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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАВИГАЦИЯ  

В НОВОМ МИРЕ 

 

 

УДК 372.3/.4 

АБИЛМАЖИНОВА А.Т., РАДЧЕНКО Н.Н. 

Магистрант ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ 

УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Начало обучения в школе ведет к главному изменению социальной 

ситуации развития ребенка. Основной деятельностью младших школьников 

становится учебная деятельность. В рамках учебной деятельности формируются 

психологические новообразования, определяющие наиболее важные 

достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе [1]. Значительную 

роль в усвоении школьниками знаний представляют учебные действия оценки. 

Теоретически обосновано и опытным путем подтверждено, что оценочная 

деятельность младших школьников находится на пути развития, этому 

свидетельствуют данные проведенного нами констатирующего эксперимента. 

Педагогическое исследование предполагало состояние и динамику развития 

оценочных умений младших школьников, подбор соответствующих методик, 

заданий и упражнений. 

C целью выявления уровня состояния и динамики оценочной деятельности 

младших школьников нами был проведен констатирующий этап 

педагогического эксперимента на базе школ № 24 и № 26 г.Усть-Каменогорска. 

Проведена диагностика 58 учащихся начального звена школ в возрасте 6 – 7 лет, 

т.е. учащихся первых классов. 

Изучив психолого-педагогическую литературу, мы выделили наиболее 

значимые характеристики познавательной сферы детей, которые также 

помогают выявить «стартовые» возможности в оценочной деятельности 

учащихся [2]. Выявлено, что оценочные умения состоят из шести составных 

элементов, каждый из которых определяет одну из сторон данного умения.  

– умение устанавливать объект оценки; 

– умение определять критерии оценки; 

– умение устанавливать наличие ошибки; 

– установление причины ошибки; 

– устранение и исправление ошибки. 

Для определения уровня первого элемента оценочных умений – умения 

определять объект оценки – были использованы следующий блок заданий: 

1 .  Посмотри на примеры. Как ты думаешь, в каком примере ученики 1 

класса допустили больше всего ошибок? Почему? 

2 +  3  

4+ 1 + 4  
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12+7  + 14 + 20 

2. Рассмотри картинку: кошка охотится за тремя птичками. Одна сидит на 

ветке, другая в кормушке зерна клюет, третья – по земле прыгает. Какую птичку 

может поймать кошка? 

3. Рассмотри рисунок. Два мальчика пытаются достать конфеты с верхней 

полки шкафа. Один воспользовался стулом, второй – встал на цыпочки и тянется 

к вазе, доставая ее кончиками пальцев. Как вы думаете, в каком случае нам 

нужно искать ошибку? 

Для определения характеристики второго элемента оценочных умений – 

устанавливать критерии оценки – использовали следующие задания: 

1. Первоклассникам предлагалось рассмотреть 3 пенала для карандашей, 

выбрать лучший из них и выделить признаки, по которым они определили 

лучший пенал. 

2. Ребенок получал 4 карточки с изображением животных. Задание 

заключалось в следующем: «Загадай животное. Опиши его словами так, чтобы 

можно было отгадать, кого ты загадал». 

3. На картинке изображены две группы: одна группа –прямоугольники, 

другая – фигуры, не имеющие углов (овал, круг, солнце и т.д.). Необходимо 

определить, чем фигуры слева отличаются от фигур справа. 

Для определения характеристик третьего элемента – установления 

наличия ошибки – использовали следующие задания: 

1. В двух чашках налит чай. Как узнать, в какой чашке чай сладкий? 

2. Какие примеры решены неправильно? Воспользуйся ответами:  

а) 4;   б) 6; 

в) 5;    г) 8. 

А) 10–6 = 4  

Б) 9–3 = 6 

В) 10–5 = 4  

Г) 4+4=9 

3. Кате нужно переписать зашифрованное письмо. «ИРКХ ГУГУ МЭКС». 

Она написала: «NPKX ГЧГЧ МЗКС». Найди ошибки. 

Для определения характеристик четвертого элемента - умение 

устанавливать причину ошибки - были использованы следующие задания: 

1. При решении примеров мальчик допустил ошибку:  

7 – 3 = 10 

5 + 2 = 3 

Найди ошибку. Почему ошибся мальчик, как ты думаешь?  

2. Незнайка решил сделать варенье. Он собрал две кружки малины и одну 

кружку смородины, промыл их и поставил на огонь. Когда варенье было готово, 

он его попробовал, но оно было невкусным. Почему варенье не понравилось 

Незнайке? 

Для определения характеристик пятого элемента – устранение, 

исправление ошибки – были использованы те же задания, что и в предыдущих 

3 и 4 элементах. Добавилось задание: исправить ошибку 
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Приводим таблицу 1, предоставляющую результаты обследования 

первоклассников по уровням развития оценочных умений. 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики сформированности оценочных умений 

первоклассников, % 
 

Про-

цессы 

Уровень развития оценочных умений 

умения 

определять 

объект 

оценки 

умение 

устанав-

ливать 

критерии 

оценки 

умение 

устанав-

ливать 

наличие 

ошибки 

умение 

устанав-

ливать 

причины 

ошибки 

устране-

ние, 

исправле-

ние 

ошибки 

итого 

Классы 

 

Уровни 

Э К Э К Э К Э К Э К Э К 

Высо-

кий 

33,3 34,6 23,3 30,8 33,3 42,3 23,3 11,5 43,4 38,4 26,7 23,1 

Средний 36,7 34,6 43,4 38,4 53,4 38,5 33,3 57,7 30 34,6 53,3 50 

Низкий 30 30,8 33,3 30,8 13,3 19,2 43,4 30,8 26,6 26,9 20 26,9 

 

 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики сформированности оценочных 

умений первоклассников (констатирующий этап) 

 

Полученные данные диагностики первоклассников позволяют нам сделать 

вывод о том, что отдельные элементы оценочного умения сформированы на 

разных уровнях. В результате предварительного обследования распределение 

испытуемых по уровням сформированности оценочных умений в 

экспериментальных классах значимо не отличалось от соответствующих 

статистических показателей контрольных классов 

При выявлении сформированности оценочных умений первоклассников, 

опираясь на уровни сформированности отдельных элементов, считаем 

необходимым выявить какие из них оказывают наибольшее влияние на 

сформированность оценочных умений в целом. 

При сравнении уровней сформированности двух элементов 4 и 2 

предпочтительнее 2. Так как, на практике критерии оценки и эталон могут быть 

заранее заданы ученику, однако установить причину ошибки он должен уметь 

сам [3]. 
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Анализируя сложность блоков умений можно сделать вывод, что наиболее 

сложными являются 2, 3 и 4 блоки, поэтому при оценке сформированности 

оценочных умений предпочтение следует отдать тому набору, где уровень 2, 3 и 

4 блоков выше. 

Именно 2, 3 и 4 блоки оказывают наибольшее влияние на сформированность 

оценочно-диагностических умений в целом. В структуре оценочно–

диагностических умений 2, 3 и 4 блоки являются основными, а 1 и 5 – 

вспомогательными.  

Согласно итогам педагогического исследования выявлено, что у учащихся 

первых классов есть все возможности для совершенствования уровня оценочных 

умений, так как они пребывают на таком возрастном периоде, когда 

формирование личности вступает в фазу перестройки самосознания [4]. В 

заключении необходимо отметить, что формирование оценочных умений 

является одним из способов развития и формирования самостоятельной, 

обладающей собственной неповторимостью личности. 
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ӘОЖ 796.(574) 

АМАНБЕК Б.Б., УАНБАЕВ Е.К. 

С. Аманжов атындағы ШҚМУ магистранты, Өскемен қаласы 

 

ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТІНДЕ ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІНІҢ  

ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Соңғы жылдары елімізде ұлттық спорт түрлерінің серпінді дамуы 

жалғасуда. Қарқынды дамып келе жатқан спорт түрлері: қазақ күресі, 

тоғызқұмалақ, асық ату, құсбегілік, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамба ату, 

ұлттық ат шабыс түрлерімен шұғылданатын адамдар саны көбейді. 2015 жылы 

жүйелі түрде ұлттық спортпен айналысатын адамдар саны 278255 болса 2016 

жылы ұлттық спорт түрлерімен айналысатын адамдардың саны 299682 құрады.  

2017 жылы елімізде дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын 

адамдардың жалпы санының 6,1 пайызын құрайтын 343303 адам ұлттық спорт 

түрлерімен айналысады. Олармен жаттықтыру сабақтарын: 2015 жылы – 1498, 

2016 жылы – 207 ал 2017 жылы - 1 303 штатты жаттықтырушылар өткізді[1].  
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Бүгінгі таңда республикамызда Астана қаласын және Қостанай облысын 

алмағанда, ұлттық ойындардың түрлері бойынша 6 (Алматы, Жамбыл, 

Қызылорда, Атырау, Алматы, Маңғыстау облыстарында); 9 мамандандырылған 

спорт мектептері (Қарағанды, Ақтөбе, Ақмола, Павлодар қалаларында, Шығыс 

Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстарында) және 2 клуб 

Оңтүстік Қазақстан облысында жұмыс жүргізуде. 

 

Кесте 1. 2016-2017 жж. Қазақстан Республикасында ұлттық спорт 

түрлерімен айналысатын адамдардың саны 

 

№ 

р/с 

Облыстар, қалалар Қатысушылар 

саны 2016 

жыл 

Қатысушылар 

саны 2017 

жыл 

 Өсуі, азаюы +/- 

1 Ақмола облысы 15 964 17 028 1064 

2 Ақтөбе облысы 9 947 24 009 14 062 

3 Алматы облысы 46 783 47 778 995 

4 Атырау облысы  9 944 10 387 443 

5 ШҚО 30 302 34 397 4095 

6 Жамбыл облысы 10 259 13 173 2914 

7 БҚО 13 630 15 545 1915 

8 Қарағанды облысы  42 055 42 065 10 

9 Қостанай облысы 10 284 11 018 734 

10 Қызылорда облысы 14 347 15 975 1628 

11 Манғыстау облысы 6 460 12 659 6199 

12 Павлодар облысы 12 717 13 346 629 

13 СҚО 7 857 7934 77 

14 ОҚО 64 847 69 651 4804 

15 Астана қаласы 1 700 3160 1460 

16 Алматы қаласы 2 586 5178 2592 

 Барлығы: 299 мын 682 

адам 

343 мын 303 

адам 

43 621 адам 

көбейген 

 

Бұл кесте бойынша 343 мын 303 адам бұл дене шынықтыру және спортпен 

айналысатын адамдардың жалпы санының 6,1% -ын құрайды. Кестенің 5 

бағанасындағы адамдар саны 2016 жылмен салыстырғанда 43 мың 621 адамды 

құрады  

Спорттың ұлттық түрлері белсенді дамып келеді. Қазақстанда спорттың 

ұлттық түрлері бойынша 8 мамандырылған клуб және 11 мамандырылған спорт 

мектебі қызмет етеді. 

2018 жылы 2016 жылмен салыстырғанда елде спорттың ұлттық түрлерімен 

айналысатындардың өсуі 375,9 мың адамды немесе республикадағы дене 

шынықтырумен және спортпен айналысатын адамдардың жалпы санының 6,6% 

-ын құрайды (1-диаграмма) [2].  

 



8 

 

1-диаграмма. Ұлттық спорт түрлерімен шұғылданатындардың санының 

динамикасы  

 

Спорттың ұлттық түрлерімен айналысатындардың арасында  
30 оқу-жаттығу жиыны, 50 республикалық жарыс, сондай-ақ 36 халықаралық 
жарысқа қатысуы қамтамасыз етілді. 

ІІІ Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын өткізу бойынша ережеге сәйкес, 
2018 жылғы 2-8 қыркүйекте Шолпан-Ата қаласында (Қырғызстан) ІІІ 
Дүниежүзілік көшпенділер ойындары өткізілді. Қазақстанның ұлттық құрамасы 
217 адамнан тұратын (оның ішінде 129 спортшы) делегацияны құрады, Ойындар 
бағдарламасына енгізілген 31 спорт түріне қатысты. Барлығы Ойындарға 
әлемнің 78 мемлекетінен мыңнан астам спортшы қатысты.  

ІІІ Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қорытындысы бойынша 
Қазақстан құрамасының спортшылары 72 медальға қол жеткізіп, оның ішінде: 18 
алтын, 24 күміс, 30 қола медаль, жалпы командалық есепте ІІ орынға ие болды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын жүзеге асыру мақсатында, Қазақстан 
Республикасында ұлттық спорт түрлерін танымал ету мен насихаттау 
мақсатында, сонымен қатар Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында 2018 
жылғы шілде-қыркүйек аралығында «Ұлы дала рухы» атты ұлттық спорт 
түрлерінен (көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, қазақ күресі, 
тоғызқұмалақ, асық ату, бәйге түрлері және т.б) республикалық фестиваль өтті. 

 Жарыс екі кезеңнен тұрды: І кезең – аймақтық іріктеу жарыстары 
(Солтүстік, Оңтүстік, Батыс, Шығыс), ІІ кезең – ақтық жарыстар.  

 Аймақтық іріктеу жарыстарына әр аймақтан 4 командадан қатысты. Қазақ 
күресінен, көкпардан, асық атудан, тоғызқұмалақтан аймақтық іріктеу 
жарыстары өңірлердің облыс орталықтарында өтті. Жалпы қатысушылар саны – 
595 адамды құрады.  

 Мұндай фестиваль республика аумағында жастар мен жасөспірімдер 
арасында ұлттық спорт түрлеріне деген қызығушылықтарын арттыру және 
шұғылданушылар санын көбейту, ұлттық спорт түрлері арқылы жастар мен 
жасөспірімдер арасында достық пен өзара татулық қатынастарды нығайту, 
ұлттық спорт түрлерінен еліміздің үздік спортшыларын анықтау, ұлттық спорт 
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түрлерін дамытудағы ең мықты өңірді анықтау сияқты кешенді міндеттерді 
шешуге мүмкіндік береді. 

2018 жылғы 1-2 маусымда Астана қаласында «Қазанат» атшабарында 
Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеу аясында теңге ілуден ІІ Азия және 
аударыспақтан ІІІ Азия чемпионаттары өткізілді. 

Аталған чемпионаттарға Азия мемлекеттерінен (Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Қытай, Тәжікстан, Моңғолия, Түркия, Ресей, Ауғанстан) 9 
командадан 50 жуық спортшы қатысты (теңге ілуден - 10 спортшы, 
аударыспақтан - 36 спортшы). 

Жарыстың қорытындысы бойынша І орын Қазақстан құрамасы – 7 алтын, 1 
күміс, ІІ орын Қырғызстан құрамасы – 1 күміс және 3 қола, ІІІ орын Моңғолия 
құрамасы – 1 күміс және 2 қола медаль иеленді.  

2018 жылғы 25-26 тамыз аралығында Астана қаласында ерлер арасында 
қазақ күресінен Азия чемпионаты өтті. Атаған жарысқа 11 мемлекеттен 
(Өзбекстан, Жапония, Иран, Монғолия, Қырғыз Республикасы, Шри-Ланка, 
Пәкістан, Индия, Түркіменстан, Тәжікстан, Қазақстан), 8 салмақ дәрежесінде 77 
спортшы қатысты. 

Чемпионат қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы 9 медаль жеңіп 
алды (5-алтын, 2-күміс және 2-қола). 

Сонымен қатар, 2018 жылғы 2 желтоқсанда Алматы қаласында «Балуан 
Шолақ» спорт сарайында қазақ күресінен Әлем Барысы абсолюттік әлем 
чемпионаты өтті. Аталған чемпионатта әлемнің 29 елінен 33 спортшы қатысты. 
Жарыстың қорытындысы бойынша І орын Айбек Нұғымаров, ІІ орын Ерсұлтан 
Мұзаппаров, ІІІ орын Бобиков Роман (Ресей) палуандары иеленді [3].  

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. ҚР Спорт және мәдениет министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері, 
ұлттық спорт түрлері бөлімінен алынған статистикалық мәліметтер 2019 жыл, 
наурыз. 

2. ҚР Спорт және мәдениет министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері, 
ұлттық спорт түрлері бөлімінен алынған статистикалық мәліметтер 2019 жыл, 
наурыз. 

3. Айбек Нұғымаров Әлем Барысы женімпазы. // Қазақ спорты газеті. № 47. 
5.12.2018.  

 

 

ӘОЖ 37.091.3 

АМАНОВА Г.К., ЧУКОТАЕВ М.Н. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ магистранты, Өскемен қ. 

 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЛОГИКАЛЫҚ 

ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ МӘНІ 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының білім беру жүйесінің 

міндеттері туралы бабында «Жеке адамның шығармашылық, рухани және дене 

мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік 
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негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы ой-

өрісін байыту» деп көрсетілгендей, қазіргі қоғамымыз шығармашылық қабілеті 

бар, талантты іскер адамдарға мұқтаж болып отыр [1]. 

Қазіргі кезде бастауыш мектептерде оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары 

жүргізіліп, одан әрі жетілдіре түсуге даңғыл жол ашылды. Қазақстан 

Республикасының білім беру стандартында білім берудің басты міндеті 

логикалық ойлауды дамыту екендігі атап айтылған [2].  

Дүниежүзілік экономикалық форум XXI ғасырдағы табысты адамның білімі 

мен іскерлігінің 16 түрін атап көрсетті. Олар:  

- командадағы жұмыс дағдылары; 

- көшбасшылық қасиет;  

- бастамашылық;  

- IT-құзыреттілік (айти-құзыреттілік); 

- қаржылық және азаматтық сауаттылық  

- Логикалық ойлау және т.б. 

Проблемалық оқыту логикалық тәсілдер жүйесін немесе жекелеген 

шығармашылық іс-әрекеттерін, жаңа жағдаятта білімін шығармашылықпен 

қолдану біліктілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ол шығармашылық 

тәжірибесінің молаюына, зерттеушілік әдістерді меңгеруіне, практикалық 

проблемаларды шешуге мүмкіндік береді [3]. 

Бастауыш сынып – оқушылардың логикалық ойлауын дамытудың негізгі 

кезеңі. Бастауыш сыныпта балалардың ойлары нақты-бейнеліден абстрактылы - 

логикалық ойлауға қарай дамиды. Мектептің алғашқы сатысының міндеті – бала 

интеллектісін себеп – салдарлы байланыстарды түсіну деңгейіне дейін дамыту. 

Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жұмабаевтың сөзімен алсақ: «Ойлау 

жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр, сондықтан 

басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы берілген тапсырмалар, суреттер баланың 

жанына дұрыс әсер ететіндей, оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, 

құштарлығы болуы керек».  

Бастауыш сынып оқушыларының ойлау жүйесінде алғырлық, мазмұнды 

қозғалыс оқушының бойына тән қасиет болғанымен, көптеген жағдайларда 

ұшталмай қалатындықтан, соған сәйкес қайшылықтар кездесуде: қойылған 

сұраққа тез жауап бере алмау, тың идеялар ойлай алмау, өз қабілетін көрсете 

алмау т.с.с. Осыған орай, шығармашылық қабілетті дамытуда логикалық 

тапсырмаларды қолдануды талдауда Ф.Гальтон, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, 

Қ.Бердібаева т.б. ғалымдардың еңбектері зерделенді. 

Сондықтан, оқушының логикалық ойын жетілдіру, логикалық ойлау 

операцияларын берік қалыптастыру – заман талабына сай күрделеніп келе 

жатқан оқу материалын саналы, әрі сапалы игеруге жол ашады деп есептеймін. 

Өзгермелі әлеуметтік жағдайда өмір сүріп отырған оқушыны бәсекеге 

қабілетті тұлға етіп қалыптастырудағы талаптың бірі-креативтілік. А.И.Кочетов 

«Шығармашылық әрекет дегеніміз – бұл уақыт және күш шығыны аз сапалық 

және сандық көрсеткіші жоғары жаңа ақпарат немесе өнім туу үрдісі» деп 

көрсетті. Ал «шығармашылық» сөзінің төркіні – «шығару», «іздену», «ойлап 

табу» дегенге салды.  
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 Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеті екі түрлі 

әрекетте дамитыны іс-тәжірибеде анықталды: 

- біріншіден, баланың осы кезге дейін жинақталған тәжірибесін меңгеруге 

бағытталған оқу әрекеті арқылы дамиды, білімді қабылдайды. 

- екіншіден, кез-келген оқушы шығармашылық әрекеттер орындау арқылы 

өзінің мүмкіндіктерін дамытады. 

 Шығармашылық үрдісті француз ғалымы Ш.Адамар төрт кезеңге бөледі: 

дайындық кезеңі, шығармашылық белгісіздік, тұйыққа тірелу, шешімнің жарқ 

етуі, нәтижені тексеру. 

 Қ.Бердібаева шығармашылық іс-әрекет негізінде ойлауды былай көрсетеді: 

«Адамның ерекше қабілеті, тың идеяларды ойлауы былай шешуі, дәстүрлі 

схемадан ауытқуын креативтілік (шығармашылық) қабілет» деп атайды. 

Шығармашылық іс-әрекетті зерттеуді Х.Гарнер былай зерттеген: 

 1. Лингвистикалық интеллект (сезімталдық) . 

 2. Логикалық - математикалық интеллект (ұғымдар).  

 3. Кеңстіікті интеллект (көру, қабылдау, ойлау). 

 4. Дене-кинетикалық интеллект (спорт, еңбек, өнерде). 

 5. Музыкалық интеллект (эмоционалды орындау, құрастыру, қабылдау). 

 6. Интраперсоналды интеллект (тану, ұғу). 

 7. Интерперсоналды интеллект (ажырату, байқау) [5]. 

 Ғалымдардың пікірлеріне сілтеме жасай отырып, төмендегідей мәселеге 

көңіл бөлінді: 

- Оқып үйренудің бағдарламада тұжырымдалған жалпы мақсатының айқын 

көрініс табуы; 

- Ғылымның практикамен байланысын көрсететін материалдың болуы; 

- Шығармашылық қабілетті дамытудың жолдарының анық болуы. (Сенің 

қолыңнан келеді, үміт күтеміз деген сөздермен шабыттандыру, оқушы қабілетін 

ескеру, жалықтырмайтын тапсырмалар беру) т.б. 

- Белгіленген көлемнің сақталуы. 

- Пәнаралық байланыстың ескерілуі. 

- Аймақтық компоненттерді пайдалану. 

 Психолог-ғалымдар: Н.Н.Поспелов, Ю.А.Петров, А.Н.Леонтьев 

пікірлерінше «логикалық ойлау» дегеніміз - логика заңдылықтарын пайдалана 

отырып ой-пікірлерді, тұжырымдарды қолдануға негізделген ойлаудың бір түрі. 

Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту жөнінде А.В.Запорожец, 

Л.Н.Венгер, И.С. Якиманская еңбектері зерделенді. «Логикалық ойлауды 

дамыту» дегеніміз: барлық логикалық ойлау операцияларын (талдау, жинақтау, 

салыстыру, жалпылау, саралау) жүйелі түрде қалыптастыру; ойлау белсенділігін, 

өзбеттілігін дамыту. 

 В.В.Давыдов «Жеке тұлға негізінде шығармашылық бастау жатыр» деп 

есептеген. Б.Д.Эльконин шығармашылыққа мынандай анықтама берді: 

«Шығармашылық бұл – ерекше тұрғыдағы жасампаздық, даму өнімі -оқуға 

құштарлық, ынталылық.  

 Оқушының шығармашылық қабілеті оның ойлау мен практикалық 

әрекеттері арқылы ғана дамиды. Дамыта оқытудың Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов 
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жасаған жүйесінің негізгі компоненттеріне сүйене отырып, сабақта: оқу 

мақсаттарының дұрыс қойылуы, оны шешудің жолын бірлесе қарастыру, 

шешімнің дұрыстығын дәлелдеу жолға қойылды. 

Ә.Ә.Сағымбаев өз еңбегінде шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыруға 

кері әсер ететін кедергілерді топтастырып бергендей жағдайлар да кездесті: 

 а) әлеуметтік: әлеуметтік жағдайдың болмауы (отбасында). 

 б) педагогикалық: қалыптастырушы бағалаудың нақты жүргізілмеуі. 

 в) психологиялық: ойлаудың төмендігі, өз күшіне сенбеуі, жалқаулығы. 

 г) физиологиялық: денсулығының нашарлығы.  

Осы кедергілерді болдырмау басты міндетіміз болды. Әр оқушы өз пікірін 

айтып, дәлелдеуге талпыныс жасады, жеке тәжірибесін қорытындылауға 

үйренді.  

Әйтседе, бұл баланы ертерек «логикалық жолға шығару» дегенді 

көрсетпейді. 

1. Дамыған көрнекі схемалық ойлау баланы логика табалдырығына 

жеткізеді. 

2. Логикалық ойлауды игергеннен кейін, бейнелік ойлау өзінің мәнін 

жоғалтпайды. 

3-4-сыныпта тапсырмалар көлемін ұлғайту, байланысты үзбеу деп 

Қ.Жұманбаева атап көрсеткендей логика пәнінің мақсат, міндеттерін анықтай 

келе, білім алушының логикалық ойлауын дамытудың жолдары анықталды: 

а) өз бетінше жасаған ой операцияларының дұрыс, бұрыстығын тексерту; 

б) бір мәселенің өзін түрлі жолдармен шешуге үнемі бағыттап отыру; 

в) Логикалық ойлауын дамытатын тапсырмаларды шешкізу: 

1. Ми қозғау жаттығуларын орындату: «Еріншек сегіздік», «өткір көздер». 

2. Зейіннің деңгейін бақылауға тапсырма – Д.Б.Элькониннің графикалық 

диктанты: 

 а)  

/ : + - / . / = 

 

 б) Ойлану сәтіне тапсырма «Ұтқыр жауап» әдісі: 3 ұл мен 4 қыз киноға 

бармақшы болды, бірақ билет бәріне жетпейтін болды. Гүлжан, Сержан және 

Гүлзат үйлеріне қайтты. Неше қыз және неше ұл кино көрді? (2 ұл және 2 қыз). 

3. Көру және еске сақтау деңгейін анықтауға тапсырмалар «Білім бағы» 

әдісі: а) қимақағаздағы суретті алдымен ауада және дәптерге орында:  

 €  ⌂  ♀  ☼  

б) сүт, мысық, еден, қоңыр, алабұға, білім./ Сөздерді қайталап жаз.  

4. Ой шапшаңдығына сұрақтар «Сиқырлы шелек» әдісі: 5 орындықта неше 

аяқ бар? /12/, құрғақ тасты қай жерден таба алмаймыз? /судан/ 

5. Көңілді үзіліс: оң қолыңмен балғамен шеге қаққандай, сол қолыңмен киім 

үтіктегендей қимыл жасаңыз. 

6. Күрделі логикалық есептер, есептеулер, заңдылықтар орындау.[4] 

Бастауыш сынып математика сабағында оқушылардың логикалық ойлау 

қабілетін тексеру мына критерийлер арқылы анықталды: зейіні, көру және еске 
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сақтауы, тың шешім қабылдауы, белсенділігі, дене қозғалысының дамуы, 

логикалық ойлауы.  

 

 
 

Сурет1 – Оқушының логикалық ойлау қабілеттерін дамыту жолдарының 

салыстырмалы көрсеткіші  

 

Оқушылармен пікірлесе келгенде, логика пәні сабағы ұнайтыны анықталды, 

себебі оқушылардың шығармашылық қабілеті артқандығы байқалды. Сабақта 

мұғалім білімге бағыттаушы, ал оқушылар белсене қатысушы. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда логикалық 

тапсырмалардың мүмкіндігін анықтап, төменгі нұсқауларды ұсынамын: 

1. Жұптық, топтық жұмыста интербелсенді әдістер арқылы жүргізу 

2. Пайдалануға тиімді тапсырмалар жинағын. 

Логикалық тапсырмалардың шығармашылық қабілетті дамытуда тиімді 

екендігі іс - тәжірибеде дәлелденді. Логикалық тапсырмаларды жүйелі жүргізсе, 

білім сапасының артуына және оқушының ойлау қабілетінің дамуына әсері мол 

екеніне көзім жетті. Шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастыруда логикалық 

тапсырмалардың мәні оқу-танымдық құзыреттілікке сәйкес келетінін байқадым. 

Білім алушы өзінің білімділік қызметін ұйымдастыра білуді, өз әркетіне талдау, 

бағалау және қорытынды жасау тәсілдерін үйренеді. 
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СУБМӘДЕНИЕТ ФЕНОМЕНІНІҢ ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ӘСЕРІ  

 

Жаңа заман көптеген дүниелердің даму шыңына жеткен, жаңа лептің бастау 

алған кезеңі болды. Ол тек техникалық жетістіктер, ғылыми ашылуларға ғана 

байланысты емес. Сонымен қатар рухани, мәдени жаңашылдықтың да белең 

алған уақыты. Сондай заман нәтижелерінің бірі - фанатизмнің 

(табынушылықтың), психологиялық талғамдағы ұқсастықтың белгілі адамдарды 

ұлтына, жынысына қарамай, бір идея толқынына біріктіруі, яғни «субмәдениет» 

ұғымының қалыптасуы. «Субмәдениет» терминін 1950 жылы американдық 

социолог Дэвид Райзман ғылымға енгізген екен. Субмәдениеттің негізгі тірегі – 

жастар. Сол жастар арқылы бейәдеп мәдениет жасап, турасын айтқанда 

«алдыңғы қатарлы озық» мәдениет арқылы қоғамға ықпал ету екен. Жаһандану 

заманында әрбір жеке этностың мәдени өзіндік болмысын сақтап қалу, оны одан 

әрі дамыту өзекті мәселе болып табылады. Сондықтан ұлттық мәдениетті 

айқындайтын ерекшеліктерді көрсету, оны бірегейлейтін элементтерді анықтау 

– маңызды шара. Мұндай өзіндік мәдени ерекшеліктерді жаһандану 

процестерімен үйлесуін ескере, ескі мен жаңа арасындағы сабақтастықты 

заманның ағымына сай тануымыз керек. Осы сабақтастықты үйлесімді ету үшін 

әртүрлі ғалымдардың мәдениет туралы жазған еңбектерінің бүгінгі жаһандану 

процесінде алатын орны үлкен. Осыған байланысты мәдениет ұғымына 

анықтама берген бірнеше ғалымдардың еңбектері туралы айта кетсем. В.С. 

Степиннің «мәдениет» атты еңбегі негізінде Культура ұғымы тарихи дамып 

келеді. Алғашында культура ұғымы адаммен жерді өңдеуді білдірген. Сосын бұл 

терминнің мағынасы ұлғая түсті. Ол арқылы адамдардың материалдық 

қызметінің нәтижелерін, кейін адамды тәрбиелеу мен оқытуды белгілей бастады.  

 Ежелгі римдік шешен және философ Марк Тулий Цицерон өзінің 

«Тускуландық жазбалар» атты еңбегінде бұл терминді басқаша мағынасында, 

яғни оқыту мен тәрбиелеу барысында адамның ақыл-ойын өндеу ретінде 

қолданған болатын. Осылай Цицерон философияны ой-сана мәдениеті деп 

көрсеткен болатын. «Культура» термині «культура» ұғымына айнала бастады.  

 Енді «культура» деп адам жасағанның бәрін, адам жасаған жасанды дүниені 

және оны табиғи дүниеге қарама-қарсы қойып белгілей бастады. Бұл 

мағынасында «Культура» термині неміс философы-ағартушысы және заңгері С. 

Буффендорфтың еңбектерінде(«Табиғи құқық туралы», 1684) қолданыс тапқан 

болатын.  

 Мәдениет бұл тәжірибені сақтайды, қорғайды, трансациялайды, жаңа 

бағдарламалар өндіреді, яғни бүкіл қоғам өмірінде шынайы өзгерістер туғызады.  

 Мәдениет өзгермейтін, бір күйде қала бермейтін құрылым болып 

есептеледі. Ішкі табиғаты жағынан өзгермелі. Барлық мәдениеттерде 

инновациялар мен шығармашылықтың мүмкіндіктері әртүрлі. Дәстүрлі қоғам 

мәдениеттерінде бұлар өте аз, ал техногенді өркениеттерде керісінше жоғары. 
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Бірақ, мәдениет пен қоғам болмысы үшін екі қарама-қарсы процестің (дәстүр мен 

инновацияның, жаңғырту мен шығармашылықтың) маңызы бірдей деуге болады.  

Қазіргі таңда дәстүрлі мәдениеттердің фундаментальды құндылықтарын 

трансформациялау процестері белсенді жүре бастады. Бұл қазіргі өмірдің 

шындығы мен қажеттілігі. Қазіргі заманғы философтар мен 

мәдениеттанушыларға техногенді өркениет жағдайында дәстүрлі 

мәдениеттердің өзгешеліген сақтап қалу мәселесін шешу керек. Сонымен бірге, 

қоғамның жаңа түрлері туғызған мәдениеттің құндылықтарын танып білу, оның 

даму принциптерін ұғыну адамзаттың тыныс тіршілігіндегі ең керекті тарихи 

құбылыстар. Сол себепті біз мәдениет ұғымын дұрыс түсініп ұғынуымыз 

қажет. [2]  

Мәдениет адамзаттың тыныс тіршілігінің мән-мағынасы, абырой-атағы, 

жеткен шыңы, жетер қиялы, ең биік идеалы, әр құбылыстың өзіндік бастау 

тарихын көрсетеді. Ұлттық мәдениеттің жалпы мәдениетіміздің бүгінгі ахуалын 

әлемдік мәдени – рухани процесстерден тысқары қарастыра алмаймыз. Қазіргі 

әлемдік мәдениетте оның гуманистік яғни рухани адамгершілік мазмұны 

позициясынан зерделсек тығырыққа тіреліп, жатсыну мәдениеті қалыптасып 

отырғаны шындық. Өйткені адам өз айнала – дүниесін ғана емес, өзін – өзі яғни 

өз болмысын мазмұнын жатсынып, мәдени жалған құндылықтардың әлемінде 

күн кешуде. Ал нақтырақ келсек біздегі мәдениет , оның ішінде әсіресе ұлттық 

мәдениеттің бүгінгі жағдайы және ұлттық мәдениеттің «жеңіле бастауы» туралы 

әңгімелердің естілуі әлеуметтік экономикалық дамуымыздың құрылымындағы 

өзгерістермен және батыс мәдениеті құндылықтарына бет бұрыспен тікелей 

байланысты. Бұл орайда бірнеше факторды атауға болады:  

1. Батыс үлгісіндегі көпшілік мәдениет тасқыны.  

2. Біздің идеологиялық концепциямыздың әлі түзелмегені.  

Көпшілік мәдениеті тасқынына саналы түрде тосқауыл қойылмауы да 

осының бір көрінісі. Идеологиялық концепциямыздың әлі түзелмегенін ең 

алдымен мәдени даму концепциямыздың жоқтығынан деу керек.[3]  

Жастар субмәдениеті – жастардың жеке мәдениеті. Ол элитарлы, яғни 

барлығына арналмаған. Қоғамдағы негізгі мәдениеттің астында қалыптасқан 

кіші мәдениет болып табылады. Ол өмірлік ұстанымды, өмір сүру стилін, 

мәдениетті анықтайтын тұлғаның әлеуметтенуі, жастардың қоғамға бейімделуі. 

Тұлғаның әлеуметтенуіне әсер етуші түрлі факторлар болады және олар 

әлеуметтенудің тетіктері (механизмдері) арқылы жүзеге асырылып отырады. 

Тұлғаны әлеуметтендіру мәселесін кешенді түрде зерттеушілер 

әлеуметтендірудің тетіктерін субъективті және объективті әсер етуші 

факторлардың жиынтығы ретінде анықтауды талап етеді. Жасөспірімдердің 

субмәдениеті едәуір күрделі болып келеді. Мұнда педагогтар барлық 

жасөспірімдер менжастарға тән субмәдениеттің көптеген түрлерімен 

кездеседі.Дәл осы жасөспірім кезіндегі кіші мәдениеттің просоциалдық, 

асоциалдық және антисоциалдық болып үш түрі ажыратылады. Өйткені бұл осы 

жаста балалардың бірқатары қылмыстық топтарға, жаппай секталарға, әр түрлі 

заңсыз қозғалыстарға кіруге әуес болып келеді. Просоциалдық субмәдениет 

нормлары негізінен қоғамдық нормаларға қайшы келмейді, қайта оны 
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толықтырып немесе субмәдениет таратушылардың спеификалық өмір сүру 

шарттары мен құндылықты бағыттарын көрсете отырып. Оларды өзгертіп 

тұрады. Субмәдениеттің антисоциалдық нормалары қоғамдық нормаларға 

тікелей қарама – қайшы қойылған. Ал асоциалдық нормаларды нақты бір 

субмәдениет нормаларына арналған қоғамдық және ішінара қоғамдыққа қарсы, 

сонымен бірге азадаған спецификалық өзгертулер болады. Дәл осы құндылықтар 

кейбір кіші мәдениеттердің көптеген топтарының – «металлистердің», 

«скейтистердің», «брейкистердің» пайда болуына негіз болады, олардың 

әлеуметтік бағыты жоқ, нақтырақ айтсақ, антисоциалды болып келеді.  

Жасөспірімдік субмәдениеттің мінез – құлықтық ерекшеліктерінің себебі 

қандай? Жастарды формалды емес іс – әрекет жасауға апаратын негізгі себеп 

неде? Д.В.Ольшанский суб- және контрмәдени ұйымдардағы жасөспірімдердің 

мұндай іс – әрекетінің төмендегідей бірнеше сипаттамаларын атап көрсеткен 

болатын:  

Өзімен өзі болуға тырысу. Жастық шақта әр тұлғаның өзінің мүмкіндіктерін 

білуге тырысу, өмірдегі орнын іздеу үйреншікті іс – әрекет болып табылады. Бұл 

заңды түрде ортақ қабылданған құндылықтар мен нормалады тексеруге әкеліп 

соғады.  

Еліктеу және жұқтыру. Бұл үрдістің көрініс табуының бірінші себебі, 

жеткіншек әсіресе өтпелі кезеңде, мінез – құлық стилімен, қарам – қатынасқа 

түсуі үлгісімен, өзін – өзі ұстау және өмір сүру образымен ұқсас референтті 

топтарға аса мән беру болып табылады.  

Үйір инстинктісі. Ол тек жасөспірімдік субмәдениетке ғана емес, жалпы 

адамдарға да тән. Бұл ортаның ерекшелігі, тұлғаның мақсаттық және 

құндылықтық ұстанымдардың толық қалыптасып жетіспегендігінен, топтық 

мақсаттар және құндылықтар доминанттылық көрсете бастайды.  

