен, Ки-но-Цураюки ҡзініҗ Тосаға 

жасаған саяхатынан бастаған «Кҙнделігін» астанаға оралғаннан кейінгі бірнеше айдан кейін 

аяҕтайды. Ол сапар барысында асығыс жазылған ҡлеҗдерді осы бірнеше ай ішінде поэзия 

талаптарына сай ҡҗдейді. Бқл – деректік жолжазбаныҗ ҟдеби кҙнделікке айналуыныҗ бір кҡрінісі еді.  

Алғаш XI ғасырдан кҡрініс тапҕан ҟдеби кҙнделік жазу ҙрдісінде  кҡбіне ҟйел жазушылар 

белсенділік кҡрсетті, ал ерлер ҙшін бқл – еҗ аз ҕалам тартҕан жанр тҙрі болды. Оныҗ басты себебі 

мынада еді: аристократ ер адамдардыҗ арнайы биографиясы жазылды: ҡмірге келуі, ҕызметі, отбасы, 

балалары, ҡлімі туралы. Ал ҟйелдер мқндай ҕқрметке ие бола алмады, сондыҕтан ҡз ҡмірлерініҗ 

тарихын кҡркем тқрғыда кҙнделік арҕылы жеткізді. Ҟйел кҙнделіктері –  жалпы тҙсініктегі 

автобиография емес (туғанынан дҙниеден ҡткенге дейінгі аралыҕты сипаттайтын), оныҗ ішкі сезімі 

мен сырын жеткізуге мҙмкіндік беретін автобиографиялыҕ сипаты бар туынды. Аристократтар 

кҙнделігінде  олардыҗ ҡмір жолы толыҕ ҕамтылмайды, кҡбіне сарай ҕызметіне келген уаҕыттан 

бастап бастан кешкендері жазылады.  

Кҙнделіктік прозаныҗ жеке адам мҙддесіне ҕолданылуы, яғни кҙнделік жҙргізуші автордыҗ тек 

ҡз ҕызығушылыҕтары мен ҕозғаған таҕырыптарыныҗ аясыныҗ тарлығы, ҕоғамдыҕ мҟселелердіҗ 

ҕозғалмауы аталған стильдегі шығармалардыҗ ҟдеби сипатын жоғалтып, поэзияныҗ басымдығына 

жол берді. Осы тқста  жапон поэзиясыныҗ кҡшбасында тқрған ҟйел аҕын Сикибу Мурасаки кҙнделігі 

ҡз оҕырманын тауып, жаҗаша серпін алған туынды болды. 
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Автордыҗ ҡмір сҙрген ортасы кҙнделікте айҕын кҡрініс табады. Себебі бқл шығармалардыҗ 

ерекшелігі сонда, автор не кҡрсе де, не естісе де, ҕайда бармасын, кҙнделік жазбалары ҡзімен бірге 

болады жҟне сол уаҕытта, не кҡп қзамай наҕты деректермен жазылып отырады. Сондыҕтан Мурасаки 

«Кҙнделігінде»  «кҡру», «есту» сҡздері кҡп ҕолданылады. 1008 –1010 жылдар аралығын ҕамтитын  

Мурасакидіҗ бқл  кҙнделігі тек кҙнделікті жазбадан ғана емес, адамдар мен ҕоғам жайлы 

толғаныстар мен балалыҕ шағынан естеліктермен толыҕҕан.  

«Кҙнделік» Фудзивара ҟулеті жайлы баяндаумен басталады. Ҟулет билеушісі Митинангтыҗ 

ҕызы алғашҕы босануына келіп, дайындыҕ жҙргізуі жайлы айтылады: салтанатты жиындар мен 

жағдаяттар – кҙнделіктіҗ алғашҕы бҡлігініҗ таҕырыбы болған. Одан кейінгі Мурасакидіҗ назары 

жан-жағындағындағы ҟйел адамдарға ауады. Оныҗ ныҕ айтылған сындары мен берген бағасы белгісіз 

адресатҕа арналады. Осындай ҟрҕилы ҟдістер арҕылы С.Мурасаки ҕоғамда болып жатҕан оҕиғаларға 

кҡзҕарасы мен кейде болашаҕҕа деген кҙдер ҙзгендегі кҙйініштерін сипаттап жазады. 

Мурасакидіҗ «Кҙнделігі»  – ҡз халҕыныҗ  аҕыл-ой мҟдениетініҗ ҡсу жолын кҡрсететін  ҟдеби 

шығарма. Тек бқл ғана емес, ҡзге де кҙнделіктер, алдымен, жазушыныҗ  ҡзін, ҕоршаған орта мен 

ҕоғамды танып-білудіҗ басты ҕқралы болды.  
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энциклопедиясы‖ Бас редакциясы, 1998. – 720 б. 

         2.Мещеряков А.Н. Древняя Япония: культура и текст.Москва:Наука,1991. – 224 б. 
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ҞОЖ  81'1:81'32 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ҔАЗАҔТЫҖ ЖАҖА ЖАЗБА ӘДЕБИЕТІ 

 

АХЕТОВА М.Т 

М.Ҟуезов атындағы жалпы орта мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Шардара ҕ.  

 

 Резюме. В статье рассматривается роль Ибрая Алтынсарина в создании новых жанров 

письменной литературы, чистоте казахского языка, формировании казахского письменного 

литературного языка. 

Summary. The article examines the role of Ibray Altynsarin in the creation of new genres of written 

literature, the purity of the Kazakh language, the formation of the Kazakh written literary language. 

 

 Ыбырай Алтынсарин ҕазаҕ ҟдебиеті мқраларын жинаҕтап, насихаттау маҕсатындағы, ҕазаҕ тілі 

мен ҟдебиетіне ҕатысты кҡкейкесті мҟселелерді толғаған еҗбектері ҕазаҕ мҟдениеті тарихынан 

кҡрнекті орын алады. Ҡз заманындағы уаҕыт талабына сай кемел білім алған, талантты ҕаламгер, 

білікті қстаз ҕазаҕ ҟдебиеті мен педагогикасы саласында соны кҡзҕарас, тыҗ ҕадамдарымен 

дараланды. Дҟстҙрлі таҕырыптардағы ҡлеҗдермен ҕатар ғылым мен білім жетістіктеріне, жаҗа 

заманныҗ ағымына ҕатысты елді ілгері бастыратын, ойлы озыҕ шығармалары ҕазаҕ ҟдебиетінде 

бқрын-соҗды болмаған бағытты ашҕандай еді.  Білім, талап, еҗбек пен зейнет таҕырыбы енді 

Ыбырай Алтынсарин шығармаларында ҟдебиеттіҗ жаҗа дҟстҙр арнасында ҡрбіді. Аҕынныҗ «Кел, 

балалар, оҕылыҕ!», «Ҡнер, білім бар жқрттар» секілді ҡміршеҗ ойлы шығармалары кҙні бҙгінге дейін 

ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихынан лайыҕты орнын алды. Халыҕты ҡнер мен білімге ҙндеген ондай тереҗ 

ойлы туындылар сол замандағы ҕазаҕ халҕыныҗ ҟлеуметтік жағдайынан туындаса, одан былайғы 

кезеҗдерде жаҗа толҕынныҗ рухани бағдарламасына айналды [1, 25б.]. 

 Ыбырай Алтынсарин 1861 жылы Торғайда мектеп ашуға рқҕсат алғанда, ҕазаҕ даласындағы 

патшалыҕ басҕару реформасыныҗ  тҙпкілікті жеҗген тқсы еді. Бқл мектепті ол кҡп кҙшпен тек 1864 

жылы ғана аша алды. Осы кезеҗнен бастап Ыбырай Алтынсарин ҡмірініҗ екінші бетбқрысты кезеҗі 

ҟрі еҗ жемісті шығармашылыҕ жылдары басталды. Сол тқстағы педагогикалыҕ ҕызметті, халыҕҕа 

білім беру ісін жҙйелі тҙрде, сауатты жҙргізіп, ҡзініҗ ҕаламгерлік ізденістерімен де қштастырып, 

байытҕан санаулы тқлғалардыҗ ҕатарында Ыбырай Алтынсарин мектебі мен дҟстҙрі ерекше жарҕын 

із ҕалдырды. Діни тҟлімді зайырлы білім мен тҟрбие беру мектебінен алғаш ажыратып,  жаҗа ҙлгідегі 
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мектеп бағдарламаларына ден ҕойған қстаз Ыбырай Алтынсарин еді. Ол ҕазаҕ поэзиясына ҡз 

ойымен, қстаздыҕ тҟлімдік кҡзҕарасымен, ҡзіндік таҕырыптарымен келді. Ҕазаҕ ҕоғамыныҗ 

тіршілігіндегі ҟлеуметтік  сарынныҗ сыншыл шыншыл сипатын жаҗа ҟдебиет тілінде аша білді. 

«Азған елдіҗ хандары»  деп басталатын ҡлеҗі аҕынныҗ сол тқстағы саяси кҡзҕарасын айҕын 

танытады.  

 Азған елдіҗ байлары, 

 Қлыҕ тқтар басын-ай. 

 Ҕайда дҟулетті адам болса, 

 Берер соған асын-ай. 

 Кҡзін сҙзіп бір кҟріп, 

 Тҡгіп келсе жасын-ай, 

 Бермек тҙгел, бейшараны 

 Масҕара ҕылса керек-ті [2, 32б.]. 

Бқл таҕырыптағы шығармалары ҕазаҕ ҡлеҗініҗ ҡз тқсындағы дҟстҙрін саҕтаумен бірге, ХІХ 

ғасырдыҗ екінші жартысындағы ҕазаҕ аҕындарыныҗ бір тобы қстанған қлттыҕ мқратты айҕын 

мегзейді. Бқған дейін  ҕарудыҗ қшымен, халыҕтыҗ кҙшімен бой саҕтап, ел ҕорғаймыз деген ниеттегі 

отаршылдыҕҕа ҕарсы кҙҗіреніп, кҙйінген, сонымен бірге іш ҕазандай ҕайнаса да, кҙресерге 

дҟрменсіздікті де сезген жырлардыҗ орнына, енді оҕу-білім, халыҕты сауаттандыру, ағарту маҕсатын 

кҡздеген туындылар сҡзі алға шыҕҕандай еді. Ыбырайдыҗ ел, жер, қлт тағдыры туралы кҡркем ҟдеби 

шығармалары да ҕазаҕ ҟдебиетініҗ осы ҙрдісімен іштей тамырласып, ҙндесе шығып отырды. Бқл 

қлттыҕ ҟдебиеттіҗ тқтастығы мен замана кҡшіне сай тіл қстартып, ҕайрат кҡрсетіп отырғандығыныҗ 

белгісі. Ыбырай ҡлеҗдері бқл орайда ҡзініҗ кҡркемдігініҗ, тіл оралымдылығыныҗ ҙстіне таҕырып 

жаҗалығымен, ғасырмен парыҕтас интеллектуальдыҕ  парасатымен ерекшеленді. 

Ҟлпештеген ата-ана 

Ҕартаятын кҙн болар. 

Ҕартайғанда жабығып, 

Мал таятын кҙн болар. 

Ата-енеҗ ҕартайса –  

Тіреу болар бқл оҕу. 

Ҕартайғанда мал тайса –  

Сҙйеу болар бқл оҕу, –деген [2, 45б.]. 

Ыбырай: 

Ат ҡнері білінбес, 

Бҟйгеге тҙсіп жарыспай. 

Желкілдеп шыҕҕан кҡк шҡптей, 

Жаҗа ҡспірім достарым, 

Ҕатарыҗ кетті-ау алысҕа-ай,  

Қмтылыҗыз ҕалыспай,–десе де аҕын насихаты қлт мҙддесінен туындайтыны айҕын [2, 56б.]. 

Аҕын ҡлеҗдері ой ҕаныҕтығымен, халыҕ даналығын қтымды кіріктіруімен де  тілге жеҗіл, тҙсінікке 

оҗтайлы шығып отырады. Насихат ҡлеҗдермен бірге табиғат лирикалары ҕазаҕ ҟдебиетініҗ 

тарихында ҡзгеге қҕсамас ҡрнегімен, ҟуезімен берік орын алады.  

Сҟуірде кҡтерілер рахмет туы, 

Кҡрінер кҡк жҙзінде ҕаз бен ҕуы. 

Кҡктен жаҗбыр, таулардан сулар жҙріп, 

Жайылар жер жҙзіне ҕардыҗ суы... 

Қшпаҕтыҗ бір сҟулесі жерге тҙсіп, 

Ҡсірер жерден шҡпті нқрдыҗ буы, –деген  кестелі зерлі жолдармен басталатын «Жаз»  ҡлеҗі  

ҕазаҕ поэзиясыныҗ ҙздік туындыларыныҗ ҕатарынан саналады [3, 47б.]. Ыбырай Алтынсаринніҗ 

ҟҗгіме, кҡркем хикаяттары жаҗа ҟдебиеттіҗ бастау арнасындағы проза жанры саласындағы шеберлік 

тқрғысындағы алғашҕы кҡркем туындылардыҗ ҕатарында айырыҕша бағаланады. «Ҕыпшаҕ 

Сейітҕқл»,  «Киіз ҙй мен ағаш ҙй», «Аурудан аяған кҙштірек»,  «Бай баласы мен жарлы баласы»,  

«Таза бқлаҕ», тағы басҕа кҡркем прозалыҕ шығармалары ХІХ ғасыр ҟдебиетініҗ шынайы да, 

талантты мқрасы ретінде ҟдебиет тарихынан тҙпкілікті орын алады. Ыбырай Алтынсаринніҗ поэзия, 

проза жанрларындағы туындылары шынайы кҡркем бітімді, талантты шығармалар болумен бірге, 

автордыҗ педагогтыҕ парасатыныҗ шқғыласымен нқрланған ҡзгеше бҡлек бітімді қстаздыҕ дастан 

сынды тҟрбиелік мҟні тереҗ  жазбалар. Бқл орайда оныҗ ҟрі жазушылыҕ, ҟрі қстаздыҕ таланты 
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табиғи жарастылыҕпен кіріге келіп, ҡзгеге қҕсамайтын дара бітімді ҟдеби шығармалардыҗ тууына 

жол ашҕан. Ҕазаҕ ҟдебиеті тарихында да Ыбырай Алтынсарин мқрасы осы сипатымен ҕадірлі. 

Ҕазіргі кезде ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихы ҟріден, біздіҗ дҟуірімізге дейінгі уаҕыттан басталып 

оҕытылып жҙр. Ҕазаҕстан жерін мекендеген арғы замандардағы халыҕтардыҗ рухани мқрасы–ҕазаҕ 

халҕыныҗ да еншісі. Сол орайда арғы ҟдебиет, орта ғасырлардағы тҙрік ҟдебиеті бастан кешкен 

ҡркениет, ҡрлеу дҟуірлерініҗ бар тарихы біздіҗ ҕазіргі тҡл ҟдебиетіміздіҗ де тарихы. Ол тарихта жазу 

мҟдениеті де болды, жазба ҟдебиет те болды. Тарихтыҗ қлы кҡшінде ҕазаҕ халҕыныҗ дербес 

мемлекеті ҕазаҕ хандығы тқсында жазба ҡркениет жаугершілік замана ағымына орай ауызша 

ҡркениетпен алмасты. 

Ендігі ҡріс–бірнеше ғасырлыҕ ҡріс негізінен ауызша ҟдебиеттіҗ ҡрісі болды. Бқл жҡнінде басы 

ашыҕ айғаҕ та мол, айтылған сҡз де аз емес. Ҕазаҕ хандығы тқсында жазба мҟдениеттіҗ болуы да 

даусыз, алайда бізге тасҕа басылып жеткен ҟдеби мқра жоҕ. Ол замандардыҗ ҟдебиет нқсҕалары 

кейінге ауызша ғана саҕталып жетті. 

ХІХ ғасыр ҟдебиетіндегі, Ыбырай Алтынсарин шығармашылығындағы 

жаҗа беталыс, бағыты, бағдарлар туралы аударма маманы, аударма теоретигі Сҟйділ Талжановтыҗ 

пікірлері сол ҟдебиеттіҗ жанрлыҕ сипаттамасын жасауда ойда болатын ҕисындар. С.Талжанов: 

«Ҕазаҕ елініҗ оҕығандары дҙниежҙзілік мҟдениетті меҗгеруге ХІХ ғасырда-аҕ жқмыла кірісті дей 

келіп, Ыбырайдыҗ орыс ҟдебиетінен аудармаларыныҗ жанрлыҕ ерекшелігіне айрыҕша тоҕталады. 

Ыбырайдыҗ аудармадағы ҕайсыбір тҟсілі, еркін аударуы, ҕайсыбір тқста таҕырыбын, кейде 

мазмқнын ҡзгертіп беруі, шығарманыҗ баяндау тіліндегі ҡзіндік ҡрнектердіҗ басым болуы, сол 

себепті аударманыҗ кейде тҡл шығарма болып ҕабылдануына тоҕталады». 

 Осы тқста Ыбырай ҡзініҗ аудармаларында Шығыс ҟдебиетіндегі нҟзира дҟстҙрін еркін 

ҕолданып, нҟзира жанрындағы шығармаларды туғызған деп айтуға болатын сияҕты. Кҡп уаҕыттар 

бойы ҕазаҕтыҗ ХІХ ғасырдағы жаҗа жазба ҟдебиеті тек орыс, еуропа ҙлгісінде туып ҕалыптасты 

деген пікір басым болды. Осы мҟселе, ҟсіресе, Ыбырай Алтынсаринніҗ кҡркем шығармаларына 

ҕатысты кҡп айтылды. Сҡз жоҕ, Ыбырай Алтынсарин «Ҕазаҕ хрестоматиясында» орыс 

жазушыларыныҗ  шығармаларын аударып берді. Кҡптеген шығарманыҗ жазылу жҡні, ҕқрылымы да 

орыс ҟдебиетінен ауысҕан.  