Конкуренттердің, қарсыластардың, дұшпандардың болуы. Алдында нақты 

мақсаты жоқ топты құру үшін ең маңызды шарт болып табылады. Іс – әрекеттегі 

нонконформистік тенденция. Яғни, қоршаған ортадағылардың кедергілеріне 

соқтығысқан сайын, одан әрі күш жинау, «тиым салынған жеміс дәмді болады» 

қағидасы бұл жағдайда сәйкес келеді деп ойлаймын. Күрес арқылы келген 

бостандық, оңай келген бостандықтан кұндырақ келеді. Сонымен қоса 

дұшпанның болуы – «біз», «олар» түсініктерін анық ашып алуға керекті болып 

табылады. Көтерілісті міндетті түрде біреуге қарсы ұйымдастыру керек.  

Қажеттіліктердің жоғары болуы. Бұл жастағыларға аса терең дәрежедегі 

әділеттілік сезімі тән. Сонымен қоса жасөспірімдердің қоғамға басқаша көрінуге 

тырысуы , өмірдің шынайы қиындықтарын дұрыс бағаламауы ақырында 

қажеттіліктердің жоғары болуына әкеліп соғады. Д.В.Ольшанский жасөспірімдік 

субмәдениеттердің өкілдерінің ортақ мотивтері болғынына қарамастан, олар өз 

орталарында мүлдем бірдей емес. Ең алдымен, әрқайсысының дүниетанымы мен 

соған байланысты іс – әрекеттері қайда апаратынына байланысты 

психологиялық тұрғыдан ерекшеленеді. [4]  

Сонымен, субмәдениет дегеніміз не? Неліктен біз индустриалды дамыған, 

алдыңғы қатардағы қоғамда бұл феноменмен әлі күнге дейін кездесеміз? 

Жасөспірімдік субмәдениет аяқ астынан пайда болмайды. Ол тұлғаның қоғам 



17 

 

алдында өзін – өзі қалыптастыруының, өзін – өзі көрсете алуының нәтижесі 

болып табылады. Жасөспірімдер белгілі бір мәдениет нормаларына бейімделе 

отырып, күрделі әрі қарамақайшы үрдісті басынан кешіреді. Күн өте өсіп жатқан 

мәдени қажеттіліктермен оны қанағаттандырудың арасындағы байланыстың 

үзілуі, шынайы құндылықтардың астыңғы мәдениеттің жасандылығымен 

ауысуы жастардың интеллектуалды дамуының үлкен кедергісі болып 

табылады.[2]  

Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы: «Біріншіден, бесік айтатын 

келіндердің азайып бара жатқанынан қорқамын, екіншіден, немерелеріне ертегі 

айтып бере алмайтын әжелердің көбейіп бара жатқанынан қорқамын, үшіншіден, 

дәстүрді сыйламайтын балалардың өсіп келе жатқанынан қорқамын. Өйткені 

бесік жырын естіп, ертегі тыңдап, дәстүрді бойына сіңіріп өспеген балалар 

көкірек көзі бола ма деп қорқамын....» - деген екен. Осыған байланысты қазіргі 

қазақ жастары ел болашағына алаңдайтын болса, ата сөзін алға ұстап жадында 

түйіндей білуі керек деп санаймын. Қоғамдағы осындай келеңсіз қоғамдық 

мәселелерді құрықтай білуі үшін, саналы да сапалы, көзі ашық көрген жастармыз 

көп болғай. Қорыта келгенде, жастарымыз өзге мәдениеттің жетегінде ермесе, 

өзге мәдениетті өзіндікіндей көрмесе, онда біз ұлттық мәдениетімізді жоғалтып 

алмас едік.. Өзімізде барды бағалап, тұрпайы мәдениеттен сақтанайық![1]  
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ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

КРЕАТИВТІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада жалпы креативтілік ұғымының қоғамда, мектепте, 

білім беру жүйесінде қолданылуы туралы, сонымен қатар, білім беру процесінде 

өзін – өзі тану сабақтарында оқушылардың креативтілік деңгейлерінің артуына 

байланысты қандай жұмыс түрлері берілуі керектігі жөнінде баяндалады. 

Креативтілік – жаңа нәрсе ойлап табуға бағытталған қабілет деңгейі. 

Ағылшынның “creativity” сөзінен аударғанда шығармашылық деген мағына 

береді. Креативтілік адамның жаңа идеяларды ойлап табуы, ерекше шешімдер 
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қабылдауы мен дәстүрлі ойлау жүйесінен алшақтауы, бір сөзбен айтқанда 

шығармашылыққа іс-әрекетке қабілеттілік ретінде түсіндіріледі [1]. 

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінің 

«Педагогика және психология» бөлімінде креативтілік (лат. Creatio - жасау) – 

адамның шығармашылық дарын деңгейі шығармашылық қабілеті деп 

көрсетіледі. Ал, философиялық сөздікте креативтілік «Creatio» - ойлап табу, 

жасап шығару. Ойлап табу қабілеттілігі, проблема мен жағдаятты жаңа өзгеше 

көзқараспен қарайтын шығармашылық қабілет делінген екен. Яғни, белгілі бір 

білім саласына немесе өнер саласына жаңалық әкелу үшін талпыныс жасау. 

Креативтілік мәселесі барлық ғылымдар үшін өзекті мәселенің бірі, соның 

ішінде психология және педагогикада оның алар орны ерекше. Олай болса, 

креативтілікті психологиялық және педагогикалық тұрғыдан да қарастыра 

өтейік. Психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, креативтілік - нәтижесінде жаңа 

материалдық рухани құнды дүние тудыратын әрекет. Кеңес психологиясында 

креативтілік адамның шығармашылық мүмкіндігі ретінде, адамның әлеуметті 

маңызды шығармашылықты белсенділік айқындай алу қабілетін қамтамасыз 

ететін адамның тұрақты әрі ерекше құралы ретінде қарастырылады. Атақты 

ғалымдар К.Спирмен мен Е.Торренс креативтілікті адам ойлауының күші деп 

есептейді. Яғни, креативтілік – өнімді ойлаудың нәтижесі, жеке сипаттарға ие 

қабілет түрі[2].  

Педагогика тұрғысында креативтілікті қарастыратын болсақ, оқушы 

бойында креативтілік қабілетін байқап, оны дамытуда мектептегі оқу процесі 

мен педагогтың алар орны ерекше екені ерте заманнан мәлім. Әсіресе 

педагогтың оқушыларға өз бетімен орындауға берген тапсырмалары, ізденіс 

жұмыстарын ұйымдастыруы, өз ойларын ашық жеткізуге сілтемесі, 

пікірталастар, өздігінен шешім қабылдауларын, ұшқыр ойлылықтарын, жаңалық 

ашуға деген талпыныстарын талап етсе, және осы айтылған талаптарды оқушы 

орындаса, яғни бұлар оқушы бойынан көрінсе - креативтілік қабілетінің бар 

екенін айқындайды. Олай болса, педагогикалық тұрғыдан креативтілік дегеніміз 

– адамның белсенділігі мен өз бетінше жұмыс істеуінің жоғары түрі және ол 

әлеуметтік қажеттілігі мен өзіндік ерекшелігімен бағаланады. Бұл адамның өмір 

шындығында өзін - өзі тануға ұмтылуы, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер 

қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, 

олардың өшуіне жол бермеу оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын 

табуға көмектеседі. Креативтілікті қалыптастыру мәселесіне сәйкес жазылған 

еңбектерді саралай келе креативтіліктің құрылымдық бөліктерін бөліп көрсетуге 

болады: аса сезгіштік, ой ұшқырлығы, жаңаға ұмтылушылық, шығармашылық 

қабілеттер, өзіндік ой-пікірлерде тұра білу, өзіне сын көзбен қарау, қисынды 

ойлау, жаңаны сезгіштік, күмәншілдік, әр нәрсеге күмән келтіру, т.б. [3]. 

Креативтілік – оқушының өз даралығын түсінгенде орын алады. Өзінің осы 

бір ерекшелігі арқылы ол қайталанбайтын саналылықтың, ізденудің қуанышына 

бөленеді, жаңалыққа ұмтылыс жасау арқылы өзінің ішкі дүниесін жаңғыртуға 

қадамдар жасайды[4]. 

Қазіргі мектептердің міндеті – біршама күрделі, ойы ұшқыр, креативтілік 

қабілеті жоғары, өмірге икемді, жан – жақты дамыған жеке басты тұлға 
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тәрбиелеу. Оқушы бойында креативтілік қабілетінің артуына барлық оқу пәндері 

ат салыса алады, соның ішінде өзін – өзі тану пәнінің алар орны ерекше. 

Оқушылардың креативтілігін арттыруда шығармашылық сипаттағы сабақтар 

түрлерін өткізудің маңызы зор. Мәселен, олар өзін – өзі тану сабағы барысында 

креативтілікті шыңдайтын әдеби шығармашылық сипаттағы немесе көркем 

әдебиет, не болмаса графикалық тапсырмаларды орындайды. Соларға тоқталсақ: 

әдеби шығармашылық тапсырмалар деп отырғанымыз, оқушылар сабақ 

барысында сабақ тақырыбына сай мақал – мәтелдер құрастырады, жұмбақ, түрлі 

жаңылтпаштар құрастырады немесе білетіндерін айтады. Кей жағдайларда түрлі 

сахналық қойылымдар да қоюларына болады. Ал, көркем әдебиет сипатындағы 

тапсырмаларда оқушылар тақырыпқа байланысты өлең шығарады, шығарма 

немесе эссе жазады. Графикалық тапсырмаларды орындау барысында сурет 

салады, макет, сөзжұмбақ құрастырады. Мысалға 6-шы сынып оқушыларын 

алатын болсақ, өзін – өзі тану пәнінде олардың креативтілігін арттыру үшін 

сабақтың әр тақырыбына байланысты мынандай жұмыс түрлерін жүргізуімізге 

болады: 

 

Кесте 1 – Өзін – өзі тану пәні бойынша тақырыптар тізімі мен атқарылатын 

жұмыс мазмұны: 

 
Өзін-өзі тану пәні 

бойынша тақырыптар 

тізімі (6 сынып) 

Креативтілікті арттыруға байланысты тапсырмалар 

«Адамның 

мүмкіндіктері 

«Адамның мүмкіндіктері шексіз» атты тақырыпта эссе 

жазу, «жетістіктер баспалдағын» ұсыну 

«Отбасының жылуы» «Отбасы ағашын» ұсыну, сол бойынша түрлі жұмыс 

түрлерін ұсыну. 

«Сыныптағы достық» Мақал – мәтелдер, достыққа байланысты әңгімелер 

ұсыну 

«Қоғам игілігі үшін 

қызмет» 

Тақырыпқа байланысты терең ой толғау, әр оқушының 

қоғам игілігі үшін қандай қызмет атқара алатыны 

жайлы терең әңгімелесу. 

«Мен және қоршаған 

әлем» 

Тақырыпқа байланысты вен диаграммасын ұсыну 

«Дәуірлерді 

жалғастырушы желі» 

Берілген суретке қарап шығарма құрастыру 

«Жүрек қалауымен» 

 

«Жүрек – сүйіспеншілік көзі» тақырыбында терең ой 

әңгімелесу. 

«Адамзаттың рухани 

байлығы» 

Халқымыздың атақты ақын – жыраулары, күйшілері, 

әнші, сазгерлері жайлы терең ой толғау, сөзжұмбақ 

шешу, сұрақтарға жауап беру 

«Қандай әсем әлем!» Тақырыпқа байланысты сурет, шығарма, өлең 

шумақтарын құрастыру. 

 

Тапсырмаларды сипаттап өтетін болсақ: «Адамның мүмкіндіктері» 

тақырыбы, бұл сабақ барысында, әрбір балаға өз мүмкіндіктерін танытып, оның 
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ары қарай жалғасып дамуына жағдай жасайтындай ахуал тудыруымыз қажет. 

Бұл сабақта «Адамның мүмкіндіктері шексіз» атты тақырыпта эссе 

жазғызуымызға болады. Сонымен қатар, «жетістік баспалдағын» ұсынып, яғни 

әр оқушы өз мүмкіндігіне жету мақсатында түрлі кезеңдерден өтетіні жайлы, 

және оны қалай елестететіні туралы ой бөліседі. Тапсырма мақсаты: 

оқушылардың ойлау қабілеттерін арттыру. Немесе, оқулықта жазылған түрлі 

мәтіндер бойынша терең әңгімелесіп, ой толғауымызға болады. Оқушыларды 

топқа бөліп, бір топқа тақырып бойынша сурет салғызып (себебі, бейнелеу өнері 

шығармашылығы – креативтілікті арттырудың негізгі құрамдас бөліктерінің 

бірі), екінші топқа жоба, үшінші топқа тақырыпқа сай коллаж жасатуымызға 

болады. 

«Отбасының жылуы» тақырыбында оқушыларға бірге туғандар – адамның 

өмірдегі тіреніші екендігін түсіндіріп, адамның отбасы мүшелерінің арасында 

берік байланыстар орнатудағы жауапкершілігі жайында сөз қозғап, өз отбасы 

мүшелеріне қамқорлық пен көңіл бөлудің қаншалықты маңызды екендігіне көз 

жеткізу – негізгі міндет. Тақырыпқа байланысты тапсырмаға келетін болсақ, бұл 

жерде сабақ барысында оқушыларды топқа бөліп, әр топқа А3 форматта 

салынған «отбасы ағашы» деп аталатын суретті ұсынып, әр топ отбасындағы 

адамдардың рөлін қаншалықты бағалайтынын анықтауымызға болады. 

Тапсырма мақсаты: оқушылардың ойлау қабілеттерін кеңейту. 

«Сыныптағы достық» тақырыбында әр оқушыға достық ұғымының терең 

мәнін түсіндіріп, сол туралы ой толғаймыз. Сынып ұжымындағы өзара түсіністік 

пен сенімді нығайту жолдарын қарастырып, қандай да бір даулы мәселелер 

немесе келіспеушіліктерді бейбіт жолмен шешуге баулимыз, оқушылардың бірін 

- бірі сыйлауға жетелейміз. Шығармашылық іс-әрекетке тапсырма бергенде, 

достық жайлы түрлі мақал - мәтелдерді немесе әңгімелердің басын ұсынып, ары 

қарай өздері қалай жалғастыратынын көруімізге болады. Бұндағы тапсырма 

мақсаты: оқушылардың қияли ойлауын, ес, ойлау қабілеттерін арттыру болып 

табылады. 

«Қоғам игілігі үшін қызмет» тақырыбы, бұл тақырыптың жалпы мазмұны: 

адам мұраты - қоғамға қызмет ету. Оқушылармен болашақта өз қоғамы үшін 

қандай қызмет атқаруға әзір, қандай игі істер, қандай жаңалықтар ашуға дайын 

екендіктері жайлы терең әңгімелесу. Тапсырма мақсаты: оқушылардың жаңалық 

ашуға деген қызығушылықтарын ояту. 

«Мен және қоршаған әлем» тақырыбына келетін болсақ, мұнда адам мен 

қоршаған әлемнің өзара байланысын, барлық тіршілік иелері қоршаған әлемді 

жағымды қабылдауы қажеттігі жайында терең әңгімелесіп, әлем – адам үшін 

жаңалықтар бастауы екендігін ұғындыруымыз қажет. Тапсырма: оқущыларға 

вен диаграммасын ұсынып, бір жағында мен, бір жағына әлем деген түсініктерді 

жазғызып, ортасына өздері мен қоршаған ортаның байланысы, тынысы, тіршілігі 

жайлы жазуға тапсырма беру. Тапсырма мақсаты: оқушылардың өзіндік 

ерекшеліктің болуына, өзіндік ойдың болуына және қияли ойлау 

ерекшеліктеріне дарыту болып табылады. 

«Дәуірлерді жалғастырушы желі» тақырыбының негізгі мазмұны: Адамның 

өзін және әлемді танудағы мәдени мұраның маңызы жөнінде, мәдени мұраның 
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рухани негіздері, туған өлкенің мәдени мұрасы, әлемдік мәдениеттің әртүрлі 

құбылыстарының арасындағы себеп –салдарлық байланыстар жайында. 

Тапсырмаға келетін болсақ, мұнда Казақстанның ежелгі әрі киелі қалалары 

болып саналатын «Түркістан» қаласы бейнеленген сурет ұсынамыз (бұл суретте 

нақты қай қала екендігін айтпаймыз), оқушылар осы суретке қарап, шығарма 

жазулары қажет. Бұл тапсырма олардың болжам жасау қабілеттерінің артуына, 

оны дұрыс дәлелдеуге септігін тигізеді. 

«Адамзаттың рухани байлығы» бұл тақырыптың негізгі мәні мынада: 

Адамзаттың рухани мұрасы, әртүрлі халықтардың мәдениетіне, тарихы мен 

дәстүрлеріне деген ұлы құрмет жайында сөз қозғау. Тапсырма: Оқушыларды 3 

топқа бөліп, 1-топқа: төменде берілген ақпарат бойынша өз ойларыңды 

білдіріңдер? 2-топқа: Нақыл сөздерді оқып, негізгі ойын анықтап, бүгінгі 

өмірмен байланыстырыңдар (кітап бойынша) 3-топқа: сөзжұмбақ шешу сияқты 

тапсырмалар беруімізге болады. Тапсырма мақсаты: оқушылардың ойлау 

қабілетін, сыни тұрғыда ойлай алу қабілеттерін және ізденіс деңгейлерін арттыру 

болып табылады. 

«Қандай әсем әлем!» тақырыбы, әлемнің түрлі кереметтері жайлы ой 

бөлісіп, бұнда да оқушыларды топқа бөліп, әр түрлі топтық тапсырмалар 

беруімізге болады. Мысалы, бір топ ғажайып табиғаттың суретін салса, келесі 

топ бұл тақырыпқа шығарма жазады, келесі бір топ тақырыпқа байланысты бір 

өлең шумағын құрастырады. Өлең шумағын «синквейн» әдістемесі бойынша 

құрастыруға тапсырма беруімізге болады. «Синквейн» әдістемесі дегеніміз – бұл 

бес жолды өлең жазу әдістемесі. Бірінші жолда - тақырып бір сөзбен беріледі (зат 

есім), екінші жолда - тақырып екі сөзбен сипаттау (сын есім), үшінші жолда - 

тақырыпқа қатысты қимыл атауынан үш сөз жазу. (етістік), төртінші жолда - 4 

сөзден тұратын бір сөйлем, бесінші жолда - тақырып мәнін ашатын бір синоним 

сөз. Бұл жердегі тапсырма мақсаты: оқушылардың ойлау ұшқырлығын, 

шығармашылық белсенділігін арттыру. Аталған тапсымалардың барлығы өзін – 

өзі тану сабақтарында оқушылардың креативтілігін арттыруға жағдай жасайды. 

Қорыта айтатын болсақ, креативтілік кез-келген оқушыға тән болуы тиіс. 

Жалпы оқушылардың жеке тұлғасында креативтілік, оның деңгейі, құрылымы 

мен ерекшеліктері адамдық даралықтың басқа аспектілері - танымдық 

процестердің сипаты мен жеке тұлғалық белгілермен өзара тығыз байланысты 

деп білеміз. Ал осы тұлғаға біткен белгілер, соның ішіндегі шығармашылық 

қабілеттерін даралау үшін «Өзін – өзі тану» пәнінің тигізетін пайдасы мол деп 

нақты айтуымызға болады. 
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БАСАН М.Қ., ИГИБАЕВА А.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қаласы 

 

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ ПАЙДА 

БОЛУ СЕБЕПТЕРІ МЕН ФАКТОРЛАРЫ 

 

Қазіргі қоғамның адамгершілік қасиеттерінің деңгейі төмен болуы, рухани 

құндылықтардың бұзылуы. Девиантты мінез-құлықты балаларды түзету күрделі 

әрі қиын әрі ұзақ процесс. Оны іске асыруда көп шыдамдылық пен белсенділік 

қажет. Қазіргі, осы саладағы әлеуметтік, педагогикалық талаптар мен жүзеге 

асырылып жатқан тәжірибелер негізінде, бұл саладағы тәрбие міндеттерін 

жүзеге асыруда мынадай шарттарды орындау қажеттігі туады: - балаға 

ілтипатпен, ізгі тілектестікпен қарау; - оның жағымды қасиеттеріне сүйену; - 

оның адамгершілік күшіне, потенциалды мүмкіндіктеріне сену; - оқушыларды 

салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін жасалған жалпы білім беретін 

бағдарламаларды тиімді пайдалану; - салауатты өмір салтын қалыптастыруға, 

қауіпсіз тіршілік етуге бағытталған тәрбиелік бағдарламаларды ұштастыра 

пайдалану; - девиантты мінезге ие балалардың білім алуы мен бос уақытын 

пайдалы ісәрекеттермен өткізу жолдарын қарастыратын жаңа кешенді 

бағдарламалар құру.  

Девиантты мәнез-құлық – жалпыға ортақ ережелерден ауытқитың 

әлеуметтік іс-әрекет, осы ережелерді бұзатын адамдар мен әлеуметтік топтардың 

қылықтары; қабылданған құқықтық немесе моральдық нормаларды бұзған 

адамның мінез-құлқы. 

Девиантты мінез-құлық әлеуметтік себептері қоғамның мәдени 

құндылықтары мен оларға қол жеткізудің әлеуметтік қолдау тапқан 

құралдарының арасындағы алшақтықта (Р.Мертон), әлеуметтік 

құндылықтардың, ережелердің, қатынастардың әлсіздігі мен қарама-

қайшылығында (Э.Дюркгейм).  

Ағылшын психологі Хевитта және Дженикс қиын балаларды екі үлкен 

категорияға бөлген: 

1.Әлеуметтік формадағы антиқоғамдық мінез-құлыққа тән балалар. 

2.Әлеуметтік емес антиқоғамдық агрессивті мінез-құлықты балалар. 

Бұл балалардың отбасымен, қатарластарымен қарым-қатынасы нашар, 

эмоциялары бұзылған, агрессивті, қатыгез әрі кекшіл балалар. 

Қиын жасөспірімдердің пайда болу себептерін анықтағанда, біріншіден, 

отбасындағы тәрбиеге, ал екіншіден, мектептегі оқу-тәрбие мәселесіне аса көңіл 

бөлеміз. Өйткені, көптеген психолог ғалымдардың зерттеулеріне жүгінетін 

болсақ, оқушылардың мінез-құлқындағы қиындықтардың пайда болу себептерін 

отбасындағы дұрыс тәрбие бермеудің салдарынан болатындығын анықтады. 

1. Отбасының әлеуметтік және экономикалық жағдайы. 

2. Ата-анасының баласына немқұрайлы қарауы. 

3. Қараусыз қалған бала немесе шектен тыс қамқорлық. 
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Осы орайда нақты фактілерге жүгінетін болсақ, жайсыз отбасылардың, яғни 

«қиын ата-аналардың» көбеюі – әлгіндей қиын балалар санының арта түсуіне 

әкеледі.  

Девиацияны зерттеуші көптеген ғалымдар девиантты мінез-құлықтың 

пайда болу факторларын түрліше түсіндіреді: 

- жанұяда берекенің болмауы; 

- ата-ананың «ерекше қамқорлығы»; 

- тәрбие берудегі кемшіліктер; 

- өмірде кездесетін қиыншылықтар мен күйзелістерді жеңе алмауы; 

- өмірлік дағдының болмауы, айналасындағы адамдармен, құрдыларымен 

жарасымды қатынасқа түсе алмауы; 

- сырттан келген қысымға төтеп бере алмау, өз бетінше шешім қабылдай 

алмау, сынаушылық ойды дамыта алмау; 

- психоактивті заттарды жиі пайдалануы; 

- агрессиялық жарнаманың ықпалды болуы; 

- мектептерде психологиялық көмек көрсету қызметінің нашар дамуы; 

- балалар мен жасөспірімдердің бос уақытының дұрыс ұйымдастырмауы. 

 Ал кейбір ғалымдар оларды негізгі бес факторға бөліп қарастырады: 

1. Биологиялық фактор – баланың әлеуметтік бейімделуіне кедергі 

жасайтын физиологиялық және анатомиялық жағымсыз ерекшеліктер. Оларға 

мыналар жатады: 

- генетикалық факторлар ұрпақтан-ұрпаққа берілетін немесе ананың жүкті 

болғанда дұрыс тамақтанбауы, арақ-шарап, есірткі пайдалануы, темекі тартуы, 

ананың физикалық, психикалық т.б. сырқаттары себеп болатын: ақыл-ой 

дамуының бұзылуы, есту, көру кемшіліктері, жүйке жүйесінің зақымдауынан 

пайда болатын денедегі кемшіліктер. 

- физиологиялық факторлар: сөйлеу дефектері, адам бойындағы 

соматикалық кемшіліктер. 

2. Психологиялық факторлар. Баладағы психопатологиялар мен мінездегі 

кейбір қасиеттердің басым болуы т.б. жатады. Бұл ауытқушылықтар жүйелік 

психикалық ауруларда, психопатияда т.б. көрінеді. Акцентуациялық сипаттағы 

мінезді балалар өте ашушаң, дөрекі болады. Баланың әрбір даму сатысында, 

олардың психикалық қасиеттері, тұлғалық және мінездегі ерекшеліктері 

қалыптасып, дамып отырады. Бала дамуы барысында әлеуметттік ортаға 

бейімделуі немесе бейімделмей, жатсынып кетуі мүмкін. Егер балаға ата-ананың 

жылуы, махаббаты, ықыласы жетіспесе, онда ол ата-анасынан шеттеніп кетеді. 

Шеттену – невротикалық реакциялар, қоршаған ортамен қатынастың бұзылуы, 

сезімдік (эмоциялық) тепе-теңсіздік және суықтық, ашуланшақтық, психикалық 

аурулар және жағымсыз мінез-құлықтың пайда болуына жол ашады. Егер, балада 

адамгершілік құндылықтары қалыптаспаса, онда ол, пайдакүнемдік, 

қанағатсыздық, зорлаушылық, дөрекілік т.б. сияқты жағымсыз қасиеттерге бейім 

келеді. 

3. Әлеуметтік-педагогикалық факторлар. Олар мектептік, отбасылық, 

қоғамдық тәрбиедегі кемшіліктердің нәтижесінде, баланың оқудағы 

үлгермеушілігіне байланысты. Мұндай балалар көбінесе мектепке дайындығы 
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жоқ, үйге берілген оқу тапсырмаларына және бағаларға парықсыз қарайтындар. 

Жасөспірімдердің оқудағы бейімсіздігінің қалыптасуы келесі сатылардан өтеді: 

- оқудағы декомпенсация – баланың жалпы мектепке деген қызығушылығы 

жоғары, бірақ бір немесе бірнеше пәнді оқуда қиыншылықтарға тап болуынан; 

- мектептік бейімсіздік – бала сабаққа үлгермеуімен қатар, оның мінез-

құлқы өзгеріп, мұғалімдермен сыныптастарымен қарым-қатынасы бұзылып, 

сабақтан қалуы көбейеді немесе мектептен біртіндеп қол үзе бастайды; 

- әлеуметтік бейімсіздік – баланың оқуға, мектепке, ұжымға деген 

қызығушылығы жойылады, асициалды топтармен араласып, алкагольге, 

нашақорлыққа қызыға бастайды; 

4. Әлеуметтік-экономикалық факторлар. Әлеуметтік теңсіздік, қоғамның 

кедей және бай болып бөлінуі, жұрттың кедейленуі, жұмыссыздық, әлеуметтік 

кернеу т.б. 

5. Моралді-этикалық факторлар. Қазіргі қоғамның адамгершілік 

қасиеттерінің деңгейі төмен болуы, рухани құндылықтардың бұзылуы.  

Девиантты мінез-құлықты жасөспірімдерді түзету күрделі әрі қиын әрі ұзақ 

процесс. Оны іске асыруда көп шыдамдылық пен белсенділік қажет. Қазіргі, осы 

саладағы әлеуметтік педагогикалық талаптар мен жүзеге асырылып жатқан 

тәрбиелер негізінде, бұл саладағы тәрбие міндеттерін жүзеге асыруда мынадай 

шарттарды орындау қажеттігі туады: 

- балаға ілтипатпен, ізгі тілектестікпен қарау; 

- оның жағымды қасиеттеріне сүйену; 

- оның адамгершілік күшіне , потенциалды мүмкіндіктеріне сену; 

- жасөспірімдерді салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін жасалған 

жалпы білім беретін бағдарламаларды тиімді пайдалану; 

- девиантты мінез-құлықты жасөспірімдердің білім алу мен бос уақытын 

пайдалы іс-әрекеттермен өткізу жолдарын қарастыратын жаңа кешенді 

бағдарламалар құру. 

Қорыта айтқанда, девиантты мінез-құлықты балалармен тәрбиелік 

жұмыстарын жүргізуде римдік философ Сенеканың: «әрбір адам өмірінің тек 

кейбір жақтарын ойлап талдайды, бірақ ешкім жалпы өмір туралы ойланбайды» 

деген ой-пікіріне сүйене отырып, девиацияға коррекция жасаушы әрбір маман 

ұстаз, баланың тек кейбір мінездік кемшіліктерін түзетіп қана қоймай, оларды, 

қоғамдық өмірдің талаптарымен ұштасқан дұрыс қарым-қатынас жолына қайтып 

әкеліп, ары қарай қалыптаса дамуына, әлеуметтенуіне көмектесуі қажет. Бұл 

педагогикалық іс-әрекеттер мазмұны, қоғам өмірінде бекіген адамгершілік 

қадір-қасиеттер мәнімен, талаптарымен тікелей байланыстыра, адамдар 

арасындағы қарым-қатынастар (достық, жолдастық, туыстық, сүйіспеншілік, 

махаббат т.б.) нормаларымен ұштастырыла жүзеге асырылғанда, балалар 

бойында девиантты мінез-құлықтың өріс алмауына және оларды мектеп 

қабырғасынан бастап әлеуметтендіруге мүмкідік жасалады. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ДАМЫТУ 

 

Егеменді еліміздің бүгінгі таңдағы ең басты мақсаты жан – жақты әлемдік 

білім кеңестігінен орын алу болып табылады. Бүгінгі жас ұрпақ – егемен 

еліміздің болашағы, халық тағдырын жетелейтін азамат. Ал сол ұрпаққа әлемдік 

деңгейде өркениетті негізде білім мен тәрбие беру, ұлттық құндылықтарды жас 

ұрпақ бойына сіңіру ғаламдық мәні бар мәселеге айналып отыр. Ғаламдану 

үрдісінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен өзінің бет – бейнесін, ізгі дәстүрін 

сақтау жолындағы күрес ұлттың сананы сақтау күресі екенін түсіну, яғни, ұлттық 

сана – сезімімен мінез құлқының ана тілінде, ата тарихын, төл мәдениетін және 

ұлттық салт – дәстүрді меңгеруі негізінде қалыптасқан жеке тұлғаны тәрбиелеу 

міндетін айтамыз. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан 2030» бағдарламасында «Біздің жас 

мемлекетіміз өсіп – жетіліп кемелденеді. Біздің балаларымыз бен немерелеріміз 

онымен бірге ер жетеді. Олар өз заманының жауапты да жігерлі, білім өрісі биік, 

денсаулығы мықты өкілдері болмақ. Олар бабаларымыздың игі дәстүрін сақтай 

отырып, қазіргі заманғы жағдайда жұмыс істеуге даяр болады»- деген болатын. 

Бүгінгі оқушы – Егеменді еліміздің ертеңгі ұрпағы. Ұрпақтың рухани байлығы, 

мәдениеті саналы ұлттың ойлау қабілетімен білімі болуы керек [1]. 

Бүгінгі ұлттық тәрбие теориясы ұлттық діл,тіл,тарих,әдет-ғұрып,салт-

дәстүрлерді оқытудағы өзара байланыс жуйесіне негізделеді ұлттық рух пен 

адам санасының жетіліп қоғамдық тұлғаға көтерілуін қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Бала тәрбиесі баршаға ортақ іс. Оған көпшілік қоғам болып жұмылу үшін, 

парасаттылық пен байсалдылық керек. Ұрпақ тәрбиесіндегі ежелден 

қалыптасқан халқымыздың жақсы дәстүрі мен тағылымдарын, мәдениет 

тарихын, бұрын-соңғы ұлы ойшыл педагогтардың еңбектерін оқып жетік білмей, 

оны жақсы меңгермей тұрып келер буынға дұрыс тәрбие-тағылым беру мүмкін 

емес. Себебі, өткенді жақсы білмейінше келешекке сапар шегу, Л.Толстой 

айтқандай, айсыз қараңғыда сүрлеу соқпақ іздеп шатасумен пара-пар. Жас 

ұрпақты тәрбиелеуде ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық тәрбие үлгісін 

ұғындырып, мәдениетті, адами қасиеті мол, шығармашылық тұлға етіп 

тәрбиелеу – бұл қазіргі таңда өмір талабы және қоғам қажеттілігі. 
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Сондықтан, келер ұрпақтың, оқушылардың ұлттық құндылықтарын 

дамытудың маңыздылығы өз елін, жерін құрметтейтін, адал, ұлтының тілін, 

мәдениетін, әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрыптарын, ырым-

нанымдарын сыйлай алатын, оларды жаңғыртатын азамат етіп тәрбиелеу. 

Оқушылардың ұлттық құндылықтарын дамытуды тиімді ұйымдастыру үшін 

оның мәні мен құрылымын анықтау маңызды. Ол үшін бірінші құндылық 

ұғымының мәнін нақтылау маңызды. 

Алдымен жалпы құндылықтың пайда болуының үш түрі туралы айта кетсек: 

Бірінші құндылық – қоғамдық өмірдің әртүрлі саласындағы міндеттілік 

атрибуты туралы дерексіз көріністердің болуы, қоғамдық санада қалыптасқан, 

қоғамдық арман – мұраты. Мұндай құндылықтар жалпы адамзаттық, мәңгіліктік 

(шындық, әсемдік, әділдік), сондай-ақ нақты – тарихи (патриархат, теңдік, 

жариялылық) болуы да мүмкін. 

Екінші құндылық обьектендірілген түрде қоғамдық құндылық арман – 

мұраттардың нақты заттық көріністері болып табылатын (этикалық, 

эстетикалық, саясаттық, заңдық т.б.) материалдық және рухани мәдениет, 

адамзаттың әрекет шығармалары түрінде көрінеді. 

Үшінші әлеуметтік құндылықтар өмір іс - әрекеті арқылы өтіп, оның мінез 

– құлқының мотивациясының бірден – бір қайнар көзі болып табылады. 

Құндылық түсінігі – адамның дүниеге деген қарым-қатынастың, ақыл-

ойдың, сондай-ақ эмоционалдық бөлігін көрсетуге қолданады [2]. 

Құндылық – заттар немесе құбылыстардың оң немесе теріс мәнділігін 

көрсететін түсінік. Құндылық, құндылық қасиеттен, заттар мен құбылыстардың 

қандай да бір негізі, обьективті қасиеттері болып табылмайды. Жеке адамның 

тәжірибесіндегі құндылық көріністер жүйесінің пайда болуы, қажеттіліктерді 

ұғыну және оларды қоршаған дүниенің заттарымен салыстыру бұл құндылық 

көріністерінің пайда болуының негізгі алғашқы жолы. Екінші жолы 

(коммуникациялық) байланыстылық болып табылады, яғни құндылық 

көріністері оқыту, идеологиялық, педагогикалық тәрбиелеу және басқадай ықпал 

ету арқылы пайда болады [3]. 

Құндылық жүйесін А.Т.Москаленко мен А.Ф.Сержантов былайша 

қарастырған. Құндылық – адамның қажеттілік заты болып табылады. Ал, ол 

нәрсе немесе идея болуы мүмкін, өйткені қүндылықтар материалдық және 

рухани болып бөлінеді. 

Материалдық құндылықтар – құралдар және тәсілдер, тікелей тұтынудағы 

нәрселер. 

Рухани құндылықтар – саяси, заңдылық, имандылық, эстетикалық, 

философиялық және діни идеялар мазмұны [2]. 

 Құндылық – бұл қандай да бір нәрсенің мәнділігі, маңыздылығы, 

қалаулылығы, пайдалылығы және қымбаттығы. Ол қашанда әлдекімнің (немесе 

әлдененің) бағалылығын, яғни объективті болмысты және сонымен бір мезетте 

оның әлдекім (немесе әлдене) үшін құндылығын, яғни субъективті бағалауды 

білдіреді. 

Құндылықтар туралы алғашқы түсінік ежелге грек ғалымы Сократтан 

бастау алады. Сократ үшін құндылық «адамның өмірді бағалауы» екен. Ал 
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Аристотель «жақсылық», «игілік» ұғымдарын жағымды мінез-құлықты, рухани 

құндылықты бейнелеуде қолданды. Құбылысты, затты жағымды бағалау адам 

үшін құнды игілікті түсінуге негізделген. 

Құндылық - мәдениеттің құрамдас бөлігі. Мәдениеттің құрамдас бөлігі 

болуы себепті құндылық адамдардың өзін ұстауын реттейді, олардың шынайы 

тәртібін айқындайды. Мәдениет құндылықтары, тиісінше, материалдық және 

рухани болып бөлінеді. Құндылықтардың мазмұны қоғамның мәдени 

жетістіктерімен шарттастырылған. Құндылықтар әлемі, сөздің кең мағынасында, 

мәдениет әлемі деген сөз. Ол адамның рухани қызмет аясы, оның санасының 

дұрыстығын айғақтаушы, адамның рухани байлығының өлшеуіші іспетті. 

Құндылықтарды мүдделердің қарапайым жалғасы немесе бейнеленуі ретінде 

қарастыруға болмайды. Олар салыстырмалы өзінділікке ие.  

Құндылық ұғымына тұңғыш философиялық анықтаманы Р.Лотце мен 

Г.Коген берді. Ежелгі филосиялық көзқарастарда құндылықтың әр түрлі 

көріністеріне жататын және табиғи, қоғамдық құбылыстарды, адамның іс-

әрекетін бағалауда пайдаланылатын сұлулық, қайырымдылық, мейірімділік 

секілді этикалық және эстетикалық ұғымдар қолданылды [3]. 

Құндылық объектінің адам үшін қаншалықты маңызды екендігін 

айқындайды. Ол пәндік және субъективтік деген екі бөліктен тұрады. Пәндік 

және субъективтік құндылық — адамның дүниеге қатынасының екі жағы, 

біріншісі — оның объектісі, екіншісі — субъектісі. Сондықтан пәндік құндылық 

баға берудің объектісі, ал субъективтік құндылық олардың өлшемі мен әдісі 

болып табылады. Пәндік құндылыққа заттардың табиғи қажеттілігі, өнімнің 

өзіндік құны, әлеуметтік игілік, ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени мұралар, 

ғылыми ақиқаттың теориясы маңызы мен тәжірибелік пайдасы, адамдардың іс-

әрекетіндегі жамандық пен жақсылықтың іске асуы, табиғи және қоғамдық 

объектілердің эстетикалық қасиеттері жатады. Санадағы құндылық ұғымына 

қоғамдағы ойлау мен бағалау, мақсат және оған жетудің жолдары, қоғамда 

кездесетін түрлі нормалар жатады. құндылықтар өмірге, еңбекке, 

шығармашылыққа, адам өмірінің мәніне, т.б. баға беру қатынасынан тұрады. 

Құндылықтар қоғам үшін ең маңызды деген әдет-ғұрыптар, нормалар мен мән-

мағыналар қызметін өзіне бағындырады және реттейді. Құндылықтар адам 

мүддесінің объектісі бола тұра, әлеуметтік, заттық ортадағы күнделікті 

тіршілікте бағыт беру рөлін атқарады. Адам өзін қоршаған заттық және рухани 

әлемді құндылықтар арқылы бағалайды. Оның шынайы өмірге құндылықтық 

қатынасы тек сана негізінде болуы мүмкін. Құндылықтық сана заттың біз үшін 

қаншалықты бағалы, оның құндылығы неде екенін зерттейді [1]. 

Көшбасшымыздың Болашаққа бағдар: «рухани жаңғыру» атты халықтан 

қызу қолдау тапқан кешегі тұғырнамасын ширек ғасырды артқа тастаған 

Тәуелсіз Қазақстанның жаһандану дәуіріндегі рухани кеңістігіміздің жаңа 

бастауы деп бағалауымыз керек. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл 

мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі 

ой, салиқалы пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат.  

Бұл мақалада сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан 

айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D2%B1%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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игілігіне жарату жолындағы мақсат-мүдделер туралы өзекті мәселе көтеріліп 

отыр. Онда ел Президенті Қазақстан үшін қайта түлеудің айырықша маңызды екі 

үдерісі – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, 

Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын және бұқаралық 

сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты болжайтын көзқарастарымен 

бөліседі.Мемлекет басшысы аталмыш жаңғырудың негізгі қызметі мен 

ерекшеліктеріне ой жүгіртіп, бұл жаңғырудың маңыздылығына тоқталады: 

Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 

қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді 

табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер 

жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. 

Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан 

қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды. Саяси, экономикалық 

реформаларда егеменді еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені 

баршаға мәлім. Ол адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, 

олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға 

басымдық берудің қажеттілігін алға қойып отыр [3]. 

Бұл дегеніміз – ұлтымыздың барлық ұлттық салт-дәстүрлерін, мемлекеттік 

тіліміз бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухымызды жаңғырту деген 

асыл ұғымға келіп саяды. Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, 

ғылымға маңыз беруі – үлкен көрегендік пен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам 

қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. Бұл – тәуелсіз еліміздің бақытты 

болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. Өйткені, рухани 

байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз үшін де, әрбір жеке тұлғадан 

құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс.Ал, ұлттық тәрбие мен 

жалпы адамзаттық құндылық қасиеттерінің мәселесі – адамзат тарихынан өн - 

бойына ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Бұл адамзаттың 

өркениеттің өзгеше биігіне көтерілген, үшінші мыңжылдыққа қадам басқан 

кезеңінде де жас мемлекетіміз үшін рухани асыл мұрат болып Қазақсатандық 

патриотизм, азаматтық парыз, тұлға бойындағы ұлттық құндылықтар мен ар 

тазалығы және жалпы адамзаттық қасиеттерді жатқызамыз. Жас ұрпаққа ұлттық 

тәрбие берудің бағдарлы идеялары еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қалың елім Қазағым» атты жинағында мемлекеттік идеология мәселесін ұдайы 

есте ұстауымызды ескерте келе былай деп жазды: «Біз арыстарымызға арналған 

тарихи зерде кешенінде мен қазақстандық отаншылдық сезімін тәрбиелеуге 

көңіл бөлген едім»-дегенді [1]. 

Олай болса, қазіргі кезеңде мектеп табалдырығынан бастап білім беруде ел 

тарихын терең қозғап, тәрбие сағаттарында қазақ зиялы қауымының еңбектерін, 

қоғам дамуына қосқан үлесін айтып түсіндіру арқылы оқушылардың адами 

құндылық қасиеттерін қалыптастыра аламыз.Оқушының жалпы адамзаттық 

қасиеттеріне меймандостық, кісілік, сыйласымдылық, имандылық, кішіпейілдік, 

кеңпейілділік, салауаттылық, тіршілікке бейімділігі, өнерпаздық, шешендік, 

ақынжандылық, сыпайлығы, мәдениеттілігі т.б. жатады. Халық педагогикасы 

ұлттық әдебиет пен сол ұлттың салт-дәстүрінен құралады. Оқушылар бойына 

ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық қасиеттерді қалыптастыру мен 
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құрметтеуге, сақтауға тәрбиелеуде белгілі әлемдік, отандық ғалымдардың 

еңбектерін пайдалануға болады. Осы арқылы оқушының мәдениеті, білімі 

кеңейеді. Оқушының мәдениетті болуы үшін ұлттық мәдениетті ұштастыру 

қажет. Олай болса, оқушылардың ұлттық құндылық қасиеттерін қалыптастыру 

негізінің бірден-бірі мектепішілік жүргізілетін тәрбиелік іс-шаралар. Адамның 

бойына жақсы адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы, өнер-білімді игеру - 

тәрбиеге, өскен ортаға, үлгі-өнеге берер ұстазға байланысты.. Қазіргі ұрпақтың, 

ХХІ ғасырдағы қазақ ұрпағының міндеті – экономикамызды дамыта отырып, 

ұлттық құндылығымызды қорғап, дамытып, сақтай отырып әлемдік 

қауымдастыққа кірігу. Егер ұлттық құндылығымызды сақтай алмасақ 

жаһандануға жұтылып кетеміз. Жаһандануға жұтылып кетпей, президентіміздің 

алдыға қойған мақсаты «Мәңгілік Ел» болып қалу үшін ұлттық 

құндылықтарымызды сақтап, қорғай білуіміз керек. Себебі, ұлттық құндылық – 

ұлттың тірегі [2]. 
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ОТБАСЫ ЖӘНЕ ОҚУШЫЛАРДЫ АДАМГЕРШІЛІККЕ  

ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Оқушылардың адамгершілікке тәрбиелеуде отбасы тәрбиесінің маңызы өте 

зор. 

«Отбасы тәрбиесі» ұғымының өзі «отбасы» мен «тәрбие» 

категорияларының жиынтығы ғана емес, олардың синтезі де болып табылады. 

Оның қызметі мен рөлі, отбасындағы тәрбие толығымен қоғамдық өмір 

заңдылықтарына байланысты дамиды. 

Отбасы баланың жеке басының қалыптасуына екі жақты әсер етеді:  

1) Отбасының материалдық жағдайын сипаттайтын өзіндік өмір сүру 

дәстүрі арқылы, яғни отбасы мүшелерінің материалдық және рухани қажетсінуі 

мен әлеуметтік құндылықтары арқылы; 

2) Әлеуметтік және белгілі бір мақсатқа бағытталған әсер арқылы. Бұл 

көбінесе отбасындағы негізгі көзқарас пен тәрбие процесі қоғамның тәрбиелік 

мақсатына, идеялық адамгершіліктік және эстетикалық талаптарына 

қаншалықты сәйкес келуіне байланысты жүзеге асырылады. 

Қазақ педагогикалық энциклопедия сөздігінде «Отбасы тәрбиесі» ұғымы 

былайша түсіндіріледі: «Отбасы тәрбиесі – туысқандық қарым – қатынастар мен 

тұрмыс - жайттары балаға үздіксіз ықпал етуші тәрбиелік күш табылады». Біз өз 
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зерттеу жұмысымызда «отбасы тәрбиесінің» мәнін ашу үшін «тәрбиелеу» және 

«әлеуметтендіру» ұғымдарын қарастыруды қажет деп таптық. Бүгінге дейін 

педагогикалық әдебиеттер мен мемлекет тарапынан жарық көрген құжат – 

тұжырымдамаларда «тәрбие» ұғымына әр түрлі анықтамалар беріліп келеді. Ұлы 

ғұлама Әл – Фараби: «Бақытқа жету жолында» деген еңбегінде «Тәрбие – 

халықтардың бойына, білімге негізелген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді 

дарыту деген сөз» - деп анықтама береді. [1] 

Салауатты отбасы - өркениетті қоғамның талабы. Ұрпақтан – ұрпаққа 

беріліп отыратын дәстүрлер мен ізгі мұраттар тек отбасында ғана байытыла 

түседі. Адамды өзара түсіністікке алып келетін шынайы да тұрақты 

сүйіспеншіліктің дәстүрлері де тек салауатты отбасында қалыптасады.Тәрбиенің 

бастапқы әліппесін бала отбасында алып, онда ізгіліктің, адамгершілік 

тәрбиесінің негізі қаланады. 

Жеке тұлғаның өсіп-жетілуіне ықпалы ерекше болғандықтан отбасы 

тәрбиесіне әлеуметтанушылық, психологиялық және педагогикалық 

зерттеулерде ерекше көңіл бөлініп, «отбасы» ұғымына көптеген анықтамалар 

берілген. Мәселен, Р.Н.Нұрғалиевтің 1996 жылы жарық көрген философиялық 

сөздігінде: «Отбасы - әлеуметтік қауымдастықтың түрі, ерлі-зайыпты одаққа 

және тұрмыстық байланыстарға, яғни ері мен әйелінің, ата-аналар мен 

балалардың, аға-інілер мен апа-қарындастардың және бірге туып ортақ 

шаруашылық жүргізетін туыстардың арасындағы сан-алуан қатынастарға 

негізделген жеке тұрмысы», - деп айтылған. Ғалым – педагог өзінің зерттеуінде 

отбасы – баланың өмір жолын бастайтын және қоршаған шындық, орта туралы 

тиянақты да терең әсер алатын ұжымы екенін, соның негізінде онда білім, әдет, 

мінез-құлық пен өмірге деген көзқарастың қалыптасатынын дәлелдеп көрсетеді. 

[2] 

Педагогикадаайтылған анықтамаларға сүйене отыра, отбасының мынадай 

белгілерін айқындауға болады: 

- отбасы өзара туысқандық қатысы бар, әр түрлі жастағ және әр түрлі 

құқылы адамдардан біріккен ұжым.  

- оларды ерлі-зайыптылық, ата-аналық, балалардың ата-аналарына, 

ересектердің кішілерге және бір- біріне деген қарым-қатынас жасау міндеттері 

байланыстырып тұрады.  

- ата- аналар мен балалар бір- бірінен бірі отбасын басқарумен, екіншілері 

сол отбасында тәрбиеленумен ерекшеленеді. 

- отбасы өмірі әртүрлі материалдық (биологиялық, шаруашылық) және 

рухани (адамгершілік, құқықтық, психологиялық, эстетикалық) процестермен 

сипатталады. Ал отбасының әлеуметтік рөлі адамның өзін өсіруге, адам тегін 

ұзартуға тікелей қатысымен анықталады.  

Отбасы – тарихи категория. Оның типтері, формалары және қызметтері өмір 

сүріп отырған өндірістік қатынастардың, жалпы қоғамдық қатынастардың 

сипатына, сондай-ақ, қоғамның мәдени даму деңгейіне байланысты. Өз кезегінде 

отбасы да қоғам өміріне ықпал жасайды. Ол баланың туылуы, балалар мен 

жасөспірімдердің әлеуметтік орнын табуы, үй шаруашылығындағы еңбегі, өз 
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мүшелерінің күші, рухани және адамгершіліктік – эстетикалық жағынан 

дамуына әсерін тигізу.  

Демек, тәрбие – бұл, қоғам талабына сай адамды қалыптастыруда белгілі бір 

мақсатқа сәйкес жүйелі әрі саналы түрде әсер ету болып табылады. Тәрбие жан 

– жақты дамыған адамды қалыптастыруды көздейді. Бұл процеске әсерін 

тигізетін факторлар көп. Оқушылардың адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыруды ықпал ететін негізгі факторларды ескере отырып, тәрбиені 

отбасы тәрбиесі және қоғамдық тәрбие деп екі түрге бөлуге болады. Олай болса, 

тәрбие қоғамдық өмірдің жалпы және қажетті категориясы болып табылып, 

тәрбиенің мақсат – мазмұны, ұйымдастыру түрі, әдісі қоғамдық қатынастардың 

тарихи дамуына сәйкес өзгеріп отырады.  

Кейде «тәрбиелеу» ұғымы «әлеуметтендіру» ұғымымен сәйкестендіріліп 

түсіндіріледі.  

Соңғы жылдары жарық көрген философиялық әдебиеттерде: 

«Әлеуметтендіру - индивидті ұрпақтан – ұрпаққа беріліп отыратын еңбек 

тәжірибелерін, білім мен мінез-құлық нормаларын, құндылықтармен 

дәстүрлерді меңгеруге және әрі қарай дамытуға бейімдеу. Сондай-ақ индивидті 

қоғамдық қарым-қатынас жүйесіне ендіру және оның бойында әлеуметтік 

қасиеттерді қалыптастыру болып табылады», - деп анықтама берілген.  

Өнегелі отбасында ғана өнегелі ұрапақ тәрбиеленеді. Әке мен шешенің 

өзара ілтипатын, қамқорлығын, жолдас-жора, ағайын-туыс, ұл-қызға деген 

сыйластығын көріп өскен ұрпақ қана ертең өздері де берік отбасы іргесін 

қалайтынын айтады. Осылайша ақын салауатты отбасын басқарудың 

психологиялық және педагогикалық жолдарын көрсетеді. Жүсіп Баласағұн әке 

тәрбиесіне аса көңіл бөле отырып, ұл бала үшін әке тәрбиесінің орнын ешкім 

толтыра алмайтынын айтады. Әке әрқашан да балаға бағыт-бағдар, үлгі - өнеге 

болып, ұлда ерлерге тән мінез – құлық қалыптастырады деп санады.  

Я.А Коменский отбасын тәрбиенің белгілі бір мақсатқа бағытталған және 

ұйымдастырылған сатысы деп санады. Сондықтан отбасы тәрбиесі «Ана 

мектебі» жүйесіне енді. Осыған сәйкес отбасында баланы тәрбиелеуді 

педагогикалық жағынан қамтамасыз ету жолдары жасалады. 

Қазақ ағартушылары да отбасы тәрбиесін назардан тыс қалдырған емес. 

Оның ішінде Абай Құнанбаев ерекше орынға ие. Оның поэтикалық 

шығармалары, педагогикалық көзқарасымен бөліп алғысыз байланыста. Баланы 

шектен тыс еркелетіп, оның талап – тілектерін орындап отыру, бала ер жеткенде 

кері нәтижесін көрсететінін ескертеді. Сондықтан баланы жастайынан дұрыс 

әрекетке қалыптастырып, дұрыс талап қоя білу қажет екенін айтады. 

Абай отбасында баланы тәрбиелегенде оның жас және психологиялық 

ерекшелігін ескеріп отыру керектігін талап етеді. Оның ойы бойынша баланың 

ең бірінші әрі ең негізгі тәрбиешісі, бұл – ата-ана болуға тиіс.  

Қазақтың аты әлемге әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері зерттеуші 

М.О.Әуезов те отбасы тәрбиесі мәселелерін кеңінен қарастырған. Оның 

шығармаларында көптеген педагогикалық проблемалар күрделі орын алған. 

Қазіргіхалық педагогикасын орынды қолдану мәселесін шешуде ұлы 

жазушының шығармалары таусылмас қайнар бұлақ болып табылады. Көптеген 
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шығармаларында отбасы тәрбиесінің сан –алуан ерекшеліктері әдеби көрсетіліп, 

ғылыми түрде талданған. Соның ішінде отбасылық өмір салдарын көрсетіп, 

ондағы ер кісі мен әйел, ата – ана мен балалары арасындағы қарым – қатынасты, 

ер кісімен әйелдің үйдегі орнын, рөлін, тұрмыс – салтының ерекшелігін суреттеп 

бейнелеген. М. Әуезов «Адамның негізі - әйел» деп аталатын мақаласында адам 

баласының даму тарихына көз тастай отырып, ол бастан тіршілік көзі де, ұрпақ 

жалғасы да әйелден басталатынын айтады.[3] Ер жағы қара басынан басқаға 

қарамай жүргенде, балаларын баулып, асырап, үйлік ұжымның басын құраған- 

әйел екенін, алғашқы қауымнан бүгінге дейінгі әйел бейнесін суреттейді.  

М. Әуезов баланың дамып, болашақта жақсы азамат болып жетілуінде оның 

өскен ортасы мен отбасы ахуалының ықпалы ерекше екенін айтады. «Біздің ой 

буынымыз қатпай тұрған бала күнімізде ең әуелі әлсіреп сүйетін кісіміз, ол біздің 

анамыз», - деп әкеміз қандай ғалым болсын, адамшылығына ірге болатын 

құлықты әрбір анадан алатынымызды айтады. Отбасы тәрбиесінде ананың 

орнының ерекше маңыздығын М. Әуезов тәрбие түзелу үшін ең алдымен сол 

тәрбиені қалыптастыратын аналар жағдайының дұрыс болуын, аналардың 

өздерінің сол тәрбиеге лайықты болуын талап етеді.  

Отбасында балаларды тәрбиелеу мәселелері мен оның педагогикалық 

жолдарын көрсетуде осы ғасырдың басында өмір сүрген қазақ ағартушылары да 

өз ойлары мен еңбек үлестерін қосты. Осы тұста М. Жұмабаевтың «Педагогика» 

деп аталатын еңбегін айта аламыз. Онда баланың тәрбиелеудің жолдары айқын 

жазылған. Ол: «тәрбиедегі мақсат – баланы тәрбиешінің дәл өзіндей етіп шығару 

емес, келешек өз заманына лайық қылып шығару» , - дейді.[4] 

М.Жұмабаев бұл еңбекте баланың жан-жақты жетілуінің психологиялық 

мәселелеріне кеңінен тоқтала отырып, ата-аналар мен тәрбиешілерге балалардың 

ересектерден ерекшелігін біліп, ескере отырып, тәрбиелеуін ұсынды.  

Ата-ананың тәрбие әрекетінің әсерлі болуына қажетті жағдайдың бірі – 

олардың баламен әділ сөйлесіп, ашық пікірлес болуы. Осылай өзара қарым- 

қатынас баланы еріксіз ата-анаға жақындап, олардың айтқандарын шын 

ықыласпен қабылдауға мәжбүр етеді. Балаларды ізеттілікке, адамгершілікке, 

еңбекқорлыққа және тағы да басқа қасиеттерге тәрбиелеуде отбасының 

мүмкіндіктері ерекше. Жеке бастың рухани және эмоциялық негізін қалау – 

отбасы тәрбиесінің мақсаты мен мәні.  

Қазақ отбасындағы тәрбиелік ықпалды біріне-бірі ұштасып жатқан үш 

сатыдан тұрады деуге болады. Ол ата-әже, әке-шеше, ұл мен қыз осы үш 

ұрпақтың арасындағы міндеттері мен парыздары. Әрбір ата- ана ұл- қыздарын 

бағып, еңбекқор етіп тәрбиелеумен қатар, өздерін кезінде тәрбиелеп өсірген ата-

аналарын күтумен оларға қызмет көрсету парызын өтеугеборышты. Өз кезегінде 

олардың балалары өз парыздарын осылайша өтейді. Жеке тұлғаның 

қалыптасуына әсер ететін фактор отбасы, мектеп, орта, көпшілік хабар 

құралдары тағы да басқа. Ішінен біз отбасын ең негізгі фактор деп бөліп 

алғанымыз бен, ол қоғамнан, әлеуметтік ортадан тыс өмір сүруі мүмкін емес. 

Сондықтан отбасының тәрбиелік мүмкіндігіне бірнеше факторлардан айқындап 

көруімізге болады.  
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«Игра есть высшая ступень детского развития» 

Фридрих Фрёбель 

 

Игра есть произвольное изображение внутреннего мира, изображение его по 

его собственной необходимости и потребности, что выражается уже самим 

словом. Игра – самое чистое и самое духовное проявление человека на этой 

ступени, и в то же время она является прообразом и копией всей человеческой 

жизни, внутренней, сокровенной естественной жизни как в человеке, так и во 

всех вещах; поэтому игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе 

и около себя, мир с миром. Источники всего хорошего лежат в игре и исходят из 

нее. Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно, настойчиво, даже до 

телесного утомления, непременно сделается также способным, спокойным, 

настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе [1]. 

Спокойному, проницательному взгляду истинного знатока людей в 

самопроизвольно избранной игре ребенка дошкольного возраста видится его 

внутренняя жизнь. Игры этого возраста суть - как бы почки всей будущей жизни, 

потому что в них развивается и проявляется весь человек в своих самых 

тончайших задатках, в своем внутреннем чувстве. 

Дети, детство, игра. Эти понятия на первый взгляд многим кажутся ясными 

и неотделимыми. Все так просто: если ребенок здоров, он, естественно, играет. 

Однако непосредственный опыт не всегда хороший советчик. Детская игра – 

один из сложнейших теоретических вопросов. Изучение игры детей дает 

представление об общественной организации жизни людей, об их законах и 

верованиях, о формах и методах воспитания. 

«Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате 

изменения места в ребенка в системе общественных отношений», - писал 

известный исследователь игры Д.Б. Эльконин. И что любопытно: чем сложнее 

были условия, чем труднее было работать педагогическим коллективам, тем 

напряженнее велся профессиональный поиск. Поиск путей к умам и характерам.  
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В играх и в труде, задорных выдумках и в безудержном веселье характеры 

и способности детей проявляются значительно ярче, чем в стандартных условиях 

даже самого безукоризненного с точки зрения методики урока или занятия. 

Правильно поставленная игра позволит многому научить ребенка… Как ни 

странно, многие родители и даже воспитатели детских садов не умеют 

руководить играми детей. Особенно коллективными и сюжетно-ролевыми… 

Организация игровой деятельности детей и создание ее реквизита требуют не 

менее глубоких специальных научных психолого-педагогических изысканий, 

чем выработка медико-гигиенических норм обеспечения жизни ребенка. 

Игра помогает раскрыться ребенку, стать активным. В игре ребенок 

обретает не только равноправие, но и возможность вести за собой других. Дети, 

из которых порой не вытянуть и слова на занятии, в игре отличаются глубиной 

мышления. Мышления смелого, масштабного нестандартного. 

Вот что писал об игре В.А. Сухомлинский: «…В игре раскрывается перед 

детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не 

может быть полноценного умственного развития. И наша задача педагогов-

музыкантов помочь детям раскрыть их творческий потенциал, заложенный 

самой природой. Обучать с помощью игры, но здесь уже музыкальной.  

А как сделать так, чтобы дети полюбили музыку? Как сделать, чтобы одно 

из самых прекрасных искусств вошло в их жизнь? 

Малышей пугает и отталкивает все монотонное, скучное. Необходимо 

строить учебный процесс на игровых ситуациях, поскольку игра – насущная 

потребность ребенка, путь к познанию мира, школа жизни. И если придумать 

игру к каждому учебному действию, то все получится. 

Ребенок дошкольного возраста легко идет на контакт с игрушкой. Это 

может быть кукла, медвежонок, лисичка, кошечка и т.д. игрушка вносит 

оживление, юмор в занятия. 

Творчество на занятиях необходимо как со стороны педагога, так и со 

стороны ребенка. Со стороны педагога имеется в виду индивидуальный подход 

к каждому ребенку. Ни в коем случае неприемлемо так называемое типовое 

занятие. 

Со стороны ребенка – возможность проявить свой накопленный опыт, 

знания, полученные на занятиях [2]. 

Виды самостоятельной деятельности ребёнка в детском саду разнообразны. 

Среди них музыкальная. В свободное от занятий время дети устраивают игры с 

пением, самостоятельно музицируют на детских музыкальных инструментах, 

организовывают театрализованные представления. Одним из важнейших 

средств развития самостоятельной музыкальной деятельности детей являются 

музыкальные игры. Они объединяют все виды музыкальной деятельности: 

пение, слушание, движение под музыку, игру на инструментах. Основное 

значение музыкальных игр – формировать у детей музыкальные способности, в 

доступной игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развить у них чувство ритма, тембровый и динамический слух, 

побуждать к самостоятельным действиям с применением знаний, полученных на 

музыкальных занятиях. 
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Музыкальные игры должны быть просты и доступны, интересны и 

привлекательны. Только в этом случае они становятся своеобразным 

возбудителем желания у детей петь, слушать, играть и танцевать. В процессе игр 

дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них 

формируются необходимые черты личности, и в первую очередь чувство 

товарищества, ответственности [3]. 

Музыкальное занятие в детском саду состоит из следующих разделов: 

музыкально-ритмические движения, знакомство с музыкальными 

инструментами, слушание музыки, подготовка к пению – упражнения для 

голоса, непосредственно само пение, и в заключении – музыкальная игра или 

разучивание хоровода. 

И если правильно подобрать «тактику» проведения занятия, с применением 

игровых элементов, то занятие пройдет насыщенно. И педагог, и дети будут 

довольны. 

Каждое занятие имеет свою тему с учетом времени года, праздничных 

мероприятий. И, согласно теме, все занятие соответственно так и строится. 

Если занятие имеет тему «Осень, осень, листопад, листья желтые летят…», 

то и все разделы этого занятия должны пройти в этом направлении.  

Дети входят на занятие под музыку. Какие музыкально-ритмические 

движения можно предложить ребенку? И тут педагог предлагает детям 

«превратиться» в осенние листочки, которые еще висят на веточках. Но тут вдруг 

подул сильный ветер – дети поднимают руки над головой и качают ими под 

музыку, изображая ветер. Листочки оторвались от дерева и полетели. Полет 

оторвавшихся листочков дети изображают легким бегом по кругу. Педагог 

продолжает рассказ об осенних листочках и говорит, что закружил ветер в 

осеннем танце наши листья. И дети кружатся. А в заключении музыки педагог 

говорит, что ветер перестал дуть и наши листочки улеглись на землю. Дети 

присаживаются на ковер.  

В то время, когда педагог говорит, что подул ветер, можно включить 

элементы здоровьесберегающих технологий – упражнение дыхательной 

гимнастики по А.Н. Стрельниковой. Выполняем активный вдох носом, затем 

пассивный выдох. Тихий и бесшумный, словно шелест ветра [4]. 

Следующей ступенью музыкального занятия является знакомство с 

музыкальными инструментами. Детям младшего дошкольного возраста 

предоставляются самые простые инструменты – погремушка, бубен, барабан, 

музыкальный молоток, дудочка. При знакомстве с музыкальными 

инструментами педагог использует иллюстрации с их изображениями. Дети 

должны знать, как выглядят инструменты не только в реальности, но и на 

картинке. В последующем это облегчит работу при использовании музыкально-

дидактических игр.  

Ребенок впервые знакомится с понятием «звук». Как ребенку 2 лет 

объяснить, что инструмент может звучать? Опять используется игровой прием. 

Погремушка может «спать». Когда она «спит», звука нет. А чтобы она зазвучала, 

надо разбудить. И мы призываем погремушку проснуться:  

 «Погремушка, погремушка, развеселая игрушка!  
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 Просыпайся. Не ленись, детям всем ты улыбнись!»  
Погремушка звенит, радости на лицах детей нет предела. Бубен может 

сердиться и улыбаться. Если постучать в бубен, значит он «сердится», если 
просто позвенеть, значит, «улыбается». И в это время нужно попросить показать, 
как умеют дети улыбаться и сердиться. Дети с большим удовольствием 
изображают эмоции. А если вплести тему занятия, о которой говорилось раньше, 
то можно сказать, что солнышко на небе появилось и наш бубен «радуется», а 
если погода пасмурная и пошел дождь, то наш бубен «нахмурился». И так с 
каждым инструментом.  

И с каждой возрастной категорией у детей расширяется кругозор 
ознакомления с инструментами. А игровые приемы, ситуации усложняются. 
Можно рассказать сказку или легенду, как появился тот или иной инструмент. 
Это очень действенный метод. Дети увлеченно и внимательно слушают и 
сопереживают героям сказки. Так, как в легенде о создании домбры.  

Придумать можно все, что угодно.  Фантазия педагога – это мощная сила, 
от которой зависит положительный результат всей его работы. В продумывании 
и придумывании различных игровых ситуаций и проявляется творчество 
педагога. 

Одним из важных разделов музыкального занятия является слушание 
музыки. При правильном музыкальном развитии дети в этом возрасте перед 
слушанием музыки устраиваются поудобнее, замолкают. Они узнают знакомую 
музыку, радостно о ней сообщают об этом педагогу. Высказывают свои мнения: 
«Это песня про серенькую кошечку» (песня «Серенькая кошечка», музыка 
В.Витлина, слова Н. Найденовой») или «Песенка про ветер» (песня «Осень», 
музыка И. Кишко, слова И. Плакиды) и т.д.  

Дети уже более старшего возраста высказывают свои впечатления более 
глубоко, насыщенно. Они могут рассказать, чтобы они могли нарисовать под эту 
музыку или какое настроение у произведения. Что можно делать под 
прослушанную музыку. Нужно давать детям возможность самостоятельно 
рассказать о том, что они чувствуют, как звучит музыка того или иного героя.  

Пожалуй, наиболее активно дети выражают свою индивидуальность в 
песне. 

Пение – самый объемный раздел музыкального занятия. Но для начала 
исполнения песен, нужно подготовить голос – «разогреть» его. 2-3 упражнения 
для голоса - распевки (короткие песенки) достаточно, чтобы перейти 
непосредственно к самому пению. Можно скучно пропеть распевки и начать 
петь. А можно придумать историю, как мы поехали в деревню к Ата и Әже и 
увидели домашних животных и птиц. Например, распевка «Здравствуйте!» 
Педагог исполняет: «Здравствуйте, козлята!» (звукоряд из пяти ступеней в до 
мажоре) вверх. Дети отвечают: «Ме-ме-ме!» (по звукам тонического трезвучия 
до мажора вниз). И так перечисляем все хозяйство.  

Дети всегда готовы идти вслед за педагогом в путешествия, готовы 
экспериментировать, если видят в глазах взрослого искру и открытость души. А 
самое главное, педагог должен быть другом в любой ситуации. Уметь 
поддержать, похвалить, посмеяться вместе с ребенком. 

В большинстве своем, песни разучиваются к основным календарным и 
государственным праздникам.  
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Очень важно следить за тем, чтобы не было переутомления во время 
занятия. Смена деятельности – важный фактор в занятии. Педагог должен 
следить за тем, что если дети начинают отвлекаться, можно провести и 
динамическую паузу. В копилке педагога всегда найдется физминутка или 
пальчиковая игра (по теме занятия), с помощью которых можно активизировать 
внимание детей на дальнейшую работу. 

И в заключении занятия даем детям возможность поиграть. Использование 
музыкальных игр в процессе ритмических движений сплачивает детей. 

С малышами можно поиграть с погремушками, колокольчиками или с 
любыми другими атрибутами. Деятельность старших дошкольников отличается 
активным восприятием музыки, хорошим чувством ритма. Что позволяет им 
выразительно исполнять движения. Большое внимание уделяется умению 
самостоятельно действовать под музыку: выполнять различные перестроения. 
Придумывать свой танец, используя знакомые плясовые движения. 

 От того как педагог проявляет свое творчество, свои умения и навыки и 
преподносит детям, от этого в целом и будет зависеть развитие творческих 
способностей детей. Ведь ребенок дошкольного возраста – это по сути губка, 
впитывающая в себя все: и хорошее, и к сожалению – плохое. И наша задача 
педагогов-музыкантов сделать все возможное, чтобы плохого не было совсем. 
Ведь мы открываем ребенку мир прекрасного, мир добра, мир музыки. А по 
мнению большинства авторов систем музыкального воспитания, все дети 
музыкальны. Без исключения. Надо только вовремя разглядеть и дать начало 
развитию их способностей.  
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Өзіндік бағалау – өзіндік сана сезімдерінің бір–бірлігі, тұлғаның 

қасиеттеріне, сапасына деген қатынасы. Өзіндік бағалауға икемділік, 

орнықтылық, адекваттылық (жағымды, жағымсыз) сияқты сипаттамалар тән 

болады. Өмірлік тәжірибелерде қалыптасқан «Мен» бейнесі әлемді, басқа 

адамдарды қабылдауға, оларды бағалауға әсер етіп, соның негізінде адам өзінің 

мінез-құлқын өзіндік бағалайды.  

Өзіндік бағалау компонеттері болып табылатын өзіндік сана-сезімдердің 

онтогенетикалық даму ерекшеліктері Б.Г.Ананьевтің, С.Л.Рубинштейннің, 

Л.С.Выготскийдің жұмыстарында қарастырылады. 

Жастар тұлғасының қалыптасуының іргетасы оның рухани жан-дүниесі, 

әлеуметтік жауапкершілігі, өзіндік бағалау деңгейіне байланысты. Тұлғаның 

өзіндік бағалауын зерттеу маңызды бағыттардың бірі. ХХ ғасырдың I 

жартысында өзіндік бағалау психологиядағы мектептер мен бағыттардың 

зерттеу пәні болды. Осы мәселе бойынша шетел психологиясында У.Джемс, 

Ч.Кули, психоаналитикалық дәстүрге сүйенуші – Э.Эриксон, гуманистік 

психология өкілі К.Роджерс көп үлес қосты. 

Өзіндік бағалау – тұлғаның өзін-өзі басқа адамдар ортасындағы орнын, 

қасиеттерін, өз мүмкіндіктерін бағалауы. Яғни, өзіндік бағалау–қоршаған 

ортаның өзгермелі шарттарына тәуелсіз өзіндік ерекшелігіңді саналау. Өзін-өзі 

саналау белгілі бір даму этаптарында өзіндік бағалауға айналады. Өзін-өзі 

бағалау уақытқа сәйкес өзіңнің даралығыңды сезінумен байланыста кез-келген 

психикасы сау адам өткенін есіне сақтайды, қазіргі кезеңді басынан өткереді, 

болашаққа үмітпен қарайды. Өзіндік бағалау адамның өз жүріс-тұрысын және іс-

әрекетін реттеуге тікелей қатысы бар, тұлғаның белсенді дамуында 

қалыптасатын және оның ішкі әлемінде өзіндік көрініс табатын орталық 

компонент, тұлға сипаты, маңызды тұлғалық білім. Тұлғаның жас ерекшелік 

даму деңгейінің белгілі бір кезеңінен бастап өзіндік бағалау үлкен маңызға ие 

бола бастайды. 

Жасөспірім кезеңде өзіндік және басқа адамдарды бағалауға ата-ана 

көзқарасы, оқушы үшін орны бар ересектер көзқарасы, мектептегі достарының 

пікірі, бұқаралық ақпарат құралдары және қалыптасқан білімдер, сондай-ақ 

қоршаған адамдармен қарым-қатынас жүйесі де негіз болады. Осы 

айтылғандардың барлығы жасөспірімнің басқа адам туралы пікіріне әсер етеді. 

Басқа адамның пікірін бағалау емес, өзіндік ішкі ой өнімі, өзін басқа адаммен 

салыстыру, тұлғалық қырларына сәйкес өз жүріс-тұрысын анықтайды, өзіндік 

сананың қалыптасуына негіз болады, тұлғаның өзін-өзі дамыту және өзін сәтті 

тәрбиелеудің алғышарты болып табылады. Сонымен қатар, басқа адамдармен 

дұрыс қарым-қатынас орнатуда өзін қалай ұстау керек екендігін де үйренеді. 

Өзін адекватты және дұрыс бағалау жоғары сынып оқушыларын жеткілікті 

дәрежеде дамымаған қасиеттерін қалыптастыруға, кемшіліктерінен арылуға 

мүмкіндік береді. Егер оқушы өзін-өзі тым жоғары бағалайтын болса, жан-

жағындағы адамдар айтқан ескертіулерге мән бермейді. Нәтежесінде жүріс-

тұрысындағы қателіктер мен кемшіліктер әдетке айналып, одан арылу қиын 

болады. Сондай-ақ, өзін-өзі жоғары бағалау басқаларға жоғарыдан қарау, тұлға 
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аралық жанжалды туындатушы агрессияға алып келуі мүмкін. Шектен тыс өзін-

өзі кінәлау, сондай-ақ мазасыздық тудырады. 

Жоғары сынып оқушыларында өз бетінше өмір сүруге деген дайындық 

жүреді, құндылықтардың, әлемге көзқарастың қалыптасуы, мамандық таңдау, 

сондай-ақ қоғамдағы өз орынын анықтау. Осы айтылған әлеуметтік-тұлғалық 

факторлар әсерінен жоғары сынып оқушыларының қоршаған адамдармен 

қарым-қатынас жүйесі қалыптасады, өзіне деген қатынасы өзгереді. Осы 

әлеуметтік позициясына сәйкес оның мектепке, қоғамдық маңызды жұмыстарға, 

оқу әрекетіне деген көзқарасы өзгереді, болашақ мамандығы, қызығушылықтары 

және жүріс-тұрыс мотиві арасында өзара байланыс орнайды. 

Я.П.Коломинский зерттеулері бойынша өзі қатарлас құрбылар тарапынан 

жағдайда жоғары сынып оқушысы өзінің топтан өзге жерлерде дәрежесін шектен 

тыс жоғары бағалауға бейім келеді. Тұлғаның жастық позициясы өзіндік бағалау 

ерекшеліктерін детерминациялайды. Оның дамуы сыртқы ортамен өзара 

әрекеттесуде тұлға бағытын өзгертуге мүмкіндік береді. Мұнда өзін-өзі реттеу 

процесінің мәні мен өзін-өзі бағалаудың дамуы – өзін-өзі тәрбиелеудің қозғаушы 

күші болып табылады.  