 Ыбырай Алтынсарин шығармаларыныҗ қлттыҕ, халыҕтыҕ негізі де біршама айтылды. Ал 

Ыбырай жҟне Шығыс ҟдебиеті деген мҟселені арнайы сҡз еткен Ш.Сҟтпаева еді. Негізінде, бқл жай 

кеҗіте зерттеуге зҟру. 

 Шҟмшиябану Сҟтбаева: «Ы.Алтынсарин ҡрнектерініҗ кейбір сырлары» атты зерттеуінде былай 

деп атап кҡрсетеді: «Алтынсарин ҕызметініҗ ағартушылыҕ-демократияшылдыҕ мазмқны мен бағыты 

оныҗ Батыс Европа жҟне Шығыс ҟдебиеттері ҙлгілеріне де творчестволыҕ ҕатынасын, кҡзҕарасын 

аныҕтап, белгіледі. Мқны мысалы халыҕаралыҕ кейіпкерлер  саналатын Ескендір-Александр 

Македонский, Дҟуіт, Сҙлеймен туралы оныҗ ҡлеҗ шығармаларынан, басҕа елдердіҗ ҡмір-

тқрмыстарынан алып жазған кейбір ҟҗгімелерінен кҡруге болады» [4, 123б.].  

 Пайғамбар бқрынғы уаҕытта Дҟуіт ҡткен, 

 Патша боп бқл дҙниеге даҗҕы жеткен. 

 Отыз қлы бар ғой деп кҡптік ойлап, 

 Ҕқдайым отызын да ҟлек еткен. 

 Жылаған Дҟуіт патша тоба ҕылып, 

 Ҡзініҗ пенде екенін сонда біліп, 

 Мқнан соҗ Таҕ Сҙлеймен туды дейді, 

 Отыз қлға бір ҡзін жора ҕылып– 

дейтін ҡлеҗ шумаҕтарыныҗ сыры мол. 

 Ш.Сҟтбаева: «Сҡйтіп, ҕазаҕ ағартушысы дҙниежҙзі халыҕтарыныҗ кҡбі ҟҗгіме еткен аҗызға 

айналған тарихи адамдар туралы ҡлеҗдер, ҟҗгімелер жазып, онда ҡз кҡзҕарасымен ҕатынасын аныҕ 

білдірді. Мқныҗ ҡзі Ыбырай Алтынсарин мқрасыныҗ шеҗбері айтарлыҕтай кеҗ, ҡрісі биік ҕазына 

екендігініҗ тағы бір айғағы, тағы бір маҗызды ҕыры»,– деп жазды [4, 125б.].  

 Ыбырай Алтынсаринніҗ кҡркем туындылары  жанрлыҕ, стильдік жаҕтан біршама зерттелді. 

Ыбырайдыҗ жазудағы ҙлгі, ҡнеге мектебі мҟселесі де белгілі бір дҟрежеде ҕарастырылды. Ҕазірде 

сол негізінде ҕамтылған мҟселелерді жҙйелеу арҕылы Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕазаҕтыҗ жаҗа жазба 

ҟдебиетін ҕалыптастырудағы орнын айҕындай тҙсудіҗ жолдары ашылып отыр.  

 Ыбырай Алтынсаринніҗ ҕазаҕ тарихындағы елеулі еҗбегі ағартушылыҕпен байланысты болды. 

Сол бағытта Ыбырай Алтынсарин ҕазаҕ балаларын оҕытатын мектептерге арнап оҕулыҕ еҗбектерін 

жазды. «Ҕазаҕ хрестоматиясы» ҕазаҕ баласына ҡнеге ҙйрету ҕқралы болумен бірге, ХІХ ғасырдағы 
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ҕазаҕтыҗ жаҗа жазба ҟдебиетініҗ жанрлыҕ негізін салды, ҕазаҕтыҗ жаҗа жазба ҟдеби тілініҗ стильдік 

арналарын ашты. 

 Бқл жҡнінде ҕазаҕ филологиясында  Ыбырайтанудыҗ кҡкжиегін кеҗіткен кҡп ҕқнды 

тқжырымдар жасалды. М.Ҟуезов, С.Сейфуллин, Ҕ.Жқмалиев, Б.Кенжебаев, Б.Сҙлейменов, 

Ҟ.Дербісҟлин, Х.Сҙйіншҟлиев, Р.Сыздыҕ, Б.Ҟбілҕасымов, С.Хасанова, Б.Ысҕаҕов, 

М.Жармқхамедқлы, т.б. ғалымдардыҗ Ыбырай Алтынсаринніҗ жаҗа жазба ҟдебиет жанрларын  

жасаудағы, ҕазаҕ тілініҗ тазалығы, ҕазаҕтыҗ жазба ҟдеби тілін ҕалыптастырудағы орны жайлы 

айтҕандарыныҗ негізінде осы мҟселені  жинаҕтай тҙсуге, сол арҕылы Ыбырайдыҗ жазушылыҕ 

еҗбегініҗ ішкі иірімдеріне ҙҗіле тҙсуге мҙмкіндік туып отыр. 

Ҕорыта айтҕанда, Ыбырай – ҡзі жасап жатҕан істіҗ маҗызы мен маҕсатына тереҗнен тҙсінген, 

ҕазаҕ ҟдебиетініҗ алтын ғасыры. Ағарту саласындағы істерініҗ ҕазаҕ ҙшін ҙлкен жаҗалыҕ екенін, бқл 

ретте ҡзі ауыр кезеҗде жасап отырғанын айҕын таниды. Ыбырайдыҗ ҟлеуметтік беті оныҗ кҡркем 

шығармашылығында  айҕын. 

Ыбырай Алтынсарин – нағыз халыҕшыл жазушы, ағартушы аҕын, ҡмір шындығын озыҕ идея 

тқрғысынан таныта білген кемеҗгер суреткер, аса ҕажырлы ҕоғам ҕайраткері, заманыныҗ еҗ маҗызды 

мҟселесін кҡтеріп, жыр тҡккен азамат аҕын, жаҗашыл жазушы, сол жаҗаныҗ тынымсыз жаршысы. Ҡз 

бойындағы ҕуатын халыҕ маҕсаты ҙшін аямай жқмсаған адал жанды азамат. 
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Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ 1 курс  магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 

Резюме. В статье рассматриваются скороговорки жанровые особенности и история 

исследования, тематические типы и рамки фольклора. 

Summary. The article discusses tongue twisters, genre features and history of research, thematic types 

and frameworks of folklore. 

 

Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ фольклоры ҡте бай. Соныҗ бірі де бірегейі – жаҗылтпаштар жанры. 

А.Байтқрсынов «Ҟдебиет танытҕыш» атты еҗбегінде жаҗылтпашҕа мынадай аныҕтама береді: 

«Жаҗылтпаш деген аты жаҗылтудан шыҕҕан. Ҕатарынан ҕайта-ҕайта шапшаҗ айтҕанда, иҟ тіл 

келмейтін, иҟ тіл басҕа сҡз ҕылып бқзып кететін сҡздердіҗ басын ҕқрап, келістірген шығарма 

жаҗылтпаш деп аталады». Халҕымыздыҗ сҡйлеу тілін дамытатын басты ҕқрал жаҗылтпаш жанры 

екендігіне тоҕталып ҡтеді. 

Зерттеуші Н.Тҡреҕқлов «жаҗылтпаш халыҕтыҕ поэтикалыҕ шығармалардағы фольклордыҗ 

шағын жанрына жататын, дыбыс ҙйлесімділігіне негізделген, тез жҟне айҕын айтылуы ҕиын сҡздер 

тізбегі» деген аныҕтама бере отырып, жаҗылтпаш, маҕал-мҟтел, жқмбаҕтарды дидактикалыҕ шағын 

жанрға жатҕызады. 

Жаҗылтпаш – ҕай халыҕ фольклорында болмасын кеҗ таралған жанрлыҕ тҙр. Ҕазаҕ 

жаҗылтпаштарына да зерттеушiлер ертеден назар аударып келедi. Оныҗ тқҗғыш хатҕа тҙскен 

ҙлгiлерiн 1862 жылы жазылған Ҟ.Диваев, М.Ф.Гаврилов жазбаларынан кезiктiремiз. Ҕазаҕ 

ҟдебиетінде жаҗылтпаш жанрыныҗ ғылыми маҗызына алғаш рет назар аударып, зерттеген адам – 

С.Сейфуллин едi. Ол 1931 жылғы жазған «Ҕазаҕ ҟдебиетi» атты зерттеуiнде былай деп жазады: 

«Жастардыҗ, бала-шағаныҗ жиналып ойын-кҙлкi «дҙкенiн» ҕқрған орында айтылатын айтыстыҗ бiрi 

– жаҗылтпаш. Бқл да – ертек, ҡлеҗ, жқмбаҕ айтысу тҟрiздi жастардыҗ, балалардыҗ тiл қстауларына, 
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ойнаҕы, ҕырлы сҡздердi ҕаҕпаҕылша атҕылап, билеп еркiн сҡйлеуге тҡселулерiне ҡз ҟлiнше ҟдемi 

сабаҕ, тҟжiрибе болатын ойын кiтапта зерттеушi жаҗылтпаштыҗ тҟрбиелiк мҟнi мен атҕаратын 

ҕызметiн айҕын аша отырып оныҗ ойындыҕ сипатына да назар аударады [1, 27б.]. Яғни, жаҗылтпаш 

жеке баланыҗ ермегi емес, ол – кҡбiнесе жқрт жиналған жерлерде балалардыҗ тез де, жаҗылыссыз, 

дыбыстарды аныҕ сҡйлеуiне дағдылануына ҙйрететiн ҡлеҗ-ойын. Оныҗ ойындыҕ сипаты балалардыҗ 

бiр-бiрiмен жарыса кезекпе-кезек айтысуында жатыр. Ол тiл жаттыҕтыру маҕсатын ғана кҡздемейдi, 

жаҗылтпаштағы сҡздер дқрыс айтылмаса, ҕқлаҕҕа мҙлде басҕаша естiлiп, кҙлкi де туғызады. 

Мҟселен: Аҕ тай аҕ па? Ҕара тай аҕ па? деген сияҕты жаҗылтпашты интонацияны дқрыс саҕтамай, 

жылдамдата айтса, Аҕ таяҕ па? Ҕара таяҕ па? болып мағыналыҕ жағынан мҙлде ҡзгерiп кетедi. 

Ертеректе, жаҗылтпаш балалар ғана емес, ересектердiҗ де ермегi болған. Бiраҕ ол ҙлкендер арасында 

басҕашалау ҕызмет атҕарған. «Ерте кезде ойын-сауыҕтарда жаҗылтпаш айтҕызу ҕазаҕтыҗ салты 

болған. Жаҗылтпаш жиналған жқртты кҙлдiру, тiл қстартуды кҡздеумен ҕатар, ол ҡлеҗ, ҟн бiлмейтiн 

жастарға берiлетiн жазба есебiнде ҕолданылған», – деп жазады белгiлi фольклорист ғалым 

М.Ғабдуллин, жаҗылтпаштыҗ ҙлкендер арасындағы ҕолданысы жҡнiнде. 

 Дегенмен, жаҗылтпаштар негiзiнен балаларға тҟн мқра. Ол жҡнiнде ҕазаҕ балалар ҟдебиетiнiҗ 

бiлгiрi Ш.Ахметов: «Бқл жанр тек ҕана балалар ҟдебиетiне арналған, кҡбiне мектеп жасына дейiнгi 

балалар мен бастауыш мектеп оҕушыларына лайыҕты. Олай дейтiнiмiз жеке дыбыстармен айтылуы 

ҕиын кейбiр сҡздердi дқрыс сҡйлеуге ҙйрету – кҡбiне балаға ғана тҟн нҟрсе. Мқнда мiндеттi тҙрде 

оҕыту арҕылы ғана емес, баланы талғамы кҙштi ҕызыҕ та кҡркем сҡздерге ҟуестендiру, соған елiктiру 

арҕылы жаттығу жҙргiзу ҙшiн ҕолданылған шеберлiк бар», – дейдi. Бқл пiкiр жаҗылтпаштыҗ балалар 

фольклоры ҕқрамындағы функциясын толыҕ ашады. Бiраҕ жаҗылтпаштыҗ шығу тегi мен оныҗ 

алғашҕы функциясы ғылымда жете тексерiле ҕойған жоҕ. Егер жаҗылтпаштыҗ кҙрделi ҡлеҗ 

ҕқрылысына назар аударсаҕ, оны шығарушылардыҗ ересектер екенiне кҙмҟн тумайды. Яғни, ерте 

заманда пайда болып, ҙлкендер репертуарында ҡмiр сҙрген жаҗылтпаш келе-келе балалар ортасына 

кҡшкен. Бқлай ауысудыҗ ҡзi де жайдан-жай емес. Ертедегi халыҕтар баланыҗ тiлiнiҗ тезiрек шығуы 

ҙшiн ҟртҙрлi магиялыҕ ҟдет-ғқрыптарды пайдаланған. Ол туралы Д.Д.Фрезер кҡптеген мағлқматтар 

келтiре отырып: «Орталыҕ Азия тҙрiктерi кҡпке дейiн тiлi шыҕпаған баланы, ҟртҙрлi сайрағыш 

ҕқстардыҗ тiлiмен тамаҕтандырады», – деп жазады. Бқған қҕсас ҟдет-ғқрыптар ҕазаҕ халҕында 

бертiнге дейiн саҕталған. Оныҗ ХIХ ғасырдыҗ бiрiншi жартысындағы бiр кҡрiнiсiн Х.Хустанаев 

былай сипаттайды: «... дҟл осылай ҕазаҕтар балаларын еҗ алдымен сҡйлеуге ҙйретедi, ол ҙшiн 

оларды шешен сҡйлейтiн адамдардыҗ сарҕытымен тамаҕтандырады, олар сарҕытпен бiрге шешендiк 

ҕасиеттiҗ балаларға берiлетiндiгiне шек келтiрмейдi, одан соҗ бала жҙйелi сҡйлеуге жаттығу ҙшiн 

тҙрлi тҙсiнiксiз сҡздердi тез айтуға асыҕтырады». Бқдан жаҗылтпаштыҗ бала тiлiн шығаруға 

байланысты функция атҕарғандығын да байҕаймыз.  

Жаҗылтпаштыҗ бала тiлiн жаттыҕтыруға байланысты ҕызметi – оныҗ басты мiндетi. Бқл 

орайда, жаҗылтпаштыҗ тiлге ауыр оралатын дыбыстардан ҕқралатынын ерекше ескерген жҡн. 

Ҟсiресе: Ара, ара, аралар, Орманныҗ бойын аралар. Гҙлдерден сорып бал алар, Алысҕа қшып бара 

алар, Бал тҟттi ғой, балалар! – деп келетiн «Р» дыбысына жаттығуға арналған жаҗылтпаштар ҡте кҡп. 

Ендi бiр жаҗылтпаштарда: Есiк алдындағы отынныҗ, Шырпылырағынан ала кел, Томарлылығынан 

ала кел, Тҙбiрлiрегiнен ала кел, – сияҕты айтуға ҡте ауыр кҡп буынды сҡздерден ҕқралады. Егер 

жаҗылтпаштар тек тiл жаттыҕтыру ҙшiн ғана ҕолданылатын жанрлыҕ тҙр десек бiр жаҕты кеткен 

болар едiк. Жаҗылтпаш бойында сҡз ойнатып, балаларды ҕызыҕтыра тартатын эмоциялыҕ реҗк, 

ҕисынды қйҕас бар. Шiлiктi шаптым, Жiлiктi астым, Шiлiктi жаҕтым, Жiлiктi шаҕтым, – дегендегi 

«шаптым, астым, жаҕтым, шаҕтым» сияҕты толымды қйҕаспен ҕоса бқл ҡлеҗде сҡздердi мағыналыҕ 

жағынан да ойнату бар, бала сҡздi тез айтуды ғана емес, логикалыҕ ҕисынды бқзып алмауды да 

жадында саҕтайды. Жаҗылтпаш мазмқнында халыҕ ҡмiрiнiҗ тҙрлi ҕырларын таныстыратын 

танымдыҕ детальдармен ҕатар, балаларды тағылымдыҕ ҡнегеге баулитын ғибраттыҕ сарындар да мол 

кездеседi. Ҕамаштан кҡрiп ҕалашты, Ҕалашҕа Жарас таласты. Бҡлiнсiн десеҗ ҕалаш теҗ, Таласпа 

Жарас, Ҕамашпен, – тҟрiздi кейiнiрек шыҕҕан жаҗылтпаштар бқл ойымызға дҟлел бола алады. 

Жаҗылтпаштардыҗ ҡлеҗ ҕқрылысы тым шағын, ҕарапайым болып келедi. Дегенмен iшiнара: Жаҗбыр 

жауып келедi ҕар аралас, Бiр топ ҕатын келедi шал аралас. Тауға ҕайыҗ бiтедi тал аралас, Бiр топ 

сиыр келедi тана аралас, – сияҕты ҕара ҡлеҗ ҙлгiсiндегi шумаҕтар да кездеседi. Немесе: Айыр атанды 

жҙк ҕартайтар, Семiз ҕойды май ҕартайтар. Кҙйгелек менiҗ атамды Жас ҕартайтпас, ой ҕартайтар, – 

тҟрiздi наҕыл деуге келетiндей жаҗылтпаштар да бар. Жалпы, жаҗылтпаштыҗ қйҕасты, ҙйлесiмдi 

тiлмен келетiн ҡлеҗдiк ҡрнегi де балаларға ҙлкен лҟззат бередi. Жаҗылтпаш – ҕазаҕ балалар ҡлеҗ-

ойындарыныҗ iшiнде салмаҕты орын алатын тҟрбиелiк мҟнi жоғары, кҡркемдiк кестесi де кҙрделi 

жанрлыҕ тҙрлердiҗ бiрi. 
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«Жаҗылтпаштыҗ сҡздері айтуға ҕиын, кҡбінесе қяҗ, ҕатаҗ дауыссыз дыбыстардан ҕқралады. 