Өзіндік бағалау – еңбектің, танымның және қарым-қатынастың күрделі 

өнімі. Мұның негізінде тұлға өз мінез-құлығы мен әрекетін, сондай-ақ 

айналасындағылармен мақсатқа бағытты қатынасын ұйымдастырады. 

Ғалым Л.И.Божович еңбектерінде өзіндік сананың әрбір компоненті 

әрқалай түсіндіріледі. Осы орайда, өзіндік бағалау бірде тұлғаның тірегі болса, 

енді бірде іс-әрекетті реттеуші ретінде қарастырылады. Өз еңбектерінде автор 

тұлғаның басқа адамдарды тануы өзін танудың алдынан шыға отырып, оның 

қайнары мен тірегі болып келеді деп көрсетті. Басқа адамдармен өзін қатар қою 

және салыстыру өзіндік бағалау критерийі болып табылады. Тұлға іс-әрекет 

процесінде өзін басқалармен салыстыра отырып, басқалардан байқағандарын 

өзінен табады да, нәтежесінде өз құндылықтарымен әрекеттерін, қасиеттерімен 

құрлымдарын ұғына бастайды. 

Өзіндік бағалау тұлға өмірлік іс-әрекеті процесінде қалыптаса отырып, 

оның дамуында маңызды қызымен атқарады және мінез-құлығы мен іс-әрекетін 

реттеуші ретінде алға шығады. Көптеген зерттеулерде өзін-өзі бағалауды 

психика дамуында белгілі қызыметті орындаушы тұлға құрлымы ретінде 

қарастырды. 

Сонымен қатар айта кетсек, өзіндік бағалау тұлғада өзін құрметтеуі, өзін 

қабылдауы, яғни «Мен» аумағы енетін өзіне деген қандай да бір позитивті 

қатынастың туындауы болып табылады. 

Өзіндік бағалау тұлға дамуы барысында құрылады. Біртіндеп әлеуметтік 

тәжірибені меңгеру процесінде қайта құрылып, тұлғаның өзіндік санасын 

қалыптастыра отырып, оның құрамына кіреді. Өзін-өзі бағалау өзіндік санада 

көрінеді. Тұлғаның өзіндік санасы негізінде қоғамдық сана қалыптасады. 

Өзіндік бағалау – өзіне қатынасты, индивидтің сыни тұрғыда қаралатын 

өзіндік сананың арнайы функциясы. Өзіндік бағалау тұлғаны жайлылық немесе 

жайсыздық жағдайын детерминанттайтын өзіндік сананың тірегі бөлшегі болып 

табылады, яғни, өзіндік бағалау тұлғаның өзі туралы білімдерінің қайнар көзі. 
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Р.С.Пантилеевтің пікірінше, өзіндік бағалау тұлға дамуында әлеуметтенудің 

алғашқы тәжірибесінің әсерінен дамиды. Осыған орай, өзіндік бағалау – даму 

барысында биологиялықтың, психологиялықтың және психоәлеуметтің өзара 

әрекеттестіктің нәтежесі болып табылады. 

Өзін-өзі бағалау тұлға мінез-құлқының дамуында қоғамдағы өз орынын 

қабылдау үшін ерекше маңызға ие. Тұлға есеиген сайын өзіндік бағалау шынайы 

сипатта көріне бастайды. 

Сондай-ақ, өзіндік бағалау әлеуметтік ортада өзара әрекеттесу негізінде 

қалыптасатындығын тұжырымдайтын зерттеулер де белгілі. Яғни, тұлға өзін 

қоршаған адамдармен өзара әрекеттесе отырып, өз орынын анықтайды да, соның 

негізінде өзіндік бағалау қалыптасады. 

Өзіндік бағалау тұлға психологиясының жеткілікті деңгейдегі күрделі 

құрлымы. Ол күрделі кезеңдерде және тұлға қалыптасуының әртүрлі 

деңгейлерінде болатын өзіндік сана процесінің жалпыланған жұмыс негізінде 

туындайды. Сондықтанда өзіндік бағалау әрдайым әрдайым өзгереді және 

өзіндік кемелденеді. Өзіндік бағалауды анықтау процесі шексіз, себебі, тұлға 

әрдайым дамиды, одан кейін өзі туралы пікірлері өзгереді.  

Өзіндік бағалау табиғаты бойынша күрделі құрлым және ол жұйелі болып 

келеді. Ол тұтас сонымен қатар көп аспектілі, көп деңгейлі және иерархиялық 

құрлымға ие. Өзіндік бағалау басқа да психологиялық құрлымдармен, іс-

әрекеттің әр түрімен, қарым-қатынас формалары және деңгейлерімен, тұлғаның 

когнитивті, рухани және эмоциялық дамуымен көптеген жүйе астары 

байланыстарға қосылған.  

Өзіндік бағалау жүйелік құрылым бола отырып, құрылымдық-динамикалық 

модельге ие. Өзіндік бағалау танымның ерекше обьектісі ретінде тұлғаның өзін-

өзі бейнелеу формасын, құндылықтарды қабылдауын, сондай-ақ, сыртқы 

дүниені жанама тану, субьектінің онымен белсенді өзара әрекеттестігін 

білдіреді. 

Өзіндік бағалау компоненті екі құрлымды білдіреді:  

1. Когнитивті 

2. Эмоциялық.  

Когнитивті құрылым тұлғаның өзін танып білуі болса, эмоциялық құрлым - 

бұл өзіне деген қатынасы. 

Тұлғаның өзіндік бағалауын түсіндіріуші келесі бағыттардың бірі 

гуманистік психология. Осы бағыт өкілдердің пікірінше, өзіндік бағалау 

тұлғаның мәнін бейнелейді. Яғни, тұлғаның өзіне эмоциялық-құндылық 

қатынастарды білдіреді. Бұл бағыт өкілдері К.Роджерс пікірінше, «Мен» 

құрамдастарының арасындағы мән неғұрлым жақындасқан сайын, соғұрлым 

өзіндік бағалау жоғары болады. Ол өзіндік сана мен өзіндік бағалауды тұлға 

құрлымында орталық буынға жатқызды. Яғни, өзіндік бағалау тұлғаның 

әлеуметтік ортада бағдарлануын және ішкі талаптар мен сыртқы жағдайлардың 

келісімділігін қамтамасыз етеді. Тұлғаның психикалық тұтастығының маңызды 

жағдайларының бірі өзіндік бағалаудағы тәжірибе күшімен бұрын қалыптасқан 

құндылықтар жүйесін өзгертуге бейімділігі деп қарастырады. Бірақ К.Роджерс 

идеиалды және шынайы «Мендерді» арақатынасын жасайтын жалғыз фактор деп 
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есептей отырып, тұлға ортасын және тұлғааралық қарым-қарым рөлін асыра 

бағалайды. Осы орайда, автор өз зерттеулерінде тұлғаның өзіндік санасы 

қалыптасуындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастардың рөлін ескермеді.  

Өзіндік бағалау компонеттері болып табылатын өзіндік сана-сезімдердің 

антогенетикалық даму ерекшеліктері Б.Г.Ананьевтің, С.Л.Рубинштейннің, 

Л.С.Выготскийдің жұмыстарында қатыстырылады [3, 132; 5.6.]. 

Сондай-ақ кеңес психологтары өзіндік бағалаудың әлеуметтік 

дедерминатциясына мән береді. Белгілі ғалымдар Л.И.Божович, А.А.Бодалев 

еңбектерінде тұлғаның өз қасиеттері мен құрлымдарын ұғыну жіне өзіндік 

бағалаудың белгілі бір деңгейі - өзін-өзі тәрбилеудің алғы шарттары, осы 

процестің маңызды факторы деп есептейді. Авторлар пікірінше, өзіндік бағалау 

деңгейі мен тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуге тәуелділігі өзіндік реттелуде 

қарқындылықты қамтамасыз етеді. 

Я.П.Коломинский зерттеулері бойынша өзі қатарлас құрбылар тарапынан 

қолдау таппаған жағдайда жоғары сынып оқушысы өзінің тобынан өзге 

жерлерде дәрежесін шектен тыс жоғары бағалауға бейім келеді [2, 32 б]. 

Өзіндік бағалау – еңбектің, танымның және қарым-қатынастың күрделі 

өнімі. Мұның негізінде тұлға өз мінез-құлқымен әрекетін, сондай-ақ 

айналасындағылармен мақсатқа бағытты қатынасын ұйымдастырады.  

Тұрақты өзіндік бағалаудың қалыптасуын, оның талаптану деңгейімен 

байланысын және мінез-құлық мотиві ретіндегі рөлін Е.И.Савонько, 

Е.А.Серебрякова, Л.С.Славина және т.б. ғалымдардың еңбектерінде 

кездестіреміз. Өзіндік бағалаудың тұрақсыздығы өзіне қатынастың 

қалыптаспауының салдары болып табылмайды. Өзіндік бағалаудың 

қалыптасуында тұрақсыз болып келетін екі кезең бар: Оның құрылу кезеңі; жаңа 

жағдайларға байланысты оның «тербелісі», «сынуы». Екінші кзеңдегі өзін-өзі 

бағалаудың тұрақсыздығы және ескі өзін-өзі бағалау арасындағы күрестен 

туындайды.  

Өзін-өзі бағалау сипатындағы ерекшелік ақиқат өмірлік әрекеттер арқылы 

анықталады. Бұл жерде негізі фактор бағалау қатынынасында бейнеленетін 

адамның іс-әрекеті және айналасындағылармен қарым-қатынасы болып 

табылады. 

Өзіндік бағалау тұлғаға өмірлік іс-әрекет процесінде қалыптаса отырып, 

оның дамуында маңызды қызмет атқарады және мінез-қлқымен іс-әрекетін 

реттеуші ретінде алға шығады. Көптеген зерттеулерде өзін-өзі бағалауды 

психика дамуында белгілі қызметті орындаушы тұлға құрлымы ретінде 

қарастырды (Лисина Серебрякова). 

Кейбір зерттеулерде мектепке кейінгі кезеңнен бастап балалардың өз 

әрекетін басқаруы ерекше «Ішкі механизімді» иеленеді деп көрсетті 

(Д.Б.Элконин) [2, 304б]. 

Өзіндік бағалау тұлға даму барысында құрылады. Біртіндеп әлеуметтік 

тәжірибені меңгеру процесінде қайта құрылып, тұлғаның өзіндік санасын 

қалыптастыра отырып, оның құрамына кіреді. Өзін-өзі бағалау өзіндік санада 

көрінеді. Тұлағаның өзіндік санасы негізінде қоғамдық сана қалыптасады. 
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Р.С.Панителевтің пікірінше, өзіндік бағалау тұлға дамуында әлеуметтенудің 

алғашқы тәжірибесінің әрсерінен дамиды. Осыған орай, өзіндік бағалау – даму 

биологиялықтың, психологиялықтың және психоәлеуметтіліктің өзара 

әрекеттестігінің нәстижесі болып табылады. (Пантилеев). Өзін-өзі бағалау тұлға 

мінез-құлқының дамуында қоғамдағы өз орнын қабылдау үшін ерекше маңызға 

ие. Тұлға есейген сайын өзіндік бағалау шынайы сипатта көріне бастайды [1, 

18б.]. 

Қорыта айтқанда, өзіндік бағалау бұл тұлғада өзін құрметтеуі, өзін 

қабылдауы, яғни «Мен» аумағы ентетін өзіне деген қандай да бір позитивті 

қатынастың туындауы болып табылады. Өзіндік бағалау – өзіндік сана 

сезімдерінің бірлігі, тұлғаның қасиеттеріне, сапасына деген қатынасы. Өзіндік 

бағалауға икемділік, орнықтылық, жағымды, жағымсыз сияқты сипаттамалар 

тән. Өмірлік тәжірибелерде қалыптасқан «Мен» бейнесі әлемді, басқа 

адамдардың қабылдауға, оларды бағалауға әсер етіп, соның негізінде адам өзінің 

мінез-құлқын өзіндік бағалайды. Өзіндік бағалау – өзіне қатынасты, индивидтің 

сыни тұрғыда қаралатын өзіндік сананың арнайы функциясы деуге болады. 

Өзіндік бағалау тұлғаны жайлылық немесе жайсыздық жағдайын 

детерминанттайтын өзіндік сананың тірегі бөлшегі болып табылады, яғни, 

өзіндік бағалау тұлғаның өзі туралы білімдерінің қайнар көзі болып табылады. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ЛИЧНОСТНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
«Начало – дело такой огромной важности,  

что тут хорошо только самое лучшее» 
И. Гофман 

 
Эвальд Васильевич Ильенков, рассматривая вопрос о становлении 

личности, справедливо считал, что «человеческое отношение всегда 
предполагает, с одной стороны, созданную человеком для человека вещь, а с 
другой стороны – другого человека, который относится по человечески к этой 
вещи, а через нее – к другому человеку. И человеческая индивидуальность 
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существует лишь там, где одно органическое тело человека находится в особом 
– социальном – отношении к другому такому же телу с помощью искусственно 
созданного «органа», «внешней вещи» - с помощью орудия общения» [1, 333 - 
334]. Он утверждал, что «только внутри такой, состоящей из «трех тел» системы 
и оказывается возможным проявления уникальной и загадочной способности 
человека «относиться к самому себе как к некоему другому», то есть 
возникновение личности, специфически человеческой индивидуальности» [1, 
334]. 

Обращение к музыкальной деятельности, как к «третьему» составному 
моменту в общении человека с человеком, мы и посвятим свою статью. 
Определяя природу влияния музыки на человека как «этос», как «аффект», как 
«волю» и др., древнегреческие мыслители признавали общее свойство 
музыкального искусства, способного формировать духовный облик человека. 
Созвучны этому и мысли восточных мудрецов, которые в рассуждениях о 
музыке и ее свойствах подчеркивали ее значимость не только в формировании 
духовных, нравственных качеств личности, но и ее специфическую 
функциональность в управлении государством. В более поздний период также 
имели место гипотезы и научные догадки со стороны многих мыслителей, 
которые пытались объяснить общественно-значимую роль музыки в духовном и 
эстетическом воспитании личности. Г. Лейбниц определял музыку как «скрытое 
арифметическое упражнение для духа». По А. Шопенгауэру, музыка есть 
«тайное метафизическое упражнение души... непосредственный образ... 
бессознательной воли, музыка чужда познанию видимого мира, поскольку 
независима от него...» [2, с. 143]. О. Шпенглер, напротив, считал музыку 
«высшей формой человеческого познания» [3, с. 298.]. По свидетельству Л.Н. 
Толстого, В.Р. Одоевский отмечал, что «музыка выражает внутреннее чувство 
человека», А. Толстой называл музыку «стенограммой состояния души». 

А. Сохор отмечает «способность музыки выражать «дух» своего времени, его 
ритм, эмоциональный тонус» [4, с. 207], что подтверждает мысль о том, что музыка 
отражает реальную действительность, различные стороны человеческого бытия. 
Иначе говоря, музыкальное искусство - это художественно - образное отражение 
действительности, особый способ мышления в образах [5, с. 205]. Музыкальное 
искусство, отражая действительность, «социально функционирует во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности, эстетически перерабатывая, пересоздавая 
жизненное содержание, выражая этим избирательное человеческое отношение к 
действительности» [6]. Характерно, что в последнее время, даже представители 
точных наук произносят дифирамбы в честь музыкального воспитания и 
темпераментно формулируют основополагающие общие педагогические 
принципы, столь важные для эстетического воспитания. Например, английский 
педагог Рой Слек привлекает внимание к мысли философов древнего мира о том, 
что «по-настоящему воспитывающей является музыка, так как она развивает мозг 
и, кроме того, развивает и облагораживает чувства». Нетрудно заметить, что в 
основе этих интегративных представлений о значении и особенностях 
воздействия музыки лежит идея Пифагора о музыкальном космосе, где все 
звучит и все прекрасно [7]. 

Обращая особое внимание на первые шаги ребенка в фортепианной 
подготовке, мы должны создать при общении атмосферу понимания, 
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заинтересованности, легкости восприятия и воспроизведения небольших 
заданий. Исходя из данной посылки, в практике занятий с начинающими 
пианистами необходимо помнить, что познание окружающего мира для них 
неразрывно связано с погружением в мир сказок и игрушек. Игрушка способна 
оживить урок, помочь в усвоении нового материала (например, при изучении 
регистров). Кроме того, любимый медвежонок, кукла могут стать просто гостями 
на уроке, которые будут "смотреть", как ведет себя их "хозяин" в классе, как он 
трудится, а в конце занятия можно о любимой игрушке сочинить песенку или 
пьеску. 

При умелом использовании таких игровых моментов несомненно будут 
положительные результаты. Кроме того, этот подход сблизит ученика с 
педагогом, появится возможность внести разрядку в урок, не отвлекаясь от него. 
Даже такая, самая сложная задача в процессе обучения на фортепиано, как 
постановка руки и подготовка аппарата ребенка к игре на инструменте, может 
решиться в процессе игры легко и весело. Артоболевская, Л. Баренбойм 
предложили массу упражнений для освобождения плечевого аппарата, а именно: 

«Пропеллер». Выполняется в положении стоя; поочередно каждой рукой. 
Рука – «пропеллер самолета», который необходимо завести. Ребенок должен 
вращать вытянутой и свободной рукой, делая боковые круговые движения и 
постепенно увеличивая скорость. Упражнение может сопровождаться 
подражанием голоса мотору самолета. 

«Штангист». Упражнение выполняется в положении стоя. Учащийся 
должен наклониться вперед, свободно опустив руки вниз, представить, что он 
поднимает штангу плечевым поясом (кисть и предплечье не должны 
напрягаться). Штанга тяжелая, поднять ее надо высоко, поэтому плечи 
максимально поднимаются вверх (как бы стараясь коснуться ушей). Но вот вес 
взят и штангу можно бросить на «помост», который находится в нижней части 
спины (точка, в которой спина граничит с тазобедренным поясом). Плечи нужно 
«бросить» вниз, как бы ощутив точку, в которую падает штанга. 

Их можно использовать как перед началом занятия, так и в качестве 
физкультминутки, чем мы решаем еще одну задачу: сохранения здоровья 
ребенка. Очень важно иметь баланс между игровым моментом и рабочим. Ни в 
коем случае нельзя чтоб игровой момент преобладал большей частью урока так 
как это расслабит ребенка и работа будет не эффективной. 

Большую роль играет правильного выбранный репертуар. Он должен 
отвечать логике усвоения и освоения учащимся материала, учитывать 
индивидуальные особенности конкретного ученика. При подборе репертуара 
педагог обязан «вглядываться в лицо» ребенка, вслушиваться в его реакцию, 
вопросы, замечания. Правильно составленный репертуар развивает музыкальное 
мышление учащегося, побуждает его к творческим поискам, развивает в ученике 
самостоятельность. Необходимо отметить, что при выборе репертуара 
необходимо учитывать не только пианистические и музыкальные задачи, но и 
черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные 
качества, наклонности, в которых как в зеркале отражаются душевная 
организация, сокровенные желания. Если вялому и медлительному ребенку 
предложить эмоциональную и подвижную пьесу, вряд ли можно ожидать успеха. 
Но проигрывать с ним такие вещи в классе стоит, на концерт же лучше выносить 
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более спокойные. И наоборот: подвижному и возбудимому ученику надо 
рекомендовать более сдержанные, философские произведения.  

Очень большое влияние на ребенка производит впечатление от урока, 
обучения должно заинтересовать ребенка, и дать ему возможность в полной мере 
раскрыть индивидуальные способности. Общение на уроке должно проходить 
так, чтобы ребенок чувствовал себя искателем и открывателем знаний. Только 
при этом условии утомительная и напряженная работа в классе окрашивается 
радостными чувствами, развивает образное мышление и фантазию. 

 Для того чтобы ребенок мог успешно справляться с учебным процессом 
необходимо давать домашнее задание так как на уроке сделать все невозможно. 
Домашние задания должны быть пронизаны удовольствием и развитием 
музыкальных способностей, что тоже входит в реестр педагогического 
мастерства. Именно в первые месяцы важно суметь не только увлечь ребенка 
музыкальными занятиями, но и выработать у него привычку трудиться, тем 
самым, заложив фундамент для успешного обучения на все последующие годы. 
Не в меньшей мере зависит и от самих родителей то, насколько успешно ребенок 
будет учиться. Необходимо обратить внимание на те важные моменты в 
организации домашних занятий, выполняя которые помогут ребенку успешно 
развиваться. 

1.Большое значение для эффективности домашних занятий имеет 
расписание дня. Необходимо, чтобы родители помогли ему составить удобное 
расписание, в которое входили бы занятия на инструменте. 

2. Домашние занятия обязательно должны быть систематическими, 
ежедневными. Только регулярные занятия приносят пользу. Если ребенок 
занимается только перед уроком, такая работа всегда бывает малоэффективна, 
потому что многое из того, что достигнуто совместными усилиями ученика и 
педагога на уроке теряется, сводится на нет. Для того, чтобы выработать 
привычку к ежедневным занятиям требуется проявить волевые усилия как 
ребенку, так и родителям. Даже если позаниматься 20 минут – будет сделан хоть 
маленький шаг, но вперед! 

3. Сколько по времени должны длиться занятия? В среднем для детей 
семилетнего возраста, как правило, достаточно 30-40 минут ежедневных 
занятий, для учеников средних и старших классов – до двух, двух с половиной 
часов в день. 

4. Как заниматься? Для музыкальных занятий большое значение имеет 
концентрация внимания, вдумчивая, сосредоточенная на конкретных задачах 
работа. При домашних занятиях так же важно не заставлять ребенка подолгу 
заниматься чем-то одним в течение долгого времени. Лучше позаниматься минут 
двадцать, но серьезно, затем сделать небольшой перерыв (поиграть, побегать по 
комнате), и снова вернуться к занятиям. 

5. Обязательно необходимо на каждый урок приносить дневник. Это 
облегчит ребенку занятие дома, он будет видеть, что ему необходимо выполнить. 

6. Обратить внимание на качество покупаемого инструмента. Как ни 
странно, хороший инструмент не всегда значит, самый дорогой. Музыкальный 
инструмент должен быть обязательно настроен. Пианино нужно настраивать от 
одного раза в два-три года до двух-трех раз в год. 
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7. Следить за посадкой за инструментом. Родители должны очень 
внимательно следить, как сидит ребенок, ровно ли держит спину, не горбится ли 
он. Обязательно подберите стул нужной высоты. 

Необходимо помнить, что каждый ребенок – это уникальный мир, 
единственный в своем роде, сочетание особенности личности, характера и 
темперамента. Каждый новый урок должен обогащать не только музыкальный 
мир ребенка, ведь он живет в таком разнообразном МИРЕ, что ему есть с чем 
сравнить музыку и различные моменты своей жизни: иногда они звучат как 
музыка, иногда гремят как гром, иногда рисуют в воображении прекрасные 
картины, а иногда изменчивы как природа и все, окружающие его люди, 
отношения, эмоции. Постепенно он становится духовно богаче, слушая и слыша 
все новые звуки, музыкальные произведения, связывая их со своей жизнью, 
деятельностью, сохраняя в душе первые встречи с музыкой. 

Музыка позволяет ребенку воспринимать окружающий мир более ярко 
и остро, лучше постигать добро и зло, искренность и фальшь окружающего мира. 
В нем рождается ЛИЧНОСТЬ… 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 С чего начинается личность/ под общей редакцией Р.И. Косолапова. – 2-
е издание. – М.: политиздат 1984. – 300 с.// Что же такое личность (с. 319- 358) 

2 Бореев Ю. Эстетика. Учебное пособие / Ю. Бореев. — М., 1988. - 298 с 
3  Хрестоматия по методике музыкального воспитания. /Сост.О.А. 

Апраксина. - М.: Просвещение, 1987. – 350с. 
4 Сохор А.Н. Социология и музыкальная культура. – М.: Всесоюзное 

издательство «Советский композитор», 1975. – 202 с. 
5 Общественное сознание и его формы. под ред. В.И.Толстых. - М., 1986. 205 с.  
6 Жоробекова Э.Ж., Дуйшеналиева К. Философские аспекты роли музыки 

в духовной жизни человека и социума / Э.Ж. Жоробекова, К. Дуйшеналиева // 
Вызовы современности и философия: - Бишкек, 2004. - С.234-241.  

7 Иванов К.А. Все начинается с учителя / К. А. Иванов. – М.: Просвещение, 
1983. - 175с. 

 

 

ӘОЖ 159.922.767 

ЕЛЕМЕС Т.Н., ТОЛЕУХАНОВА А.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЖЕТІМ БАЛАЛАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ЖҰМЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада жалпы жетімдер жайлы,олардың әлеуметтену 

шарттары, сонымен қатар олардың қоғамдағы алатын маңызды орны жайында 

баяндалған.  

 

Жетім – ата-анасының екеуi де немесе жалғыз басты, ата-анасы қайтыс 

болған бала болып табылады. Сондай-ақ ата-ана құқықтарының шектелуi 
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ненемесе олардан айырылуына, ата-анасы хабар-ошарсыз кеттi деп танылуына, 

олар өлдi деп жариялануына, әрекетке қабiлетсiз деп танылуына, ата-анасының 

бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуiне, ата-анасының баласын 

тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, 

оның iшiнде ата-анасының өз баласын тәрбиелеу немесе емдеу мекемелерiнен 

алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық жасамаған 

өзге де жағдайларда жалғыз басты ата-анасының немесе екеуiнiң де 

қамқорлығынсыз қалған бала. 

Жетім балаларды өзін қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезімдіру 

бүгінгі күннің басты мәселесіне айналып отыр. Балалар үйінен тәрбиеленіп 

шыққан балалар үлкен өмірге мүлде дайын болмай шығады. Өйткені, оларда 

ешбір тәжірибе жоқ. Кейбір балалар өздерінің тамағын жасап, киімін жөндеп 

киюге де дағдыланбаған. Міне, мұндай балалар қылмыстық істерге бейім келеді. 

Сол себепті, балалар үйінен шыққан балаларды әлеуметтендіру мақсатында 

оларға экономикалық тәуелсіздік беріледі. Қазіргі кездегі жетім балаларды 

қабылдайтын кәсіптік мектептер мен колледждер қысқаруына байланысты 

жағдай біраз қиындады [1]. 

Тұл Жетім - ата-анасының екеуi де немесе жалғыз басты ата-анасының 

біреуінің қайтыс болуы тұл жетім деп аталады. Қазіргі таңда әлеуметтік жетім 

тұл жетімге қарағанда 80 пайызды құрап отыр. Қалған пайызы ғана тұл жетімдер.  

Жетім балалар үйінде тәрбиеленушілердің ерекшеліктерін және олардың 

педагогикалық-психологиялық даму өзгешеліктерін шетелдік ғалымдар 

Е.М.Рыбиновский Д.Янхольц, И.В.Дубровина, А.Г.Рузская, Дж.Боулби, 

И.М.Бгажнова, С.А.Беличева, Ю.В.Василькова және т.б. ғалымдар қарастырды. 

Жетім балаларды тәрбиелеудегі дене мәдениетінің мәнін Н.И.Пономарев, 

В.И.Жолдак, С.Б.Тихвинский, И.М.Воронцов, О.Ю.Фадеева және т.б. өзіндік 

тұрғыдан ашқан. Бұл мәселені зерттеуде А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых және 

О.Ажнина отбасында және отбасынан тыс тәрбиеленетін жасөспірімдердің 

психикалық дамуындағы ерекшеліктерін қарастырған. М.В.Осорина жетім 

баланың жеке дамуын және даму барысындағы өзгерістер байланысын 

зерттеген.[2] 

Әлеуметтік жағынан ешбір қиындық көрмей, жан – жақты қорғалған 

балалардың білім сапасы жоғары болып келеді. Яғни, балалар үйінің тәрбиесі 

мен білім сапасының жоғары болуы сол жерде тәрбиеленіп жатқан балалардың 

тұрмыс жағдайының жақсы екендігін көрсетеді. Балалар үйі, мектеп-

интернаттар, сәбилер үйлерінде баланың жан-жақты дамуы үшін мынадай 

жайттарды негізге алады. 

Балалар үйіндегі ұжым мен басқа қоғамдық ұйымдар, еңбек ұжымдар 

арасында ашық та терең қарым-қатынас орнату. Балалардың мәдени, рухани 

даму деңгейіне сай өзін-өзі басқару қабілеттерін дамыту. Басқа ұйымдармен 

қарым-қатынасқа түсу – оқушылардың өмірдегі қиындықтарға дайын болуға 

шыңдайды. Ал, ол еңбек пен оқу процестері барысында жүзеге асады. Мектеп-

интернатта басты назарға балалардың жеке бас ерекшеліктерін есепке ала 

отырып, соған сай әрекет жасайтын практикалық психология мен педагогиканың 

принциптері маңызды болып табылады. Осы ретте, бірінші тәрбиеленушілердің 
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жігерлілігін шыңдай түсетін іс - әрекетке бағыттау. Ал, жігерлілік олардың 

келешегіне керекті бірден бір қасиет болып саналады. 

Жетім балалар мен балалар үйінің, мектеп-интернаттағы 

тәрбиеленушілердің қоғамдық өмірге бейімделу үшін әлеуметтік педагогтың 

әрекеті: 

 еңбекке баулу арқылы балалар бойында түрлі дағдылар мен қабілеттер 

қалыптасу нарық заманында оларды бәсекеге түсе алатындай маман етіп 

шығару; 

 баланы белгілі бір іс - әрекет, еңбек арқылы өзін - өзі жақсы сезініп, өз 

бағасын өзі бере алатындай етіп тәрбиелеу, жеке тұлға етіп қалыптастыру; 

 әрбір жетім балалар тәрбиелейтін мекемелерде өзіндік жеке 

бағдарламасы бойынша жұмыс ұйымдастыру; 

 интернат тектес мекемелердің «ашық түрде» дамуына жол ашу, көмек 

көрсету; 

 асыранды ұл – қыздар мен асырап алушыларды үнемі құттықтап, құрмет 

көрсету. Мұндай жайт, келешекте асырап алушылардың санын көбейтуге оң 

ықпалын тигізеді.[3]. 

Жетім балаларды әлеуметтендіру дегеніміз олардың әлеуметтік 

қасиеттерді,тәжірибені меңгеру барысында өздері әлеуметтік тәжірибеге ене 

отырып,өзіндік жеке өмірде әрекет етуге бағытталған көпқырлы күрделі үдеріс. 

Жетім балаларды әлеуметтендірудің негізгі міндеттері: 

-Жауапкершілікке тәрбиелеу 

-Мәдениеттілікке тәрбиелелу  

-Кез-келген ортаға қалыптасу қабілеттерін дамыту 

-Өзін-өзі тануын жетілдіру 

-Ортақ өмір сүру дағдыларын қалыптастыру 

-Мәселе шешу қабілеттерін дамыту  

-Қоғам жайлы сын-пікір айтуға даярлау 

Жетім баланың бойында ұлттық сана-сезімді, қадір-қасиеттерді, 

руханиқұндылықтарды, мақсат-мұраттарды, жөн-жоралғыларды, ұлттық өзіндік 

шаруашылық жүргізу машықтарын,мәдениетті, өнерді және іскерлікті 

дарытудың таптырмайтын құралы-халықтық педагогика арқылы жоғарыдағыдай 

құндылықтарды жасөспірімдер бойына қалыптастыру болып табылады.] 

Қазіргі таңда жетім балалардың барлығы дерлік балалар үйінде 

тәрбиеленетіні барлығына мәлім. 

Жалпы балалар үйі жағдайындағы жетім балаларды әлеуметтендіріп, жаңа 

қоғам өміріне қосу үшін, келесідей шарттар орындалуы қажет: 

- оларға өмір бойы қызмет ететін, дүниеге ғылыми көзқарасын қалып-

тастыруға және ғылымның негізгі байлықтарын, ұлттық, жалпыадамзаттық 

мәдениетті игеруге мүмкіндік беретін, сондай-ақ, өскелең ұрпақтың өздігінен 

ойлау қабілетін дамытуға, алда тұрған өмірлік, бағыт-бағдарлық және өндірістік 

міндеттерді өз беттерімен шешуге, жағдайдың өзгеруіне байланысты тез 

бейімдеуді, алған білімдерін нарықтық кезеңдегі өмірде қолдана білуді қажет 

ететін қазіргі заманғы күрделі техникамен және технологиямен байла-нысты 
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алдағы еңбек жолында керек болатын білім негіздерімен, дағды-іскер-ліктерімен 

және біліктілікпен қаруландыруға үйрету; 

- оқу үрдісін барынша ізгілендіру мен гуманитарландыру принциптерін 

басшылыққа ала отырып, тәрбиеленушілерге жалпы адамзаттың қол жеткен 

игіліктері мен ұлттық мәдениет, ғылым, тіл, өнермен ұштастырыла тәрбиелеудің 

негізінде жеке тұлғаны ана тілі мен ұлтаралық қатынас тілдерін, өзінің және 

басқа халықтардың тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін 

білетін әрі қастерлейтін адамгершілігі мен мінез-құлық мәдениеті жоғары 

адамзат ретінде тәрбиелеуге үйрету; 

- білім берудің басты принципі – жас ұрпақты оқыту, тәрбиелеу және же-

тілдіріп дамыту қағидасын басшылыққа ала отырып, оқытудың барлық саты-

лары мен деңгейлерінде жетім балалардың жеке тұлғасын қалыптастырып, одан 

әрі дамытып отыру үшін даралап және саралап оқытуға, оқыту үрдісінде үнемі 

жаңадан жетілдірілген әдістерді және ақпараттық технологияны мүмкіндігінше 

пайдалануға, оқытуды политехникалық бағыты бар түрлі еңбек іс-әрекетімен 

ұштастыруға, олардың өздігінен денсаулығын нығайтуына, эстетикалық 

талғамын қалыптастыруға, сөйтіп, қоғамдық өмірде үнемі белсенділік 

көрсететіндей, нарықтық қатынастар жағдайындағы әр қилы өмірде өз бетімен 

өзін асырай алатындай етіп, тәрбиелеу; 

- ұлттық мәдениетті, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, ұлттық психо-

логия мен этиканың, өнердің компоненттерін барлық пәндердің мазмұнына 

енгізу арқылы ұлттық тәлім-тәрбие берудің нәтижесінде өз ұлтына тән ұлттық 

қадір-қасиеттерді, ұлттық сана сезімді, мінез-құлықты, түйсік-түсінікті, көңіл-

күйді, ұлттық сезімді, эмоциялық шымырқануды, ұлттық мақтанышты, ұлттық 

талғамды, ұлттық материалдық және рухани құндылықтарды, ұлттық 

мүдделерді, мақсат-мұраттарды, ұлттық өзіндік шаруашылық жүргізу машық-

тарын, іскерлік пен тәжірибені, өнерді меңгерту болып табылады; 

- жетім балалардың бойында ұлтаралық қатынас мәдениетін 

қалыптастыруға, олардың санасында өзге ұлт өкілдеріне құрмет пен сыйластық, 

достық пен ынтымақтастық сезімдерін сіңдіруге, оларға азаматтық татулық пен 

ұлтаралық келісім принциптерін үнемі түсіндіріп отыруға міндетті.[4]. 

Сонымен қатар, біз дені сау бала яғни, қоғамға қажетті қоғам мүшесін 

қалыптасыруға жағдай жасауымыз керек екенін әрқашан есте ұстаймыз. Дені сау 

өмір салтын қалыптастыру келесідей бағыттарға негізделген: еңбек және дем алу 

уақытын дұрыс қолдану, физикалық белсенділік, ағзаға зиянды заттардың кері 

әсерін түсіндіру – ішімдіктерді пайдалануды, темекі шегу, нашақорлық және 

токсикомания, травматизмнің алдын алу және жеке бас гигиенасы. 
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ АГРЕССИВТІЛІГІ,  

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕМЕЛЕР 

 

Аңдатпа : Бұл мақалада жеткіншектердің агрессивтілігі , көріну себептері , 

жалпы түзету жолдары, әдістерді жеткіншек балаларға қалай қолдану керек екені 

баяндалады . 

Соңғы жылдары мектеп жасындағы балалар арасында агрессивтілік жағдай 

жиі орын алуда. Баланың тұлғалық дамуында неше түрлі жағымсыз мінез 

көріністерінің, агрессияның орын алуының алдын алу мектеп психологиялық 

қызметінің алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі. Адамның өзіндік 

агрессиялы күйлерін реттеп, өзін-өзі бақылау жасау арқылы көптеген 

кемістіктерінен қол үзіп, үлкен жетістіктерге психологиялық көмек көрсетіп, 

психодиагностика нәтижелері бойынша психологиялық кеңес беру шараларын 

тиімді қолдану қажет.[1]  

Бүгінгі таңда агрессия соның ішінде жасөспірімдердің агрессиялық мінез-

құлық мәселесiне психологиялық зерттеулерге үлкен орын берiлiп, белсендi 

ғылыми-практикалық тұрғыдан iзденiстер талап етілуде. Жеткiншектер әлемiнде 

жиі жағдайда қарым-қатынастағы шиеленістер, мазасыздану, тұлғалық даму мен 

ауытқулар, агрессия мiндеттi түрде кездесетiнi баршамызға мәлім. Агрессия - 

жағымсыз қатынас туғызатын ашық түрдегі өшпенділік , ал агрессивті бұл күш 

салу , зиян келтіру әрекеті . 

Агрессиялылық – бұл жеке тұлғалық қасиет мінез-құлық, агрессияға 

дайындық көрінісі. Осылай түсіндіре келе, мұны былай тұжырымдауға болады. 

Егер агрессия – бұл әрекет болса, ал агрессиялылық осындай әрекетке дайындық. 

К. Изард бойынша агрессия – қатыгездікке толы әрекет және мінез –құлық.  

А. Басс бойынша агрессия – бұл басқа адамдарға нұсқан келтіретін және 

үрей туғызатын кез – келген әрекет . 

Агрессивтіліктің сапалық және сандық сипаттамасы бар. Барлық қасиеттер 

сияқты ол әртүрлі деңгейлермен ерекшеленеді. Әрбір жеке тұлғаның белгілі бір 

деңгейде агрессивтілігі бар. Оның жоқтығы пассивтілікке, конформділікке және 

т.б. жеке тұлғаның өзіне ыңғайсыз жағдайларға алып келеді. Агрессивтілік 

өздігінен субъектіні саналы түрде қауіпті етпейді, өйткені ол бір жағынан саналы 

қауіпті агрессия актісі ретінде ешуақытта көрініс бермеуі мүмкін. Агрессия 

өзінің табиғатына байланысты басқа да мінез ауытқуларымен қатарласып 

жүреді. Әсіресе баланың агрессивті мінез көрсетуіне мазасыздану, астеникалық 
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жағдай, стерсс негіз болады. Сондықтан жеткіншектердің агрессивті мінез 

көрсеткіштерін  

Зерттеу жұмысымда Л.Д. Малкованың «Астеникалық жағдайды бағалау 

шкаласы» әдістемесі, «Агрессияны бағалау» тесті, агрессияның түрін анықтауға 

арналған Басса-Дарки тесті, мазасызданудың орын алуын  

И. Спилбергердің «Ситуативті мазасыздану шкаласы» әдістерін қолдандым.  

Агрессияны зерттеуге қолданылатын әдістемелердің бірі –Басса-Дарки 

сауалнамасы. Бұл әдістеме көмегімен агрессияның көрініс беру формасын 

диагнозтикалау нәтижесін қарастырдым .. Жеткіншектерді зерттеу нәтижесінде 

мектеп оқушылары арасында вербальдық агрессия өте жоғары дамыған болып 

табылды.. Ол әсіресе ұл балаларға тән, дегенмен агрессияның бұл түрі қыздар 

арасында да сирек емес екен. Екінші орында өкпелегіштік пен негативизм 

көрсеткіштері орын алды. Жеткіншектерде күдіктенушілігінің жоғары болуы 

заңды нәрсе, ол үлкендік сезімнің орын алу және үлкендердің жеткіншектерге 

көзқарасындағы қайшылықтардан туатынын анықтадым. 

Л.Д.Малкова ұсынған «Астеникалық жағдайды бағалау шкаласы» 

әдістемесі астеникалық жағдайды сипаттайтын 30 тұжырымдамадан тұрады. 

Жауаптарды талдау арқылы адамды әлсірететін эмоционалдық жағдайға 

зерттелінушінің бөлінетіндігі және астенияның күші бағаланады. 

Қазіргі кездегі бала агрессиясы біздің өмір жағдайымыздың бүгінгі өзекті 

мәселесі, ол нақты психологиялық ерекшеліктерді қозғайды, ол баланы 

қоршаған адамдарға ғана тиесілі болмай (ата-аналары, тәрбиешілер, мұғалімдер, 

құрбылары), баланың өзіне және қоршаған ортамен қарым- қатынасында елеулі 

қиыншылықтар тудырады. Агрессия бала дамуында сәтсіздіктерге әкеліп 

соқтырады. [2] 

Соңғы уақытта қоғам балалардың ауытқушылық мінез-құлқы ретіндегі 

қатігездік, агрессиялық жағымсыз асоциалды мінез-құлықтарын интенсивті 

түрде зерттеуді талап етіп отыр. Осындай ауытқушы мінез-құлықтың дамуына 

ықпал ететін факторларды зерттеу – психология ғылымының негізгі мәселері. 

Жалпы білім беретін мектептерде оқитын оқушылардың әрқайсысының 

өзіне тән жеке даралық ерекшеліктері бар. Сондықтан мектеп психологі алдында 

тұрған проблемаларының бірі – тиімді көмек көрсету. 

Психологиялық- педагогикалық мiндеттердiң бiрi жеткiншектердiң 

психикалық дамуындағы өзгерiстердiң себептерiн тауып қана қоймай, оны 

түзету мен алдын алу жұмыстарын жүргiзу де өте маңызды. Сондықтан да бұл 

жеткіншектерді анықтау мақсатында тек агрессивтіліктің деңгейін анықтап қана 

қоймай, сонымен бірге агрессивті мінез-құлықтың алдын алу және түзету 

жұмыстарын жүйелі түрде жүргізген жөн. Бала агрессивтілігінің алдын алу - бұл 

балалар мінез-құлығындағы агрессияны туындататын негізгі себептер мен 

жағдайларды жоюға бағытталған мемлекеттік, қоғамдық,әлеуметтік-дәрігерлік 

және ұйымдастырушылық - тәрбиелік іс-шаралардың әсер ету үдерісі. [3] 

Адамдағы агрессия мәселесі қазіргі біздің қоғам үшін ең маңызды 

мәселелердің бірі. Қоғамдағы болып жатқан террор жәбірлеудің өсуі сияқты 

әлеуметтік-қауіпті құбылыстардың қатты белең алуына байланысты агрессия 

сұрағы зерттеудің негізгі объектісі болып отыр. 
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Агрессия құбылысы сапалық және сандық сипаттамаларға ие. Барлық 

қасиеттер сияқты агрессияда индивидтерде әртүрлі көрініс табады, біреулерде 

мүлдем жоқ болса, басқаларда шексіз дамиды. Агрессивтіліктің болмауы 

енжарлық пен конформдылыққа алып келеді. Ал оның шектен тыс дамуы 

конфликтіге, қоршаған ортамен өзара түсініспеушілікке әкеледі.  

Агрессивтіліктің көріну ауыртпашылығы бір қатар параметрлермен 

анықталады (П.Б.Ганнушкин); агрессияның пайда болуының жиілігі және 

жеңілдігі; агрессия туындайтын ситуацияның адекватты емес дәрежесі; 

агрессияға екпін жасау; агрессивті әрекеттің асқыну дәрежесі. Агрессия жеңіл 

ситуацияда вербальды формада, ал ауыр ситуацияларды физиологиялық аиуто 

және гетеро агрессия түрінде көрінеді. 

Жеткіншектік ортада агрессивтілік тенденцияларының өсуі біздің 

қоғамымыздың әлеуметтік мәселелерінің ең бастыларының бірі. Соңғы жылдары 

жастар арасында қылмыстар жасау көбеюде, соның ішінде жеткіншектердің 

қылмыс жасауы ерекше назарда. Қатігездік мінездегі топтық төбелестер болатын 

жағдайлар жиілеп кетті. Бұл бірнеше жағымсыз факторлардың жиынтығынан 

тұрады: [5] 

Қазіргі таңда білім беру мекемелерінде, соның ішінде мектептерде 

жеткіншек жастағы оқушылардың мінез құлқындағы агрессивті беталысты 

анықтау, түзету жұмыстары жүргізілуде. Мұнда мектеп психологының 

атқаратын қызметі жоғары. Сонымен қатар сынып жетекші және ата ананың 

бірлескен жұмыстары ұйымдастырылған. Бұл балалардың ата аналарымен 

сөйлестім және оларға қоғамдық жұмыстар тапсырдым. «Мен қандаймын» деген 

психологиялық тест алдым, психологиялық тренингтерге қатыстырдым. 

Мектепте өткізілген қоғамдық жұмыстарға , спорттық сайыстарға қатыстырдым, 

жауапкершілікті сезіне бастады. Қазір бұл оқушылар бұрынғыдай емес, ортаға 

үйреністі, тәртіптері де, мінез құлқыда жақсарып келеді. 

Психолог маман мұғалімдер мен ата-аналарға агрессияның не екендігін, 

оның көрініс беру факторларын, агрессивті баланың қандай күйде 

болатындығын жете түсіндіруі қажет. Жеткіншектің агрессивті мінез-құлқының 

жоғары деңгейін байқаған сәттен мектеп психологі, сынып жетекшілері, 

әлеуметтік педагог және ата-аналар осы бағытта бірігіп тығыз жұмыс жасауы 

қажет. 

Қорыта келгенде оқушылардың агрессивтілігінің алдын алуын қамтамасыз 

ету мақсатында мектеп басшылығы пән мұғалімдерінің, сынып жетекшілерінің, 

әлеуметтік педагогтар мен психологтардың агрессивті және «тәуекел 

топтардағы» балаларды ертерек анықтау бойынша тығыз өзара әрекеттестігін 

қамтамасыз етуі керек. Өкінішке орай, көп жағдайда психологиялық жұмыстар 

оқушылар мен пән мұғалімдерімен шектеліп жатады. Ал ата-аналар жұмыс 

бастылыққа мойын болған осынау нарық заманында мектепке сирек бас сұғатын 

болғандықтан психологиялық кеңестер мен көмектерден қалыс қалып жатады. 

Сондықтанда мектептегі псхологиялық көмекті тек кана оқушылармен, пән 

мұғалімдерімен шектемей ата-аналарға берілетін кеңесті күшейту керек. Ата -

аналарға жеткіншектердің агрессивтілігінің алдын алу мен тузету жолдары 

жайындағы ұсыныстар буклет, брошюралар арқылы таратылса артық болмас еді. 
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ӘОЖ 781.7.(574) 

ЕРЖАНОВ Д.Е., НУРГОЖИНА А.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қаласы 

 

БАЛАЛАР МУЗЫКА МЕКТЕБІНДЕ ШЕРТЕР АСПАБЫНДА ОЙНАУ 

АРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ОЙ ӨРІСІН ДАМЫТУ 

 

Музыка-сезім тілі. Музыка жеке тұлғаның ақыл-ой мен дене бітімін 

жетілдіреді, әрі жан-жақты өмір тәжірибесін кеңейтуге, біліктілігі мен қабілетін 

дамытуға, шығармашылық іскерлікке тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Балалар 

музыка мектебінің негізгі мақсаты шәкіртке ұлттық өнердің құдіреттілігін 

таныту арқылы олардың санасына, сезімі мен ұшқыр қиялына игі әсер ету. 

Сонымен қатар музыка сабағында қазақ халқының көне заманнан мұра болып 

келе жатқан ұлттық аспаптарымен таныстыру. Қанша аспап жасаса да, олар 

бірінің үнін бірі қайталамаған. Осыдан келіп аспаптардың алуан түрі шыққан. 

Қазақ халық музыка аспаптарын жетілдіру 60-70 жылдарда ерекше қарқын ала 

бастады. Бұл аспаптардың шығу тарихы, қазіргі орны, пайдалануы туралы 

айтып, музыкалық шығармалар ойнап, көрсету музыка сабағында оқушыларға 

эстетикалық тәрбие, ой өрісінің кеңінен дамуына өз үлесін қосады.  

Шертер-үш ішекті, шертіп ойнайтын, қазақтың аспаптық музыка 

мәдениетіндегі көне аспаптардың бірі. Шертер көбінесе ән-жыр, дастандарды 

қостауға арналған, бақташылар арасында кең таралған аспап. Қариялардың 

әңгімелеріне қарағанда шертердің құрылысы мен формасы негізінде домбыраға 

ұқсас болған, мойыны қысқа, қыл ішек тағылған, үлкендігі қобыздай. Аспаптың 

шанағы жартылай көң терімен қапталған, сондықтан да дыбысы қоңыр да 

жағымды. Аспапта үш ішекті домбыраның күйлері еркін ойналады. Ертеректе 

қазақ халқының тұрмысында шертер аспабы болған деген мәліметтер XVIII-XIX 

ғасырларда өмір сүрген орыс этнографтарының еңбектерінде көрсетілген. Бұл 

аспап көрінісі жөнінен қарапайым. Ертеде шертердің мойыны имектеу, басында 

шайтан тиегі жоқ ойық болып келген. Бұл аспап Семей өңірінен табылған үш 

ішекті домбыра сияқты, тек тұрқы жөнінен домбырадан кішілеу, шанағы көн 

теріден қапталғандықтан дыбысы домбырадан гөрі қоңырлау. Аспаптың 
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«шертер» аталуы өзінің аты айтып тұрғандай «шертіп ойнау» деген ойнау 

әдісінен алынуы мүмкін. 

XIX ғасырдың орта шенінде орыс этнографы С.Болатов «Сырдария» атты 

еңбегінде қазақта гитараға ұқсас аспап болған деген болжам айтты, бұл аспаптың 

шертер болуы әбден мүмкін. 1870 жылдары Орта Азия халықтарының 

музыкалық мұраларын зерттеуші Август Эйхгорн темір сылдырмақтары бар 

қыл-қобыздың бірнеше түрлерін табумен қатар, екі ішекті шертіп ойналатын 

аспапты тауып, оның шанағының көн терімен қапталғанын, мойынында перне 

жоқ екенін, ал басында бір құлағы бар екенін суреттеп жазған. Бұл аспапты 

ғалым «қобыз» деп атап кеткенімен, құрылысы жөнінен көне шертерге өте ұқсас. 

Оның көлемі: ұзындығы – 74 см, шанағының ені – 12 см, тереңдігі – 6см. 

Қазақтың көне музыкалық аспаптарының пайда болуы мен дамуын, 

олардың дыбыс тербелісін зерттеген, ерекше ұлттық үнін қалпына келтіру 

барысында үлкен еңбек еткен, белгілі этнограф, фольклор зерттеуші-ғалым 

Болат Сарыбаев. 
Қазіргі шертер аспабы жетілдірілген аспап, ескі шертерде күйлер мен 

шығармалар ойнау мүмкін болмағандықтан, аспаптың мойынына перне 

тағылып, көлемі жөнінен де үлкейтіліп, барынша жетілдірілді. Аспаптың 

көлемінің үлкейтілуі дыбыс көлемінің ұлғайуына да мүмкіндік берді. 1988 

жылдан бастап шертер аспабы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясында арнайы кәсіби дәріс беру класы болып ашылды. Бұл 

аспаптың музыка саласындағы алғашқы кәсіби қадамы. Шертерді дамыту және 

насихаттау барысында еңбек етіп жүрген азаматтар да баршылық. 

Шертердің түрлері: 

 
Сурет 1. Көне шертер, Жаңа шертер, Жетілдірілген шертер 

 

Шертерде күй ойналуымен қатар түрлі жанрдағы шығармалар да 

орындалады. Бүгінде аспапта Қазақстан композиторларының шығармаларымен 

қатар, орыс және Кеңес, шетел композиторларының шығармалары да 

орындалып, осы шығармалар аспаптың дамуына, орындаушылық мүмкіндіктің 

кеңейуіне, шыңдалуына, орындаушылық шеберлікті арттыруға үлкен септігін 

тигізеді. Жетілдірілген шертер аспабында күрделі шығармалар 

ойналатындықтан аспапқа ескіше қыл ішек тағылмай, арнайы капрон ішек 
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тағылады, шығарма ойнағанда арнайы медиатор (оймақ) қолданылады. Шертерді 

дамыту, жетілдіру барысында көптеген іс шаралар жасалып келеді. 

Шертерде күй орындау барысында оң қолмен шертіп ойнау әдісі, яғни 

шертпе күй дәстүрінше қолды жазыңқы ұстап қағу жиі қолданылады, ал 

шығарма орындау барысында медиатор (оймақ) пайдаланатындықтан, оның 

өзіндік тәсілдері бар. Шертерге лайықталып өңделген шығармалардың 

күрделене түсуіне байланысты жетілдірілген шертердің перне саны да көбейуде. 

Оркестр, ансамбль құрамындағы шертер дыбысының анық естілуі үшін 

жетілдірілген шертердің шанағы үлкенірек болып жасалуда. Мұндай аспаптағы 

орындаушылық шеберліктер барынша өсе түскенін мойындамасқа болмайды. 

Шертердің ішегінің домбыра ішегінен көптігіне байланысты аспаптың шығарма 

ойнаудағы мүмкіндігі көбірек, өйткені шертер диопозоны кіші октаваның ре 

дыбысынан, үшінші октаваның ля дыбысына дейін кеңейтілген. Аспапта әр түрлі 

дыбыс алу мүмкіншілігі басқа аспаптарға қарағанда көбірек. Үш ішекті 

аспаптарда орындалатын шығармалардың шеберлік ауқымымен қатар, 

көркемдік деңгейі де айтарлықтай жоғары деңгейде болатыны белгілі. 

Музыка сабақтарында балалар жан-жақты даму барысында алдына көптеген 

мақсаттар қоя біледі. Дәлірек айтсақ, балаларды музыканы тыңдай білуге үйрету, 

оны тұтастай қабылдау, сезіну, музыкалық мәнерлікке баулу, дыбыстардың 

типін түсіну және музыкаға қызығушылығын арттыру. Жан-жақты музыкалық 

даму баланың ішкі дүниесін байытады, сонымен қатар музыка өнерін терең және 

толық қабылдатып қана қоймайды, айналадағы дүниеге, өмірге, адамдарға деген 

көзқарасын өзгертеді. Аспапта ойнау, терминдерді қайталау, музыка тыңдау, 

музыка әдебиеттерімен танысу, музыкалық сауат және қозғалыс (ырғақ) 

музыкаға тәрбиелеудің міндетті бөлімдері. Музыкалық шығармашылық аспапта 

ойнау, тыңдау, музыкалық сауаттылық және музыкалық ырғақ педагогикалық 

процестермен байланыста болса ғана, шығармашылық белсенділік нәтижелі 

болады. Үйірмелерде оқушылар музыка сабағында алған білімін кеңейтіп, 

орындау дағдыларын тереңірек меңгеруге мүмкіндік алады. Мектептегі бір 

сағаттық музыка сабағы оқушылардың музыкалық бейімділігін жете дамыта 

алмайды. Сондықтан сыныптан тыс жүргізілетін музыкалық жұмыстарға 

қатысуы арқылы олардың қабілетін дамытуға мүмкіндік туады. Бұл 

жұмыстардың қай түрі болсын, оқушының музыка сабағынан алған білімін 

толықтыруы тиіс. Сыныптан тыс жүргізілетін музыкалық-көпшілік жұмыстар 

оқушыларды барынша көбірек қамтуды, олардың танымын кеңейтіп, музыка 

өнеріне деген көзқарасын қалыптастыруды мақсат етеді. Осы мақсатқа жету 

үшін, баланың жас ерекшелігін ескере отырып, оны қызықтыратындай 

музыкалық материал таңдап алғаны жөн. Ұйымдастыру алдында біршама 

дайындық әңгіме жүзінде жүргізіледі. 

Сабақты ойын технологиясын қолдана отырып, материалды тез меңгеруге, 

музыкалық шығармаларды қабылдауға, әуенді ести білуге үйретуге болады. 

Мектепте оқытылатын барлық пәндер сияқты музыка сабағында да ойынның 

маңызы зор. Ойынды әдетте мұғалім сабақ алдында не сабақты қорытындылар 

сәтте пайдаланады. 
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Ойын-балалар әрекетінің бір түрі, оқушыларды оқыту және тәрбиелеу 

мақсатындағы қарым-қатынастың әдісі мен құралы. Ойын әрекеті естің, ойлау 

мен қиялға, барлық таным үдерісіне әсерін тигізеді. 

Ойын-әрқашан білім бола отырып, баланы білім алуға, еңбекке 

дайындайды. 

Ойынтеориясы мен практикасынотандықжәнешетелдік 

Баланың ой- өрісін дамытатын басты нәрселер 

1. Музыкаға байланысты әңгіме, аңыздар 

2. Музыкалық терминдер 

3. Шертер аспабының жалғастырушылары және ұстаздар 

4. Шығармалар 

5. Сабақ барысын әгіме жүзінде өткізу 

6. Айналадағы музыкаға бацланысты қызықты жағдайлар (конкурстар, 

сайыстар) 

Осы басты тәсілдер арқылы салиқалы, білімді, тәрбиелі, елін-жерін 

қорғайтын азаматтар тәрбиелей аламыз.  

Музыка сабағында әрбір оқушының жеке тұлғалық (психологиялық, мінез-

құлық, қабілет, мүмкіндік т.б.) ерекшеліктерін ескере отырып, белгілі 

музыкалық-дидактикалық ойындар қатарын таңдап алған жөн. Бұл ойындар 

баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуында негіз болатын оның өзін-өзі сезінуі, 

психикалық процестерінің дамуына бағытталып, сабақ үстінде, сергіту 

сәттерінде және сабақтан тыс кездерде жүргізілді. Қабылдауды дамытуға 

арналған ойындардан «Әуенге не жетіспейді?», «Не бейнеленгенін анықта?», 

«Аспаптарды боя», «Шығарма әуенін сызықтар арқылы беру» т.б. 

Есті дамытуға арналған ойындардан «Тыңда да таны», «Әуенді есте сақта» 

т.б. 

Ойлауды дамытуға арналған ойындардан «Төртіншісі артық», «Музыканы 

салыстыр», «Әуенді аяқтау», «Артық нотаны тап», «Әуен құра» т.б. 

Зейінді дамытуға арналған ойындардан «Не өзгерді?», «Айырмашылығын 

тап», «Алақан шапалақтау», «Рұқсат етілмейтін қимыл», «Ұшты-ұшты» және 

тағы да басқа көптеген ойындар өткізілді. 

Қорыта келе, бүгінгі таңда дидактика саласындағы негізгі мәселелердің бірі-

білім берудегі ойындар технологиясы болып отыр. Ойын өмірде өте ерте жастан 

өзінен өзі бастала отырып, адамның кәсіпті толық меңгермегенінше жалғасады 

және ойын оқытуда алдыңғы технологиялардың маңызды бөлігі болып 

табылады. 

Жыл өткен сайын аспап көлемі үлкейіп, оркестр, ансамбль құрамында 

дыбысы жақсы естілетін болды. Шертер аспабы тұрақты орындаушылары 

болмағандықтан аспапты музыка тарихында көпке дейін дамымай қалды десе де 

болады. Қазіргі кезде аспапты зерттеу барысында көптеген қиыншылықтар да 

жоқ емес. Аспапты қолдамайтындар да, аспаптың тарихын жоққа шығаратындар 

да кездеседі. Бірақ бұл аспаптың тарихта болғанын дәлелдейтін гравюралық 

суреттер, осы аспаппен қатар қазақ тарихында болған саз-сырнай, сыбызғы, 

жетіген, қазақтың тұрмыс салтымен тығыз байланыста болған ұрмалы, үрмелі 

аспаптарды жоққа шығаруға бола ма? Бұл Б.Сарыбаевтың еңбектерін жоққа 
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шығару деп те түсінуге болады. Б.Сарыбаевтың көп ізденуінің арқасында 

аспаптық музыка тарихында осы аталған аспаптар өмірге қайта келді десе де 

болады. Шертер аспабын алға қарай дамыту орындаушыларына байланысты, 

аспап әдемі қоңыр дыбысымен тарихта қалады деген сеніміміз бар. Шертерде 

қазіргі кезде домбыра күйлерімен қатар, шетел классиктерінің шығармалары, өз 

еліміздің классиктерінің шығармалары орындалады. Аспапты насихаттаушы 

ұстаздар, әр оқушының мүмкіндігіне байланысты жоспар жасап, оқушыны 

сынақ, емтихан тапсыруға бейімдейді. Аспапта күй ойнау барысында күйлердің 

орындалу мәнерлерін зерттеп, ондағы қолданылатын түрлі әдіс-тәсілдерді 

меңгеру шертерші-күйші үшін негізгі әдістемелік бағыт болуы тиіс. 
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНА ТӘРБИЕ 

СТИЛІНІҢ ӘСЕРІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 

Девиантты мінез-құлық (лат. deviatio - ауытқу) – жалпыға ортақ 

ережелерден ауытқитын әлеуметтік іс-әрекет, осы ережелерді бұзатын адамдар 

мен әлеуметтік топтардың қылықтары; қабылданған құқықтық немесе 

моральдық нормаларды бұзған адамның мінез-кұлқы. Кең мағынасында 

девиантты мінез-құлық кез-келген әлеуметтік ережелерден (мысалы, оның 

ішінде жағымды: батырлық, аса еңбекқорлық, альтруизм, өзін құрбан ету, аса 

үлкен рөл ойнау, жетістіктермен қатар, жағымсыз: қылмыс, қоғамдық тәртіпті 

бұзу, адамгершілік ережелерін, дәстүрді, әдет-ғұрыптарды аттап өту, өзіне-өзі 

қол жұмсау және т.б.) ауытқушылықты білдіреді. [1]. 

Девиантты мінез-құлық көбіне жеткіншектерге тән құбылыс. Себебі 

жеткіншек кезең-ең күрделі және пубертаттық кезең болып саналады. Яғни бұл 

кезде балалардың ересектікке өтуіндегі мәселелері көрсетіледі, бұл мәселелердің 

барлығы осы жас кезеңінде өтетін психофизиологиялық өзгерістер, жыныстық 

жетілу процестерімен байланысты. Бұл кезде жеткіншектерде біртіндеп 

әлеуметтену процесі жүреді, бала ата-ана қамқорлығынан босағысы келеді және 

құрбылар, достар тобына енеді. Егер жеткіншек өз отбасында эмоционалды 

дискомпортты сезінсе сырттан достық сезімдерді іздей бастайды және әртүрлі 

криминалды топтарға да енеді. Нәтижесінде девиантты мінез-құлықтың көріну 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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формалары байқала бастайды: оқудан, еңбектен бет бұру, үйден кету, 

маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік, қаңғыбастық, өз-өзіне қол 

жұмсау(суицид), қоғамға жат қылықтар, жыныстық жат мінез-құлық, т.б.  

Жеткіншектердің девиантты мінез-құлық мәселесі қазіргі таңда өте өзекті 

тақырыптардың бірі болып табылады. Қазақстанда жеткіншектердің девиантты 

мінез – құлық мәселесін зерттеп, өз еңбектерін қосқан ғалымдар: А.Т.Акажанова, 

Г.А.Дусманбетов, Х.Т.Шерьязданова, А.Н.Тесленко,  

М.С.Керимбаева, Г.А.Джакупова, сонымен қоса Шетел және Ресей 

ғалымдары да: Е.В.Змановская, Ю.А.Клейберг, В.Н.Кудрявцев, И.С.Кон, 

Д.И.Фельдштейн, С.Е.Беличева, Ч.Ломброзо, У.Шелдон, А.Хутон, А.Дриль, 

Ж.Кетле, Э.Дюркгейм, П.Дюпати, М.Вебер, Р.Мертон, Д.Матс, Э.Сатерленд, 

Т.Сайкс, А.Коэн, С.Бэккер, Э.Глюк, У.Томас, Ф.Танебаум, А.С.Белкин, 

В.Г.Бочарова, Б.З.Вульфов, А.Д.Гонеев, С.И.Григорьев, В.И.Загвязенцев т.б өз 

үлестерін қосты. 

 Ю.А. Клейбергтің айтуынша: «Девианттық мінез-құлық – бұл әлеуметтік 

нормаларды өзгертудің ерекше тәсілдерінің бірі және девиантты мінез-құлыққа 

деген құндылық қатынастарды демонстрациялауы болып табылады» деп 

қарастырды.[2]  

Е.В. Змановская тұлғаның басқа феномендерден өзгеше ауытқыған мінез-

құлқының арнайы ерекшеліктерін көрсете отырып, ауытқыған (девианттық) 

мінез-құлыққа келесі анықтаманы береді: «Бұл өте маңызды әлеуметтік 

нормадан ауытқыған, қоғамға және тұлғаның өз-өзіне нақты зиян келтіретін, 

сонымен қоса, оның әлеуметтік бейімсіздікті сипаттайтын тұлғаның тұрақты 

мінез-құлқы».[3] 

Дж.Смелзер девиантты мінез-құлықты изоляцияға емделуге,түрмеде 

қамалуына және басқада құқық бұзудың жазалауларына әкелетін топтық 

нормадан ауытқу деп санады.[4] 

В.И.Добреньков және А.Н.Кравченко «Қоғамдық көзқараста 

мақұлданбайтын әрбір қылықты девиантты мінез-құлық» деп атады. 

Қазіргі таңда зерттеушілер арасында девиантты мінез-құлық мәселесіне 

деген қызығушылықтар көптеп байқалуда. В.Н.Мясищев, Н.А.Коновалов 

жеткіншектерде девиантты мінез-құлықтың пайда болуының 3 себебін 

қарастырған: 

1. Әлеуметтік теңсіздік. Халықтың тұрмыс жағдайының төмендеуі, 

жұмыссыздық, жемқорлық т.б. 

2. Девианттық мінез-құлықтың моральдық этникалық факторы қоғамның 

моральдық – адамгершілік қасиетінің төмендеуі, рухани азғындау жеке адамның 

қоғамдық ортаны жатсынуы, қоғам өмірін ақшаның билеуі. Деградация және 

әдеп-ғұрыптың ықпалының төмендеуі, бұқаралық, қайырымшылдық, «сатылған 

махаббат», құқық бұзушылықтың күшеюі.  

3. Девианттық мінез-құлыққа қоршаған ортаның немқұрайлы қарауы. 

Әсіресе, отбасы тәрбиесінің нашарлауы, өмір жағдайының сәтсіз болуы, 

қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынас жасай алмау, денсаулықтағы психо-

физикалық ауытқулар т.б. Осының барлығы рухани дүниенің дағдарысына 

әкеліп, өмір сүру мәнінің жоғалуына алып келеді.  
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Осы жеткіншектердің девиантты мінез-құлықына бірнеше факторлар әсер 

етеді: 

- индивидті фактор – асоциалды мінез-құлықтың психобиологиялық 

алғышарттардың негізінде әрекет ететін, сонымен қатар индивидтің әлеуметтік 

ортаға бейімделуіне қиындық тудырады;  

- психологиялық-педагогикалық фактор – отбасылық және мектептегі 

тәрбиелеудегі кемшіліктерде көрінеді; 

- әлеуметтік-психологиялық фактор - жасөспірімдердің отбасында, аулада 

жақын адамдармен әрекетінің жағымсыз ерекшеліктерін ашады; 

- тұлғалық фактор – индивидтің белсенді таңдалған қарым – қатынасы тек 

өзі қалаған ортамен, отбасымен, мектеппен, қоғаммен араласуының нәтижесінде 

бағалай бастауы көрінеді.  

- әлеуметтік фактор – әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық күн көрісінің 

ерекшеліктерімен анықталады. 

Біздің ойымызша осы факторлардың ішінде ең негізгі отбасы факторы 

болып табылады, себебі отбасы тәлім-тәрбиенің бастауы. Егер бала отбасында 

қандайда бір жайсыздықты сезінсе мінез-құлқында белгілі бір ауытқушылық 

пайда болуы мүмкін, әрине тұлғаның адамгершілік психологиялық 

құрылымында шешуші рөлді отбасы атқарады. Отбасыдағы дені сау баланың 

мінез-құлқында белгілі бір қиындықтардың пайда болуына әкелетін негізгі 

факторлар: 

1. Әлеуметтік-экономикалық факторлар (отбасының төмен материалдық 

деңгейі, тұрғын шарттардың жайсыздығы); 

2. Медициналық және санитарлық факторлар (экологиялық жайсыз 

жағдайлар, ата-анасының созылмалы аурулары және ауыртпаланған тұқым 

қуалаушылық, ата-анасының өндірісінің зиян жағдайы, әсіресе анасының, 

антисанитария және санитарлық-гигиеналық нормаларды ескермеушілік); 

3. Әлеуметтік-демографиялық факторлар (толық емес немесе көп балалы 

отбасы, қарт ата-анасы бар отбасылар, қайта некеленген және өгей балалары бар 

отбасылар); 

4. Әлеуметтік-психологиялық факторлар (деструктивті эмоционалды-

қақтығыстық қарым-қатынастағы ерлі-зайыптылар, ата-анасы және балалар, 

педагогикалық тұрақты емес ата-ана және олардың төмен жалпы білім деңгейі, 

өзгеріске ұшыраған құндылық бағытталулары бар отбасылар); 

5. Криминалды факторлар (ата-анасының маскүнемдікке салынуы, 

нашақорлық, аморалды және паразиттік өмір сүруі, отбасылық жанжал, 

қаталдылықтың көрінуі және садизм, сотталған отбасы мүшелерінің болуы, 

қылмыстық өмірдің субмәдениетін ұстанушылар). [5] 

Осындай факторлар жеткіншектердің девиантты мінез-құлқын туындатады. 

Соның салдарынан жеткіншектерде үлкендердің тілін алмау, жағымсыз 

жандарға еліктеу, темекі тарту, біртіндеп ішкілікке үйрену, ұрлық жасау, өз 

бетінше жүру және т.б жағымсыз әрекеттер пайда болып, жасөспірімдерді теріс 

жолға түсіріп, қылмыс жасауға итермелейді. Демек, жас баланың мінез-

құлқының қалыптасуына отбасы ерекше әсер етеді, солай болғандықтан оның 

көп қырлы, жан-жақты болуы отбасына байланысты. Әрбір ана өз балаларын 
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тәрбиелеу барысында белгілі бір тұрақталған тәрбие стилін қолданады. 

С.А.Беличева осы отбасылық тәрбиенің типтік қателіктерін қарастырған. 

С.А. Беличева мұндай отбасыларға индивидуалды әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс жүргізу процесі кезіндегі ұзақ уақыттық бақылауларды 

жалпылай келе, көп кездесетін типтік, балалар тәрбиесін орындай алмайтын, 

функционалды қауқарсыз отбасыларда дұрыс емес қалыптасқан педагогикалық 

стильдерді белгілейді. 

1. Салғырт-мейірімді стиль – ата-аналар балаларының іс-әрекеттеріне көңіл 

бөлмегенде, ол әрекетте еш жамандық жоқ «барлық балалар сондай болады» деп 

есептеп, немесе «өзіміз де сондай болғанбыз» деп пайымдауы. Мұндай 

жағдайларда педагог, психологқа ата-ананың өзін тыныштандыру күйін 

өзгертуіне, бала мінез-құлқындағы мәселелелік кездерде оған көңіл бөліп, 

байыпты жауап қайтаруға мәжбүрлеу қиын болады. 

2. Шеңберлік қорғаныс позициясы- айналадағылармен қарым-қатынасты 

«біздің баланың істегені әрқашан дұрыс» қағидасымен құратын ата-аналар бөлігі 

ұстанады. Мұндай ата-аналар баласының теріс мінез-құлқына ескерту 

жасайтындардың барлығына агрессивті көзқараста болады. Жеткіншек ауыр 

қылмыс жасаған жағдайда да ата-анасы өз көзқарасында тұрады. Олар 

кінәлілерді сырттан іздейді. Мұндай отбасынан шыққан балалар моральды 

сананың ауыр зақымдалуынан зардап шегеді, олар өтірікші және қатыгез болады, 

қайта тәрбиелеуге қиын беріледі. 

3. Демонстративті стиль – ата-аналар жиі жағдайда анасы, өзінің баласына 

деген шағымын кез-келген адамға айтып, оның әр іс-әрекетін әңгімелеп, олардың 

қауіптілігін асыра сілтеп жібереді, баласы «бұзақы» болып өсіп келе жатқанын 

жасқанбай айтады. Бұл баланың ар-ұятын, өзінің іс-әрекеттері үшін өкіну сезімін 

жойып, өз іс-қимылдарына ішкі басқаруын төмендетеді, үлкендерге, ата-анасына 

қатысты ызақорлығы пайда болады.  

4. Педантты – күмәнданғыш стиль - ата-аналар өз балаларына сенбей, 

оларды қорлаушы тотальды бақылауда ұстап, құрдастарынан, достарынан 

толықтай шеттеуге тырысады, баласының әр бос уақытын, оның қызығушылық 

шеңберін, оқуын, қарым-қатынас аймағын бақылауға бағытталады.  

5. Қатал-авторитарлы стиль – физикалық жазаны асыра қолданатын ата-

аналарға тән. Мұндай қатынас стилін кез-келген себебке байланысты баласын 

қатал ұрып-соғуға баратын, физикалық күш көрсету ең тиімді тәрбиелік әдіс деп 

есептейтін әкелер жиі жағдайда ұстанады. Бұл жағдайда балалар агрессивті, 

қатыгез болып өседі, әлсіздерді, өзінен кішілерді, қорғаныссыз адамдарды 

ренжітуге бағытталады. Мұндай жағдайлардың алдын алу органдарының 

өкілдері балаларды ата-аналардың қатыгездіктерінен қолданбалы ықпалдардан 

бастап әкімшілік-қылмыстық мәжбүрлеу шаралары құралдарына дейін 

қолданып қорғауы керек. 

6. Насихаттаушы стиль - ата-аналар баласына қатысты толық дәрменсіздік 

көрсетіп, үгіттеу, көндіру, түсіндіру, ешқандай еріктік ықпалдар мен жазалар 

қолданбау дұрыс деп есептейді. Бұл жағдайда әлеуметтік педагогтан кәмелетке 

толмаған балаға, сонымен қатар ата-анасына қатысты қаталдық, талаптылық 

қажет етіледі. 
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7. Шеттелген - немқұрайлы стиль- ата-анасы, жиі жағдайда анасы өзінің 

жеке өмірін құрумен ғана айналысатын отбасыларда пайда болады. Кезекті рет 

тұрмыс құрған ананың алғашқы тұрмыстағы балаларына қатысты уақыт, рухани 

күші болмайды, балалардың өздеріне сонымен қатар олардың іс-әрекеттеріне де 

немқұрайлы қарайды. Балалар өз білгендерін істеп, өздерін керексіз сезінеді, 

үйде аз уақыт болуға тырысып, анасының немқұрайлы-шеттетуші қарым-

қатынасын ауыртпалықпен еске алады. Мұндай балалар үлкендер жағынан 

қызығушылық, мейірімділік қатынасын ризашылықпен қабылдайды, бастығына, 

тәрбиешісіне бауыр басып қалуы мүмкін, оларға жоғары сенімділік, үлкен 

жылулықпен қарайды, бұл олармен жұмыста көмегін тигізеді. 

8. «Отбасы пірі» типі бойынша тәрбиелеу жасы келген ата-аналарда немесе 

әйел адамдарда көптен күткен бала туған кезде «кеш туған балаларға» қатысты 

пайда болады. Мұндай жағдайларда балаға сыйынуға дейін барады. Оның кез –

келген сұраныстары мен талаптары орындалады, балада шеткі эгоцентризм, 

эгоизм қалыптасып, одан ең бірінші болып ата-аналары зардап шегеді. 

9. Тиянақсыз стиль - ата-аналарда, әсіресе анасында тәрбиелеу 

тактикасының бірізділігін орындауда шыдамдылығы мен табандылығы 

жетпеген кезде болады. Балалармен қарым-қатынаста жазалау, жылау, ұрысудан 

мейірімділік-жұмсақтық көрсетуге дейін күрт эмоционалды өзгерістер пайда 

болады, бұл ата-ананың балаға ықпал етуінің жоғалуына әкеледі. Жеткіншек 

бағынбайтын бола бастайды, оның әрекеттерін алдын ала болжау қиын болады, 

үлкендердің, ата-анасының пікірін елемейді. Бұл жағдайда тәрбиеші, 

психологтың шыдамды, қатал, бірізді әрекет етуі талап етіледі. [6]  

Жоғарыда аталған стильдер деструктивті болып табылады, және бала 

тұлғасының қалыптасуына жағымсыз түрде әсер етеді. Бұндай стильдерді 

қолдану арқылы ата-аналардың психологиялық сауатсыздығын, сонымен қатар 

икемділіктің жоқтығын, эмоционалды салқындықтың және ызасын балаға 

шығару, өз жеке мәселелерін шеше алмаудың мәселелерін анықтауға болады. 