Жаҗылтпаштыҗ ҟрбір сҡзі шапшаҗдата, тездете айтылуға тиіс... Ол ҟрбір сҡзді жылдамдата айтумен 

ҕатар наҕышына келтіре, мҙлт кетпей оралымын таба айтуға тиіс», - деген ғалым М.Ғабдуллинніҗ 

пікірінде жаҗылтпаштардыҗ тҟрбиелік мҟнініҗ жоғары екендігін дҟлелдей тҙседі. 

Зерттеуші педагог С.Қзаҕбаева «Балалар ойыныныҗ ҕызыҕты да пайдалы тҙрлерініҗ бірі – 

жаҗылтпаш. Жаҗылтпаш жастайынан балаға ана тілініҗ бай ҕорын игеруге, таза, майда, аныҕ ҟуенді, 

кҡркем сҡйлеуге кҡмектеседі, сҡзді ҕастерлеуге тҟрбиелейді», - дейді. Ҡйткені халыҕ баласыныҗ тілін 

ширату ҙшін, оған сҡз ҙйретіп, дҙниетанымын кеҗейту маҕсатында жаҗылтпаштарды пайдаланып 

келген [2,18б.]. Сҟбилік кезеҗнен ҡтіп, мектепке дейінгі жас кезеҗде жас баланыҗ тіл байлығы ҡседі. 

Сҟбилік кезеҗімен салыстырғанда мектеп жасына дейінгі баланыҗ сҡздік ҕоры ҙш есеге артады екен. 

Мқншалыҕты сҡздік ҕорыныҗ ҡсу тқрмыс жҟне тҟрбие жағдайларымен тікелей байланыста болады 

Жаҗылтпаштар таҕырып жағынан алуан тҙрлі. Тқрмысҕа ҕажетті кҙнделікті ҕолданылатын заттар, 

табиғат жҟне табиғи ҕқбылыстар, шаруашылыҕ тҙрлері, жан-жануарлар мен ҡсімдіктер ҟлемі, т.б. 

таҕырыптарды ҕамтиды. 

Шығарма астарында жатҕан ойды аҗғарып, ой ҕорытындысын жасау алғашҕы кезде балаларға 

ҕиыныраҕ тҙсуі мҙмкін. Біраҕ ҙлкендердіҗ кҡмегімен бала астарлы мағынаны табуға дағдылана 

бастайды. Соныҗ нҟтижесінде кейін бала ҡлеҗніҗ, ҟрбір жқмбаҕтыҗ, ҟрбір жаҗылтпаш пен ҡзге де 

шығармалардыҗ байыбына барып, мазмқнына тереҗ ҙҗіліп, ҕорытынды шығара білуге ҙйренеді. Бқл 

бір жағынан баланыҗ аҕыл-ойын, санасын, тілін, логикасын дамытса, екінші жағынан оған рухани, 

этикалыҕ жҟне эстетикалыҕ тҟрбие береді [3,75б.]. Айтылмаҕ ой жаҗылтпаш арҕылы тыҗдаушыға 

ҕызыҕты да ҟсерлілігімен кҡкейге ҕонымды болып, ҕарапайым жеткізіледі. 

Мысалы: Асан баҕша жаҕтан аҕ сабаҕ асҕабаҕ ҟкелді, басҕа жаҕтан басҕараҕ асҕабаҕ ҟкелді. 

Мқнда Асанныҗ ҡз маҗдай терін тҡгіп еҗбек еткен баҕшасынан алынған асҕабаҕ пен басҕа жаҕтан 

ҟкелген асҕабағын ҟдемі де, астарлы, қтҕыр да тапҕыр жаҗылтпашпен айҕындап беріп отыр. 

Жаҗылтпаштар кҡп жағдайда шағын кҡлеммен шектеліп, заттыҗ барлыҕ ҕасиеттерін айтпай-аҕ, 

негізгі белгілерін басшылыҕҕа ала отырып, ҕысҕа да нқсҕа тҙрінде айтылады [4,48б.]. 

Жаҗылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арҕылы баланыҗ ана тіліне деген ҕқштарлығы артып, 

ойлау ҕабілеті шыҗдалады. Сондай-аҕ баланыҗ аҗғарымпаздығы, алғырлығы қштала тҙседі. Бқлар, 

бір жағынан баланыҗ ойлауын жетілдірсе, екінші жағынан сҡздік ҕорын да молайта тҙседі. 

Жаҗылтпаш (аз ҕолданылатын атаулары – тез айтҕыш, таза айтҕыш, тіл сындырғыш) – халыҕ 

фольклорыныҗ ҟзіл жанры, шағын ҡзіндік ҡлеҗ. Жаҗылтпаштар ҡлеҗдерден сҡздердегі қҕсас жҟне 

айтылуы ҕиын дыбыстар мен ҟріптердіҗ тіркесі мен орын алмастыруына негізделетіндігімен 

ерекшеленеді. Жаҗылтпаштардыҗ авторы – халыҕ. Бқрын жаҗылтпаштар балаларды кҙлдіру жҟне 

ойнату ҙшін ойлап табылатын. Заманауи Ҕазаҕстанда ҕазаҕша жаҗылтпаштарды оҕытушылар мен 

логопедтер мектепке дейінгі жҟне мектеп жасындағы балалардыҗ сҡйлеу ҕабілетін жаҕсарту ҙшін 

жиі пайдаланады. 

Жаҗылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арҕылы баланыҗ ана тіліне деген ҕқштарлығы артып, 

ойлау ҕабілеті шыҗдалады. Сондай-аҕ баланыҗ аҗғарымпаздығы, алғырлығы қштала тҙседі. Бқлар, 

бір жағынан баланыҗ ойлауын жетілдірсе, екінші жағынан сҡздік ҕорын да молайта тҙседі. 

Жаҗылтпаштар ҡз қлтын, ҡз мқрасын маҕтан етуге ҙйретеді. Жаҗылтпаштар баланыҗ дҙниетанымын, 

тілін дамытып, кішкене кезден бастап маҕсатты іс-ҟрекетке ҙйретеді. 

Дикцияны ҕалай жаҕсартуға болады? деген сқраҕҕа шешендік ҡнеріҗізбен жқртты таҗ ҕалдыру 

ҙшін дейді. Тіпті еҗ ҟдемі сҡздердіҗ ҡзі, дқрыс айтылмай тқрса кері ҟсер ҕалдыруы мҙмкін. Жаҕсы 

дикция жқмысҕа орналасуға барғанда, достармен араласҕанда, бір сҡзбен айтҕанда ҟрҕашан жҟне 

барлығына да керек дей келе жаҗылтпаштармен жаттығыҗыз. 

Дқрыс, аузына жаҗғаҕ толтырып алып жаҗылтпаш оҕыды. Бқл классикалыҕ жаттығулардыҗ 

бірі. Біраҕ оны дҟл осылай жасаудыҗ керегі жоҕ. Оҗайынан тҟсіл ҕолданыҗыз, алдымен 

жаҗылтпашты жаҗғаҕсыз айтып кҡру керек. Осы сҡздерді ҕиындыҕсыз айта бастағанда, кҙрделірек 

жаҗылтпаштарға кҡшіҗіз, содан кейін ғана жаҗғаҕпен жаттығуды бастасаҗыз болады. 

«Жаҗылтпаш айтудыҗ ҕқпиясы ашылды» дейді ғалымдар. Нейробиологтер жаҗылтпаштыҗ 

миға ҟсерін тқҗғыш рет баҕылады. Дыбысталуы бір-бірінен аумайтын тіркестерді қйҕастыра 

ҕайталаудыҗ ҕиын болатыны нейрондардыҗ жқмысына байланысты екен [5, 77б.]. 

Бқл туралы NatureNews хабарлайды. Ғалымдардыҗ электрлі-физиологиялыҕ сынағына эпилеп-

сияныҗ ауыр тҙрімен ауыратын ҙш пациент ҕатысҕан. Кҙрделі операция жасатҕалы отырған олардыҗ 

миыныҗ сҡйлеу ҟдісіне, жауапты бҡлігіне ми ҕыртысындағы ҕозуды есептейтін электродтар 

орналастырылды. Олардыҗ кҡмегімен нейрондар ҕызметі жҡнінде мол мҟлімет алынды. Ми 

ҕыртысында бірдей дыбыстарды айтуға жауапты нейрондар болады. Жаҗылтпашты айтҕан кезде бқл 
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нейрондар бейберекет ҕозып, жқмысы шиеленісе тҙседі, адам сол себепті сҡзінен шатасады. 

Ғалымдардыҗ айтуынша, спунеризмніҗ (қҕсас дыбыстары бар екі сҡзді айтҕан кезде олардыҗ бірініҗ 

буыныныҗ екіншісіне алмасып кетуі) сыры да осында. 

Тҟрбиелеуде ғасыр бойы пайдаланып келген ауызекі поэтикалыҕ шығармашылығыныҗ асыл 

иректерін – бҙгінгі кҙнге дейін ҕқнын жоймай келген мқраны оҕу – тҟрбие ҙрдісінде тиімді 

пайдалану кҡкей тесті мҟселе. Себебі, олар біріншіден, оҕушылардыҗ білім, білік, дағдысын 

ҕалыптастырады; екіншіден, логикалыҕ ойлау ҕаблетін дамытып, аҕыл-ой қшҕырлығына, 

шапшаҗдыҕҕа баулиды; ҙшіншіден, халҕымыздыҗ тқрмыс- тіршілігінен мағлқмат беріп, ата – салт – 

дҟстҙріне аялы кҡзҕарасты ҕалыптастырады; тҡртіншіден, ҟрбір оҕушы осы ата дҟстҙрі мен ҟдет- 

ғқрлы арҕылы жалпы адамзаттыҕ ҟлемге аяҕ басып, ҡз халҕыныҗ игілігін басҕа халыҕтарға жаҕын да 

тҙсінікті ете алуға мҙмкіндік алады; бесіншіден, оҕушыда қлттыҕ сананы, адамгершілік ізгі 

ҕасиеттерді, отан сҙйгіштікті дамытуғажҟрдемдеседі [6, 52б.]. 

А.Ҕқнанбаев он тоғызыншы ҕара сҡзінде: «Жас кезінен жаҕсы сҡз естіп ҡскен бала кейін есті 

адам болады» дейді. Сондыҕтан баланы жас кезінен бастап тҟрбиелік маҗызы жоғары халыҕ 

ойларыныҗ кҟусар бқлаҕтарымен сусындату ҕажет. Себебі, халыҕтыҗ даналыҕ ойлары халыҕ 

педагогикасыныҗ шамшырағы болған. Ал халыҕ даналығы тҟрбиелік мҟні зор жаҗылтпаштардан 

кҡрініс табады [7,41б.].  

Ҕорыта айтҕанда, жаҗылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арҕылы баланыҗ ана тіліне деген 

ҕқштарлығы артып, ойлау ҕабілеті шыҗдалады. Сондай-аҕ баланыҗ аҗғарымпаздығы, алғырлығы 

қштала тҙседі. Бқлар, бір жағынан баланыҗ ойлауын жетілдірсе, екінші жағынан сҡздік ҕорын да 

молайта тҙседі. Жаҗылтпаштар ҡз қлтын, ҡз мқрасын маҕтан етуге ҙйретеді. Жаҗылтпаштар баланыҗ 

дҙниетанымын, тілін дамытып, кішкене кезден бастап маҕсатты іс-ҟрекетке ҙйретеді. 
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ГЕЛИОЦЕНТРЛІК САНАҔ ЖҘЙЕСІНДЕ АЙ ОРБИТАСЫН ТҚРҒЫЗУ 

 

ОРМАНОВА М.К., БИГАРАЕВА А.К. 

36 орта мектебініҗ физика пҟнініҗ мқғалімдері,  Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

Резюме. В статье рассматривается построение лунной орбиты в гелиоцентрической системе 

счета. 

Summary. The article discusses the construction of the lunar orbit in the heliocentric counting system. 

Гелиоцентрлік санаҕ жҙйесінде Ай орбитасын тқрғызу есебі салыстырмалы ҕозғалыстыҗ 

есебіне сҟйкес келеді. Гелиоцентрлік санаҕ жҙйесінде (К жҙйесі) Жер радиусы 
8

1 10496.1 R км 

шеҗбер бойымен ҕозғалады (айналу периоды cT 7

1 10156.3  ). Ай ҡз кезегінде радиусы 

5

2 10844.3 R км шеҗбер бойымен Жерді айнала ҕозғалады (айналу периоды 
6

2 102736 T ).  

Радиусы R шеҗбер бойымен ҕозғалған материалдыҕ нҙктеніҗ ҕозғалысы келесі заҗдылыҕ бойынша 
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мқндағы 0  - бҡлшектіҗ кҙйін сипаттайтын t=0 уаҕыт моментіндегі бастапҕы фаза, келешекте бқны 

нҡлге теҗ деп аламыз.  (1.5) ҡрнектегі R ді R1жҟне R2мен алмастырып, (1.1) ге апарып ҕойсаҕ, 

гелиоцентрлік координата жҙйесінде Айдыҗ радиус-векторыныҗ уаҕытҕа тҟуелділігін аламыз: 
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 (1.6) ҡрнегі Ай орбитасын )))((( txyy  параметрлік формада береді, мқнда параметр уаҕыт 

болып табылады.  

Аспан денелерініҗ ҕозғалысын -  ҕозғалыс теҗдеулерін ҕқру арҕылы, ҕозғалыс теҗдеулерін 

шешу арҕылы жҟне табылған шешімдерді баҕылаудан табылған мҟліметтермен салыстыру арҕылы 

шешуге болады. Аспан денелерініҗ ҕозғалыстарын зерттеу ҙшін аса кҙрделі теҗдеулерді шешу керек. 

Бқдан кейін аспан денелерініҗ координаттарыныҗ немесе орбита элементтерініҗ уаҕыт бойынша 

тҟуелділік функцияларын аныҕтау керек. Барлыҕ планеталар ҙшін x=x(t), y=y(t), z=z(t) функциялары 

белгілі болған жағдайда Кҙн жҙйесі денелерініҗ орналасуын кез келген уаҕыт моменті ҙшін 

аныҕтауға болар еді. Есептіҗ шешімі осындай функциялар тҙрінде алынатын болса, онда шешім 

аналитикалыҕ тҙрінде табылған дейді. Планетаныҗ ҕозғалыс теориясы аналитикалыҕ теория деп 

аталады. Аспан денелерініҗ ҕозғалысыныҗ аналитикалыҕ теориясы дегеніміз координаттардыҗ 

немесе орбита элементтерініҗ уаҕыттан тҟуелділігін білдіретін формулалар жҙйесін айтады. 

Аналитикалыҕ теориялардыҗ артыҕшылығы – ол кез-келген уаҕыт моментіндегі, айталыҕ миллион 

жылдан кейін немесе миллион жыл бқрын планетаныҗ орналасуын табуға мҙмкіндік береді. Біраҕ 

аспан механикасында ҕолданылатын схемаларды сипаттайтын теҗдеулердіҗ дҟл аналитикалыҕ 
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шешімдерін аныҕтау мҙмкін емес. Ҕазіргі кезде жуыҕтап шешудіҗ эффективті ҟдістемелері бар. Олар 

жеткілікті дҟлдікпен, ҕажетті қзаҕ уаҕыт аралыҕтарында Кҙн жҙйесі денелерініҗ орналасуын 

аныҕтауға мҙмкіндік береді. Сонымен ҕатар аспан денелерініҗ ҕозғалысыныҗ теҗдеуін сандыҕ 

есептеулер арҕылы да шығаруға болады. Сандыҕ есептеулер ҟдісініҗ негізгі идеясы: дененіҗ 

ҕозғалысы кезінде, белгілі бір шекті уаҕыт аралығы ішінде жҙріп ҡткен жолды аныҕтау ҙшін, оны 

қсаҕ уаҕыт аралыҕтарына бҡліп, ҟрбір қсаҕ уаҕыт аралығында ҕозғалысты бір ҕалыпты ҙдемелі деп 

есептеп дененіҗ координаттарын есептеп тауып, координаттарды тапҕаннан кейін денеге ҟсер ететін 

кҙшін жҟне ҙдеуін табады. Бқл табылған мҟндер келесі уаҕыт аралығыныҗ – «ҕадамныҗ» - бастапҕы 

мҟндері деп алынып, сол ҕадамныҗ аяғындағы координат, кҙш жҟне ҙдеудіҗ мҟндерін есептеп 

шығаруға ҕолданылады, сҡйтіп кез келген шекті уаҕыт аралыҕтарында дененіҗ ҕозғалысын 

интегралдап шығаруға болады.  

Аспан денелерініҗ ҕозғалысыныҗ аса кҙрделі есептерініҗ бірі – Айдыҗ теориясын ҕқруы. 

Кҙрделі болуыныҗ себебі: Жерге жаҕындығыныҗ арҕасында Айдыҗ ҕозғалысын дҟл аныҕтауға 

болады, Ай ҕозғалысында Кҙн ҡте кҙшті қйытҕулар туғызады, Айдыҗ ҕозғалысын ҕарастырғанда, 

Жерді материалдыҕ нҙкте деп ҕарастыруға болмайды. Ай ҕозғалысыныҗ дҟл аныҕтаудыҗ практикада 

маҗызы зор: Жер бетінде кемелерге дқрыс бағдар беру, Жердіҗ ҡз осінен айналмалы ҕозғалысын 

зерттеу жҟне тағы басҕа маҕсаттар ҙшін керек.  

Жоғарыда ҕорытылып шығарылған мҟліметтерге сҙйене отырып Ай орбитасын Mathcad 

пакетініҗ кҡмегімен тқрғызайыҕ.  