Тәрбие стильдері тұлғаның қалыптасуындағы шешуші әрі жетекші фактор 

болғандықтан, әлеуметтендіру процесінде баланы әртүрлі жағымсыз мінез-

құлықпен теріс әрекеттерден сақтаудың бірден бір жолы, тәрбие және 

профилактикалық жұмысының тиімділігімен анықталмақ.  

Жеткіншектерді тәрбиелеуде ата-аналар, сынып жетекшілері, әлеуметтік 

педагогтар және психолог негізгі рөлді атқарады. Сондықтан девиантты мінез-

құлықпен ерекшеленетін жеткіншектердің ата-аналарымен кешенді әлеуметтік 

педагогикалық және психологиялық жұмыстар жүйелі түрде жүргізілуі қажет. 

Әсірее психологиялық ағартушылық жұмыстар, топтық тренингтер (ата-аналар 

мен балаларға арналған), сынып сағаттары, тәрбиелік жұмыстар, 

психокоррекциялық және психотерапиялық тәсілдер тиімді жүргізілсе оңтайлы 

нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік туады. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ – САПАЛЫ БІЛІМ КЕПІЛІ 

 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы маңызды 

өзгерістердің бірі – жаңартылған білім беру бағдарламасын енгізу болып 

табылады. Қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан да білім беру жүйесі болашақтың 

талабына, барлық дамыған елдердегі тәрізді жоғары сапалы білім беру жүйесіне 

сай дамуы тиіс. Біз адами капиталдың белсенді, серпінді, үздіксіз және қарқынды 

дамуы ғасырында өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі өмір мен еңбек нарығы кез-

келген отандық азаматтың білімді, мақсатына жете алатын, рухани мәдениеті 

жоғары, әлеуметтік және кәсіби дұрыс таңдау жасай алатын тұлға болғанын 

талап етеді. Сонымен бірге кез-келген ортада оның адамдармен тіл табыса 

алатын, ширақ ойлайтын, қиындықтарға мойымайтын, ортаға бейімделгіш 

қасиеттерінің болуын қалайды.  

Жаңа білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін 

арттыруды міндеттейді (сурет 1).  

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді, 

қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, түрлі ғылыми 

зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, ақпараттық технологиялардың 

мүмкіндіктерін кеңінен қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, 

топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты шығармашылықпен 

қолдана білу сияқты көптеген дағдыларын дамытады.  

Мектепте оқытылатын пәннің әлеуеті оқу бағдарламасының мазмұнымен 

тікелей байланысты. Бүгінгі оқу бағдарламасының мазмұны қаншалықты сын 

көтеретіні белгісіз, бірақ кемшіліктерге жол бермеу қажеттігін, кезінде Жүсіпбек 

Аймауытов: «Мектеп бағдарламасы баланың басын қатыратын түрлі, қажет 

емес, пайдасыз білімнен құрастырылмауы қажет. Мектеп өткенді, алыс елдер 

мен жерлердің тарихын оқытып, оқушыны қазіргі өмірден алшақтатпау керек, 

керісінше заманауи өмірге, тұрмысқа саясатқа бағыттап оқыту қажет», - деп 

көрсеткен болатын. Заманы өтсе де өз құндылығын жоймаған осы пікірдің 

мазмұны бүгінгі жаңартылған білім беру мазмұнының басты идеясына сәйкес 

келеді[2] (сурет 2). 
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Сурет 1 - Жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшеліктері 

 

 
 

Сурет 2 – Жаңартылған білім мазмұны бойынша білім берудің жаңа 

идеялары 

Құндылықтарға негізделген бағдарлы оқыту

Оқу мақсаттары арқылы күтілетін нәтижеге 
бағыттап оқыту

Шиыршық қағидасы бойынша оқу 
мақсаттарын құру

Тәжірибеге бағытталған және өмірмен 
байланыс

Пәнаралық және ішкіпәнаралық кіріктіру

Үштілді білім беру

Критериалды бағалау жүйесі

Белсенді оқыту әдістері мен тәсілдерін 
қолдану

Жаңартылған 
білім мазмұны 
бойынша білім 

беру

пән 
мазмұнының 

спиральді 
қағидатпен 

берілуі

Блум 
таксономиясы 
бойынша оқу 

мақсаттарының 
иерархиясы

бір білім беру аясындағы 
және пәнаралық 

байланыстарды жүзеге 
асыру мақсатында "ортақ 
тақырыптардың" берілуі

оқу үдерісін ұзақ 
мерзімді, орта 
мерзімді және 
қысқа мерзімді 

жоспарлар арқылы 
ұйымдастыру

оқытудағы 
жүйелік-
әрекеттік 
ұстаным

оқытудың тәрбиелік 
әлеуетін арттыру, 

оқушының 
адамгершілік-рухани 

қасиеттерін 
қалыптастыру

білім беру деңгейлері 
аралығында пән 

бойынша 
сабақтастықты 

ескеруге мүмкіндік 
беретін педагогикалық 

мақсат қою

бөлімдердің 
мазмұны мен 
ұсынылған 

тақырыптардың 
уақыт талабына 

сәйкес келуі

Жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшеліктері 
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Білімге қол жеткізудің күн сайын артуының нәтижесінде мұғалімнің рөлі 

өзгереді. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті 

талап етеді. Алайда, бұл мұғалім рөлінің біркелкілігін білдірмейді, керісінше, 

мұғалімнің рөлі барынша артады және оқушылардың білімге қалай сыни 

қарайтындығына бағытталатын болады. Сондықтан өзгермелі өмірде мұғалімдер 

барлық сатыларда оқу бағдарламасына енгізілетін өзгерістермен және пәндік 

салалардағы әзірлемелермен бірге дамып отыруға тиіс[3]. Өздігінен білім 

алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын қзі болжай алатын тұлға 

тәрбиелеу – ұстаздың қолында. Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға 

оқыту әдістерін жеті модуль арқылы ұсынады: 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер; 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау; 

4. Білім беруде АКТ-ны қолдану; 

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту; 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және оқыту; 

7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық. 

Білім беру мазмұнының жаңаруы – еліміз үшін әлем өркениетіне қадам 

басудың таңдаулы жолы болса, педагогтар үшін кәсіби біліктілікті арттыру мен 

шығармашылық өркендеудің зор мүмкіндігі болмақ.  

Мақаламды қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ірі 

қаламгер, көсемсөздің хас шебері, қазақтың біртуар ұлы Міржақып Дулатовтың: 

«Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды 

сақтасақ та, дүниеден сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында 

аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу» деген сөздерімен 

қорытындылаймын.  
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ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ БАР ОҚУШЫЛАРМЕН  

ТҮЗЕТУ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Аңдатпа: бұл мақалада бүгінгі қоғамның жаңа даму жағдайында 

девиацияның жаңа түрлерін, олардың қалыптасу себептері мен факторларын, 

оларды түзету шарттары мен жолдарын дамыту қажеттілігі туындайды. 

Оқушылардың девиантты мінез-құлқын түзету бойынша қалыптасқан тәжірибесі 

мен қоғамның жаңа даму жағдайларында оқушылардың девиантты мінез-құлқын 

түзетудің жаңа жолдарын жасау қажеттіліктері арасындағы қарама-қайшылықты 

зерттеу баяндалады. 

Қазіргі уақыттағы әлеуметтік-экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің 

құлдырауы және экологиялық қолайсыздық Қазақстан Республикасының бүкіл 

халқының, әсіресе өскелең ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде. 

Ел Президентінің «Қазақстан-2030» жолдауындағы ұзақ мерзімді 

басымдықтың бірі - «Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл 

ауқаты» тармағында: «…азаматтарымыздың өз өмірінің аяғына дейін сай болуы 

және оларды қоршаған табиғи ортаның таза болуы үшін» азаматтарымызды 

салауатты өмір салтына әзірлеу қажеттігі көрсетілген. Бүгінгі таңда өз 

тәуелсіздігін алған егеменді еліміз осы бағытта Қазақстан мектептеріне жан-

жақты дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат тұтқан дара 

тұлғаларды тәрбиелеу басты талап етіп қойылған. Қазақстан азаматтарының 

денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын ынталандыру туралы Елбасының 

Жолдауын Егемендіктің кілтін ұстар жастардың болашағына апаратын алтын 

сүрлеу десе болады [1]. 

«Ауытқу» деп - топтың немесе жеке адамның қоғамдағы мінез-құлық 

нормаларына сай келмей, оны бұзуын айтады. «Ауытқу» топтарына - генилер, 

бұзақылар, діндарлар, қоғамнан шеттелген адамдар т.б. жатады. 

«Девиантты мінез-құлық» (латынның «deviatic» - «ауытқу») - ауытқыған 

мінез-құлық - ол адамдардың немесе олардың топтарының әлеуметтік 

әрекеттерінің, қылықтарының көпшілік таныған мөлшерден ауытқуы [2]. 

Қиын балалар мәселесін отандық ғалымдардан педагогикалық тұрғыдан, 

Л.К. Керімов, Г.А. Уманов, И. Трифонов, Д. Қазымбетова т.б., психологиялық 

тұрғыдан М.М. Мұқанов, Ж.Н. Намазбаева және т.б қарастырған. Қиын балалар 

мәселесінің әлеуметтік жағдайын Ш.Е.Жаманбалаева қарастырған.  

Л.К.Керімовтың еңбегінде қиын оқушыны жеке-дара қайта тәрбиелеу 

тұжырымдамасын және ондағы педагогтың іс-әрекеттің белгілі жүйесі жасалған. 

[3].  

Д.Қазымбетова өз еңбектерінде қоғамда неге девиантты мінез-құлық 

болады деген сұрақты және девиантты мінез-құлықтың болу себептері мен 

мүмкін боларлық шешу жолдарын көрсеткен [4]. 



66 

 

Девиацияны зерттеуші көптеген ғалымдар девиантты мінез-құлықтың 

пайда болу факторларын түрліше түсіндіреді. Біріншілері оларды екі үлкен топқа 

ішкі және сыртқы факторлар деп бөлсе, екіншілері оларды бөлмей: 

 жанұяда берекенің болмауы; 

 ата-ананың «ерекше» қамқорлығы; 

 тәрбие берудегі кемшіліктер; 

 өмірде кездесетін қиыншылықтар мен күйзелістерді жеңе алмау; 

 өмірлік дағдының болмауы, айналысындағы адамдармен, құрбыларымен 

жарасымды қатынасқа түсе алмауы; 

 сырттан келген қысымға төтеп бере алмау, өз бетінше шешім қабылдай 

алмау, сынаушылық ойды дамыта алмау; 

 психоактивті заттарды жиі пайдалануы; 

 агрессиялық жарнаманың ықпалды болуы; 

 мектептерде психологиялық көмек көрсету қызметінің нашар дамуы; 

 балалар мен жасөспірімдердің бос уақытының проблемалары, - деп 

көрсетсе, үшіншілері оларды негізгі бес факторға бөліп қарастырады.  

Оларды жекеше қарастыратын болсақ: 

1. Биологиялық факторлар - баланың әлеуметтік бейімделуіне кедергі 

жасайтын физиологиялық және анатомиялық жағымсыз ерекшеліктер. 

Оларға мыналар жатады: 

 ұрпақтан-ұрпаққа берілетін немесе ананың жүкті болғанда дұрыс 

тамақтанбауы, арақ-шарап, нашақорлы заттарды пайдалануы, темекі тартуы, 

ананың физикалық, психикалық т.б. сырқаттары себеп болатын генетикалық 

факторлар: ақыл-ой дамуының бұзылуы, есту, көру кемшіліктері, жүйке 

жүйесінің зақымдауынан пайда болған денедегі кемшіліктер.  

 психофизиологиялық факторлар: психофизиологиялық күш, дау-жанжал, 

келіспеушілік жағдайлар, адам организмдеріне кері әсер ететін, қоршаған 

ортаның химиялық құрамы, соматикалық, аллергиялық, токсикалық ауруларға 

душар ететін энергетикалық технологияның жаңа түрлері;  

 физиологиялық факторлар: сөйлеу дефекттері, адам бойындағы 

соматикалық кемшіліктер. 

Бұлардың бәрі адамның қоршаған ортаға, жеке адамдарға деген жағымсыз 

қарым-қатынасын тудырады, ал балалар болса, өзіндік сезім мен танымдық 

деңгейіне байланысты, құрбы-құрдастары арасында, ұжымда еркін сезіне 

алмайды, қатынасы бұзылады 

2. Психологиялық факторлар. Бұған баладағы психопатологиялар мен 

мінездегі кейбір қасиеттердің басым болуы т.б. жатады. Бұл ауытқушылықтар 

жүйелік-психикалық ауруларда, психопатияда, неврастенияда т.б. көрінеді. 

Акцентуациялық сипаттағы мінезді балалар өте ашушаң, дөрекі болады. Оларға 

міндетті түрде әлеуметтік-медициналық реабилитация, сонымен қоса, арнайы 

ұйымдастырылған тәрбиелік жұмыстар жүргізу керек. 

Баланың әрбір даму сатысында, олардың психикалық қасиеттері, тұлғалық 

және мінездегі ерекшеліктері қалыптасып, дамып отырады. Бала даму 
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барысында әлеуметтік ортаға бейімделуі немесе керісінше бейімделмей, 

жатсынып кетуі мүмкін. 

Егер, балаға ата-ананың жылуы, махаббаты, ықыласы жетіспесе, онда, ол 

ата-анасынан шеттеніп кетеді. Шеттену – невротикалық реакциялар, қоршаған 

ортамен қатынастың бұзылуы, сезімдік (эмоциалық) тепе-теңсіздік және 

суықтық, ашуланшақтық, психикалық аурулар және психологиялық 

патологиялар сияқты жағымсыз мінез-құлықтың пайда болуына жол ашады. 

Егер, балада адамгершілік құндылықтар қалыптаспаса, онда, ол пайдакүнемдік, 

қанағатсыздық, зорлаушылық, дөрекілік т.б. сияқты жағымсыз қасиеттерге бейім 

тұрады. 

3. Әлеуметтік-педагогикалық факторлар. Олар мектептік, отбасылық, 

қоғамдық тәрбиедегі кемшіліктердің нәтижесінде, баланың оқудағы 

үлгермеушілігіне байланысты. Мұндай балалар көбінесе мектепке дайындығы 

жоқ, үйге берілген оқу тапсырмаларына және бағаларға парықсыз қарайтындар. 

Бұның бәрі баланың оқудағы бейімсіздігін көрсетеді. Оқушының оқудағы 

бейімсіздігінің (дезадаптация) қалыптасуы мынадай сатылардан өтеді: 

 оқудағы декомпенсация – баланың жалпы мектепке деген 

қызығушылығы жоғары, бірақ бір немесе бірнеше пәнді оқуда қиыншылықтарға 

тап болуынан; 

 мектептік бейімсіздік (дезадаптация) – бала сабаққа үлгермеуімен қатар, 

оның мінез-құлқы өзгеріп, мұғалімдермен, сыныптастарымен қарым-қатынасы 

бұзылып, сабақтан қалуы көбейеді немесе мектептен біртіндеп қол үзе бастайды; 

 әлеуметтік бейімсіздік - баланың оқуға, мектепке, ұжымға деген 

қызығушылығы жойылады, асоциалдық топтармен араласып, алкогольге, 

нашақорлыққа қызыға бастайды; 

 криминалдылық - кейбір отбасындағы әлеуметтік жағдайдың өте төмен 

болуы, балаларды да өз ортасындағы әлеуметтік теңсіздікке әкеледі, ал мектеп 

оқушысы, жасы жетпегендіктен жұмыс істей алмайды, содан барып олар 

қылмысты іс-әрекеттрмен айналыса бастайды.[5] 

Баланың психоәлеуметтік дамуындағы ауытқушылықтардың негізгі 

факторы – ата-ана. Баланың бойындағы асоциалды мінез-құлықты 

қалыптастыратын отбасы қатынасының бірнеше жағымсыз стилдері бар: 

 дисгармонды стиль - бір жағынан ата-ана баланың барлық тілектерін 

орындайды, үлкен қамқорлық жасайды, екінші жағынан конфликті жағдайларға 

баланы итермелейді; 

 тұрақсыз, конфликті стиль - толық емес отбасындағы, ажырасу кезіндегі, 

ата-ана мен балалар бөлек тұрған жағдайдағы тәлім-тәрбиелік кемшіліктерден 

туындайды; 

 асоциалды стиль - ата-ананың арақ ішуі, нашақор заттарды пайдалануы, 

криминалды іс-әрекет, аморальді өмір сүру жағдайы, отбасылық қаттыгездік, 

зорлаушылық жатады. 
Балаға көрсетілген қатыгездік қатынасқа жататындар: қинаушылық, 

физикалық, эмоционалды, жыныстық зорлық-зомбылық. Қатыгездік үйде, 
далада, мектепте, балалар үйлерінде, ауруханада көрсетілуі мүмкін. Мұндай іс-
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әрекетке душар болған балалар қалыпты түрде даму көрмей, қоршаған ортаға 
бейімделе алмай қалады. Соның әсерінен, бала өзін жаман, керексізбін деп 
сезінеді. Баланың қаттыгездікке жауап беру түрі баланың жасына, тұлғалық 
ерекшелігіне, әлеуметтік тәжірибесіне байланысты. Психикалық реакциялардан 
басқа (қорқыныш, үрей, ұйқының бұзылуы, тәбеттің болмауы т.б.) балалардың 
мінез-құлқы да өзгереді: агрессия жоғарылайды, төбелескіш, өзіне сенімсіз, 
ұялшақ, өзіне деген бағасы өте төмен болады. Зерттеулерге қарағанда, зорлық-
зомбылықты көп көрген балалар өскенде зорлаушы рөлінде болуды қалайды. 

4. Әлеуметтік-экономикалық факторлар. Әлеуметтің теңсіздігі, қоғамның 
кедей және бай болып бөлінуі, жұрттың кедейленуі, жұмыссыздық, инфляция, 
әлеуметтік кернеу, т.б. 

5. Моралді-этикалық факторлар. Қазіргі қоғамның адамгершілік 
қасиеттерінің деңгейі төмен болуы, рухани құндылықтардың бұзылуы.[6] 

Девиантты мінез-құлықты балаларды түзету күрделі әрі қиын әрі ұзақ 
процесс. Оны іске асыруда көп шыдамдылық пен белсенділік қажет. Қазіргі, осы 
саладағы әлеуметтік, педагогикалық талаптар мен жүзеге асырылып жатқан 
тәжірибелер негізінде, бұл саладағы тәрбие міндеттерін жүзеге асыруда мынадай 
шарттарды орындау қажеттігі туады: 

 балаға ілтипатпен, ізгі тілектестікпен қарау; 

 оның жағымды қасиеттеріне сүйену; 

 оның адамгершілік күшіне, потенциалды мүмкіндіктеріне сену; 

 оқушыларды салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін жасалған жалпы 
білім беретін бағдарламаларды тиімді пайдалану; 

 салауатты өмір салтын қалыптастыруға, қауіпсіз тіршілік етуге 
бағытталған тәрбиелік бағдарламаларды ұштастыра пайдалану; 

 девиантты мінезге ие балалардың білім алуы мен бос уақытын пайдалы 
іс-әрекеттермен өткізу жолдарын қарастыратын жаңа кешенді бағдарламалар 
құру; 

Қорыта айтқанда, девиантты мінез-құлықты балалармен тәрбиелік 
жұмыстарын жүргізуде римдік философ Сенеканың: «әрбір адам өмірінің тек 
кейбір жақтарын ойлап талдайды, бірақ ешкім жалпы өмір туралы ойланбайды» 
деген ой-пікіріне сүйене отырып, девиацияға коррекция жасаушы әрбір маман 
ұстаз, баланың тек кейбір мінездік кемшіліктерін түзетіп қана қоймай, оларды, 
қоғамдық өмірдің талаптарымен ұштасқан дұрыс қарым-қатынас жолына қайтып 
әкеліп, ары қарай қалыптаса дамуына, әлеуметтенуіне көмектесуі қажет. Бұл 
педагогикалық іс-әрекеттер мазмұны, қоғам өмірінде бекіген адамгершілік 
қадір-қасиеттер мәнімен, талаптарымен тікелей байланыстыра, адамдар 
арасындағы қарым-қатынастар (достық, жолдастық, туыстық, сүйіспеншілік, 
махаббат т.б.) нормаларымен ұштастырыла жүзеге асырылғанда, балалар 
бойында девиантты мінез-құлықтың өріс алмауына және оларды мектеп 
қабырғасынан бастап әлеуметтендіруге мүмкіндік жасалады.  
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ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ КЕЙС ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Кейс – тәжірибелік экспериментті 

 енгізу арқылы оқыту үрдісін  

 жеделдететін катализатор. 

Эндрю Тоул 

 

Соңғы кезде оқыту үрдісінде пәнді оқыту барысында дайын білімдер 

жиынтығын ұсыну арқылы емес жаңа білімді игеру, құрастыру үрдісіне 

студенттердің өздерін белсене қатыстыру тенденциясы өзекті болып отыр. 

Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен күнге басты 

талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. 

Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз 

белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының 

тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады.  

Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру – сана әлеуеті жоғары 

дамыған, сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін 

қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу.  

Кейс-стади амал-тәсілі немесе оқытудың нақты жағдаяттар әдісі ХХ 

ғасырдың басында Америка Құрама Штаттарының Гарвард университетінің 

бизнес мектебінде пайда болған. Кейс-стади амал-тәсілі термині алғаш рет 

американдық ғалым Коплендтің еңбектерінде пайдаланылған. Копленд 1921 

жылы оқытудың нақты жағдаяттар жинағын шығарып, кейс-стади амал-тәсілін 

қолдану жолдарын көрсеткен. 
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Кейс амал-тәсілі алғашқы кезде бизнес мектебінде ғана қолданылып келсе, 

бүгін де бұл әдіс арқылы оқытудың қолданылу аясы кеңіп, ол құқық, 

мәдениеттану, медицина және т. б. салаларда жемісті қолданылуда. 

Кейс әдісі нақты жағдайлар тұрғысынан академиялық теорияларды 

көрсетуге мүмкіндік береді. Ол студенттерді пәнді оқуға, білімді терең 

меңгеруге, ақпаратты өңдеуге және талдауға, әр түрлі жағдайларды саралауға 

мүмкіндік береді. 

CASE-терді құрудың келесі негізгі сатылары белгіленген: 

- мақсаттарды анықтау; 

- әр түрлі жағдайларға критерилерді тағайындау, қажет ақпарат көздерін 

белгілеу; 

- CASE - тегі алғашқы материалдарды дайындау, сараптама жасау, oны 

қолдану бойынша әдістемелік материалдар дайындау; 

- Кейс амал-тәсілінде басты назар оқушылардың ұсынылған шынайы немесе 

қиялдық (алдын-ала құрастырылған) жағдаяттарды талдауы және осы жағдаятқа 

өзіндік баға беруі, өзінің ой-пікірін нақты әрі толық айтып беруі. 

- Шәкірттің жеке тұлғалық қабілеттерін жетілдіруге аударылады. 

Демек, оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда кейс-

стади амал-тәсілін қолдану - қазіргі білім беру талабына оқушының сабаққа 

деген қызығушылығын туғызатын жеке педагогиканың жаңа инновациялық 

жүйесі. 

Кейс технологиясы білімді жан жақты, тиімді көлемді түрде алуға мүмкінд

ік береді. Әрине мұндай нәтижеге қол жеткізу үшін осы кейс технологиясын  

жетік меңгерген маман мұғалім мен оқуға деген талпынысы зор оқушы  

қажет. Дегенмен оның алғашқысына қойылатын міндет өте зор екендігі  

айқын[1].  

Кейс амал-тәсілдерін пайдалануда мына мәселелер қарастырылады:  

- Оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын жетілдіруге алдын-ала дайындалған 

мәтіндер не тапсырмалар беру; 

- Микротоптардың басшыларымен өздерінің ойларын бөлісу,бірге талдау, 

басшының оқушылар түсінбегенде микросабақтар өту; 

- Сыныптың бірнеше микротоптарға бөлінуі; 

- Әрбір топтың өзінің басшысы болуы; 

- Мұғалім бағыт-бағдар беруші, бақылаушы рөлінде ойнауы ескеріледі.  

Кейс технологиясы білім беруде уақытты тиімді пайдалана отырып, 

оқушылардың оқуға деген құштарлығын арттыруға мүмкіндік беретін тиімді әдіс 

екендігі айқын білінеді. Сонымен қатар кейстік амал-тәсілде жағдаяттарға 

байланысты мынадай бес түрлі пікірсайыс ұйымдастыруға болады: 

- Мұғалім оқушыға қарсы сұрақ береді. 

- Мұғалім-оқушыдан өзінің тапсырма жайлы болжамын сұрайды. 

- Оқушы-оқушы рольдік ойындар да қолданылады. 

- Мұғалім оқушыдан өзінің тапсырма жайлы болжамын сұрайды. 

- Оқушы-оқушы пікірталасады.  

Кейс бірыңғай ақпараттық кешен болғандықтан, ол үш түрлі бөлімнен 

тұрады: 
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- кейс дайындау бөлімі 

- нақты жағдаяттар бөлімі 

- кейске кіретін қосымша тапсырмалар.  

Кейс амал-тәсілі келесі дидактикалық қағидаларға сүйенеді: 

-  әрбір білім алушыға өзінің ерекшеліктері, қажеттіліктері мен оқу стилін 

ескере отырып, жеке көзқарас; 

- білім алуда ең жоғары түрде еркіндікпен қамтамасыз ету; 

- көрнекі құралдармен қажетті мөлшерде қамтамасыз ету; 

- теориялық материалдың үлкен көлемімен оқушылардың «жүктелуін» 

емес, негізгі ережелер бойынша шоғырлануы; 

- білім алушы үшін педагогтың қолжетімді болуы; 

- білім алушыларда өзін-өзі басқару дағдысын, ақпаратпен жұмыс істей алу 

біліктілігін қалыптастыру: 

- білім алушының күшті жақтары мен жағымды қасиеттерін дамытуға баса 

назар аудару. 

Кейс әдісі арқылы келесі дағдыларды дамытуға болады: 

- Аналитикалық дағдылар. Бұл дағдыларға деректерді мәліметтерден айыра 

білу шеберлігі, ақпараттардың маңызды және маңызды емес екенін, оларды 

дұрыс талдай білу, оларға қол жеткізу, жіберіп алған ақпараттарды тауып, 

оларды қалпына келтіру шеберлігі, нақты және логикалық ойлау қабілеті және 

т.б. жатады. Бұл дағдыларды меңгеру ақпарат сапасы төмен болған жағдайда өте 

маңызды. 

- Тәжірибелік дағдылар. Кейсте көрсетілген нақты жағдайлармен 

салыстырғанда мәселе күрделілігінің төмен деңгейі экономикалық теорияларда, 

онда қолданылатын әдістер мен принциптерде тәжірибе дағдыларын жүйелеуге 

мүмкіндік береді. 

- Шығармашылық дағдылар. Кейс әдісінің өзін ғана қолдану арқылы 

мәселені шешу мүмкін емес, сондықтан альтернативті шешу генерациясының 

шығармашылық дағдылары өте маңызды. 

- Коммуникативті дағдылар. Олардың ішінен атап өтетініміз: дискуссияны 

жүргізу шеберлігі, пікірталас кезінде өзінің айтқан ойына, пікіріне қоршаған 

адамдардың көзін жеткізу. Көрнекі материалдарды, құралдарды және басқа 

медиа заттарды қолдану, топтарға бірлесу, өз көзқарасын қорғау, оппоненттердің 

көзін жеткізу, қысқа да нұсқа есеп дайындау. 

- Әлеуметтік дағдылар. Нақты әлеуметтік дағдыларға адамдардың өзін-өзі 

бағалау тәртібі, тыңдай білу, дискуссияны қолдау немесе қарама-қарсы көзқарас 

білдіріп, оны дәлелдеу, өзін-өзі ұстау және т.б. дағдылар жатады. Олар кейсте 

талқылау барысында қалыптасады. 

- Өзіндік саралау дағдысы. Пікірталас кезінде келіспеушілік басқалардың 

және өзінің пікірін жете түсінуге және талдауға септігін тигізеді, осылардың 

нәтижесінде өзіндік саралау дағдысы қалыптасады[4]  

Кейс әдісімен оқып – үйрену бұл белгілі бір мақсаттарға бағытталған  

үдеріс. Ол ұсынылған жағдайларды жан-жақты талдау, кейстердің  

мәселелерін ашық пікірсайыс уақытында талқылау және шешім қабылдау  

дағдыларын қалыптастыру негізінде құрастырылған. Кейс әдісінің өзіне тән  
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бір ерекшелігі – бұл проблемалы мәселені шынайы өмірден алынған фактілер  

негізінде құру болып табылады.  
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ОҚУШЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҒАЛАУДА КРИТЕРИАЛДЫ 

БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Елбасымыздың Жолдауында атап өтілгендей, болашақта өркениетті 

дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Жаңа білім 

берудің негізгі мақсаты- білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика 

ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. 

Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, 

жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың 

әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны 

тиімді қолдана білу міндеті тұр.  

Білім сапасына қойылатын жаңа талаптар білім мазмұнын игеруде 

мұғалімнің оқушымен қатар тұруын қажет етеді. Оқушылар білімін 

критериалдық бағалау оқыту мен білім беруге деген әртүрлі тәсілдемелерді 

пайдалануға, оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингісін уақтылы 

жүргізуге, мұғалімге сабақты қажетті мазмұнментолтыруға мүмкіндікбереді, 

оқушылардың оқуға деген уәждерін арттырады, оқытудың заманауи әдістерін 

біріктіреді. Қазіргі таңда оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны 

жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Білім беру бағдарламасының 

негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау 

жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.  

https://articlekz.com/kk/article/17209
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Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды бағалау 

жүйесіне өтеді. Бағалау жүйесі - бұл оқыту мәселелерін болжаудың және 

жетістіктерін өлшеудің негізгі құралы. Оқушылардың білім нәтижелерін бағалау 

оқыту үдерісінің маңызды бөлігі болып табылады, оқыту үдерісін басқарудың 

түйінді кілті бағалауда деп те айтуға болады. «Бағалау» термині латын тілінен 

аударғанда «жақын отыру» мағынасында – бағалаудың негізгі сипаты бір адам 

басқа адамның не айтып не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің 

дербес ойлауын, түсінігін немесе тәртібін мұқият бақылауы болып табылады[1].  

Критериалды бағалау бұл – білім берудің мақсаты мен мазмұнына 

негізделген оқушының оқу-танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала 

белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі, яғни белгілі бір критерийлер 

арқылы бағалау болып табылады.  

Бағалау үрдісін қайта қараудың өзектілігі білім берудің заманауи 

міндеттерімен, білім берудің деңгейін халықаралық стандарттарды және білім 

берудің сапасына қойылатын талаптарды ескере отырып жоғарылату, білім 

берудің нәтижелерінің шынайы болуын қамтамасыз ету және елден тыс 

жерлерде қазақстандық мектептердің түлектерінің бәсекелестікке қабілетті 

болуы мақсатында бағаға және оқушының оқу жетістіктерін бағалауға 

қойылатын бірыңғай талаптарды жасау қажеттілігімен анықталады (кесте 1). 

Педагогикалық бағалаудың функцияларына тоқтала кетейік. Нормативтік 

функция. Бекітілген эталон бойынша нақты оқушының жетістіктерін бір 

жағынан белгілеу болса, енді бір жағынан жекеленген оқушылардың, мектептегі 

сыныптардың, олардың үлгерімдерінің деңгейлерін, мұғалімнің жұмысының 

сапасын (соңғы онжылдықтарда қалыптасқан тәжірибе бойынша) әкімшілік 

тарапынан қадағалау болып табылады. Бірінші жағдайдың нәтижесінде оқушы 

оқу орнын бітіріп шығуы үшін толық құқыққа ие болады.  

Ақпараттық-болжам жасау функциясы. Білім беру үрдісінің барлық 

қатысушылары арасыңда мазмұнды байланыстың негізгі сәттерін, оқушылардың 

мазмұндық және эмоционалдық рефлексиясын, сонымен қатар мұғалімнің 

педагогикалық рефлексиясын көрсетеді. Себебі, ең алдымен бағалау нақты 

сыныпты алғанда білім беру үрдісінің барлық сұрақтары дұрыс шешілгендігі, 

сыныптағы әр бір оқушының жағдайының қалыпты екендігі туралы ойлауға 

мүмкіндік береді[1]. 

 

Кесте 1 - Педагогикалық бақылаудың түрлері 

№ Бақылаудың 

түрлері 

Мазмұны 

1 2 3 

1 Тақырыптық Оқу бағдарламасының маңызды тақырыптары бойынша 

(өтілетін тақырыптың шеңберінде мұғалімнің жұмыс 

жасау жүйесін зерттеу) 

2 Фронталды-

шолу 

Жалпы сұрақтар бойынша оқушылардың ұжымының 

(немесе мұғалімдердің бір тобының жұмысының 
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табысты екендігін) білімін және біліктерін тәжірибеде 

тексеріп көру, зерттеу; 

3 Салыстыр-

малық 

Оқушылардың, сыныптың, жекеленген педагогтардың 

жеке басындағы қасиеттерді қатар зерттеу; 

4 Персоналдық Нақты баланың жеке басындағы қасиеттерді, 

жекеленген педагогтың кәсіби педагогикалық қызметін 

жан-жақты зерттеу; 

5 Жалпы 

сыныптық 

Нақты сыныптағы оқушылардың білімінің және 

біліктерінің (білім берудің) сапасын зерттеу; 

6 Жалпы пәндік Жекеленген оқу пәндері бойынша оқушылардың 

білімінің және біліктерінің (білім берудің) сапасын 

зерттеу; 

7 Жалпы 

кешендік 

Бастапқы, негізгі орта немесе жалпы орта мектептің 

нақты сыныптағы оқушылардың білімінің және 

біліктерінің (білім берудің) сапасын жан-жақты зерттеу; 

8 Жұмыс 

барысында 

Білім беру үрдісіндегі кездейсоқ туындаған мәселелерді 

зерттеу; 

9 Қалыптасты-

рушы 

Бағалау оқушыдан мұғалімге қарай бағытында оқудың 

барлық уақытында іске асырылады; 

10 Қорытынды 

(суммативтік) 

Бағалау білім берудің соңғы нәтижелерін 

қорытындылауға бағытталған. 

 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын-ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша 

үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық 

бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Бұл бағалау жүйесінің 

артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына 

қызығушылығын туғызады (кесте 2). 

 

Кесте 2 - Критериалды бағалаудың функциялары 

№ Функциялар Мазмұны 

1 2 3 

1 Нормативтік Бір жағынан, бекітілген мемлекеттік этапонға қатысты 

алғанда нақты оқушының жетістіктерін тіркеу. Бұл 

жерде оқу барысында сәйкес табыстарға жетуде және 

оқу орнын аяқтауда оқушы үшін барлық құқықтық 

әрекеттер орындалғанын анықтайды. Екінші жағынан, 

жекеленген оқушылардың үлгерімінің, олардың 

дайындық деңгейінің және мұғалімнің жұмысының 

сапасының әкімшілік тарапынан қадағалануы. Бұл 

қызметтің ішінде бақылау функциясы да байқалады.  

2 Диагности-

калық 

Окушылардың білімдерінің және біліктерінің маңызды 

деңгейлерін, сонымен бірге құзыреттіліктердің 

қалыптасуының деңгейін анықтау. 
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3 Оқыту Оқытудың себеп-салдарын жоғарылату және 

жылдамдығын жеке тұлғаға бағыттау 

4 Ұйымдасты-

рушылық 

Оқу үрдісін ұйымдастыруды оқытудың тиімді 

формаларын, әдістерін және құралдарын таңдап алу 

есесінен жетілдіру. 

5 Тәрбиелік Құндылықты бағыттардың құрылымын жасау 

6 Бағыттаушы Нәтижелерді жақсарту жолдарын анықтау 

7 Ақпараттық Өзінің жұмысының сапасы туралы мәліметтерді алу 

үшін негіз болып табылады. Мұғалім үшін 

оқушылардың өсуі туралы, ата-аналар және қоғам үшін 

оқу жетістіктерінің дәрежесі туралы ақпарат алу үшін 

негіз болады. 

 
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап 
етеді. Осы мақсаттарға жету жолында оқушыларға критериалды бағалау 
қойылады. Атап айтсақ, оқушыларды бағыттап отыратын қалыптастырушы 
бағалау сыныпта қолданылатын тиімді бағалаудың түрі болып табылады. 

Қалыптастырушы бағалау барлық тоқсанда күнделікті сабақ беру 
барысында жүйелі жүргізіледі және сабақтың бөлінбейтін бөлігі болып 
табылады. Қалыптастырушы бағалау үнемі жүргізіліп отырады, мұғалім мен 
оқушының арасындағы кері байланыс әрекеті арқылы оқыту үдерісін уақытында 
түзетіп отыруға, оның өлшемін анықтауға, сабақты ары қарай жоспарлауға 
ықпал етеді[3]. Оқушылардың оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына жету 
дәрежелерін анықтау үшін Б.Блумның оқу мақсаттары таксономиясына сәйкес 
бағалау критерийлері ойлау дағдыларының деңгейлері бойынша реттеліп 
құрастырылады (Кесте 3).  

Білімді критериалды бағалауда мақсаттарды қою технологиясы 
оқушылардың байқалатын, түсінген және анықталатын іс-әрекеттерімен 
байланысты. Критериалды бағалау мұғалімді сынып жұмысында қолдауға, 
оқыту үдерісінде оң ықпал жасауға негізделген. Нәтижелер мұғалімге өзінің 
сабағына рефлексия жасауға және одан кейінгі жұмысын жоспарлауға мүмкіндік 
береді. Ал оқушы болса өзін-өзі талдау мен рефлексия жасау тәжірибесін 
үйренуі, оқу үдерісі ғана емес, бағалау үдерісінің де белсенді қатысушысы 
болады. Бұл жағдайда өзін-өзі бағалауға баса назар аударылады. Яғни сабақтың 
басында оқушылар нені білуі тиіс, не нәрсеге қол жеткізуі керек деген мақсатпен 
сабақтың критерийі анықталады. Критерий арқылы бағалау оқушыларға: 
нәтижені талдау үшін бағалау критерийлерін білу және түсінуге; критерийлерді 
білу арқылы қате жібермеу, сапалы нәтиже беруге; рефлексияға қатысу, яғни өзін 
және өз достарын бағалауға; бағалау үрдісіне қатысу арқылы білімін 
тереңдетуге, нақты білімдерін қолдану, өз ойларын еркін жеткізе білу, сын 
тұрғысынан ойлай білуге мүмкіндіктер береді.  