Mathcad пакетінде ҕарастырылып отырған орбитаны тқрғызу ҙшін келесі жолдарды ҕамтитын 

ҕқжат ашу керек. Айнымалылардыҗ мҟнін Mathcad та жазылу ҙлгісімен енгіземіз: 

1. Жердіҗ жҟне Айдыҗ орбиталарыныҗ радиустарын жҟне олардыҗ айналу периодтарын 

беру ҕажет.  

 
810496.1:1 R   ,    

710156.3:1 T  

510844.3:2 R    ,   
6102736:2 T  

2. Координатаныҗ уаҕытҕа тҟуелділігін кҡрсететін функцияны беру ҕажет: 
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Тҡмен индексі бар символды енгізу ҙшін нҙктемен ҕамтылған айнымалыныҗ атын енгізу керек, 

бқл тҡменгі индексі бар ҟріптерді енгізуге мҙмкіндік береді: 

),()(:)( txtXtX g  ).()(:)( tytYtYg   

3. Координаталарды есептеуге ҕолданылатын уаҕыт моменттерін беру ҕажет: 

А) Нҙкте санын беру ҕажет, бқл координата мҟндерін шығару ҙшін ҕажет: 

N:=1000 

Б) Уаҕыт массивін нҡмерлеу ҙшін дискретті айнымалыларды беру ҕажет. Дискретті 

айнымалыларды беру ҙшін 0 санын енгізгеннен кейін «;» теру керек, бқдан кейін Mathcad  экранда 

екі символды ҕатарынан кҡрсетеді: i:=0..N. 

С)  1;0 Т  уаҕыт интервалын N тізбектелген уаҕыт интервалдарына бҡлу, соҗғы 

координаталары ti. Массиві арҕылы енгізіледі. Сандыҕ индексті енгізу ҙшін t енгізгеннен кейін «  

 » теру керек, бқдан кейін Mathcad сандыҕ индексті енгізу ҙшін жол ашады:  
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 ti := i
N

T


1
 

Д) Жер жҟне Ай орбиталарын тқрғызу фрагменті (уаҕыт интервалы  100;0 t  (1.2 Сурет)). 

 

100..0k  

 

1.2 Сурет 

 Біздіҗ ҕқрған орбитамыз есепті кеҗейтуге жҟне Ай орбитасыныҗ ҟр тҙрлі радиустары мен 

айналу периодтарыныҗ мҟндерінде Айдын орбитасыныҗ ҕалай болатындығын кҡруге мҙмкіндік 

береді. Мысалы 1.3 суретте гелиоцентрлік жҙйе координатасында Ай орбитасы 
710844,1 r км де 

тқрғызылған.  

 1.2 жҟне 1.3 суреттердегі Ай орбиталарын салыстыра отыры, айрыҕша ҡзгешелік кҡреміз. 

Бқныҗ себебін тҙсіндіру ҙшін бірінші жҟне екінші жағдай ҙшін Ай ҕозғалысыныҗ сызыҕтыҕ 

жылдамдығы мен Жердіҗ ҕозғалысыныҗ сызыҕтыҕ жылдамдығын салыстыруымыз ҕажет: 

 Жердіҗ Кҙнмен салыстырғандағы ҕозғалысыныҗ сызыҕтыҕ жылдамдығыныҗ бағыты Айдыҗ 

Жермен салыстырғандағы ҕозғалысыныҗ сызыҕтыҗ жылдамдығыныҗ бағыты сияҕты уаҕыт 

бойынша ҡзгереді, ал шамасы жағынан жылдамдыҕ тқраҕты болып ҕалады. Гелиоцентрлік 

координата жҙйесінде Ай мен Жердіҗ ҕозғалыстарыныҗ сызыҕтыҕ жылдамдыҕ ҕатынастарыныҗ 

сапалы сипаттамасы ретінде Ай ҕозғалысыныҗ сызыҕты жылдамдығы мен Жер ҕозғалысыныҗ 

сызыҕты жылдамдығыныҗ модульдерініҗ айырмасын алу керек.  
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1.3 Сурет 
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Ол ҙшін ҕқжатты келесі жолдармен толыҕтыру ҕажет: 

Жердіҗ жҟне Айдыҗ жылдамдыҕтар ҕқраушыларыныҗ ҡзгеру заҗдылығын сипаттайтын 

функцияларды аныҕтау керек:  
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(1.7)берілген функцияны аныҕтау: 
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D(t) функциясыныҗ графигін тқрғызу  
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1.4  Сурет. R2=3.844*10
5 
км жә не R2=3.844*10

7
 кезіндегі D(t) тә уелділігі. 

 

Тҟуелділік анализі орбиталардыҗ бір бірінен ҡзгешелігін тҙсіндіреді. D(t) функциясы R2=3.844*10
5
 

км де ҟр ҕашан оҗ болады, яғни Ай ҟрҕашанда Жердіҗ айналу бағытында ҕозғалады жҟне ешҕандай 

тқзаҕ болмайды. R2=3.844*10
7
 км мҟнінде D(t) функциясы ҟр ҕашан теріс болады, яғни Айдыҗ 

ҕозғалыс бағыты Жердіҗ ҕозғалыс бағытына ҕарама ҕарсы бағытта ҕозғалатын кездері байҕалады.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Дагаев М.М., Астрофизика, 9 - 11-сынып оҕушыларына арналған оҕу ҕқралы: Астрономия 

бойынша оҕуға арналған кітап / Дагаев М.М., Чаругин В.М. - Алматы : Рауан, 1999. - 192 б. - ISBN 5-

625-03647-0 : 202.00 р. 

2.Омаров Т., Кҙн жҟне табиғи ҕқбылыстар, - Алматы : Ҕазаҕстан, 1978. 

3.Жаҗабаев З.Ж.,     Жалпы астрономия,  Ҟл-Фараби атындағы Ҕазаҕ қлттыҕ университеті. - 

Алматы : Ҕазаҕ университеті, 2010.  

 

 

 

 

 



212 

 

ҞОЖ  51:111 

МАТЕМАТИКАЛЫҔ СТАТИСТИКАНЫҖ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

АУГАН ЕСИЛЖАН 

Ҟлихан Бҡкейхан атындағы №76 мектеп-лицейініҗ математика пҟнініҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

МУСАГАЛИЕВ Е.Ж. 

Абай Ҕқнанбайқлы атындағы №87 мектеп гимназиясыныҗ математика пҟнініҗ мқғалімі, 

 Ҕазаҕстан Республикасы, Нқр-Сқлтан ҕ. 

 

Резюме. В статье рассмотрены основные проблемы математической статистики. 

Summary. The article discusses the main problems of mathematical statistics. 

 

Математикалыҕ статистика аныҕталмайтын қғым болып бас жиынтыҕ, таҗдама жиынтыҕ 

табылады. Математикалыҕ статистика ыҕтималдылыҕ теориясымен бірге 17 ғасырдан пҟн ретінде 

келіп шыҕты. Бқл пҟнніҗ дамуына К.Пирсон, Р.Фишер, Ю.Нейман, А.Колмогорова, Марков жҟне т.б. 

ҙлкен ҙлес ҕосты [1, 33б.]. Математикалыҕ статистика ҟдістерініҗ маҕсаты статистикалыҕ 

мҟліметтерді жинастыру, оларды ҡҗдеу белгісіз бас жиынтыҕ ҙлестіруініҗ параметрлерін жҟне 

белгісіз ҙлестіру функцияларын бағалау, сондай-аҕ параметрлермен ҙлестірулер жайындағы 

статистикалыҕ гипотезаларды тексеру болып есептеледі. 

 Аныҕтама. Тҟжірибеден алынған мҟліметтер бойынша кездейсоҕ шамалардыҗ ҙлестіру заҗын 

жҟне оныҗ параметрлерін аныҕтайтын математикалыҕ апарат математикалыҕ статистика деп аталады 

[2, 3б.]. 

Математикалыҕ статистика негізгі 3 мҟселемен айналысады [2, 7б.].   

1) Статистикалыҕ мҟліметтерді жинастыру. Оларды ҡҗдей негізінде кездейсоҕ шамалардыҗ 

қлестіру заҗын аныҕтау;  

2) Параметрлермен ҙлестірулер заҗы жайындағы статистикалыҕ гипотезаларды тексеру; 

3) Белгісіз бас жиынтыҕ ҙлестіруініҗ параметрлерін белгісіз ҙлестіру функцияларын бағалау. 

Ҟрҕандай статистикалыҕ баҕылау обыектілер жиынын ҕарастырудан басталады. Бқл 

обыектілер ҟрҕайсысы бір обыектіден екінші обыектіге ҡткенде ҡзгеріп отыратын кҡптеген 

белгілермен сипатталады. Ал барлыҕ белгілерді бірден ҕарастыру мқмкін емес. Сондыҕтан зерттеуші 

олардыҗ ішіндегі біреуіне кҡҗіл аударып, ҕалған белгілері ҙшін жиынтығы обыектілерді теҗ 

мҙмкіндікті леп қйғарады. Сҡйтіп мқндай обыектілер жиынын біртекті деп есептейді [2,35б.].  

Осындай тҟсілмен жасалған біртекті жиынды статистикалыҕ жиынтыҕ деп атайды. Ал оны 

ҕқрайтын обыектілерді жиынтыҕ бірліктері дейміз. Обьектілер сандыҕ пен сапалыҕ ҕасиет жҟне 

реттік ҕасиетке ие болуы мҙмкін статистика да кҡп жағдайда екі сапалыҕ белгі болуы [2, 11б.]. 

Мысалы: белгініҗ болуы А, болмауы А  деп ҕарастырады. Мқндай белгілерді алытернативті белгілер 

деп аталады.  

 Аныҕтама. Бас жиынтыҕ деп – сандыҕ немесе сапалыҕ белгіге ие болатын барлыҕ біртекті 

обыектілерді біріктіретін статистикалыҕ жиынтыҕты айтамыз  [2, 3б.].  

 Бас жиынтыҕтағы бірліктер саны шекті немесе шексіз болуы мҙмкін. Егер бас жиынтыҕ шексіз 

немесе ҡте кҡп болса, онда зерттеу ҙшін алынған. Оныҗ бҡлігі таҗдама жиынтыҕ деп аталады [3, 

36б.]. Статистикалыҕ зерттеулердіҗ ҟрбір жиынтығын баҕылау ҙшін немесе статистикалыҕ 

тҟжірибелер ҙшін қйымдастырылады. Статистикалыҕ баҕылау ҕарастырайыҕ деп отырған отырған 

белгініҗ жиынтыҕ бірлігін жҟне баҕылауды орындау ҟдісін тағайындауды керек етеді. Статистикалыҕ 

баҕылау бас жиынтыҕты жаппай немесе таҗдау ҟдістерімен зерттелуді кҡздейді. Таҗдаманыҗ ҙш тҙрі 

бар: 1) репрезантивтік 2) ҕайталанатын 3) ҕайталанбайтын. 

Таҗдама жиынтыҕ қйымдастыру тҟсілдері [4, 30б.]:  

1.Кездейсоҕ таҗдау  

2.Механикалыҕ таҗдау 

3.Сериялыҕ таҗдау 

4.Типтік таҗдау 

Сынау натижелерді ҕарастырып отырған белгілердіҗ кездейсоҕ шаманыҗ жиынтығы ҟрбір 

бірлікке ҕатысты сандыҕ немесе сапалыҕ ҡзгеріс туралы мҟлімет аламыз. 

Аныҕтама.  Белгініҗ мҙмкін мҟндері варианта деп аталады. Сынау жҙргізілгенде варианталар 

ҕалай болса, солай орындалады. 
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Аныҕтама. Ҡспелі варианталар тізбегі варияциялыҕ ҕатар деп аталады. 

Аныҕтама. Таҗдаманыҗ жалпы элементтер саны n  таҗдама кҡлемі деп аталады. 

Аныҕтама. Таҗдаманыҗ ix  элементтері  iп -рет ҕайталанған болса  iп -ді, ix -элементініҗ 

абсалютті жилігі деп атаймыз. 

Аныҕтама. 
п

п
f i

i  санын ix - элементініҗ салыстырмалы жилігі деп атаймыз. 

Аныҕтама. Вариантаныҗ ix  мҟніндегі топтастырылған жилігі деп – ix -ден кіші мҟндеріне 

салыстырмалы абсалютті жиліктердіҗ ҕосындысын айтамыз. Оны хп  деп белгілейміз. 

Аныҕтама. Дискретті статистикалыҕ ҕатар деп ),( ii пx жқптарыныҗ тізбегін аламыз. Ол ҕатар 

ретінде берілуі мҙмкін. Жалпы жағдайда .
1

пп
п

i

i 


 

 

 

 

 

  Аныҕтама. Интервалдыҕ статистикалыҕ ҕатар деп тҡмендегі таблицамен аныҕталады.  

 

 

 

 

2

1 ii xx 
 - Итервалдыҗ  қзындығы.  

Статистикалыҕ ҕатарды ҕқру ҙшін варианталардыҗ еҗ кіші жҟне еҗ ҙлкен мҟндерін солардыҗ 

арасында ҡспелі тҙрде жазылады. Ҟрбір мҟндерініҗ немесе варианталарыныҗ жилігі  –ы. Ал 

интервалдыҕ статистикалыҕ ҕатарды ҕқру ҙшін оныҗ ҡзгеру интервалы кіші интервалдарға бҡлінеді. 

Кіші интервалдар қзындығы [2,34]:  

n

xx
h

lg32,31

minmax




  формуласымен аныҕталады.  

Кіші интервалдар саны nk lg32.31 . 

Графикті кескіндеу: 

1.Полигон: Ҙлестіру полигоны деп - ),( ii пx жқптарын ҕосатын тқйыҕ сыныҕ сызыҕты 

кҡпбқрышты айтамыз (немесе жилік кҡпбқрыш деп аталады). Ҙлестіру полигоны дискретті ҕатар 

ҙшін кҡбірек ҕолданылады. 

2.Гистограмма – интервалдыҕ статистикалыҕ ҕатарлар ҙшін кҡбірек ҕолданылады. 

 
n

n
hfhS 1

11   

1.Егер    ....... 1
1 hnn

n

h

n

n

n

n
hS k

k 







  

2.Егер  ....1 n
h

n

h

n
hS

h

n
P ki

i 







  

ix  
х1 х2 … xк 

 iп  п1 п2 … пк 

( 1, ii xx ) 
х1,  х2 … 

( 1, кк xx ) 

iп  п1 … пк 
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3.Егер биіктігі 
h

f i
деп алсаҕ, онда .1S  

[3, 34б.]. Полигон – дискреттік жҟне интервалдыҕ ҕатарларды бейнелеуге арналған график. 

Координаталар жҙйесінде Х бойымен варианталар, У бойымен жиіліктер алынады. Гистограмма – 

тек ҕана интервалдыҕ ҕатарды бейнелейді. Координаталар жҙйесінде Х бойымен интервалдар, У 

бойымен жиіліктер алынады. Кумулята – жинаҕталған жиіліктер ҕисығы. Координаталар жҙйесінде 

Х бойымен варианталар, У бойымен жинаҕталған жиіліктер алынады. Огива – кумулятаға керісінше, 

Х бойымен жинаҕталған жиіліктер, У бойымен варианталар алынады. 

Эмпериялыҕ ҙлестіру функциясы. Айталыҕ бас жиынтыҕтан алынған таҗдама берілген болсын. 

Оныҗ сандыҕ х белгісініҗ статистикалыҕ ҙлестіру функциясын табуды ҕарастырамыз. Оныҗ [2]ҙлкен 

таҗдамаларыныҗ топтастырылған хп - жилігі берілген болсын, онда xX   болу оҕиғасыныҗ 

салыстырмалы жилігі 
п

пх
-ді ҡзгеріп отырады, яғни салыстырмалы жилік х -җ функциясы болады. 

Ал бқл функция сынау нҟтижелерде аныҕтауына байланысты  эмпериялыҕ функция болады.  

 Аныҕтама.  Эмпериялыҕ ҙлестіру функциясы деп – Х белгілердіҗ ҟрбір х мҟніне сҟйкес 

аныҕталатын xX   оҕиғасыныҗ салыстырмалы жилігін аныҕтайтын )(* xF деп белгіленетін 

функциясын аламыз [2,15] 

 
n

n
xF x)(*

 

)(xF  - теориялыҕ ҙлестіру функция (интервалдыҕ). 

Айта кететін бір жағдай Бернулли теоремасына сол сияҕты (ҙлкен сандар тізбегініҗ)  xX   

оҕиғасыныҗ салыстырмалы жилігі таҗдама кҡлемі п ҙлкен санға қмтылсада сол оҕиғаныҗ 

ыҕтималдығы )(xF  функциясына қмтылады, яғни [3, 20б.] 

 .1))()((lim * 


xFxFP
n

 

Ҕасиеттері (Эмпериялыҕ ҙлестіру функция)[20]: 

1
0  1,0)(* xF  мҟндері жатады. 

2
0 )(* xF   кемімейтін функция 

3
0 

Егер  minx  варианта болса 0)(* xF  minxx   ҙшін 

  ал  maxx  варианта болса 1)(* xF   maxxx  . 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Бектаев К.Б., Пиотровский Р.Г., Математические методы в языкознании, ч.1, Теория 

вероятностей и моделирование нормы языка. – А., 1973; 

2.Ыҕтималдыҕтар теориясы жҟне математикалыҕ статистика. https://aues.kz 

3.Бектаев К.Б., Математические методы в языкознании. Т. 2. – А., 1973.74 (соавт.); 

4.Ваховский Е.Б., Рывкин А.А. Задачи по элементарной математики. Издателбство: Наука. – М., 

1971. – 360 с.  
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ҞОЖ 551.51 

САНАҔ ЖҘЙЕСІНДЕ МАРС ОРБИТАСЫН ЖЕРМЕН  

БАЙЛАНЫСТЫРЫП ТҚРҒЫЗУ 

 

ТАЖИБАЕВА Г.Т. 

Баратай ауылыныҗ негізгі орта мектебініҗ физика пҟнініҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Аҕмола облысы, Зеренді ауданы 

 

 Тҙйіндеме. В статье рассматриваются вопросы построения орбиты Марса в системе отсчета с 

привязкой к земле. 

 Summary.  The article deals with the construction of the orbit of Mars in the reference frame with 

reference to the earth. 

 

         Кинематикалыҕ тқрғыдан ҕарағанда бқл есеп салыстырмалы ҕозғалысҕа арналған екінші 

есептіҗ берілгеніне қҕсайды. Гелиоцентрлік санаҕ жҙйесінде (К жҙйесі) Жер радиусы R1=1.496*10
8
 

км шеҗбер бойымен ҕозғалады, ал айналу периоды  T1=365.24 тә улік. Марс эллипс бойымен 

ҕозғалады, ҙлкен жарты осьі aM=2.28*10
8
 км, ал айналу периоды ТМ=689.98 тә улік, орбита 

эксцентриситеті e=0.093. Жердіҗ ҕозғалысы (1.5) ҡрнекте берілген радиус-вектормен сипатталады. 

Марс орбитасы эллипс тҟрізді болғандыҕтан   )(, tyytxx   уаҕыт бойынша тҟуелділігі келесі 

тҙрде беріледі: 

)(cos)( eax M                                                       (1.8) 

 sin1)( 2eay M                                                   (1.9) 

)sin(
2

)( 


 


 e
T

t M                                            (1.10) 

Эллипс бойынша толыҕ айналым   параметрініҗ 0 ден 2  - ге дейінгі ҡзгерісінде болады. 

Марс орбитасын тқрғызу ҙшін гелиоцентрлік санаҕ жҙйесінде Жер мен Марстыҗ кҙйін сипаттайтын 

радиус –вектордыҗ координаталарын есептеу керек. Одан кейін (1.3) ҡрнекке сҟйкес Марс 

орбитасыныҗ санаҕ жҙйесіндегі координаталарын Жермен байланыстырып есептеу керек. Осы 

тізбекті есептеу алгоритмі арҕылы жазайыҕ.  

1. параметрініҗ ҡзгерісініҗ интервалын беру керек. 

          2.  параметрініҗ ҡзгерісін N тізбектелген интервалдарға бҡлу. 

          3.(1.10), (1.8), (1.9) ҡрнектеріне сҟйкес   ҟр бір айнымалы ҙшін есептеу. 

          4.Уаҕыттыҗ ҟр бір мҟні ҙшін (1.5) ҡрнекке сҟйкес Жер ҕозғалысыныҗ координаталарын 

есептеу. 

           5.Уаҕыттыҗ ҟр бір мҟні ҙшін санаҕ жҙйесінде Марс орбитасыныҗ координаталарын Жермен 

байланыстырып есептеу. 

6.Гелиоцентрлік санаҕ жҙйесіндеМарстыҗ Жермен байланысты орбитасын тқрғызу.  

Жоғарыда кҡрсетілген алгоритм Mathcad пакетінде келесі тҙрде орындалады:  

 

1.Жер жҟне Марс орбиталарыныҗ параметрлерін беру: 

R1:=1.496*10
8
, T1:=365.24, 

aM:=2.28*10
8
, TM:=689.98  e:=0.093. 

 

(1.5), (1.8) - (1.10) ҡрнектеріне сҟйкес функияны беру: 

)(cos)( eax M   ,  sin1)( 2eay M  , )sin(
2

)( 


 


 e
T

t M , 











1

2
cos1:)(

T
RtX












1

2
sin1:)(

T
RtY


 

2.  параметрініҗ ҡзгеру интервалын Nинтервалдарға бҡлейік: 
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K:=9 – Марстыҗ Кҙнді айнала ҕозғалуындағы айналу периодыныҗ саны, 

NiKN ....0:,4000:   

i
N

i 






2

:  

1. Жер мен Марс орбиталарын гелиоцентрлік санаҕ жҙйесінде тқрғызу (Сурет 1.5). 

 

 

1.5 Сурет  

Марс ҕозғалысыныҗ негізгі сипаттамаларыныҗ бірі  Жер мен Марстыҗ ара ҕашыҕтығы s(t). Ара 

ҕашыҕтыҕ Жермен байланысты Марстыҗ санаҕ жҙйесіндегі орнын сипаттайтын радиус-вектордыҗ 

модулі арҕылы аныҕталады. Жер мен Марстыҗ ара ҕашыҕтығыныҗ уаҕытҕа тҟуелділігі 1.6 суретте 

кҡрсетілген.  

1.6 суретте кҡрсетілген тҟуелділік анализі Жер мен Марстыҗ ҕашыҕтығы уаҕыттыҗ кҙрделі периодты 

функциясы екендігін кҡрсетеді. 

Бірінші жуыҕтауларда Марс орбитасын шеҗбер ретінде ҕарастыруымызға болады, сондыҕтан да s(t) 

функциясы келесі тҙрде жазылады: 

















 


1

1
2cos121)( 22

TT

TT
RRRRtS

M

M
MM                               (1.11) 

Бқдан s(t) периодты функция екендігі кҡрініп тқр 

1

1

TT

TT
T

M

M
s


                                                      (1.12) 

(1.11) ҡрнекте кҡрсетілген s(t) тҟуелділігі 1.7 суретте кҡрсетілген.  
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1.6 Сурет  

 

1.7 Сурет 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Омаров Т., Кҙн жҟне табиғи ҕқбылыстар, – Алматы : Ҕазаҕстан, 1978ж. 

2.Жаҗабаев З.Ж. Жалпы астрономия.  Ҟл-Фараби атындағы Ҕазаҕ қлттыҕ университеті. – 

Алматы : Ҕазаҕ университеті, 2010ж.  

3. Кирьянов Д.В. Мультимедийный учебник по Mathcad 14  
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ҞОЖ 004.415 

 

«SMART-МЕКТЕП» ЖОБАСЫН ҔҚРАСТЫРУДА БҚЛТТЫ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҔОЛДАНУ 

 

БАЙТУГАНОВА  А.О.,  НУРСЕЙТОВА А.К. 

№51 орта мектебініҗ математика пҟнініҗ мқғалімдері, Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

         Резюме. Это статья  содержит информацию о разработке системы «Smart-школа», которое будет 

полностью реализовано за счет облачных технологий и Интернета вещей. 

 А также предусматривается разработка и внедрение программного обеспечения Smart - network 

(сетевая система), Smart-Light (система освещения), Smart-Heat (система отопления), Smart-Energy 

(электрическая система) в целях повышения уровня безопасности школы. 

         Summary. This article contains information on the development of the "Smart School" system, which 

will be fully implemented through cloud technologies and the Internet of Things. 

It also provides for the development and implementation of software Smart - network (network system), 

Smart-Light (lighting system), Smart-Heat (heating system), Smart-Energy (electrical system) in order to 

improve the safety level of the school. 

 

Ҕазаҕстан    Республикасы     Ҙкіметініҗ  2017 жылы бекітілген «Цифрлыҕ Ҕазаҕстан» 

мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылы  халыҕтыҗ цифрлыҕ сауаттылыҕ деҗгейін – 83%-ға 

арттыру кҡзделген.   

Цифрлыҕ технологиялардыҗ мқндай  ҕарҕынды дамуы ҟсіресе орта мектеп білім алушыларыныҗ  

білімі мен білік дағдыларына жаҗа талаптар енгізуіне ҟкеледі. 

Жқмыстыҗ ҡзектілігіне келетін болсаҕ, білім беру процесінде smart-ортаныҗ ҕалыптасуы, 

сапалы smart-білім беру ҙшін, Smart-мектеп жҙйесін ҕқрастыру ҕажет екендігі ҕарастырылады. 

Smart-мектеп жҙйесін ҕқрастырудыҗ негізгі принциптерін қсынамыз. 

Жқмыстыҗ маҕсаты- бқлтты технологияларды ҕолдана отырып, мемлекеттік жҟне жеке  

тқтынушыларға  арналған  Smart-мектеп жҙйесін ҟзірлеу. Бқл жҙйе оҕушылардыҗ ҕауіпсіздігін 

жаҕсартуға, балалар ҕылмысыныҗ пайызын азайтуға, тҟртіп орнатуға, мектептегі жҙйелерді  

автоматтандыруға бағытталған.  

Ол ҙшін келесі міндеттерді орындау ҕажет: 

1. Smart-мектеп жҙйесін ҕқрудыҗ негізгі принциптерін аныҕтау; 

2. Еҗ ҕолайлы бқлтты технологияларды ҕолдану; 

3. Жҙйеніҗ ҕқрылымын дамыту; 

4. Жҙйеге арналған модельдер пакетін ҟзірлеу; 

5. Smart-мектеп жҙйесініҗ жқмыс істеу механизмдерін зерттеу; 

6. Жҙйеніҗ ҡзіндік ҕқны мен экономикалыҕ тиімділігін аныҕтау. 

          Smart-мектеп жҙйесін  автоматтандыруда бқлтты технологиялардыҗ  тҙрлерініҗ 

ерекшеліктерін ескеріп, интеграциялау жҟне инновациялау ҟдістерін пайдаландыҕ. 

          Жқмыстыҗ ғылыми жаҗалығы - Smart-мектеп жҙйесін автоматтандыруда бқлтты 

технологияларды ҕолдану жҟне бағдарламалыҕ ҕамтамасыз ету арҕылы аҕылды ҕқрылғыларды 

енгізу. Атап айтатын болсаҕ: Smart- network (Желі жҙйесі),  Smart-Light (Жарыҕтандыру жҙйесі),  

Smart-Heat (Жылу жҙйесі),  Smart-Energy (Электр жҙйесі)  бағдарламалыҕ жасаҕтамаларын ҟзірлеу 

жҟне енгізу. 

Жқмысты іске асырудан кҙтілетін нҟтиже: 

 - бҡгде адамдардыҗ мектептерге енуін алдын алу; 

 - штаттан тыс жағдайлардыҗ алдын алуы; 

 - энергия ресурстарыныҗ шығынын азайту арҕылы ҕоршаған ортаға теріс ҟсер азаяды жҟне 

оған келтірілетін зиянныҗ азаюы; 

- жылу беру ресурстарын ҕашыҕтан басҕару мҙмкіндігі, денсаулыҕҕа зиян келтірмеуі; 

- мектеп асханаларында оҕушыларға ҕызмет кҡрсетудіҗ ыҗғайлылығы жҟне ҕызмет кҡрсету 

сапасын баҕылау; 

 - кітапхана ҕорын автоматтандыру; 

 - бейнебаҕылау материалдарына  ҕол жеткізу, инциденттерді тексеру рҟсімін жеҗілдету; 

 - оҕушылардыҗ сабаҕҕа ҕатысуы туралы ата-аналарды аҕпараттандыру; 
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- сандыҕ білім беру ресурстарыныҗ арҕасында білім алушыларға қсынылатын оҕу материалына 

ҕызығушылығын арттыру. 

Жалпы білім беруде, яғни білім беру ошаҕтарында  заманауи бқлтты  технологияларды 

ҕолдану, оҕыту мен тҟрбиелеуде жаҗа мҙмкіндіктер ашады. 

Соҗғы дерек бойынша, «Ҕазірдіҗ ҡзінде интернетке 35 миллиард ҕқрылғы ҕосылған жҟне 

деректермен алмасуды жҙзеге асырады, бқл цифр ҟлемдегі тқрғындардыҗ жалпы санынан бес есе 

артыҕ» [Syipyrlyk Qazaqstan, 2017: 6].  

Осы орайда "Smart - мектеп" термині ҟртҙрлі жобаларды таныстыру кезінде жиі ҕолданылады.  

"Аҕылды" немесе Smart - ортаны жобалауды біз маҕсат ретінде емес, бқҕаралыҕ мектептіҗ 

негізгі міндетін шешудіҗ ҕқралы, тетігі ретінде ҕарастырамыз – білім беру процесіне 

ҕатысушылардыҗ ҟртҙрлі топтарыныҗ білім беру ҕызметтерініҗ кеҗ спектріне теҗ ҕол жетімділігі 

ҙшін жағдай жасау, басҕару механизмін жетілдіру жҟне нҟтижесінде білім сапасын жаҕсарту [2, 

137б.] 

Smart-мектеп - бқл аҕылды, жоғары технологиялыҕ ҕқрылғылар. Барлыҕ ҕқрылғылар бір 

желіге ҕосылған, бқл аҕауларды оҗай жҟне ҙздіксіз аныҕтауға жҟне жоюға мҙмкіндік береді. 

Smart-мектептіҗ негізгі идеясы - жеке жҙйелерді ҡмірді жеҗілдету ҙшін оларды басҕаратын 

ҕқрылғылар жиынтығына біріктіру. 

Smart-мектеп - бқл мектепте кенеттен болатын жағдайларды тануға жҟне оларға жауап беруге 

жҟне оларды сҟйкесінше ҡзгертуге мҙмкіндік беретін жҙйе: жҙйелердіҗ бірі бқрын жасалған 

алгоритмдерге сҟйкес басҕалардыҗ ҟрекетін басҕара алады. Мектеп барлыҕ басҕару жҙйелері бір - 

бірімен минималды шығынмен оҗай байланысатын етіп салынған, ал техникалыҕ ҕызмет кҡрсету 

оҗай жҟне ҕолжетімді. Жоспар жҙйеніҗ конфигурациясын толыҕтыруға жҟне ҡзгертуге мҙмкіндік 

береді. 

Уаҕыт ҡте келе мектепте жасанды интеллект болады. Осыдан кейін оны интеллектуалды деп 

атауға болады. Жҙйелер ҕоршау жҙйесін ҕоса алғанда, бҙкіл мектептіҗ жқмысын жҟне кҙйін саҕтап, 

ҡзгерте алады жҟне ҕажет болған жағдайда ҡз бетінше шешім ҕабылдай алады.[3,78б.] 

Ҕазіргі уаҕытта технология мектепті автоматтандыруды модульдік тҙрде жасауға мҙмкіндік 

береді. Smart-мектеп сізге тек ҕажет функцияларды таҗдауға мҙмкіндік береді. Smart-мектеп - бқл 

интернет заттар (IoT) дамытудыҗ басым бағыттарыныҗ бірі, онда кҡптеген компаниялар жқмыс 

істейді, олар тқтынушылыҕ жабдыҕты басҕару мен ҕқрылғылар арасында деректер алмасуды  

белсенді тҙрде енгізе бастады [4,16б.] 

Бқлтты есептеу идеясы 1960 жылы пайда болды, Джон Маккарти болашаҕта компьютерлік 

есептеулерді «танымал утилиталар» кҡмегімен жҙргізуді қсынды.  

Бқлтты ҕызметтерді қсынудыҗ кез келген тҙрін таҗдағанда, бқлт тҙріне ҕатысты шешім 

ҕабылдау ҕажет. Корпоративтік деректердіҗ ҕауіпсіздігі бқлт тҙріне байланысты болуы мҙмкін. 

Жалпы бқлт - инфраҕқрылымды пайдаланушылардыҗ ҙлкен топтары ҙшін провайдер ҕқратын 

жҟне басҕаратын ортаҕ бқлт. 

Гибридті бқлт – бқл алдыҗғы екі модельдіҗ комбинациясы. Деректер мен ҕосымшаларды жеке 

жҟне ашыҕ бқлттар арасында импорттауға мҙмкіндік береді. 

Ҕазіргі уаҕытта бқлт ҕызметініҗ ҙш негізгі моделі бар: 

1. Ҕызмет ретінде инфраҕқрылым (IaaS). 

2. Платформа ҕызмет ретінде (Platform as, and Service немесе PaaS). 

3. Бағдарламалыҕ ҕамтамасыз ету ҕызмет ретінде (Sоft warе аs а Sеrvicе немесе SaаS).  

[5, 43б.] 

Ҕазіргі уаҕытта орнатылып жатҕан Smart-мектеп жҙйелерініҗ кҡпшілігінде ҕашыҕтан 

Интернетке ҕосылу жоҕ. Сонымен ҕатар, ҙнемі желіде болатын мобильді ҕқрылғылар, ҟдеттегідей, 

барлығына дерлік ҕол жетімді.  

1999 жылы MIT жанындағы автоматты сҟйкестендіру орталығыныҗ негізін ҕалаушы Кевин 

Эштон «Заттар интернеті» терминін ҕолданды. Факт бойынша жаҗа буын заттары «аҕылды» ғана 

емес, сонымен ҕатар ҕашыҕтыҕта жқмыс жасайтын- Интернет заттары болады. 

Цифрлыҕ  Smart-мектеп жҙйесін жабдыҕтау ҙшін интеграторлар мектептіҗ ҕқрылымдыҕ 

компоненттерін біріктіретін арнайы бағдарламалыҕ жасаҕтаманы тиімді пайдалана алады. Бқл 

ҕиындыҕтарды шешу ҙшін Microsoft Azure IoT Suite сияҕты технологияларды ҕолдануға болады. Бқл 

ҡндірістік автоматтандыру жҙйелерінде тҡмен деҗгейлі мамандандырылған жетектер мен сенсорлар 

бар. Бқл жҙйелер мектептегі процестерді визуализациялау, деректер тарихын мқрағаттау жҟне соҗғы 

нҙкте параметрлерін аныҕтайтын алгоритмдерді орындау ҙшін контроллермен байланысып, 

стандартты ҡндірістік хаттамаларды ҕолданады, содан кейін аҕпаратты бқлтҕа жібереді [6, 73б.] 
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Smart-мектептерді бірнеше SCADA / HMI жҙйелері басҕара алады, біраҕ олар бір - бірімен 

байланысты емес. Мысалы, жҙйелер: Е-кітапхана, жылу жҙйесі, дабыл, турникетті басҕару жҟне 

басҕада жҙйелер автономды болуы мҙмкін. Сонымен ҕатар, мектептегі мқндай шешімдер бқлтты 

ҕызметтерге ҕол жеткізу ҙшін ҕарапайым интернет - арналарды ҕолдана алады жҟне оларды 

ҕарапайым ҡндірістік автоматтандыру желісінен Smart-мектеп жҙйесіне айналдырады. Сонымен 

ҕатар, Интернетке ҕосылудыҗ ҕосымша арнасы бар кҡптеген сенсорлар мен саҕтау ҕқрылғылары  

бқлттыҗ ҕқрамына кіреді. Олар Smart-network деген атауға ие. Шын мҟнінде, Smart-желілер, 

ҕқрылғылар мен жҙйелер бқлтпен ҡзара ҟрекеттесе алады жҟне олардыҗ арасында байланыс 

орнатады. 