Ата-аналарға: баласының білім деңгейлерін бақылай алуға; баласының оқу 
үрдісін бақылай алуға;баласына оқу үрдісі кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік 
береді[4]. 
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Кесте 3 - Блум таксономиясы бойынша өткізілген сабақ соңындағы табыс 

критерийлері. 

Категориялар Табыс критерийлері 

1 2 

Білім Киімнің жағаларының түрлерін, классификациясын, 

бөліктерінің атауын біледі 

Түсіну Салыстырады, мысал келтіреді 

Қолдану Бұйымда көрсетеді, қолданады 

Талдау Бұйымның жағалары қалай жіктелетінін ажырата 

алады, бір-бірінен айырмашылығын айта алады 

Жинақтау Бұйымның жағаларын түрлеріне қарай топтайды 

Бағалау Критерийлерге сүйеніп, тақырыптың маңыздылығын 

айқындайды, жазбаша түрде бағалайды. 

 

«Тұжырым жасай білген адам, алдына мақсат та қоя біледі» деген екен 

белгілі шығыс ойшылы. Олай болса, бағалауға деген көзқарасымызды өзгертсек, 

сабақтарымызға критерий арқылы бағалауды енгізіп, оқушыларымыздың 

тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттасақ, тұлғаны өзіндік 

жауапкершілікке, нәтижеге жеткізу, ал оқушыларымыз әр сабақта белгілі бір 

нәтижеге жету барысында еңбектенсе, оқушы да, мұғалім де өз еңбектерінің 

табысын көре алады деп ойлаймын. 
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ХОРМЕН ӘН АЙТУ ІС-ӘРЕКЕТІН  

ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 

 

 Хормен ән айтуды қалыптастырудың ептіліктері мен дағдыларының, 

әншілік дауысын дамытудың түрлі әдістемелері белгілі. Ән айту кезінде 

дауыстық аппараттың дұрыс жұмыс істеуінің міндетті шарттары төмендегі 

әншілік нұсқамаларды сақтау болып табылады: дене құрылысының тік жағдайы, 

http://www.zkoipk.kz/kz/2015smart1/1510-conf.html
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қолдар дененің екі жағымен немесе тізелерге төмендетілген, егер балалар 

отырған болса, онда иықта ашық түрде төмендетілген, қарын ішке тартылған. 

Кіші жастағы балалар үшін дыбыс жасаудың негізгі тәсілі жұмсақ шабуыл болып 

саналады. 

Тыныстау мүмкіндігінше белсенді болуға міндетті, дем алу мен шығару 

иықты көтерусіз қалыпты, күш жұмсаусыз атқарылуға және ауаға шашырамауға 

тиісті.  

 Хорда сөз жасайтын мүшелердің қозғалмалылығын дамыту мен сөзді 

дұрыс айтуды қалыптастыруда мақам мен жұмыс істеудің маңызы аса зор. 

Балаларға жаттығу немесе тыңдаушыларға ән мәтіні түсінікті болуға тиісті, 

сондықтан сөзді анық әрі белсенді түрде айту қажеттігін жиірек, әсіресе, 

сабақтардың алғашқы айларында көбірек қайталап, ескертіп отырған артық 

болмайды. Айтылудың анықтығына қол жеткізуге арналған жаттығуларда 

жануарлар мен құстардың дауыстарын салатын (мәселен, “сұрақ- жауап” 

түрінде: “Қарға қалай әндетеді?” - “Қар-қар- қар”. “Бақа қалай әндетеді?”- “Бақ- 

бақ-бақ”) тапсырмалардың да пайдаланылуы мүмкін.  

 Балдырғандардың дауыстық аппараттары әлі тым нәзік. Аталған жастағы 

балалар дауыстарына бастан таралатын дыбыстар, дыбыстың шағын күші ғана 

тән. Сондықтан дыбыс жетектеушіліктің тепе- теңдігін, ұшқырлығын, әуезділігін 

дамытатын дыбысталудың сапасы мен жұмысқа баса назар аударған жөн. 

 Дәл осы жаста кейбір жекелеген балалар әншілік ерекшеліктерімен 

дараланады. Оларға жеке партияны орындауды да жүктеуге болады. Бірақ 

сақтықты әрдайым есте ұстай отырып, бұл жағдайларда ән айтқанда, баланың 

қобалжуының, оған күш түсуінің ешқандай белгісінің болмауы үшін дауыс 

ырғақтық қатынаста тым күрделі емес жеке партияларды ғана жүктеген дұрыс. 

 Хормен ән айту сабақтарының бастапқы кезеңінің хорға қатысушылардың 

әрқайсысының жекелей- әншілік дамуындағы маңыздылығы да қарастырылады. 

Мұнда келесі дағдылар мен ептіліктерге оқыту жүзеге асырылады: ән айту 

үрдісінде әндету нұсқамаларын сақтау, дұрыс дыбыс жасау (жұмсақ шабуыл), 

көмейдің тұрақты жағдайын сақтау, иықты көтерместен байсалды дем шығару, 

ән айту кезінде “тыныстау жағдайын” сақтау, байсалды әрі белсенді тыныстауды 

жүзеге асыру. 

 Дәл осы кезеңде барлық балаларда әншілік дауыстардың негізгі 

қасиеттерінің ( сыңғыры, қалқымалылығы әуезділік бойынша тепе- теңдігі, 

тербелісте әндетуі) қалыптасуы, хорға қатысушылардың әрқайсысы үшін 

мұғалім мен анықталған жекелеген қолайлы әуезділіктің сақталуы, белсенді 

түрде, бірақ дыбысталудың күшіне сай алға ұмтылыстарсыз табиғи түрде әндету 

ептіліктерін оқытуы, дауысты оралымды меңгеру үрдісі жүргізіледі. 

 Дауыстылардың дұрыс қалыптасуы мен балаларды дауыссыздарды жедел 

әрі айқын айтуларға оқытудың, кіші оқушылардың дауыс, бірінші кезекте 

бірінші октавадағы ми- си шегіндегі диапазонының дамуының осы ауқымды, 

“аралас дыбысталуға” бағдарлап “әндетудің”, бірінші октаваның “орталық” ля 

дыбысынан бастап жоғары және төмен қайталаулардың таза жоғары дыбыстық 

негізінде дауыстың күші мен әуезділігі бойынша әншілік дыбысталуларды 

теңестірудің, унисонды жасаудың, екі дауыстылыққа үйрету және бұл үшін 
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бірізділігі мен байланысы бар балалар құрамының ерекшеліктеріне қатысты 

белгіленетін түрлі тәсілдерді пайдаланудың маңыздылығы да айтарлықтай. 

 Әншілікке оқытудың ауқымы бойынша сүйемелдеусіз ән айтуға, ән айту 

кезінде өзін бақылау мен тыңдауды меңгеруде, орындау техникасы мен 

дауыстың дыбысталуындағы барлық кемшіліктерді жойып, өзінің әуезділігінің 

жекелей сұлулығын сақтап, күші бойынша бөлектенбей ырғақ және дыбыс 

жоғарлығы бойынша жалпы дыбысталуға қосыла отырып, бүкіл хорды, бүкіл 

партияны тыңдауға баса назар аударған жөн. Дағдыларды хормен немесе барлық 

партиямен дыбысталуды күшейту немесе төмендету мен бір мезетте дамыту, 

тұрақты шапшаңдықты ұстап, қажет болған жағдайда басқалардың барлығымен 

бірге жылдамдату немесе жылдамдықты азайту да маңызды екеніне, ырғақтық 

суреттерді партиямен бір мезетте дұрыс орындау, дауыссыздарды хормен айқын 

айту, туындыны орындауды бастау мен аяқтаудың дұрыстығын да көңілден 

тысқары қалдырмаған дұрыс. 

 Бұл кезеңде туындының мағыналық түсініктемелеріне үңіле және 

импровизациялық айтуда пайдалана отырып, шығармашылық мүмкіндіктерді 

дамыту, орындалған туындыны қысқаша сипаттауға және сараптау 

ерекшеліктеріне оқыту жүзеге асырылады. 

 Жоғарғы сынып оқушылары мен жасөспірімдерді оқыту үрдісінде әр 

оқушының оған дейінгі алған білімдері мен дағдыларын және ептіліктерін одан 

әрі тереңдету мен орнықтыру жүргізіледі. Оқушылардың өзінің және 

жолдасының әндетуіне, хорда ән айтудың әндету тәртіптерінің орындалуына, 

дауысын, осы жастағыларға тән дауыстың мутациялану алдындағы 

мутацияланған және мутацияланғаннан соңғы кезеңдеріне байланысты дауысын 

сақтауға деген саналы қатынасының одан әрі дами түсуінің де маңызы арта 

түседі. 

 Оқыту басталған кезден басталып алға қойылған барлық тапсырмалардың 

шешімдеріне бағытталған жұмыстарды жалғастыру қажет: әншілік нұсқамалар 

жасау, осы жастағыларға жеткілікті дауыс икемділігін қамтамасыз ететін және 

түрлі сипатты туындыларға еркін қолдану арқылы байсалды –белсенді, тепе- 

теңдік, үнемді тынысты дамыту, әр оқушының дауыс диапазонын бір жарым 

октаваға дейін кеңейту, аралас дыбысталу (микст) дауысының барлық 

диапазонында жасөспірімдер дауысында кездесетін оның әуезділігіне қатысты “ 

ересектік” элементтерінің пайда болуына қол жеткізу, музыкалық және ән 

айтушылық есту қабілетін жан- жақты әрі үйлесімді дамыту, әуезділік 

бойяулылығының жекелігі бар және белгілі мөлшерде жасырылған, тербелісі 

бар, сыңғырлаған, жағымды әрі жұмсақ әншілік дауысына қол жеткізу. 

 Осы кезеңде мына жаңа деңгейлер мүмкін болмақ: 

а) ырғақтық суреті және шапшаңдығы, құрлысы, ансамблі, еркін баса 

айтулары бойынша әртүрлі болып келетін туындыларды шеберлікпен 

орындауға, унисонмен және көп дауыстылықпен әндету кезінде таза 

қайталауларға, таза мақамға, әндердегі айшықтылық пен сезімділікке қол 

жеткізуге; 

б) туындыларды орындау кезінде талғамның қалыптасуына ; 

в) өзіңнің жетекшің – дирижеріңнің талаптарын түсіну мен орындауға; 
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г) орындалған немесе тыңдалған туындыны дұрыс бағалау мен қайталау 

ептіліктерін жасауға ; 

д) хормен ән айту іс- әрекеттеріне деген сұраныстың пайда болуына; 

е) оқытудың өмірде бар шарттарын есепке алғанда тұтсатай әншілік 

мәдениетінің қалыптасуына. 

Әндетудің кең кеуделік мәндерінде ұл баланың дауысында жоғарғы 

дыбыстардың қалыптасуы қиындай түсетінін, ал төменгі дыбыстардың беки 

түсетінін де есте ұстаған жөн. Төменгі үндер кезіндегі жеңілдеулер мен жоғарғы 

мәнер кезіндегі әндетуде дауыстың диапазоны жоғарғы дыбыстар бағытында 

кеңи түседі.  

 Балалардың нәзік дауыстарын қорғау үшін оларды айғайлаудан сақтандыру 

қажет, сонымен бірге жоғары әншілік ұстанымда әндетуге бағдарланған жөн, 

өйткені, мұндай ән айтулар”дауыстың қалыпты және табиғи түрде одан ары 

дамуына кепілдік береді”.  

 Мутациялануға дейінгі кезеңде ұл балаларды ән кезінде ішке терең және 

сыртқа жедел дем алудан сақтандырып, оларды дұрыс тыныстауға үйретудің 

маңызы үлкен. Сонымен бірге балалардың өз дауыстарын алыс қашықтықтарға 

жөнелту ептіліктері мен жоғары ұстанымдарын бекіту арқылы пайда болатын 

дыбыстың қалқымалылығына қатысты жұмыстарды да кешіктірмеген дұрыс. 

Г.Г. Перельштейнастың пікірінше, қалқымалы және тұрақты дыбысты жасауды 

сезіну жолындағы барлық жаттығулар mezzo forte динамикасымен айтылады. 

 Дәл осы уақытта әншілік тыныстаудың дағдыларын тереңдету 

тұрғысындағы жұмыстар жүргізіледі. Дем алуды белсенді ұстау және 

дауыстылардың қалыптасуына мүмкіндік беретін әншілік тірекке баса назар 

аударылады. Ұлдардың дауыстары дамитын кезеңде балалар дауысына 

ұқыптылықпен қарау үшін оларға деген әншілік жүктемені барынша азайту 

керек. Осы арқылы мутацияланудың басталуы кейінге ысырылады. 

 Тұтастай алғанда мутациялануға дейінгі кезеңдегі жұмыстардың барлығы 

ұлдарды өздерінің табиғи дауыстарымен, еркін әрі табиғи түрде әндетуге 

үйретуге бағытталуға тиісті. Оларға ерекше бір мәнерлерді мәжбүрлеп қоймауға 

тырысқанда, зорлыққа ұмтылғанда ғана дамуға мүмкіндік алады. Бұның 

қайталау, мақам, артикуляция, демалу мәнері сияқты әншілік үрдісі 

элементтерінің барлығына тікелей қатысы бар. 

 “Таза әншілік” жұмыстармен қатар баланың жалпы музыкалылығын, оның 

сезімділігі және мәнерлілігін дамыту да аса қажет. Нағыз “музыкалылық” әндету, 

әнді жақсы айтуды қалыптастырады, дауысты жаңа әуезділік бояуларымен 

байытады. Сезіммен сәулеленген әндету, дауыс еркін төгілетін және сұлу 

дыбысталатын ұстанымды табуға көмектеседі. 

Жасырын мутациялану кезеңінде (дауыстың бірқатар көмескеленуі, 

қалығыңқылық, кейде ық тию белгілері байқалмаса да жөтелу, жоғарғы дыбысты 

ән айту барысында қиналу, жіңішке дауыстылар жоғарғы дыбыстарды 

жоғалтады, альттар да жоғарғы дыбыстарда үзіліп, “төменгілері” беки түседі) 

өнер көрсететін ұлдардың ән салуларына шектеу қою қажет. 

 Дисканттар альттар тобында ән айтса, альттарға бірінші октаваның ля, си-

ден жоғары айтуға тыйым салу керек.  
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  Өткір мутациялану кезеңінде ұлдардың сөз сөйлеулерінде жекелеген ерлер 

ноталары кіріп кетеді, «әтештер » деп аталатындар жиі пайда бола бастайды. 

Кезеңнің соңына таман сөз сөйлеулері - әлі бекімеген ерлердікіне айналады. Бұл 

кезеңде ән салудың қажеті жоқ. Кезеңнің соңына таман дисканттарда екінші 

октаваның до – фа, соль, диапазонында белгілі көлемде фальцеттік 

дыбысталудың сақталуымен бірінші октаваның ми- си диапазонында нағыз 

ерлер ноталары пайда болады. Ал альттарда жиі болмаса да балалық 

дыбысталулар жоғалып, бірінші октавадағы до, ре және кіші октавадағы фа 

диапазондарында ерлер ноталары қалыптасады. 

 Ұлдардың бірқатары өздерінің даму барысында аталған кезеңді атап өтеді, 

немесе бұл кезең оларда тым қысқа болатындықтан мұғалім де, балалардың 

өздері де оны байқап үлгермейді.  

 Ерлер дауысы қалыптасатын және жасөспірімдік дауыс тұрақтанатын 

кезеңде біртіндеп кеңи түсетіе, шағын диапазонда (квинтар, секстар) қарлығусыз 

тегіс дыбыстар пайда болады. Бұдан кейін болашақ ересектер дауысы (тенор, 

баритон) кристалданады. Осы уақытта жасөспірімдерге жеңілдетілген дауыспен 

ән айту қажет. Өткір мутациялану кезеңі аяқталды деп есептегенде барып, 

жасөспірім жаттығуды “ерлердің” жеткілікті түрде бекіген дауысымен секста 

диапазонында еш қиналыссыз және қарлығыңқысыз әндете алады. 

 Жас өспірімдермен жұмыстың негізгі тәртібі – ересектер дауысын 

қалыптастыруға асықпау. Тіректі әндету мен дем алуды тереңдетуге баса назар 

аударған жөн. Аталған кезеңде қатты дауысты шерулік әндерді, драматикалық 

шарықтау шегі тым өткір туындыларды орындаудан аулақтау болған дұрыс. 

Дауыстың дыбысталуы жұмсақ әрі жұмыр болуға тиісті. 

Хормен ән айтуға арналған тұрақты жаттығуларға мыналар мысал бола 

алады: 

- Ми- ма буындарында (аталған құрамдағы оқушыларға аса қолайлы 

диапазонда) жоғарыдан төмен қарай бес дыбысты әндету. Ми- ма буындарының 

и дыбысының а дыбысына аударылуындағы байланыстыру “жақын болатын” и- 

ді оған тән сыңғырды одан кең резаноторда сақтайтын а- ға өткізуге мүмкіндік 

береді. Сонымен бірге дауыстылар и мен а - ны даыссыз м – мен бірге қолдану 

дыбыстың басталуын дәл белгілейді және дұрыс әншілік икемделуге жол ашады. 

- Гамманы ми – ма буындарында немесе лю буынында немесе ма буынында 

жоғарыдан төмен әндету. Мұндай жаттығулар дыбысталудың сыңғырлауы мен 

тегістігін жасауға көмектеседі. 

- А- э- о- у буындарында әрбір жеке нотаны примарлық үндер аймағында 

әндету. Жаттығу түрлі дауыстылардың бірегей әуезділік бояуын жасауға 

мүмкіндік береді. 

Аталған жаттығуларды дауыстың сыңғырын, ұшқырлығын, дыбыс 

жасаушылығын, тыныстау дағдыларын жетілдіре отырып, сабақтан сабаққа 

ұластырып, жүйелі түрде орындағанның тиімділігі жоғары болмақ. 
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫ-ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Өтпелі кезеңдергі жеткіншектердің психофизиологиялық және әлеуметтік-

психологиялық ерекшеліктерін әлеуметтік педагогтың білуі, оның жұмысын 

тиімді әрі жемісті етеді. Әлеуметтік педагог әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыстарды ұйымдастыра отырып, бұл кезеңдегі жеткіншектердің ерекше топ 

екенін және олармен жұмыс жасаудың әдіс – тәсілдерін таңдай білуі қажет. Енді 

өтпелі кезеңдегі жеткіншектердің психофизиологиялық және әлеуметтік – 

педагогикалық ерекшеліктеріне тоқталып өтсек.  

Жеткіншектің кезеңнің шектері шамамен балалардың орта мектептің 5 – 8 

сыныптарында оқитын кезеңімен сәйкес келеді де, 11-12 жастан 14-15 жасқа 

дейінгі аралықты қамтиды. Жеткіншектің кезеңнің баланың дамуындағы ерекше 

орын «өтпелі», «бетбұрыс», «қиын», «сыналатын» кезең деген атаулармен 

бейнеленеді. Бұл атауларының осы жасқа сәйкес келуінің өзіндік себебі де бар 

ол жеткіншектердің физиологиялық тұрғыдан ағзасында орын алатын өзгерістер 

болып табылады.  

Енді жеткіншектердің ағзасында орын алатын физиологиялық өзгерістерге 

тоқталып өтсем. Жеткіншектік шақта биологиялық толысу жолына түбегейлі 

өзгерістердің болуынан туындайды. Дене күшінің дамуында жаңа кезең 

басталып, жыныстық жетілу процесі өрістейді. Бұл процестер қыз балаларда 12-

13 жаста, ер балаларда 13-15 жаста жедел дамиды. Бойының ұзындауы, 

салмақтың артуы, кеуде клеткасы шеңберінің өсуі – жеткіншек шақтағы дене 

толысуының өзіне тән жағдайлары, бұлар күрт өсу деген ерекше терминмен 

белгіленеді. Жеткіншектердің пішіні өзгереді: дененің пропорциясы ересек 

адамдарға тән пропорцияға жақындайды. Бас сүйегінің бет бөлігінің жедел 

жетілуі нәтижесінде бет әлпеті де өзгереді. Қан айналым жүйесі өзгерістерге 

ұшырайды, жүрегінң көлемі тез өсіп, салмағы артады. Бұлшық еттің неғұрлым 

жедел артуы жыныстық жетілудің аяғында болады. Бұл кезде ағзаның ішкі 

ортасында белсенді қызмет атқаратын ішкі секреция бездері жүйесіндегі 

өзгерістерге байланысты күрт ауысулар болады. Эндокриндік және нерв 

жүйелері функциялық жағынан өзара байланысты болғандықтан, жеткіншектік 

шақ, бір жағынан, энергияның қауырт өсуімен, ал екінші жағынан патогендік 

әсерлерге деген сезімталдықтың артуымен сипатталады. Сондықтан ақыл –ой 

http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=45509
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немесе дене күшінің қажуы, ұзақ уақыт нервке күш түсу, аффектілер, күшті 

эмоциялық толғаныс (қорқыныш, ызы, реніш), эндокриндік қолайсыздықтар 

және нерв жүйелерінің фунциялық бұзылуларына себеп болуы мүмкін. Олар тез 

шамданғыштықтан, тежегіш механизмдердің әлсіздігі, тез шаршаудан, 

ұмытшақтық пен аңғалдықтан, жұмыс өнімділіктің төмендеуінен, ұйқының 

бұзылуынан байқалады. [1.102-103б.]  

Организмнің қайта құрылуы эндокриндік жүйедегі өзгерістерден 

басталады. Гипофиздің, әсіресе оның алдыңғы бөлігінің қызметі күшейеді, ал 

мұның гормандары талшықтардың өсуіне және ішкі секрецияның басқа да өте 

маңызды бездердің қызметіне қолайлы жағдай жасайды. Олардың қызметі 

жеткіншектердің ағзасында көптеген өзгерістер, соның ішінде неғұрлым анық 

көрінетін өзгерістер туғызады. Ол өзгерістер жыныс мүшелерінің дамуы және 

екінші жыныстық жетілу болып табылады.[2.102-103б.]  

Ағзадағы осы құбылыстардың өзгеруі негізінде жеткіншектер «өтпелі 

кезеңді» басынан өткізеді. Соның ішінде жыныстық жағынан жетілуі және 

жыныстық тәрбие беру, қоғамда да және ғалымдар арасындада өте үлкен 

талқылауға түскен. Мәселен, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский бастаған топ 

«Мектептегі жеткіншектерге жыныстық тәрбие берудің қажеті жоқ. Олар оны 

өздері өмірден біліп алады» дейді. Келесі бір ғалым-ұстаздар «Жеткіншектерге 

жыныстық тәрбиені бесіктен бере берсе де болады» деп кесіп айтады. Ал менің 

ойымша жыныстық тәрбиені жеткіншектерге отбасында бата – анасы бере беруі 

керек. Жыныстық тәрбиені отбасынан ата – анасынан естіп, біліп өскен 

жеткіншектер жасөспірім шағында түрлі қателікке бой бермейді. Міне осының 

негізінде қоғаммыздағы ана мен бала өлімін және тастанды балалардың санын 

1%-ға болсада азайта аламыз.  

Ендігі кезекте өмірдің бір дәуірінен екінші дәуіріне өтумен байланысты 

болатын психологиялық ерекшеліктерге тоқталып өтсек. Балалық шақтан 

ересектікке өту осы кезеңдегі дене, ақыл –ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың 

барлық жақтарының негізгі мазмұны болып табылады. Барлық бағыттарда 

сапалы жаңа құрылымдар қалыптасады, организмнің, сана – сезімнің, олардың 

танымдық және оқу іс-әрекетінің, мінез – құлыққа, мүдделердің, моральдық – 

этикалық нормалар мазмұнының қайта құрылуы нәтижесінде ересектік 

элеметтер пайда болады.  

Ересектердің дамуында әр түрлі бағыттардың болуы жеткіншектің ересектік 

белгілеріді қабылдауда соларға теңелсем дейтін үлгілердің әр алуан болуында 

байланысты. Қалыптасатын өмірлік құндылықтардың мазмұны, 

жеткіншектердің жеке басының қалыптасуының жалпы бағытты көбіне – көп 

белгілі бір үлгілерге бағдарлануға байланысты болады. Ересектердің сыртқы 

келбетінің өзіне тән белгілері мен мінез – құлық мәнерлері, кейбір 

артықшылықтары болғандықтан балалармен салыстырғандағы артықшылық 

жағдайлары неғұрлым айқын көрінетін ересектіктің сыртқы белгілері 

жеткіншектер үшін тартымды болып көрінеді. Жеткіншектің «Мен» қасиетінің 

қалыптасуы. Оның психологиясынада көп жаңалықтар болады деген көз. Өзінің 

кім екенін біліп, күшіне сеніп, өз мүмкіншілігін дұрыс бағалауға пайдасын 

тигізеді. [1.108-109б.]  
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Өзінің ерекшеліктерін білгісі келудің, өзіне ден қойып, өзі туралы ойлай 

бастаудың шығуы – жеткіншек жастағы балаларға тән психологиялық қасиет 

болып табылады. Өзінің кемшіліктері мен ерекшеліктерін білгісі келу басқа 

адамдар және өзіне – өзі қоятын талаптарға жауап беру, айналасындағылармен 

қарым – қатынасты реттеу қажеттігінен туады. Өзінің жеке басына талдау 

жасауды жеткіншек қарым – қатынастар мен іс – әрекетті ұйымдастыру үшін, 

қазір және болашақ өзі үшін маңызды міндеттерге жету үшін қажет амал деп 

біледі. Өзін білу осының шарты болып көрінеді. Өзі туралы пайымдаулардың 

әлеуметтік-реттеушілік функциясы мынадан айқын көрінеді жеткіншек әуелі 

өзінің кемшіліктеріне назар аударып соларды жойғысы келеді. Кемшіліктерге 

ерекше назар аудару бүкіл жеткіншектік кезеңде сақталады; көбіне өзіне көңілі 

толмау көбейеді.  

Ал жеткіншектің бала кезінен ересек кезеңіне ауысуы психологиялық 

тұрғыдан жаңа сапа, бірақ осыған ауысудың себебі сол болып келген психикалық 

дамудың салдарынан: егер үлкендер жеткіншекті бала деп еспетесе, керсінше 

олар өзін есейдік деп еспетейді. Бұл екі арадағы дәл келмеушілік қайткенде де 

жеткіншектердің дамуына әсер ете алады.  

Жеткіншектерің өзбеттілік қасиетке ұмтылып, үлкендердің 

қамқорлығыннан босануға тырысу баланың бәрінде кездесетін болғанмен, осы 

жеткіншектердің бірқатары күні - түні фантастикалық фильмдерді көріп, 

солардың кейіпкерлеріне еліктейді. Олардың кейіпкерлерге әуес болғаны 

соншалық , кейде түнің ортасына дейін фильм көріп, келесі күні сабақтан қалып 

қалуы мүмкін. Жеткіншектер арасында ұялы телефонға сонымен қоса түрлі 

интернент ойындарына қызығушылық басым болады.  

Әдетте, жеткіншектерді тәрбиеге көнбейтін «қиын» жас деп сипаттайды. 

Солай деп бағалайтыны, біріншіден, бұрынғы кездегі психикасы, мінез-құлқы 

өзгеріп, соның негізінде жаңа қасиеттер пайда болатынынан. Кейде мұндай 

өзгеріс аз уақыттың ішінде болуы мүмкін (бірақ өзгеріске ұшырау 

жеткіншектерде бір уақытты кездеспейді). Екіншіден, осындай психиканың 

жаңа саласының пайда болуынан бала қиналысқа ұшырайды, уайым шегеді 

(оның тәрбиеге көнуіне кедергі жасайды). [3.102-103б.]  

Жеткіншектің ересектер дүниесінің құндылықтарын игеруіне 

көмектесушілер, оны осы дүниеге енгізушілер ең алдымен оларды тікелей 

тәрбиелейтін ата – аналары мен мұғалімдер болуға тиіс. Жеткіншектердің 

пікірлеріне құлақ асып, олардың пікірлері қате болса оны дәлелдемелер арқылы 

жоққа шығару тек ата – ана мен мұғалімнің ғана қолдарыннан келеді.  

Сонымен, өтпелі кезеңдегі жеткіншектерде үлкен өзгерістер болады, ол 

өзгерістер жеткіншектерде пихологиялық – физиологиялық және педагогикалық 

тұрғыдан байқалады.  
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СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является 

ее мотивация. Мотивация вообще, и мотивация учителя в частности, является 

одной из фундаментальных проблем как для отечественной, так и для 

зарубежной психологии и педагогики. Её значимость для образовательной 

практики настолько велика, что интерес и внимание учёных к различным 

аспектам этой проблемы не ослабевает на протяжении многих десятилетий. 

Прежде, хочется напомнить значение самого термина. 

Мотивация – это побуждение к какой-либо деятельности, усилиям, 

достижениям. Иными словами, мотивировать кого-то - значит, добиться, чтобы 

человек захотел проявлять усердие, добросовестное отношение к своим 

обязанностям. В полной мере это относится и к педагогам. 

В настоящее время для объяснения мотивации педагога широко 

привлекаются общепсихологические теории. В качестве примера можно 

привести широко известную пирамиду потребностей А. Маслоу. 

 

 
Рисунок 1 - пирамида потребностей А. Маслоу 

 

Согласно Маслоу, человек работает для того, чтобы удовлетворить свои 

потребности. 
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Он выделил пять качественно разных групп человеческих потребностей: 

- физиологические потребности (еда, вода, жилье, отдых, сексуальные 

потребности); 

- потребности в безопасности и стабильности (потребность в защите от 

физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и 

уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в 

будущем); 

- социальные потребности (принадлежность к социальной группе (семья, 

друзья, коллеги по работе и т.д.), чувство, что тебя принимают другие, чувства 

социального взаимодействия, привязанности, поддержки); 

- потребности в общественном признании (потребности в самоуважении, 

признании и уважении со стороны окружающих) 

- потребности самовыражения (потребность в реализации своих 

потенциальных возможностей и росте как личности). 

Если внимательно посмотреть на это изображение, то «развитие», 

«персональный рост» находятся в самом верху пирамиды. Этим можно просто 

объяснить тот факт, почему очень мало людей реально парятся на тему 

персонального и личностного роста. Ведь до вершины пирамиды еще нужно 

дойти. 

Одна из моделей принадлежит отечественному исследователю 

К.Г. Митрофанову, считающему, что мотивация педагога развивается поэтапно. 

В начале своей профессиональной деятельности основным мотивом педагога 

является стремление к самоутверждению, признанию со стороны учеников, 

коллег, родителей. Затем акцент переносится на содержание воспитания и 

обучения. Учитель активно овладевает преподаваемым материалом, занимается 

конструированием отдельных уроков и учебных курсов, что приводит к 

повышению его интереса к способам педагогической работы. Впоследствии 

начинают преобладать интересы к пониманию и развитию школьника, его 

личности и поведения. 

Распространена также точка зрения, согласно которой профессиональные 

мотивы педагога можно сгруппировать в три блока: мотивы выбора 

педагогической профессии; мотивы, проявляющиеся в процессе труда учителя; 

мотивы совершенствования педагогической деятельности [1]. 

По мере работы учителя, приобретения им своего опыта педагогической 

деятельности у него складывается интерес к работе с детьми определённого 

возраста, происходит осознание важности, значимости своего труда для 

общества, появляется интерес к развитию своих педагогических способностей. 

В отличие от других, учителя (так же, как и врачи, военные) 

предрасположены к тому типу мотивации труда работников, для которого 

основу составляют высокие идейные и человеческие ценности. Это люди, 

стремящиеся своей деятельностью принести людям добро и гуманизм. 

Большинство из них работают ради дела, которым занимаются, несмотря на то, 

что при этом они получают от государства и общества очень скромное 

материальное вознаграждение. Работников с мотивацией такого типа называют 

«патриотами». 
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Все люди мотивируются разными факторами. Залог успеха состоит в том, 

чтобы дать сотрудникам то, чего они действительно хотят, к чему стремятся. 

Разобраться в этом и сформировать соответствующую систему мотивации 

помогут социально-психологические типы. 

Молодые специалисты - часто готовы работать за скромный оклад, на 

небольшой нагрузке ради получения опыта и соответствующей квалификации. 

Они достаточно инертны, пассивны в делах коллектива, стремятся впитывать, 

усваивать, а не влиять. Их сверхзадача — справиться с возложенными 

должностными обязанностями. Однако пройдет год-два — и все поменяется. 

Профессионалы — высококлассные специалисты, работающие, прежде 

всего на результат. Они реалистичны, активны, инициативны, стремятся к 

участию в руководстве организацией, берут на себя разные общественные 

поручения. 

Творцы – это креативные личности, интеллектуалы, предпочитающие 

эвристические формы работы. Они ищут интересные приемы, подходы, стремясь 

модернизировать учебный процесс.  

Пунктуалы, скорее всего, педанты-аккуратисты, которые особенно ценят 

комфортность работы, ее своевременное начало и завершение, четкость и 

спланированность действий руководства. 

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформальными 

лидерами. Находясь несколько в стороне от привычной суеты, мэтры владеют 

механизмом влияния на начальство, формируют общественное мнение и 

определяют судьбоносные решения [2]. 

В любом педагогическом коллективе работают педагоги, для которых в тот 

или иной момент актуальны потребности разного уровня. Это зависит от 

возраста, образования, опыта работы, характеристик личности учителя, 

социально-психологических условий труда. 

Экономические способы мотивации 

Наиболее реалистичны мало затратные разовые варианты, которые 

выполняют больше психологическую задачу и могут оказаться полезными на 

некоторое время. Они ни к чему не обязывают и могут применяться в отношении 

всех членов коллектива. 

Среди общественности распространено мнение, что повышение зарплаты — 

наиболее действенное средство поощрения деятельности педагогов. Но это не 

совсем верно. Во-первых, те, кто превыше всего ставит уровень дохода, в 

образовании давно не работают. Во-вторых, экономические способы 

стимулирования мотивации вообще обладают ограниченной эффективностью. 

Поэтому руководству чаще необходимо задумываться о других, 

нематериальных, стимулах (интеллектуально-творческих, ресурсных, 

статусных). 

Интеллектуально-творческие способы мотивации 

Это способы мотивации творческих кадров, способствующие их 

образовательному и профессиональному росту, в том числе карьерному. Данные 

подходы востребованы в работе с активными профессионалами, креативными 



87 

 

личностями. Даже разовое использование такой мотивации может быть полезно. 

Оно необходимо одаренному педагогу для дальнейшего саморазвития. 

Ресурсные способы 

Сюда относят способы мотивации, позволяющие экономить время 

специалиста или распределять его более эффективно. Эти приемы окажутся 

близки пунктуалам, желающим оптимизировать свое пребывание на работе. 

Данное стремление, прежде всего, связано с семьей (строительство 

семейного гнезда, воспитание детей, уход за больными родственниками), а также 

может быть вызвано занятостью на другой работе, общественной деятельностью, 

наличием любимого увлечения и проч. 

К ресурсным способам стимулирования относят такие инструменты 

руководителя, как предоставление постоянного кабинета, дополнительного 

оборудования или новой мебели, создание комфортной рабочей обстановки 

(шторы, жалюзи, кашпо, стенды, картины и т.п.). 

Статусные способы 

Данные методы призваны повышать роль педагога в коллективе. Они 

особенно ценны для хранителей традиций образовательного учреждения.  

Используя данные способы в отдельности и интегрируя их, а также 

используя индивидуальный подход к каждому педагогу, можно достигнуть 

высокого качественного результата [3]. 

Для повышения мотивации педагога предполагаются различные меры его 

стимулирования. Их можно классифицировать в соответствии с тремя 

основными направлениями усиления мотивации учителя: удовлетворение 

материальных и социальных потребностей педагогов, а также их стремления к 

личностному росту и самоактуализации. 

 

Таблица 1 - Направления усиления мотивации профессиональной 

деятельности учителя 
№ 
№ 

Направление усиления 
мотивации 

профессиональной 
деятельности учителя 

Характеристики направления 
Достигается через: 

 

1 Удовлетворение 
материальных 
потребностей 
педагогов 

- заработную плату (должна соответствовать 
выполненной работе); 
- возможность приобретения нужных вещей 
(предметов обихода, научно-методической и 
учебной литературы, и т.д.). 

2 
 

Удовлетворение 
социальных 
потребностей 
педагогов 

- информированность (знакомство с 
достижениями коллег, что позволяет сравнить 
их с результатами своей работы и порождает 
чувство соревновательности; получение 
обратной связи о своей деятельности; 
получение сведений о критериях успеха); 
- общение с коллегами (посредством 
творческих встреч, конференций, семинаров, 
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создания и функционирования 
профессиональных сообществ и т.д.). 

3 
 

Удовлетворение 
потребностей 
педагогов в 
личностном росте и 
самоактуализации 

- разработку и принятие программы развития 
каждого педагога, перспективное 
планирование, выстраивание его 
профессиональной карьеры. 