Біраҕ  білім алушыныҗ  Интернетке кіру мҙмкіндігі болмаса, кім жауап береді? Шын мҟнінде, 

Smart-мектеп  автоматтандыру жҙйелері  істен шыҕҕан немесе басҕа да бқзылған жағдайда апаттыҕ 

есеп ҟрҕашан саҕталуы тиіс. Мысалы, «сыртҕы ҟлемге» ҕосылмаған диск алдын ала жоспарланған 

жҟне алдын ала бағдарланған режимге ауысуы керек, тіпті тіршілікті ҕамтамасыз ету жҙйелерінде 

электр ҕуаты ҙзілген жағдайда да мқндай аҕаулыҕҕа жауап ретінде ҟрекет ету ҕажет. Міне,  осындай 

апатты жағдайларда Smart - Energy автоматты тҙрде іске ҕосылып, ҡз функциясын атҕарады. 

Сонымен ҕатар, Microsoft Azure мысалын ҕолдана отырып, бқлтты шешім Arrliciation 

бағдарламалау интерфейсіне негізделген ҡзара ҟрекеттесетін компоненттердіҗ тқтас жиынтығын 

алуға болады. Осылайша, сенсорлар мен Smart-мектеп  жҙйелерінен аҕпаратты Microsoft Azure IoT 

орталығына жіберуге болады [7, 28б.]  

«Smart-мектеп»  жобасы  келесі бҡлімдер мен бҡлімшелерді ҕамтиды: 

1. Жарыҕтандыру жҙйесін жаҗғырту: 

2. Жылу жҙйесін жаҗғырту: 

3. Электрмен  жабдыҕтау  жҙйесін  жаҗғырту: 

4. Энергияны басҕару жҙйесін ҕқру. 

«Smart-мектеп»  жобасындағы жаҗа жҙйелерді  енгізу AVR микроконтроллерлері ҙшін Code 

Vision AVR интеграцияланған бағдарламалыҕ ҕамтамасыз ету ортасында жҙзеге асырылатын болады. 

Code Vision AVR интеграцияланған ортасы C ++ тілініҗ кросс-компиляторы болып табылады. [8, 

104б.] 

Ҕазіргі  таҗда  ҟлем ғалымдары білім берудіҗ жаҗа парадигмаларын жан-жаҕты ҕарастырып, 

оныҗ оҗтайлы шешімін табуға қмтылуда. Сол себепті жқмыстыҗ таҕырыбын «Smart-мектеп» 

жобасын ҕқрастыруда бқлтты технологияларды ҕолдану деп таҗдадым.   

Жқмыста  бқлтты  ҕызметтердіҗ  негізгі модельдері мен тҙрлері ҕарастырылады. Smart-мектеп  

жҙйесін іске асыру ҙшін SaaS моделі ҕолданылады.  Аҕылды жҙйелерді басҕаруға арналған  

микроконтроллерлер  Code Vision AVR интеграцияланған бағдарламалыҕ ҕамтамасыз ету ортасында 

C ++ тілініҗ кітапханаларыныҗ кҡмегімен жҙзеге асырылатыны ҕарастырылады. 

Мқндай  жҙйе ҡзініҗ  функционалдылығын  одан ҟрі  кеҗейте алады, осылайша бқл жҙйені 

наҕты жағдайда ҕолданудыҗ ҡзектілігін кеҗейтеді.   

Ҕазаҕстан    Республикасы     Ҙкіметініҗ   2017 жылы бекітілген «Цифрлыҕ 

Ҕазаҕстан» мемлекеттік  бағдарламасыныҗ  4-бағытында  «Адами капиталды дамыту»  ҙшін 

креативті ҕоғам ҕқру керектігі жазылған. 4-бағыттыҗ екі міндеті кҡрсетілген: 

1-міндет. Бастауыш жҟне орта білім беруде цифрлыҕ сауаттылыҕты арттыру;  

2-міндет. Тқрғындардыҗ цифрлыҕ сауаттылығын арттыру (даярлау, ҕайта даярлау). 

Smart-мектеп жҙйесін ҕқрастырып, ҕолданысҕа енгізу еліміздегі цифрлыҕ сауаттылыҕты едҟуір 

арттыратыны аныҕ. 
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ФИЗИКАЛЫҔ ҔҚБЫЛЫСТАРДЫ БЕЙНЕЛЕУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҖ 

 ҔҚРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ 

 

КАЛИЕВА А.К., БИЖУМАНОВА М.Т. 

Талапкер ауылыныҗ жалпы орта білім беретін мектебініҗ физика пҟнініҗ мқғалімдері,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Аҕмола облысы, Целиноград ауданы  

 

Резюме. В статье рассматривается структура и описание программы изображения физических 

явлений 

Summary. The article discusses the structure and description of the program of the image of physical 

phenomena 

 

         Физикалыҕ ҕқбылыстардыҗ болмысы отыз анимацияланған демонстарциялар кҡмегімен 

ашылып кҡрсетілген. Білімніҗ мқндай кҡрнекі кҡрсетілімі оҕушыныҗ физикалыҕ ҕқбылыстарды 

тереҗ тҙсінуіне кҡмегін тигізеді. «Механика» бҡлімінде он анимация, «Оптика» бҡлімінде бес 

анимация, «Термодинамика» бҡлімінде тҡрт анимация, «Толҕындар» бҡлімінде алты анимация, 

«Электр жҟне электромагниттік ҕқбылыстар» бҡлімінде бес анимация.  

         «Механика» бҡлімінде бірҕалыпты жҟне бірҕалыпсыз ҕозғалыстар, денелердіҗ жердіҗ 

гравитациялыҕ ҡрісіндегі еркін ҕозғалысы, денелердіҗ жерге ҕқлауы (Галилейдіҗ тҟжірибесі), 

дененіҗ ҡз кҡлеміне теҗ суды ығыстыруы (Архимед заҗы), жер серіктерініҗ ҕозғалысы, деформация, 

импульстыҗ саҕталуы ҕқбылыстарына анимациялар келтірілген. 

«Оптика» бҡлімінде жарыҕтыҗ сынуы жҟне шағылысуы, линза дисторсиясы, тҙс спектрі, шыны 

призмадағы жарыҕтыҗ дисперсия ҕқбылыстарына анимациялар келтірілген. 

          «Термодинамика» бҡлімінде адиабаталыҕ газдыҗ сығылуы жҟне қлғаюы, броундыҕ ҕозғалыс, 

молекуланыҗ газдағы еркін жҙру қзындығы, найзағай ҕқбылыстарына анимациялар келтірілген. 

          «Толҕындар» бҡлімінде акустикалыҕ толҕындардыҗ генерациясы, соҕҕы толҕындар, соҕҕы 

толҕындардыҗ шағылуы, су бетінде толҕындардыҗ таралуы ҕқбылыстарына анимациялар 

келтірілген.  

          «Электр жҟне электромагниттік ҕқбылыстар» бҡлімінде сызыҕты поляризацияланған 

электромагниттік толҕынныҗ таралуы, тоғысҕан электр жҟне магниттік ҡрістерде зарядталған 

бҡлшектіҗ ҕозғалысы, ферромагнетиктердегі магниттік ҕқбылыстарына анимациялар келтірілген. 

Бағдарламаны жҙктеу Start.exe файлын тышҕанныҗ сол жаҕ батырмасын екі рет шерту арҕылы 

орындалады. Бағдарлама жҙктелгеннен кейін бет басы анимациясы ойнайды (сурет 2.11). 

 

 
 

Сурет 2.11. Бет басы анимациясы 

https://www.litres.ru/aleksandr-senko/
https://www.litres.ru/piter/
https://www.litres.ru/marko-shvarc-17431319/
https://www.litres.ru/bhv-peterburg/
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Бет басы анимациясы ойнап біткеннен кейін бағдарламаныҗ  басты беті ашылады (Сурет 2.12).  

Басты бетте:  

 Авторлар қжымы; 

 Механика; 

 Оптика; 

 Термодинамика; 

 Толҕындар; 

 Электр жҟне электромагниттік ҕқбылыстар атты бҡлімдердіҗ батырмалары 

орналастырылған. 

 

 

Сурет 2.12. Бағдарламаныҗ басты беті 

 

Негізгі беттіҗ «Авторлар қжымы» батырмасын басҕан кезде дипломдыҕ жқмыстыҗ  жетекшісі 

жҟне орындаған адам туралы ҕысҕаша мҟліметтер жазылған терезе ашылады (Сурет 2.13). 

Басты беттіҗ «Авторлар қжымы» бҡлімінен басҕа бҡлімдерде сҟйкесінше анимациялар тізімі 

шығады. Ҟр анимацияныҗ жанында «Play» батырмасы орналасҕан жҟне анимацияныҗ оҗ жағында 

сол анимацияға ҕатысты ҕысҕаша тҙсініктемесі жазылған. Мысалы: «Оптика» бҡлімінде 2.14 суретте 

кҡрсетілген анимациялар терезесі ашылады. 

  

 
 

Сурет 2.14. Бағдарламаныҗ «Оптика» бҡлімі 
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Егерде «Play» батырмасын шертсек анимация терезесі ашылады (Сурет 2.15).  

 

 
 

Сурет 2.15. Анимация терезесі 

 

Ҟр анимацияныҗ оҗ жағында тҙсініктемесі бар. Сол тҙсініктемесініҗ ҙстінен шертетін болсаҕ, 

онда анимация жайында ҕысҕаша аҕпарат терезесі ашылады (Сурет 2.16).  

 

 
 

Сурет 2.16. Анимация жайында жазылған аҕпарат терезесі  

 

Барлыҕ терезелердіҗ жоғарғы жағында «Артҕа», «Келесі», «Бас бетке ҡту» жҟне 

«Бағдарламадан шығу» батырмалары орналастырылған. Ҟр батырма сҟйкесінше ҕызмет атҕарады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:  

 1.Бурлаков М .В. Самоучитель Macromedia Flash MX / М. В. Бурлаков. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2006.  

      2.Дронов В. Macromedia Flash MX. Экспресс курс / В. Дронов. –СПб: БХВ-Петербург, 2006. 
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      3.Китинг Д. Flash MX. Искусство создания web-сайтов / Д. Китинг. – СПб: ДиаСофтЮП, 2006. 

       4.Кишик À. Н. Flash MX. Эффективный самоучитель / А. Н. Кишик, П. Г. Галушкин. –СПб: 

ДиаСофт ЮП, 2007. 
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  ПАРАМЕТРЛЕРДІ СЕНІМДІЛІК ИНТЕРВАЛДАР АРҔЫЛЫ БАҒАЛАУ 

 

КАШКИНБАЕВ А.Н. 

Олимпиадалыҕ резервтіҗ облыстыҕ мамандандырылған мектеп-интернат колледжініҗ физика-

математика  пҟнініҗ мқғалімі, Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.   

КАШКИНБАЕВА М.Н. 

№36 орта мектебініҗ математика пҟнініҗ мқғалімі, Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.   

 

 

           Резюме. В статье рассмотрены формы оценки параметров через доверительные интервалы. 

Summary. The article considers the forms of parameter estimation at confidence intervals. 

 

Белгісіз параметр   - җ бір ғана 
*  санымен бағалауды тҡмендегідей бір ҙлкен кемістігі бар 

[1, 12б.]: 

Бірнеше параметрлері бойынша ҕисынды, ығыспаған, тиімді баға талаптарына жауап бере 

отырып, бқл бағалау бас жиынныҗ параметрлеріне жуыҕтау дҟлдігі мен сенімділігі туралы мҟлімет 

бермейді. Бқл кемістік баҕылау саны аз болсада кҡбірек байҕалады.  

Сондыҕтан мқндай кемістік болмау ҙшін бағалаудыҗ сенімділік интервалы қғымын 

ҕарастырамыз. 

Сенімділік интервалдар тҟсілін бірінші рет америка ғалымы Ю.Нейман ҕарастырған [2, 20б.]. 

Бас жиында аныҕталатын Х кездейсоҕ шама берілген болсын. 

Аныҕтама 1.  -параметрлердіҗ 
*  бағасы бойынша сенімділік немесе сенімділік 

ыҕтималдығы деп )(     *
 теҗсіздігініҗ орындалу ыҕтималдылығы  -ны айтамыз, 

яғни 

    *P     

Сенімділік ыҕтималдылыҕ алдын-ала берілуі керек. Ол бірге жуыҕ сан. 

Практикада:    

 : ;995,0  ;99,0  .999,0  

   *
 

   **
 

Аныҕтама 2. Тҡмендегі шартты ҕанағаттандыратын 

   8**  P                                                         

   ** ;J    интервалы сенімділік интервалы деп аталады. 

Сенімділік интервалыныҗ қзындығы ҕанша кіші болса   параметрдіҗ бағалау дҟлдігі соншалыҕты 

кҡбірек болады немесе жоғары болады. 

Бас жиынныҗ орташа квадраттыҕ ауытҕуы   белгілі болғанда сенімділік интервалын табамыз.  - 

берілген X - кездейсоҕ  шама нормалы заҗмен берілген. 

axM )(     

)(xD  
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nxxx ,...,, 21  - X кездейсоҕ шаманыҗ мҟндері (сынау жҙзгізу). 

Кездейсоҕ шама X -җ nxx ,...,1  мҟндерін бірдей ҙлестірген тҟуелсіз кездейсоҕ шамалар деп 

есептеуге болады, яғни nXX ,...,1  тҟуелсіз кездейсоҕ шама деп есептеуге болады (Нормалы 

заҗымен берілген): 
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2)( ixD  
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  - сенімділік ыҕтималдылыҕ. 
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x

n

t
xJa


,        

Таҗдама берілген болса [2,34] 

1. n,,   болса, онда x  табамыз. 

2.  
2

x
tФ    таблицадан  t –ны аныҕтаймыз. 

3. (7) – формуладан сенімділік интервалын табамыз. 

X  кездейсоҕ шама аныҕталған.  

Бас жиын Нормалы заҗмен берілген болса жҟне X  кездейсоҕ шаманыҗ математикалыҕ  кҙтімі 

аныҕталмаған болған. Біраҕ сендімділік ыҕтималдығы   жҟне арифиметикалыҕ ортасы x  
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тҙзетілген тҟжрибелік дисперсия. 

2

S  белгілі болатын. Онда математикалыҕ кҙтімі )(xM  

сенімділік интервалын табу ҙшін Стыюдент заҗымен берілген кездейсоҕ шамадан пайдаланамыз. Ол 

 n
S

ax
T 


     

формуламен аныҕталады. 

Бқл функцияныҗ тығыздығы (Стыюдент) 
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r  - гамма функция  Nn  

Жоғарыдағы формула бойынша   )(1 tfk    еркіндік дҟрежесі деп аталады. 

     tTP  

 t  сенімділік ыҕтималдығына байланысты    сан [2,34] 
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,     – берілмеген кездегі математикалыҕ 

кҙтім ҙшін сенімділік интервалы [2,17]. 

 
2

2

1
S

n

n
SS


  

30n  болған болса t  Лаплас функциясыныҗ t  мҟнімен теҗ болады. 

Мысалы 1:   16n  2,20x   8,0S  95,08   ?aJ  
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   15,295,0;15  tt   )8,(vtt   

 43,0
4

8,015,2








n

St
  

 ).63,20;77,19(aJ  

Нормалы заҗмен берілген кездейсоҕ шаманыҗ орташа квадраттыҕ ауытҕуы  ҙшін сенімділік 

интервалы. 

Sn ,8,    ?J  
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q -ді табу ҙшін )(2 XUX  заҗы мен беріген кездейсоҕ шамадан пайдаланамыз. 

2x  - тығыздыҕ функциясы мен белгілейміз. 
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 )1)(1( qn   

Осыдан R мен   арасындағы байланыс. 

q -ді табу ҙшін 
2X  кездейсоҕ шаманыҗ таблица арҕылы табамыз. 

(4)-ші шартты ҕанағаттандыратын   интервалдыҕ ыҕтималдылығы жҟне таблицада ),( nq  -җ 

мҟнін табамыз. 

Сондыҕтан 1q  бJ  сенімділік нтервалын аныҕтаймыз. Егерде  1q  болған болса бJ  

тҡмендегі  формуладан табамыз. 

  )1(,0 qSJб                                                                          

Ҡлшеу дҟлдігін бағалау 
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 Бағалар теоремасында ҡлшеу дҟлдігін (ҡлшеу аспаптар дҟлдігін) орташа квадраттыҕ ауытҕуы 

  жҟрдемімен аныҕталады. Ал ҡлшеу нҟтижелері тҟуелсіз жҟне олардыҗ математикалыҕ кҙтімі 

дисперсиясы бірдей болатын   ҙшін табылатын сенімділік интервалы ҡлшеу дҟлдігі деп аталады.  

 Ҡлшеуші шаманыҗ мҟнін бағалау. 

 Дҟл мҟні белгісіз ҕандай да бір шама n  сынауда ҡлшенген болған. Сынау нҟтижелерін 

nxxx  ...21  кездейсоҕ шама дисперсиясын ҕарастырайыҕ. Осы кездейсоҕ шама бір-

бірімен тҟуелсіз математикалыҕ кҙтімдері, дисперсиялары теҗ жҟне нормалы заҗмен берілген деп 

есептеуге болады. Ҡлшеуші шаманыҗ дҟл мҟнін бағалау ҙшін )(xM - җ сенімділік интервалын 

пайдаланамыз [3, 45б.].  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Фернандес Герреро, Г. Зерттеу ҟдістемесі. Лондон университеті. S3.amazonaws.com сайтында 

ҕол жетімді 

2.Кумар Р. 1999. Зерттеу ҟдістемесі. Жаҗадан бастаушыларға арналған ҕадамдыҕ нқсҕаулыҕ. 

Лондон: SAGE Publications Ltd. ҕол жетімді: sociology.kpi.ua 

3.Иесі Л.С. Эмпирикалыҕ зерттеу жҟне жазу: Саясаттану бойынша студенттіҗ практикалыҕ 

нқсҕауы. Сингапур: CQ Press, 2015 
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ФИЗИКА ПӘНІН ОҔЫТУДА ОҔУШЫНЫҖ ФУНКЦИОНАЛДЫҔ 

САУАТТЫЛЫҒЫН СЫН ТҚРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ІС-ӘРЕКЕТІН ҚЙЫМДАСТЫРУ 

АРҔЫЛЫ ҔАЛЫПТАСТЫРУ 

 

ЖУСУПБЕКОВА С.И. 

С.Саттаров атындағы мектеп-лицейініҗ  КММ физика пҟнініҗ  мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Ҕарағанды ҕ. 

 

Резюме. В данной статье рассматривается формирование навыков фукциональной грамотности, 

развитие критического мышления с помощью тесктов Ы.Алтынсарина «Жаз», «Ҡзен». Урок 

посвящен 180-летию Ы. Алтынсарина. С учащимися 8 классов  проведена урок исследовательского 

характера,  посредством критического мышления  проведена взаймосвязь физики с казахской 

литературы. Сделан вывод о том, что функциональная грамотность на уроке физики развивает: 

творческие способности, словарный запас, критическое мышление, социолизацию, групповую 

работу, патриотическое воспитание. 

Summary. This article discusses the formation of functional literacy skills and the development of 

critical thinking with the help of texts. Altynsarina "Zhaz", "Ozen". The lesson is dedicated to the 180th 

anniversary of Y.Altynsarina. A lesson of a research nature was conducted with 8th grade students, the 

interrelation of physics with Kazakh literature was carried out through critical thinking. It is concluded that 

functional literacy in a physics lesson develops: creativity, vocabulary, critical thinking, socialization, group 

work, patriotic education. 

 

Ҕазаҕстан Республикасыныҗ Білім туралы Заҗында: «Білім беру жҙйесініҗ басты міндеті – 

қлттыҕ жҟне жалпы адамзаттыҕ ҕқндылыҕтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды ҕалыптастыруға жҟне кҟсіби шыҗдауға бағытталған білім алу ҙшін ҕажетті жағдайлар жасау, 

оҕытудыҗ жаҗа технологиясы мен инновациялыҕ ҟдіс-тҟсілдерді енгізу, білім беруді 

аҕпараттандыру, халыҕаралыҕ ғаламдыҕ коммуникациялыҕ желілерге шығу» – деп білім беру 

жҙйесін одан ҟрі дамыту міндеттерін кҡздейді [1] 

Бҙгінгі таҗда білім саласы ҙлкен жаҗалыҕтарға, ізденістерге, ҡзгерістерге бас бқруда.  Физика 

пҟнін оҕытуда оҕушылардыҗ функционалдыҕ ойлау ҕабілеттері мен шығармашылыҕ жқмыстарын  

дамытуға бағытталған педагогикалыҕ жаҗа технологияларды сабаҕ ҙрдісіне енгізу  қстаз алдына 

ҕойған ҙлкен мҟселелердіҗ бірі. 
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Функционалды сауатты оҕушыныҗ моделін ҡзіндік пікірі,ой талғамы бар, кҡзҕарасы 

ҕалыптасҕан, білімі шыҗдалған, шығармашыл, дарынды, ізденімпаз,креативті алған білімін ҕоғамда 

ҕолдана алатын жеке тқлға деп тҙсінуге болады. 

Осы орайда  физика пҟнін меҗгерту барысында теория мен практиканыҗ байланыста болуын 

ҕамтамасыз ету ҙшін берілетін білімніҗ мазмқны мен кҡлемін аныҕтағанда теориялыҕ ҕағидалардыҗ, 

заҗдылыҕтар мен  ережелердіҗ аҕпараттыҕ материалдардаҗ бала ҡмірінде кездесетін тҙрлі 

проблемалыҕ мҟселелерді шешуге,  білуге жҟне ол білімді  ҕолдана алатындай практикалаҕ 

маҗыздылығын ескеру ҡте маҗызды. 

Жаҗа технологияныҗ басты маҕсаты- ҡздігінен дамытуға қмтылатын жеке тқлғаны 

ҕалыптастыру. Заман талабына сай оҕыту технологиясыныҗ тиімдісін пайдалану -оҕу ҙрдісінде 

жетістікке жетудіҗ бірден бір кепілі. 

Бҙкіл ҟлемніҗ тҙкпір-тҙкпірінен жиылған білім берушілердіҗ бірлескен еҗбектерініҗ озыҕ 

тҟжірибелеріне сҙйене отырып, сан тҙрлі оҕыту технологиялары жарыҕҕа шығарылды. Осы жаҗа 

педагогикалыҕ технологиялардыҗ ішінде сын тқрғысынан ойлауды дамыту технологиясыныҗ орны 

ерекше. Олардыҗ пікірінше оҕу міндетті тҙрде оҕушыныҗ ҕызығушылығын тудыратын белсенді 

болуы керек. Оҕушыныҗ ойына тҙрткі туғыза отырып оны білуге одан ҟрі ҕқлшынысын туғызу болса 

ғана оҕуға деген белсенділік артады. Сын тқрғысынан ойлау стратегияларын пайдалану оҕытудыҗ 

ҟртҙрлі формаларын ҕолдана отырып, оҕушылардыҗ бір-бірін тыҗдай білуге, ҡз ойларын аныҕ 

жеткізуге, ҡз бетімен жқмыс істеу дағдыларын жетілдіруді, ізденіске баулып, естіп, кҡріп, білгенін 

тҙйіндеп, пайдалана білуге ҙйретуді кҡздейді. Сын тқрғысын  оҕу – тҟрбие ҙрдісінде басҕару мен 

қйымдастырудыҗ тиімділігі оҕушылардыҗ ҡз алдына белсенді дамуына негізделеді. Яғни 

оҕушылардыҗ ауызша жҟне жазбаша тілін, ойлау, есте саҕтау, ҟрбір аҕпаратҕа, сонымен бірге ҡзініҗ 

жҟне басҕаныҗ шығармашылығына сыни ҕарауына, шығармашылыҕ ҕабілетін дамытуға бағытталған. 

Сыни ойлауды дамыту технологиясыныҗ дҟстҙрлі оҕытудан басты айырмашылығы – білімніҗ дайын 

кҙйінде берілмеуі. 

Осыған орай сын тқрғысынан ойлау технологиясын егжей-тегжейлі ҕарастыра отырып, жеке 

тқлғаныҗ функционалдыҕ сауаттылығын сын тқрғысынан ойлау іс-ҟрекеті арҕылы ҕалыптастыруды 

маҕсат еттім.  

Физика сабағын меҗгертуде сын тқрғысынан ойлау технологиясын ҕолдану ҡте тиімді. Сын 

тқрғысынан ойлау технологиясын ҕолдану барысында аҕпаратпен жқмыс істеу, логикалыҕ ойлау, 

мҟселелерді шешу, ҡз пікірін дҟлелдеу, ҡзіндік жқмыс, ынтымаҕтастыҕпен жҟне топта жқмыс істеу 

дағдылары ҕалыптасады. Мқғалім мен оҕушы рҡлдерді ауыстырады, негізгі рҡл оҕушыға тиесілі, ал 

мқғалім-кеҗесші, кҡмекші. 

Биыл елімізде ҕазаҕтыҗ аса кҡрнекті ағартушысы, аҕын, жазушы, этнограф, фольклоршы жҟне 

ҕоғам ҕайраткері- Ыбырай Алтынсаринныҗ 180 жылдыҕ мерей тойы ҕарсаҗында қлы ғқламаныҗ 

еҗбектерін жаҗартып, ҕайтадан жаҗғырту  жҟне функционалдыҕ сауаттылыҕтарын сын тқрғысынан 

ойлау іс-ҟрекетін қйымдастыру маҕсатында 8- сынып оҕушыларына арнап ҕқрастырылған «Жылу 

ҡткізгіштік .Конвекция. Сҟуле шығару» таҕырыбындағы сабаҕ ҕқрылымымен таныстырайын.  

Сабаҕтыҗ ҕқрылымдыҕ жоспарында ҕызығушылыҕты ояту стратегиялары (ой ҕозғау, топҕа бҡлу, 

топтастыру), мағынаны ашу стратегиялары( Джигсо, «Суретті сҡйлет» ), толғаныс стратегиялары 

(постер ҕқру, ҕорғау,  Венн диаграммасы) рефлексия «Бес саусаҕ» ҕолданылды.  Бірінші топ Ыбырай 

Алтынсаринніҗ  Отанын, жерін , елін сҙюге тҟрбиелейтін, табиғаттыҗ сқлулығын сипаттаған «Жаз» 

ҡлеҗініҗ физикалыҕ мағынасын суреттей отыра сипаттаса, екінші топ тіршілікті кҡктем кҙнініҗ 

мейірімді шағымен байланыстырған «Ҡзен» ҡлеҗініҗ физикалыҕ мағынасын толыҕ сипаттады. 

Сонымен ҕатар, адам ҡміріне жарап жатҕан ҡзенніҗ пайдасын білуге, оны ҕорғауға, ҕоршаған ортаға 

ҕқрметпен ҕарауға баулу, табиғатты сҙюге, елін ҕқрметтеуге бағытталған Ҕазаҕстандағы ҡзендер 

санын айҕындау, картадағы орнын айҕындау, ҡзіміздіҗ жергілікті жеріміздегі ҡзендерді аныҕтау, 

адам ҡміріндегі игілікке жарап жатҕан бҡліктері, ҡзенніҗ халыҕ игілігі ҙшін атҕарып отырған жҙгі, 

жайыҕ ҡзені туралы деректер жинаҕтап айҕындау туралы шығармашылыҕ тапсырмалары орындалды. 

Венн диаграммасында ҕазаҕтыҗ даныштаны, қлы ойшыл ғалымы Абай мен ҕазаҕтыҗ аса 

кҡрнекті ағартушысы, аҕын, жазушысы Ыбырай еҗбектерін суреттеді. 

Бқл сабаҕта сын тқрғысынан «ДЖИГСО» ҟдісін ҕолданудыҗ ерекшелігі жаҗа таҕырыпты 

талҕылап, тереҗ ойын ҕалыптастыруға, бір-бірімен ҕарым – ҕатынас жасауға, ойлау ҕабілетін 

дамытуға, ойын еркін жеткізуге, ізденімпаздыҕҕа  жетеледі. Физика сабағында сын тқрғысынан 

ойлау оҕушыны тҟрбиелеп, білім –біліктілігін арттырып ҕана ҕоймай, еркін ойлауға мҙмкіндік 

беріледі: аҕыл ойы дамиды, шығармашылыҕ деҗгейі артып, топтыҕ іс-ҟрекетке тҟрбиеленеді, ҡзі жан- 

жаҕты жетіліп, ҡз ойын еркін жеткізе алу ҕабілеті ҕалыптасады. 
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Жеке  тқлғаныҗ функционалдыҕ сауаттылығын сын тқрғысынан ойлау іс-ҟрекетін  

қйымдастыру арҕылы ҕалыптастырудыҗ тиімді жолдарына ҕорытынды жасасаҕ: 

1. Шығармашылыҕ тіл байлығы жетіледі. 

2. Оҕушы ҡз ҕиялыныҗ дамуына, пікірін  айтуына еркіндік беріледі. 

3. Ҕоршаған ортаға, ҡз ҡмірініе сын кҡзбен ҕарауға ҙйренеді 

4. Ҟділдікке, шышылдыҕҕа дағдыланады. 

5. Жан-жаҕты ізденеді. 

6. Іс-ҟрекетке тҟрбиеленеді. 

7. Аҕыл ойын дамытады. 

8. Қжымдыҕ белсенділігі артады. 

9. Топпен жқмыс істеуге, топҕа бағынуға дағдыланады 

10. Отанға, жерге, еліне  деген сҙйіспеншілігі артады 

11. Жан дҙниесін тҟрбиелейді. 

Ҕорыта келгенде, заман талабына сай оҕыту технологиясыныҗ тиімдісін пайдалану- оҕу 

ҙрдісінде жетістікке жетудіҗ бірден бір кепілі деп, жоғарыда айтып ҡткендей физика пҟнін оҕытуда 

оҕушыныҗ функционалдыҕ сауаттылығын сын тқрғысынан ойлау іс-ҟрекеті арҕылы 

қйымдастырудыҗ маҗызы зор екені аныҕталды. 

Ҕазіргі таҗда мамандыҕ таҗдау барысында  оҕушы бойында бейімділік, ептілік, шапшаҗдыҕ, 

ерекше ой ҕызметі, мол шағармашылыҕ мҙмкіндікті ҡзін ҕоршаған тҙрлі жағдайларға тез икемділікті 

ҕабілеттіліктерін ҕажет етеді.   

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Ҕазаҕстан Республикасыныҗ  Білім туралы заҗы. Астана 2020. 07.07 

2. Ташенова А. Сын тқрғысынан ойлауды оҕу мен жазу арҕылы дамыту//Білім- Образование. 

-2006. №2. Б.15-18 

3. Мирсейтова С. «Оҕыту ізденіс ретінде жҟне ізденіс оҕыту ретінде» Ҕарағанды 2011.  Б-76 

4. Оҕушылардыҗ функционалдыҕ сауаттылығын дамыту жҡніндегі 2012-2016 жылдарға 

арналған қлттыҕ іс-ҕимыл жоспары. ҔР Ҙкіметініҗ №832 ҕаулысы 2012ж 25 маусым. Астана Ҙкімет 

ҙйі. 

5. Керімбекова А. Сын тқрғысынан ойлау технологиясы арҕылы ҙйрету// Білім – 

Образование.- 2009. -  №4. – Б.47-48 

6.  Ы. Алтынсарин  «Жаз»  «Ҡзен» ҡлеҗдері  tps://bilimsite.kz/olender/10781-zhaz.html 

 

  



231 

 

МАЗМҚНЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ХТИИ  РЕКТОРЫ.  Е.Б.САУРЫҔОВТЫҖ  ҔҚТТЫҔТАУЫ...................................................................3 

 

ПЛЕНАРЛЫҔ БАЯНДАМАЛАР 

 

АБДУВАЛИТОВ Е.Б. СҞКЕН – ЫБЫРАЙТАНУШЫ ҒАЛЫМ...............................................................4 

САЙФУЛЛАЕВ Б.Н. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ҞҖГІМЕЛЕРІ ТІЛІНІҖ ЛЕКСИКАЛЫҔ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.............................................................................................................................................5 

САДЫКОВ Т., БЕЛБОТАЕВ А., МАМБЕТАКУНОВА Н. «МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ЭТИШТИН 

МОРФОСТАТИСТИКАСЫ ЖҠНҘНДҠ.......................................................................................................7 

БӚЛЕЕВ Ҕ. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН –ҔАЗАҔ ПЕДАГОГИКАСЫ  ҒЫЛЫМЫНЫҖ НЕГІЗІН 

ҔАЛАУШЫ.....................................................................................................................................................11 

БАЕШОВА Б.Ш. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ПУБЛИЦИСТИКАСЫНДАҒЫ  ҠЗІНДІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕР.............................................................................................................................................17 

ҔҚТТЫМҚРАТОВА Ы.А. ҠЗБЕКСТАНДАҒЫ  ҔАЗАҔ  МЕКТЕПТЕРІНДЕ Ы.АЛТЫНСАРИН 

ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҖ ОҔЫТЫЛУЫ .......................................................................................................19   

ТОРТКУЛБАЕВА Т.А. Ы.АЛТЫНСАРИН – ЭНЦИКЛОПЕДИСТ ТҚЛҒА.........................................21   

КАРИМБАЕВ Т.Д., РАПИЛБЕКОВА  Н.С, ЕСМАХАМБЕТ У. К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 

ТЕПЛОВЫХ УРАВНЕНИИ  НАПРАВЛЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В СПЛОШНЫХ СРЕДАХ 

ИЛИ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ.....................................................................23 

ГАЛИЕВА С.Ю., АЛПАНОВА Ж.Б.  ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ...............................................25 

ЮСУПОВ Б.Б., ЭСКУЛОВА А.А. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ҠЛЕҖДЕРІНДЕ ЭПИТЕТТЕРДІҖ 

ҔОЛДАНЫЛУЫ.............................................................................................................................................28 

ҔАЗЖАНОВ Ғ.Т. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН – ҚЛТТЫҔ ҞДЕБИ ТІЛДІҖ НЕГІЗІН 

ҔАЛАУШЫ.....................................................................................................................................................30 

МӘЛІК Б., ПЕРТАЕВА Э.Ҕ. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ҞҖГІМЕЛЕРІНІҖ ТҞРБИЕЛІК 

МҞНІ................................................................................................................................................................31 

 

І СЕКЦИЯ 

ЫБЫРАЙ  АЛТЫНСАРИН  ЖӘНЕ  ФИЛОЛОГИЯ  ҒЫЛЫМЫ 

 

САДЫКОВ Т., СЕВИМ ЯСИН. КЫРГЫЗ ЖАНА ТҘРК ТИЛИНДЕГИ СУБСТАНТИВДИК 

АТООЧТУКТАР..............................................................................................................................................35 

ШАЙМЫРЗАЕВА Б.А., КИСТАУБАЕВА А.Н. Ы.АЛТЫНСАРИН ЖҞНЕ ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ 

ҔАЗАҔ ҞДЕБИЕТІ.........................................................................................................................................39 

АХМЕТОВА К.А. ҔОЖА АХМЕТ ЯСАУИДІҖ «ДИУАНИ ХИКМЕТ» ЕҖБЕГІНІҖ ҞДЕБИ 

МҞНІ................................................................................................................................................................41 

КӘРІБЕКОВА А.Ж.,  КӘРІБЕКОВА А.Ж.  Ж.АЙМАУЫТОВ ПРОЗАСЫНДА 

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҖ  ҔОЛДАНЫЛУ ТҞСІЛДЕРІ...........................................................................44 

КӘРІБЕКОВА А.Ж.,  КӘРІБЕКОВА А.Ж.  Т.ЖҘРГЕНОВ - БІЛІМ БЕРУ ІСІ МЕН АНА ТІЛІНІҖ 

ЖАНАШЫРЫ.................................................................................................................................................47 

КӘРІБЕКОВА А.Ж.,  КӘРІБЕКОВА А.Ж.  Ж.АЙМАУЫТОВТЫҖ «ҔАРТҔОЖА» 

РОМАНЫНДАҒЫ ТАРИХИ ШЫНДЫҔ ЖҞНЕ АҒАРТУШЫЛЫҔ ИДЕЯ...........................................50 

УСКЕНБАЕВА Г.А. БАУЫРЖАН МОМЫШҚЛЫ «ҚШҔАН ҚЯ» ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ 

ОБРАЗДАР ЖҘЙЕСІ......................................................................................................................................52 

УТЕГЕНОВА Н.Ж. СЕРІК М. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА  

ҔАТЫСТЫ  ЗЕРТТЕУЛЕР............................................................................................................................56   

ЕСПЕНБЕТОВА Г.Т., ТАҒАМБАЕВА А.А. ҔАЗАҔ ТАРИХИ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ҞЙЕЛДЕР 

БЕЙНЕСІ..........................................................................................................................................................59 

ИГІЛІКОВА Э.С., ТЕМІРХАН А.Т. ҔИМЫЛ ЕСІМНІҖ ЖАЛПЫ СИПАТЫ МЕН 

ЗЕРТТЕЛУІ......................................................................................................................................................61 

ТҚРҒАНТАЙ А.Ә.,  ӘБУТӘЛІП М. «АЙ МЕН АЙША» РОМАНЫНДАҒЫ 



232 

 

АНТРОПОНИМДЕР.......................................................................................................................................64 

ТЕЛБАЕВА Г.Д., МӘЛІК М.Е. ШЕРХАН МҚРТАЗАНЫҖ «АЙ МЕН АЙША» 

ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ  ҔҚРМАШ ПОРТРЕТІ.........................................................................................68 

ТАМАБАЕВА Ҕ.Ӛ.,  КЕМБАЕВА А.Т. СЕРІК ТОМАНОВ  ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ АЗАМАТТЫҔ 

ҞУЕН КҠРІНІСТЕРІ..................................................................................................................................... 73 

ТАМАБАЕВА Ҕ.Ӛ. , АМАНОВА Г. ҔАЗІРГІ ҔАЗАҔ ПРОЗАСЫНДАҒЫ КҠРКЕМДІК ШЫНДЫҔ 

ЖҞНЕ ҞДЕБИ КЕЙІПКЕР БАЙЛАНЫСЫ.................................................................................................76 

ОМАРКУЛОВА Л.К., ШЕРДАЛИЕВА Ж.Х. АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫ АРҔЫЛЫ САНАНЫ 

ДАМЫТУ.........................................................................................................................................................79 

КУЛЬМАГАНБЕТОВА С.Т., АМИРОВА С.Р. РОЗА МҚҔАНОВАНЫҖ  

ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҠЗЕКТІ МҞСЕЛЕЛЕР....................................................................................81 

КАЙКЕНОВА А.А., БАЙСЕРКЕЕВА Ж.Т. АЙГҘЛ КЕМЕЛБАЕВАНЫҖ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҖ  

КҠРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...................................................................................................................84 

КАРИБАЕВА А.Ӛ. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН – АҒАРТУШЫ ҒАЛЫМ..............................................88 

 

ІІ СЕКЦИЯ 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЕҖБЕКТЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҔЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

НУРАХМЕТОВА А.Т., БАЙШОРАЕВА Г.Р. ИНТЕРАКТИВТІ ҞДІСТЕРДІ ОҔЫТУ ҘДЕРІСІНДЕ 

ҔОЛДАНУДЫҖ ТИІМДІ  ЖОЛДАРЫ........................................................................................................90 

ТУМАТОВА Л.Т., САПАРОВА Д.С. БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҔУШЫЛАРЫНЫҖ ОҔЫТУ 

ҘДЕРІСІНДЕ ҠЗДІК ЖҚМЫСТАРДЫ ҔОЛДАНУДЫҖ  ТИІМДІ ҞДІС-ТҞСІЛДЕРІ.........................91 

КӚШІМБЕТОВА С.А., КУТУМБЕТОВА Б.А. САЛЫСТЫРМАЛЫ  БІЛІМ БЕРУДІҖ 

МАҖЫЗЫМЕН  ТУЫНДАЙТЫН МҞСЕЛЕЛЕР.......................................................................................94 

ЖОЛАНОВА Г.Е.,  АЛИМКУЛОВА А.М. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ............................................95 

БАЙСЕЙТОВА А.А., ЖЕКСЕН А.А. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН  ЕҖБЕКТЕРІНДЕГІ ТҞРБИЕ МЕН 

ОҔЫТУ МҞСЕЛЕЛЕРІ.................................................................................................................................98 

ИБРАЕВА Г.Б., КАРПАЕВА Н.К. ҔАЗАҔ БАЛАЛАР  ФОЛЬКЛОРЫН БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҔУШЫЛАРЫНА  ОҔЫТУДЫҖ МАҖЫЗДЫЛЫҒЫ............................................................................102 

ИМАТАЕВА А.Ж., АБДЫХАНОВА Ғ.Т. БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА ҔАЗАҔ ТІЛІ САБАҒЫНДА 

SMART ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ҔАЗАҔ-АҒЫЛШЫН ТІЛІН 

САЛЫСТЫРА МЕҖГЕРТУ.........................................................................................................................104 

БУЛЕКПАСОВА Б.Ш., БУКЕТОВА Г.К. ИННОВАЦИЯЛЫҔ ҞДІС-ТҞСІЛДЕРДІ ҔАЗАҔ ТІЛІ 

ПҞНІНДЕ ҔОЛДАНУДЫҖ ҠЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ........................................................................109 

ИБРАЕВА Ж.К., СМАКОВА Ж.А. МҚХТАР ШАХАНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҔЫТУДЫҖ 

ҚРПАҔ ТҞРБИЕСІНДЕГІ ОРНЫ...............................................................................................................112 

КЕМАЛОВА Л.У., РАИМОВА Г.Ж. АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҔЫТУ 

ҘРДІСІНДЕ ҔОЛДАНЫЛУ.........................................................................................................................115 

ШАНТАСОВ А.С.,  ШАНТАСОВА А.Ҕ. ДАРЫНДЫ ОҔУШЫЛАРДЫҖ ТІЛІН ДАМЫТУДЫҖ 

ТИІМДІ ЖҚМЫСТАРЫ..............................................................................................................................117 

АЙДАРАЛЫ Н.Б. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҖ ПЕДАГОГИКАЛЫҔ ЕҖБЕКТЕРІНІҖ 

МАҖЫЗЫ......................................................................................................................................................118 

БАЙДУАН Н.Ғ. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҖ ТҞРБИЕЛІК 

МҞНІ..............................................................................................................................................................122  

САПАРБЕКОВА А.Д. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ҞҖГІМЕЛЕРІ  – БАЛАЛАРҒА РУХАНИ 

АЗЫҔ..............................................................................................................................................................125 

УСЕНКУЛОВА А.А. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН – ДАНАЛЫҔ ПЕН АДАМГЕРШІЛІККЕ  

БАУЛИТЫН ТҚЛҒА...................................................................................................................................127  

КЕРИМБАЕВА А.Б. TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS.................................................130 

САМАРХАНОВ Р.А.,ТУРГАНБЕК А.С. ҔАЗАҔ ХАЛҔЫНЫҖ  ҞДЕТ- ҒҚРЫП ҔҚҔЫҒЫНДАҒЫ 

ЖАЗАНЫҖ ТҘРЛЕРІ...................................................................................................................................132 

КАДРАЛИЕВ А.А. Ы.АЛТЫНСАРИННІҖ ХАЛЫҔ АҒАРТУ САЛАСЫНДАҒЫ   

ЕҖБЕКТЕРІ....................................................................................................................................................135 



233 

 

ЗАМБАЕВА Р.С.,  АКТАЙЛАКОВА Ж. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҖ БІЛІМ ОШАҒЫН 

ҔАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОРНЫ...............................................................................................................137 

БЕРКЕН Ж.Ҕ., ПЕРТАЕВА Г.Ҕ.  БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҔУШЫЛАРЫНЫҖ ОЙЛАУ  

ПРОЦЕСІ.......................................................................................................................................................140 

САРЫБЕКОВ Ҕ.Н., КЕЛИМБЕТОВА А.Ғ. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРЫНДАРЫНДА 

ПАТРИОТТЫҔ ЖҞНЕ РУХАНИ - АДАМГЕРШІЛІК  ТҞРБИЕ – ҔАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҖ  САНА 

САПАСЫН КҠТЕРУДІҖ КЕПІЛІ...............................................................................................................143 

ҘСЕН Б.М., ТУРСИНБАЕВ М.М. ЖЕТКІНШЕКТЕРДІ ҞСКЕРИ  ПАТРИОТИЗМГЕ 

ТҞРБИЕЛЕУДІҖ  НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ...............................................................................................145 

 

ІІІ СЕКЦИЯ  

ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҔ,  САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК 

ҚСТАНЫМДАР 

 

ПЕРТАЕВА Э.Ҕ., МАХАМБЕТОВА А.Б. АЛАШ ҞДЕБИЕТІНІҖ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ...............149 

ПЕРТАЕВА Э.Ҕ., ЖУНИСОВА Б.У. ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ДҞСТҘРЛІ ҞДЕБИЕТ ҘЛГІЛЕРІНІҖ 

ЖАНРЛЫҔ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...................................................................................................................151  

МЫРЗАҔҚЛОВА Ф.Е., ПЕРТАЕВА Э.Ҕ. ШОРТАНБАЙ  ҔАНАЙҚЛЫ  ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҖ 

ЗЕРТТЕЛУІ....................................................................................................................................................153 

БЕРКЕНОВА Р.А., КИРБАСОВА А. Ғ.МҘСІРЕПОВТІҖ «ҔОЗЫ КҠРПЕШ – БАЯН СҚЛУ» 

ПЬЕСАСЫНДАҒЫ ОБРАЗДАР..................................................................................................................156 

БЕРКЕНОВА Р.А., МАХАМБЕТОВ Ҕ.М. ЛЕКСИКАЛЫҔ НОРМА ЖҞНЕ ОНЫҖ ҔОЛДАНЫЛУ 

АЯСЫ.............................................................................................................................................................159 

КАЛМАГАНБЕТОВА Г.Т., ҔУАНДЫҔ Ж.Т. МАХАМБЕТ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ АҔЫННЫҖ  

ҠЗ БЕЙНЕСІ..................................................................................................................................................162 

ОЙСЫЛБАЙ А.Т. САДЕН Н.А. ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ҔАЗАҔ ҞДЕБИЕТІНДЕГІ АЛАШ 

ҔАЙРАТКЕРЛЕРІНІҖ ОРНЫ.....................................................................................................................166 

ОЙСЫЛБАЙ А.Т. ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҔАЗАҔ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ҚЛТТЫҔ 

ҔҚНДЫЛЫҔТАР.........................................................................................................................................169 

САБЫРЖАН С.Ғ. ЖАЗБАША АЙТЫСТЫҖ ЖАНАШЫРЫ...............................................................172 

БЕКСЕИТОВА К.Т. АБАЙ ҔҚНАНБАЕВТЫҖ ЕЛ БАСҔАРУ ҔЫЗМЕТІНЕ ҔАТЫСТЫ 

ЗЕРТТЕУЛЕРІ...............................................................................................................................................174 

АБДЫҔАДЫРОВА Т.Р.,  СЕЙДАЗИМОВА Э.Ш. С.ТОРАЙҒЫРОВ ҠЛЕҖДЕРІНДЕГІ ТІЛДІҖ 

КҠРКЕМДІК ҔЫЗМЕТІ...............................................................................................................................176 

АБДЫҔАДЫРОВА Т.Р.,  БЕРКІМБАЕВА Е.Ғ. ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҔАЗАҔ ҞДЕБИЕТІ  

ЖҞНЕ ҠМІР ШЫНДЫҒЫНЫҖ КҠРКЕМ БЕЙНЕСІ..............................................................................181 

КЕНЖЕБАЕВА Н.Е., КЕМБАЕВА А.Т.  Ш.МҚРТАЗА ДРАМАЛАРЫНЫҖ КҠРКЕМДІК-

ИДЕЯЛЫҔ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....................................................................................................................184 

МЫРЗАБАЕВА Б.Д., ТУЙМЕБЕКОВА А.А. ҔАЗАҔ ЖАЗУЫ ЖҞНЕ ХХ ҒАСЫРДАҒЫ 

РЕФОРМАЛАРДЫҖ ҔАЗАҔ ТІЛІНІҖ ФОНЕТИКАЛЫҔ ЖҘЙЕСІНЕ ҞСЕРІ...................................187 

НУРГУЖИН А.М.,  НУРГУЖИНА Г.Ж. АҔЫНДАР АЙТЫСЫНЫҖ ТАНЫМДЫҔ  

МАҖЫЗЫ......................................................................................................................................................192  

СОКОЛОВА Е.А. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН - ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ В СТЕПИ................................194 

БАЙБОЛОВА Ж.К. ЖАПОН ҞДЕБИЕТІНДЕГІ КҘНДЕЛІК ЖАНРЫНЫҖ ҔАЛЫПТАСУ, 

ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ............................................................................................................................197 

АХЕТОВА М.Т.ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖҞНЕ ҔАЗАҔТЫҖ ЖАҖА ЖАЗБА 

ҞДЕБИЕТІ.....................................................................................................................................................200 

КАМАЛ М.Е. ЖАҖЫЛТПАШТАРДЫҖ ҞДЕБИ ЖАНРЛЫҔ ҔЫЗМЕТІ............................................203 

 

ІY СЕКЦИЯ 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ  ҒЫЛЫМДАРЫ 

 

ОРМАНОВА М.К., БИГАРАЕВА А.К. ГЕЛИОЦЕНТРЛІК САНАҔ ЖҘЙЕСІНДЕ АЙ 

ОРБИТАСЫН ТҚРҒЫЗУ.............................................................................................................................207 

АУГАН Е.,  МУСАГАЛИЕВ Е.Ж. МАТЕМАТИКАЛЫҔ СТАТИСТИКАНЫҖ  НЕГІЗГІ 

МҞСЕЛЕЛЕРІ...............................................................................................................................................212 



234 

 

ТАЖИБАЕВА Г.Т. САНАҔ ЖҘЙЕСІНДЕ МАРС ОРБИТАСЫН ЖЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫРЫП 

ТҚРҒЫЗУ.......................................................................................................................................................215 

БАЙТУГАНОВА  А.О.,  НУРСЕЙТОВА А.К. «SMART-МЕКТЕП» ЖОБАСЫН ҔҚРАСТЫРУДА 

БҚЛТТЫ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ҔОЛДАНУ........................................................................................218 

КАЛИЕВА А.К., БИЖУМАНОВА М.Т. ФИЗИКАЛЫҔ ҔҚБЫЛЫСТАРДЫ БЕЙНЕЛЕУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҖ  ҔҚРЫЛЫМЫ ЖҞНЕ СИПАТТАМАСЫ......................................................221 

КАШКИНБАЕВ А.Н., КАШКИНБАЕВА М.Н. ПАРАМЕТРЛЕРДІ СЕНІМДІЛІК ИНТЕРВАЛДАР 

АРҔЫЛЫ БАҒАЛАУ...................................................................................................................................224 

ЖУСУПБЕКОВА С.И. ФИЗИКА ПҞНІН ОҔЫТУДА ОҔУШЫНЫҖ ФУНКЦИОНАЛДЫҔ 

САУАТТЫЛЫҒЫН СЫН ТҚРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ІС-ҞРЕКЕТІН ҚЙЫМДАСТЫРУ АРҔЫЛЫ 

ҔАЛЫПТАСТЫРУ.......................................................................................................................................228 

 

 

 

  



235 

 

 

«ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҖ ШЫҒАРМАШЫЛЫҔ ӘЛЕМІ» 

АТТЫ ХАЛЫҔАРАЛЫҔ  ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАТЕРИАЛДАРЫ  

Тараз, Ҕазаҕстан, 26-27 ҕараша, 2021 ж. 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ТВОРЧЕСКИЙ МИР ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА» 

Тараз, Казахстан, 26-27 ноябрь,  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALS 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

"CREATIVE WORLD OF YBYRAY ALTYNSARIN" 

Taraz, Kazakhstan, November 26-27,  2021 y. 

 

 

 

1-ТОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шартты б.т. 8,9 

Қағазы офсеттік 

Офсеттік басылым. Таралымы 100 дана 

Тапсырыс № 115 

__________________________________________________________ 

ХТИИ  баспаханасы, 

080000, Тараз қ., Жамбыл даңғылы, 73А 
  



236 

 

 