 
Необходимо мотивировать учителей экономическими способами. Ведь 

любая работа, помимо ощущения своей значимости и полезности обществу, 
должна давать человеку средства к существованию. Поэтому кроме основного 
оклада педагога можно мотивировать такими способами: награждать его 
премией (например, по итогам учебной четверти или года), ценным 
подарком, выделять льготную путевку в дом отдыха или санаторий и т.п. Очень 
важны способы мотивации, направленные на создание удобного (для учителя) 
графика работы. Ведь в жизни всякое бывает. У педагога, например, может быть 
маленький ребенок или одинокая мать-пенсионерка, за которой необходимо 
ухаживать, или он занят какой-то общественно-полезной деятельностью, что 
тоже требует времени и сил. Поэтому, если руководство учебного учреждения 
сможет составить удобный график работы, отпуска для этого преподавателя или 
предоставлять ему дополнительные отгулы, это послужит хорошей мотивацией. 
Не следует забывать и о моральной мотивации. Если за хорошую 
добросовестную работу педагог услышит похвалу на педсовете или в 
присутствии проверяющих работников из органов образования, если его 
фотография будет висеть на доске почета, ему просто по-человечески будет 
очень приятно. Можно также поощрить усердного учителя благодарностью в 
приказе. Разумеется, руководству учебного заведения следует также защищать 
педагога от необоснованных, несправедливых претензий учащихся или их 
родителей. Также необходимо содействовать профессиональному и карьерному 
росту учителей. Эти методы включают в себя: помощь педагогам в организации 
и проведении открытых уроков, содействие в направлении их на конференции, 
съезды, а также в оформлении заявок на получение грантов. Всячески поощряйте 
стремление учителей к повышению своей квалификации, получению второго 
высшего образования, разработке педагогической концепции и т.д. Наиболее 
способных педагогов следует выдвигать на руководящие должности, например, 
заместителя директора школы, училища, техникума. При такой мотивации 
руководителям учебного заведения едва ли придется жаловаться на текучесть 
педагогических кадров. Американский профессор Мишель Ле Беф открыл 
фундаментальный принцип менеджмента, который прост и очевиден: «Делается 
то, что вознаграждается» [5]. 
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ЖУРНАЛИСТИКА ПСИХОЛОГИЯСЫ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ 

 

Журналистика психологиясының қалыптасуы барысында оның ішкі өзін-өзі 

анықтау мәселелері өзекті болып отыр. Бұл зерттеу пәнінің өзін анықтаумен ғана 

емес, осы ғылымды тұтас және сонымен бірге ғылыми білімнің жеткілікті 

сараланған жүйесі ретінде түсінумен де, оның мәртебесін анықтаумен де 

байланысты. 

Журналистика психологиясы дегеніміз не? Журналистика 

психологиясының мәртебесі ретінде оның журналистика туралы басқа 

ғылымдардың қатарында тұрған жай-күйінің сипаттамасын түсінуге негіз бар. 

Басқа ғылымдардың қатарында журналистика психологиясының орны мынадай 

көзқараспен талдануы мүмкін: оның байланыс сипатын және зерттеу саласы мен 

пәні бойынша журналистика туралы басқа пәндермен жанасу шекарасын 

анықтау; басқа пәндермен өзара іс-қимылдағы рөлдерді бөлу; журналистика 

психологиясы басқа ғылымдардың методологиясына сүйенетінін немесе олар 

үшін әдіснамалық негіз болып табылатынын анықтау.; ол қандай да бір 

ғылымдардың еншілес білімі немесе жаңа пәндерді өзі шығаруға қабілетті өнім 

болып табыла ма; ол журналистика психологиясынан басқа ешкімге тиесілі 

қандай да бір ғылымның бір бөлігі болып табылады ма немесе өзінің дербес 

зерттеу пәні бар ма. 

Зерттеушілер журналистика психологиясы пәнаралық ғылым болып 

табылады дейді. Түрлі ғылыми пәндердің журналистикасын зерттеуге 

қызығушылық оның кең техникалық мүмкіндіктерімен анықталады. Мәселен, 

журналистика философиясы массмедиада материяның атрибутивтік 

қасиеттерінің бірі, ол әлемнің материалдық бірлігімен, демек, құбылыстар мен 

шындық процестерінің өзара тәуелділігімен байланысты. Журналистиканың 

әлеуметтануы журналистиканың қоғамдық аспектілерін зерттейді, БАҚ-тың 

қоғамдық нормалар, мәдени құндылықтар мен мінез-құлықтың әлеуметтік 

тәсілдері сияқты маңызына ерекше көңіл бөледі. Журналистика политологиясы 

саяси, құқықтық, экономикалық мәселелерді қарастырады және 

коммуникациялар мен БАҚ-тың "саясатына" басты назар аударады. Лингвистика 

журналистиканы зерттей отырып, мәтіндерді талдайды, медиа 
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бағдарламалардың түсінігін және түсінігін зерттейді. Медиа білім беру 

педагогикасы ең алдымен оқыту және тәрбиелеу мәселелерін БАҚ арқылы 

зерттейді. Журналистика психологиясы медиа төткізу мәселелеріне көп көңіл 

бөледі.  

Сондай-ақ, журналистика психологиясы адам және журналистика туралы 

ғылымдар қиылысында пайда болса да, жалпы психология пәнін де, 

журналистиканы да, басқа да пәндерді де қайталамайтын өзін-өзі анықтауға және 

өзінің арнайы зерттеу пәніне құқығы бар. Мысалы, біз әлеуметтану мен 

журналистика психологиясының ортақ мүдделері бар екенін атап өттік. Бірақ 

біріншісі негізінен қоғамдық пікір мен әлеуметтік факторлардың жай-күйін 

анықтауға ұмтылады, ал соңғысы адамдардың санасымен бұқаралық ақпарат 

құралдарының өзара іс-қимыл механизмдерін зерттеуге көбірек мүдделі. Осы 

жерден журналистиканың социологиясы мен психологиясын зерттеудің 

мақсаттары мен әдістеріндегі принципті айырмашылық бар. Журналистиканың 

психологиясына арналған кейбір материал лингвистиканы оның әлеуметтік және 

психологиялық аспектілерінде береді. Осылайша, түсініктерді, анықтамаларды 

және жалпы жекелеген сөздерді олардың психологиялық реңктерін ескерместен 

таңдау бүкіл хабарламаның мағынасын және эмоционалдық-бағалау бояуын 

айтарлықтай өзгерте алады. 

Егер журналистика психологиясы мен психологияның байланысы туралы 

айтатын болсақ, осы мәселе бойынша туындаған пікірталастарда журналистика 

психологиясы психология саласының бірі болып табылады. Бұл, ең алдымен, 

жалпы психологияның негізгі міндеттерінің бірі - адамның күйзелісі мен мінез-

құлқын түсіндіру, сондай-ақ осы мінез-құлықтың пайда болу және өзгеру 

жағдайларын талдау болып табылады. Ол үшін ол өзінің даму процесінде үнемі 

толықтырылып отыратын теориялық және әдістемелік база құрды. Сондықтан, 

психологияның міндетін журналистер БАҚ-тың ықпалына тап болған адамның 

өмірі мен мінез-құлқын түсіндіру үшін көреді. Бірақ Журналистика 

психологиясы медиаөнімнің "тұтынушылардың" (реципиенттердің), 

"өндірушілердің" (коммуникаторлардың) мінез-құлқын зерттейді.  

Е.И. Прониннің пікірінше, қазіргі бұқаралық коммуникацияда 

журналистика мен психологияның даму үрдісі айқын: "теледидар мен газеттерде 

материалды ұйымдастырудың таза психологиялық әдістемесі жаңа жанрлар 

ретінде қолданылады: фокусирленген сұхбат; терең тестілеу негізіндегі очерк; өз 

тарапынан символика мен т.б. психологиялық тұрғыдан пысықталып, 

журналистік әдістерді қолдана отырып, жаңа практикалық психология өзінің 

әсерін бұқаралық коммуникация деңгейіне дейін кеңейтеді" – делінген. 

Жалпы алғанда, журналистика психологиясы айналысатын сұрақтар 

шеңбері 1930-шы жылдары белгілі американдық саясаткер және психолог Г. 

Лассуэл ұсынған сызба бойынша қарастырылады, ол коммуникация процесінің 

негізгі элементтерін бөліп көрсетеді: коммуникатор – хабарлама – коммуникация 

арнасы (құралы) – аудитория – хабар әсері. Немесе қарапайым түрде: кім – кімге 

– қандай тәсілмен – қандай нәтижемен хабарлады. Аталған схеманың 

элементтері дәстүрлі түрде ғылыми зерттеу объектілері ретінде бөлінеді. Алайда, 
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тікелей психология тұрғысынан зерттеу объектілері адам психикасының 

қасиеттері мен процестері болып табылады. 

"Журналистика психологиясы" сөздерінің үйлесімі бұл ғылымның ғылыми 

білім жүйесінде алатын орнын көрсетеді. Бұл екі ғылымның: психология мен 

журналистиканың біріккен күш-жігерінің көмегімен ғана зерттелуі мүмкін 

қоғамдық өмірдің бірқатар объективті фактілеріне байланысты. 
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ҰЛТТЫҚ КҮЙ ӨНЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тәуелсіз мемлекетіміздің өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ахуалының артуын 

жүзеге асырудың аса маңызды құралы қоғамның барлық саласын, соның ішінде 

өнер саласында мәдениет пен білімді дамытуда аса маңызды рөл атқарды. 

Тәуелсіз еліміздің дамуы үшін мәдени-рухани мұраның жетістіктерін 

келешек ұрпаққа қалдырудың үлесі зор. Халықтың даналық мұрасын сақтаудың 

негізі халықтық тәрбиеде. Күнделікті өмір мен табиғаттағы әдемілікті түсіну, 

бақылау, пайдалану үшін балалардың сезім-түйсігі ұшқыр, ақыл-ойы алғыр, 

терең білімді азамат болуы керек. Осындай ұрпақтың өмірге деген эстетикалық 

көзқарасы оның қызметінің барлық саласында көрініп тұрады. 

«Ата-бабаларымыздың рухани мәдени мұраларының тарихи 

ескерткіштермен ғана шектелмейтіні мәлім. Аязды, аңызақ желді, қақаған қысы 

мен аптап ыстығы жеткілікті ұлан-ғайыр кеңістіктегі шаруашылық ұйымдастыру 

мен күнкөріске байланысты қалыптасқан қазақтың қол өнері, әуез аспаптары, 

тіпті қырыққа тарта жанрлары мен қосалқылары бар өте бай ауыз әдебиеті 

белгілі бір мазмұнға құрылатын күйлері, ақындық шешендік өнері, халық 

әуендері мен билері, ұлттық әдет-ғұрып, ізгілік, имандылық дәстүрлері қазақ 

ұлтының ақжанын сезілтіп оятатын құбылыстар».  

Музыка пәні арқылы тәрбие беру тек қана жекеленген нысандарды елестете 

ұғыну ғана емес, ол мәдениетті сезіну мен түсінудің негізі. Бұл өмірге деген 

эстетикалық қатынасқа тоғысатын барлық үйреншікті заттарға, дағдылы әлемге 

жаңа қатынас орнатады. 
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Орта мектеп бағдарламасында күй шығармаларының тәрбиелік маңызын 

қамтып көрсету-бүгінгі күннің жаңа талабы. «мынау күй»- деген құрғақ 

анықтамалық ақпарнамадан оның тарихи арналары мен тәрбиелік негіздерін сөз 

еткен тиімді болуға тиіс. Басқасын былай қойғанда, күйшілік дәстүрдің өзі де 

тәрбие мектебі екенін неге айтпасқа. Сол тәрбие мектептерінің өнер 

шеңберіндегі ерекшеліктерін, жалпы халықтық педагогикамен тоғысатын 

тұстарын ашып, ғылыми негізде қарастыру мектеп бағдарламаларынаенгізіп,сол 

бағытта неғұрлым көбірек тақырыптар енгізілсе, мектеп оқушыларына қазақ 

дәстүрін түсіне білуге, сана – сезімдеріне өз халқының мәдениетін сүйе білуге 

тәрбиелеуге ықпалын тигізері хақ болар еді. 

 Атадан балаға жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат 

қазынаға айналды. Қаймағы бұзылмай жеткен бұл өнердің бір шыңы домбыра 

күйлері. Бұл мұра ғасырдан ғасырға іріктеліп, сұрыпталып, сүргіленіп, түрленіп 

жеткен халықтың өзімен бірге дамып, қалыптасып отырған. Байырғы кезде қазақ 

үйінің төрінде әрдайым домбыра ілулі тұрған немесе үй-ішінің біреуі домбырада 

күй шертпейтін отбасы қазақ арасында кемде-кем болған. Осы орайда халық 

арасында сұрақтар пайда болуы мүмкін. Осы домбыра, күй сөздері қайдан 

шыққан? Нені білдіреді? Ол қай кезден бар? Неге домбыра қазақ арасында 

соншама кең таралған? Осындай сұрақтарға жауап іздеп көрелік. Белгілі 

зерттеуші Хайролла Жүзбасовтың пікірінше домбыра сөзі «дөпбұра», «дәлбұра», 

«дембұра» деген сөздердің тізбегі арқалы жасалған. Бұл белгілі бір логикаға 

бағындырылған қызғылықты жорамал. Тағы бір болжамды этнограф Ерік Көкеев 

еңбектерінен табуға болады. Ғалымның пікірінше «том» деп түюлі жұдырық 

немесе қолдың саласы айтылады. Кейіннен бұл түбір ұяңданып « домға» 

айналған, «быра» тіркесі бір нәрсені шерту, тарту, дыбыс шығару деген мағына 

береді-мыс. Яғни домбыра сөзі «қолдың саласымен немесе бес саусақпен шекті 

шерту» деген мағына береді. Кейбір деректерде «домбыра» сөзі арабтың « 

дунбаһи бурра» тіркесінен, яғни «қозы құйрық» деген сөзінен қалыптасқан деген 

долбар әңгіме бар. Бұлай дегенде шамасы домбыраның шанағының сүйірленіп 

барып, қозы құйыршықтанып бітетіндігін негізге алған болуы керек. 

Құдайберген Жұбановтың еңбегінде «күй» сөзіне мынадай пікірін білдіреді: 

Қазақта «күй» түрінде айтылатын шағатай, ұйғыр тілдерінде, анатоль түрік 

тілінде «көк» болып айтылуы тиіс. Қазақтың «и» дыбысының бір қатары шағатай 

тілінде, ескі ұйғыр тілінде, түркімен, әзірбайжан, анатоль түріктерінің тілінде к, 

г-ге айналады. Қазақша «байламақ» деген сөз оларша «бағламақ» болады; 

қазақша «тимек» деген сөз оларша «текмек» болады … сондықтан «күй» деген 

сөз оларда «көк» болуы табиғи нәрсе», — дейді. Сондай-ақ Ақселеу Сейдімбек 

те осы пікір жайлы « Күй деп басталатын қай сөздің де сезіммен астасып жатыр. 

Сол сөз көшпенділердің ең киелі сезімі – тәңірлік наным сеніммен ұштасып 

жатады. Демек, «күй» деген сөз әу баста Тәңірлік құбылысты білдірген. Тәңірдің 

дыбысы деген сенімдегі мағынамен шендес болғаны аңғарылады», - деп 

Құдайберген Жұбановтың пікіріне қосылған  

«Күй» сөзі түрік тілдерінің деректерінде XI ғасырдан бері белгілі.Махмұд 

Қашқаридің әйгілі еңбегі «Дивани лұғат ат түрік» атты сөздігіндегі «көк» 

(қазақта күй болып айтылады) деген атау аспапты музыканы да, әнді де білдіреді. 
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Осы күнгі татар тілінде де «күй» сөзі аспапты музыка мен вокалдық музыкаға 

ортақ қолданылады. XVI ғасырдан бермен қарай «күй» сөзі тек аспапты 

музыканы ғана білдіретін мағынаға ие болады. Ен далада күн кешкен елдің 

аузынан шыққан «күй» деген сөздің аспаптық музыкаға тән атау екені, оның түп-

тамыры одан да арғы замандарда жатқаны он төртінші ғасырдан бері белгілі. 

Осыған дәлел байырғы заманда 600 жыл бұрын тасқа салынған суреттін 

табылуы. Сондай ақ «күй» сөзінің көнелігін білдіретін тағы бір дерек қазақта 

«Ақсақ құлан» атты күй болуы. Туу тарихы жағынан бұл күй Шыңғыс хан 

жорықтарымен тұстасады. Қазақ халқының басына қара заман боп орнаған ХІІІ-

ХІV ғасырдың тарихи оқиғаларын баяндайтын шығармаларды алсақ, олардағы 

музыкалық тілдің тереңдігі, асқан шеберлікті керек ететін ойнау әдіс-амалының 

молдығы, аңыз хикаяларды суреттеудегі бағдарламалық жүйесі Қазақстан 

жерінде аспаптық музыка мәдениеті аса жоғарғы дәрежеде ертеде-ақ 

дамығанына бірден бір айғақ. Қазақ халқының тұрмыс-харекетімен, өмір-

тіршілігімен әрқашанда тығыз байланыста болатын күй – жүздеген жылдардан 

бері қанат жайып, өркендеп келе жатқан жанр.  

Төкпе және шертпе деген анықтама күйдің тәсілі тартысына байланысты 

туындаған кейінгі аттар, Ахмет Жұбановтың «Ғасырлар пернесі» кітабындағы 

Тәттімбет жайлы зерттеуде шертпе күй деген сөз кездеспейді, мұндай атау Уали 

Бекеновтың кітаптарынан кейін енген (Шертпе күй шеберлері). Күйлердің 

қазіргі оқытудағы аймақтарға қарай ұялық бөліністері жеті мектепті құрайды: 

1.Алтай күйшілік аймағы – Шығыс Қазақстан; 

2.Арқа күйшілік аймағы – Орталық Қазақстан; 

3.Жетісу күйшілік аймағы – Оңтүстік Шығыс Қазақстан; 

4.Қаратау күйшілік аймағы – Оңтүстік Қазақстан; 

5.Жиделі Байсын күйшілік аймағы – Сырдария, Арал өңірі; 

6.Орда күйшілік аймағы – Батыс Қазақстан; 

7.Түбек күйшілік аймағы – Маңғыстау. 

Күйшілік ұялардың бұлай бөлінуінің жүйесін алғаш ұсынған Ақселеу 

Сейдімбек болды ( «Күй шежіресі» монографиясы), оған дейін мұндай мектеби 

жіктеу жасалған емес. Бұл күй тарихы мен орындалу мәдениетіне дұрыс бағдар 

бере алатын нақты әрі дәл анықтама болды. Қазақ күйлерінің аймақтық 

ұяларының мұнан да басқа әлі айқындала қоймаған күйшілік мектептер бар, 

олардың көбісі өзінше төбелі мәнер болғанымен аз ескеріліп жүр. Алтайкүйшілік 

мектебінде – Тарбағайлық, Арқада – Тоқырауындық, Жаңа арқалық, Жетісуда – 

Таластық, Қаратауда – Күнгейлік, Жиделібайсында – Аралдық, Ордада – 

Оралдық, Түбекте – Үстірттік (Түркіменше шалу мәнері) мектептер 

қалыптасқан[9,18б], және олар жеке күйшілік ұя болуға әбден лайықты. 

Бұлардан өзге Іле, Шығыс Түркістан мен Байөлке жеріндегі күйшілік те өзінше 

төрге шығуға тұрарлық мәнерлі мектептер. Осы мектептер өкілдері – Аққыз, 

Тоқа, Байсерке, Үсен төре, Мәмен, Әренжан, Есір сияқты күйшілер 

орындаушылықтың шыңына щығып, артына із қалтырған домбарашылар. Бұл 

мектептер тәжірибеде орындаушылығы бөлек домбырашылық өнер болып 

бағаланғанымен, жоғарыдағы мектептердің атына жалпылама телініп жүр. 
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Осыларды қомақтай айтқанда қазақтың күйшілік ұяларының жалпы саны он 

сегіз болар еді: 

Алтай, Тарбағатай, Арқа, Жаңа арқа, Тоқырауын, Жетісу, Талас, Қаратау, 

Қаратаудың күңгейі, Жиделібайсын, Арал, Орал, Түбек, Үстірт, Іле, Шығыс 

Түркістан, Байөлке. 

Күйшілік ұялардан басқа үлгілік мектептер де бар. Әрбір күйшілік ұяның 

басында сол саладағы орындау мәнерін жасаған тұлғалар бар. Байжігіт, 

Тәттімбет, Қожеке, Сүгір, Қазанғап, Құрманғазы, Абыл сияқты күйшілер өз 

мектебінің іргетасын қалағандар және шығармашылығы ерен жасампаз 

(реформатор) сазгерлер. Олардың үлгілерін ары қарай дамытқан замандық 

күйшілеріміз солардың шәкірттерінің қолынан күй алғандар, әрі сол күйлерді 

тарту барысында өз орындаушылық мектептерін де қалыптастырған 

домбырашылар. Осы күні Әбікен Хасенов, Мағауия Хамзин, Нұрғиса Тілендиев, 

Жаппас Қаламбаев, Төлеген Момбеков, Садуақас Балмағамбетов, Бақыт 

Басығараев, Қали Жантілеуов, Рыспай Ғабдиев, Сержан Шәкіратов сияқты 

күйшілердің орындаушылық мәнерлері де өз кезегінде жалғасын тауып, жеке 

мектеп болып қалыптасқан үрдіс саналады. 

Әрине, осы аймақшылықтарын өз ерекшеліктері, яғни бір – бірінен 

айырмашылығы бар. Мысалы, Құрманғазы мектебі дауылды, оң қолының 

ауқымы кең және динамикалық күшінің болуы, Дәулеткерей мектебі биязы, 

лирикаға әсемдікке жақын, оң қолдың қағыс шеңбері «тар» болады. 

Қазанғапөзінің саздылығымен, күйдегі ұзақтықтың (размер), қағысымен 

ерекшеленсе, Дина мектебінде де өзіндік ерекшелігі бар: өзгеріп кететін ырғағы, 

оң қолдың бес саусағының бірінен соң бірін кезектестіре ойнау, Маңғыстау 

мектебі сүйрете қағуы (триольді тез алуы), шалыс қағыс алынуы, күй тарту 

кезінде қағыстармен оң қолдың түрліше ойнату. Арқа мектебінің басты 

айырмашылығы шертіп тартылуы, сол қолдарының аппликатурасы, сондай – ақ 

ол дәстүр күйлерін «текстсіз ән» деуге болады, Жетісу күйлерінде қағыс қағу, 

перне басу амалдары және саздық ерекшеліктері,эпикалық тұрғыдағы аңыз — 

әңгімеге лайық ежелгі күй сазын байқатады. Қаратау мектебі шертпе және төкпе 

қағыстар аралас болып келсе, Алтай – Тарбағатай мектебі де ән тектес, ойнақы, 

бір сазды ән регистрде қайталау. 

Халық арасында күй өнерінің саз-сарындары бойынша айырып тану үшін 

«төкпе күй» және «шертпе күй» деген атаулар қолданып жүр. Ақселеу 

Сейдімбектің айтуынша, «төкпе», «шертпе» сөздері жеке күйлердің табиғатына 

қатысты анықтауыш бола алар. Ал, тұтас бір күйшілік мектептің қасиет – 

болмысына анықтауыш бола алмайды. Себебі, тұтас бір өңір – аймақта 

қалыптасқан күйшілік мектептер былай тұрсын, бір ғана күйші-композитор 

туындыларында шертіп тартылатын күй де, дауылдата төгіп тартылатын күй де 

кездеседі. Мәселен, бір ғана Тәттімбеттің «Саржайлау», «Былқылдақ», 

«Сылқылдақ» шертіп тартылса, «Бес төре» күйі жігерлі серпінмен тартылады. 

Оны былай қойғанда, жалқы тұрған бір ғана күйдің өн бойыныңда бірте шертіп 

қағуды, бірте серпе төгіп қағуды, енді бірде іліп қағуды қажет ететін сәттер бар. 

Мәселен, Әшімтайдың «Қоңыр қаз», Дайрабайдың «Дайрабай» сияқты күйлері 
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сол бір ғана күйдің өн бойында бірісе шертіліп, біресе дауылдата төгіліп 

тартылады. 

Сондай-ақ тағы бір дәлел бұл сөздер тек домбырамен тартылатың күйлердің 

ғана қадір – қасиетін анықтайды. «Төкпе » және «шертпе» деген атаулар қобыз, 

сыбызғы, сазсырнай, месқобыз сияқты аспаптарда күйлердің қасиетін анықтауға 

келмейді. Себебі, бұл аспаптар шертіп те, соғып та тартылмайды. 

Сол үшін тағы да сол Ақселеу Сейдімбектің пікіріне жүгінуімізге тура 

келеді. Ол қазақ халқының дәстүрлі талғам — танымы бойынша күй атаулы 

өзінің саз-сарынына орай «қоңыр күй», «тік күй» және «бойлауық күй» үшке 

бөледі. Осы атаулардың әрбірі жеке күйдің саз-сарынын да анықтайды. Мысалы, 

қоңыр күйлер философиялық ойға құрылып, көбінесе өмірдің ойлы, мұңлы 

сәттерін толғайды. Сол арқылы тыңдаушыны сабырға шақырады немесе өмірдің 

мән- мағынасын зердеге ұялатады. Айталық Ықыластың «Қоңыр», Тәттімбеттің 

«Көкейкесті»,Қазанғаптың «Көкіл», Дәулеткерейдің «Жігер» сияқты күйлерін 

айтуға болады. 

Қазіргі уақытта қазақтың ұлы мәдени мұрасы – күй өнерінен алыстап бара 

жатқанымыз замана шындығына айналып отыр. Егер қазақ ұлты өзінің 

ататегінен қанына сіңген күй өнерінен бұдан әрі осылай алшақтап, бұдан әрі 

Батыстың нәзік сезімнен, ордалы ойдан жұрдай даңғаза, дабыра өнерін 

теледидар, радио арқылы әлі де шырқата берсе мәңгүрт ұлтқа айналады. Радио 

мен теледидар арқылы әртүрлі мерекелерде, той-томалақта «Сарыарқаны», 

«Көңілашар» мен «Адайды» бір-екі рет оркестрмен дүбірлетіп өте шығу өнерді 

насихаттау емес. Ол қазақты алдарқату ғана, әрі кетсе, экзотикалық бір сәттік 

көрініс қана. Яғни қазақтың ұлттық мәдени мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, 

сол ұрпақтың қазақы жан дүниесін басқамен былғамаудың бір жолы күй өнерін 

кеңінен насихаттау болуы керек. Жүздеген, мыңдаған жылдар бойы, тіпті 

беріректен бастағанның өзінде Қорқыт баба ғұмыр кешкен дәуірден бермен 

қазақтың жансерігі болып, әрбір қуанышы мен ренішінің, арманы мен 

мүддесінің, жүрек лүпілінің жазбасындай болып келе жатқан қобызбен, 

домбырамен тартылатын әр күйдің шығу тарихы бар екенін де бүгінгі екі 

қазақтың бірі біле бермейді. Оны айтамыз-ау, бүгінгі қазақтар домбыра тартады, 

қобыз тартады демей, домбырада, қобызда ойнайды деп орысшадан тұп-тура 

тәржімелеп сөйлейтін масқараға ұшырады. Мысалы, «Балбырауын» деген күйді 

Құрманғазы Браун деген әлде графтың, әлде дворянның балына арнап шығарған 

екен деген сорақы «тарихты» таратып жүргендер де – осындай өзі де, сөзі де 

будандастырылып кеткен қазақтар. Шындығында, ол кәдімгі «балбырау», 

«балбырату» дегенді ғана білдіреді. Құрманғазының әр күйінің дерлік тарихы, 

кейіпкері бар. Мысалы, «Көбік шашқанды» күй атасы алғаш рет Каспий теңізін 

(Хазар теңізі) көргенде шығарғаны туралы дерек бар. Ал «Қайран шешем» мен 

«Аман бол, шешем, аман бол» орыс сарбаздары қол-аяғын кісендеп алып бара 

жатқан сәттегі «сені осындай күйге салып қойдым-ау» деген анасына деген 

аяушылықтан туса, бір жағынан, «мына кәпірлердің алдында неге көз жасыңды 

көрсетесің?» – деп жағынан шапалақтан тартып жіберген анасының 

қажырлылығына, намысқойлығына деген зор ризашылықтан туған екен. 
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Жастайымыздан домбыра тартып, ел ішіндегі күйшілердің әңгімелерін 

тыңдап, бір-екі оркестрге қатысқанымыз болмаса, біз білікті музыка маманы 

емеспіз. Біздің айтпағымыз, бүгінде қазақтың ұлттық, яғни дәстүрлі өнерінің, 

оның ішінде күй өнерінің қадірі кетіп бара жатқанын жұртшылықтың, өнер 

адамдарының қаперіне салу ғана. Оның басты себебінің бірі Қазақ елі Ресейден 

азаттық алған он тоғыз жылдан бері заманымыздың теледидар, радио сияқты ең 

қуатты ақпарат құралдарында негізінен орыс және еуропалық өнер туындылары 

насихатталып, ұлттық өнер тек экзотиканың бір көрінісі ретінде қалып бара 

жатқандығынан болса керек. Ал Құрманғазы атындағы мемлекеттік 

консерваториядан бастап, музыка мектептеріне дейін көбіне-көп скрипка, 

фортепьяно сияқты батыстық музыка аспаптарына күйден гөрі көбірек көңіл 

бөлінетіні – жасыруға келмейтін жайт. Жапонияда ана тілін білмейтін адам 

жапон деп есептелмейді. Ал біз қазір қазақша білмейтін қазаққа мұның қалай 

десек, экстремист, сепаратист атанып кетеміз бе деп қорқатын болдық. Мұны 

айтып отырған себебіміз, бұрын күйді қазақша білмейтін орыстілді қазақтар 

түсінбейтін еді. Ал бүгінгі жас өрендеріміз ұлттық дәстүрлі мәдениеттен 

алшақтап, бірыңғай даңғаза, батыстық, орыстық үлгідегі музыкаға ғана ден 

қойып, күй атаулыға мұрын шүйіре, тіпті жатырқап қарайтыны – өте 

қорқынышты жағдаят. Өйткені жастайынан қазақы дәстүрлі ән мен күйдің 

кәусарынан сусындамай, шетелдің даңғыр-дұңғырын тыңдап өскен жастарды 

қазақ халқының болашағы деу – үлкен қате. Олардан өз ұлтын, өз елін сүйетін 

шынайы ұлтшыл, отаншыл азаматтар шықпайды. Және мәдениет атаулының 

бәрі бірдей пайдалы, мәдениет бірін-бірі байытады деу – барып тұрған жымысқы 

саясат. Себебі қай халық көп, қай мемлекет күшті болса, сол халықтың, сол 

мемлекеттің мәдениеті өзі келген екінші бір мемлекеттің мәдениетін жұтып 

қояды. 

Сан ғасырлар бойы күйшілер қолында дамып, ұлттық ерекшеліктерді 

бойына жинаған күй өнері, қазақтың сезімі мен ойын кең ауқымда суреттей келе, 

оның шын мәнінде қазақтың музыкалық құдіретіне айналды. 

Дәстүрлі музыка өнері еліміздің тарихымен байланысты. Тарих қойнауына 

терең бойлап, өткен күннің үзік сырларын ой сүзгісінен өткізіп қарасақ, әрідегі 

Оғыз, Қапшақ, Сақ пен Ғұн, берідегі Түрік нәсілінің белінен тараған халықтың 

ілкілдегі баба өнері қазақ жерінің күрең топырағында тамырын тереңге 

тартыпты. Кейін түркі тілдес туысқан елдер шартарапқа тарыдай шашылып қазақ 

елі дербес ұлт болып жеке дара шықты. Өзінің тілін, діңін, мәдениетін 

қалыптастырды. Бірақ қалай дегенде де біздің ұлттық музыкамыз туыс 

халықтарымен байланысты. Басты айырмашылық оларда бәрі, яғни ән де, музыка 

да, би де «Күй» деген бір-ақ сөзбен атаған. 

Қазіргі кезеңде күйшілік өнер қанатын кең жая, қазақ деген ұлттың дәстүрлі 

мәдениетінде самғауда. Бодандық кезеңнен аман – есен өткен домбыра аспабы 

елімізде айырықша орын алуда. Қазақ Ұлттық Музыка академиясы, Құрманғазы 

атындағы Ұлтық консерваторияда, еліміз бойынша көптеген колледждерде 

қаншама болашақ домбырашы мамандар білім алуда. Оған жұмыс істеп жүрген 

осы оқу орындарының түлектерін қосайық…Әрине, қиынға соққан мәселелер де 

бар, бірақ өте келе адам түзеліп, адаммен заман да түзеліп бәрі орнына келеді. 
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Тек уақыт қажет. Жалпы қорыта айтып тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: 

«Қазақтың ұлттық өнері болған, қазір де бар және болашақта да өз қасиетін 

жоғалтпай қала береді». 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ РАННЕГО  

ДЕТСКОГО АУТИЗМА  
 
Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, в котором 

формируются многие виды психической деятельности, является основой для 
дальнейшего развития, подготавливает ребенка к школьному обучению. В 
настоящее время в дошкольной педагогике все острее встает вопрос 
полноценного развития детей, имеющих особые образовательные потребности. 
Отдельную группу детей, нуждающихся в медико-социальной и психолого-
педагогической поддержке, составляют дети с синдромом раннего детского 
аутизма (РДА). Оказание своевременной психолого-педагогической помощи 
таким детям является наиболее важным направлением современной специальной 
психологии и коррекционной педагогики. 

Проблемы адаптации, развития и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями в настоящее время активно разрабатываются 
отечественными и зарубежными учеными и педагогами-практиками. Однако, 
несмотря на большое количество исследовательских работ, проблема 
музыкального развития детей с расстройствами аутентичного спектра не может 
считаться до конца исследованной, что и определяет актуальность данной 
проблематики.  

Так как ранний детский аутизм является предметом изучения детской 
психиатрии, для описания этого понятия нами была изучена медицинская 
литература. Мы выяснили, что термин аутизм (от греческого autos – сам) ввел в 
психиатрию в 1912 году Э. Блейлер. Ученый «назвал аутизмом отрыв от 
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реальности с наличием внутренней жизни, особого мира грез и фантазий при 
шизофрении» [1, с.3]. Понятие «аутизм» быстро вошло в практику психиатрии и 
стало широко использоваться как обозначение симптома применительно не 
только к шизофрении, но и другим патологическим состояниям.  

Одним из первых, кто описал ранний детский аутизм и выделил его «как 
обособленное расстройство» [1, с.4], был американский детский психиатр Лео 
Каннер (1943 г.). Поэтому ранний детский аутизм называют еще синдромом 
Каннера. Сначала это расстройство Каннер относил к детской форме 
шизофрении, но затем признал его самостоятельность, а причины искал то в 
аффективной сфере, то в кругу органических нарушений. С тех пор не утихают 
споры относительно этиологии, патогенеза, клиники, лечения, прогноза этого 
психического расстройства.  

Башина В.М., исследователь этой медицинской проблемы, отмечает, что 
«ранний детский аутизм по своей структуре отличается от того, что в 
общепатологическом смысле принято называть болезнью, поскольку аутизм - 
это расстройство, которое с рождения определяется преимущественно 
симптомами нарушенного развития, и в клинической его картине практически 
отсутствуют явные психопатологические симптомы позитивного ряда» [1, с.4]. 
Таким образом, психиатры относят аутизм к нарушениям психического развития 
и расценивают его скорее не как болезнь, а как своеобразную аномалию развития 
психики ребенка. В основе аутизма лежит нарушение формирования личности 
ребенка и, особенно, его эмоциональной сферы. Больной аутизмом живет в своем 
собственном мире, который его интересует гораздо больше, чем окружающая 
реальность. Проявления аутизма касаются в основном социального развития 
детей, а не их интеллектуального уровня.  

Ранний детский аутизм, согласно Л. Каннеру, включает следующие 
симптомы [1, с.6]:  

- отрешение от окружающего, неспособность к формированию контактов, 
патологический симбиоз с родными (матерью); 

- стереотипное поведение с чертами одержимости; 
- однообразные верчения руками, подпрыгивание на носочках; 
- расстройство речи с отказом от личных местоимений; 
- расстройство игры, симптомы тождества и протодиакризиса. 
Как отмечают исследователи данной проблемы, аутизм проявляется 

наиболее ярко в возрасте 3–5 лет, и в числе наиболее характерных проявлений в 
раннем возрасте можно назвать следующие:  

- аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица 
другого человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»; 
первая улыбка хотя и появляется вовремя, но не адресуется кому-то конкретно, 
не провоцируется смехом, радостью, иными аффективными реакциями других 
людей;  

- к окружающим аутичный ребенок относится индифферентно: на руки не 
просится, часто предпочитая находиться в кроватке, в манеже, в коляске и т. п., 
на руках не приспосабливается, не выбирает удобной позы, остается 
напряженным; позу готовности не проявляет или проявляет ее очень вяло; в то 
же время иногда легко идет на руки ко всем; 
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- своих близких аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно 
насыщенной и продолжительной эмоциональной реакции не проявляет; к ласке 
ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит ее) или 
даже неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и 
переживания, то быстро пресыщается;  

- отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима 
питания) парадоксальное: аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо 
безразличен к ним; потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) 
также парадоксальны: в одних случаях ребенок не испытывает такой 
потребности или быстро пресыщается, стремится избегать контактов; в более 
тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится безразлично, 
вяло. 

- феномен тождества проявляется в стремлении к сохранению привычного 
постоянства, в противодействии любым изменениям в окружающем. Внешне эти 
реакции на изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, агрессии и 
самоагрессии, гиперактивности, расстройствах внимания, рассредоточении. 
Феномен тождества также обнаруживает себя в разнообразных, отличающихся 
большой стойкостью стереотипиях: многократном повторении одних и тех же 
движений и действий – от самых простых (раскачивание, потряхивание руками) 
до сложных ритуалов; стремлении к жесткому постоянству в бытовых 
привычках (пища, посуда, одежда, прогулки, книги, музыкальные 
произведения); повторение одних и тех же звуков, слов; ритмичном 
постукивании по окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), 
обнюхивании и облизывании иногда совершенно неподходящих для этого 
предметов и.т.п. [2, с.11]. 

На сегодняшний день до конца не изучена причина возникновения РДА, 
поэтому ведущие врачи, психологи, психиатры создают не мало теорий по 
причине возникновения болезни. Три часто рассматриваемые теории: 
генетическая, биологическая и поствакцинальная.  

В зависимости от преобладающего характера нарушения социализации при 
РДА выделяют 4 группы детей: 

- полная отрешенность от происходящего вокруг; 
- активное отвержение внешней среды; 
- захваченность аутистическими интересами; 
- чрезвычайная трудность во взаимодействии с окружающей средой. 
Занятия музыкой с детьми, имеющими особенности в психическом 

развитии, имеют важное значение в процессе развития и формирования личности 
ребенка. В коррекции РДА занятия музыкой будут способствовать повышению 
уровня психологической и умственной координации, поскольку музыка – 
эффективное средство в деле обучения и общего развития ребёнка. Если у 
ребёнка с аутизмом появится в дальнейшем тяга к музыке, это будет 
свидетельствовать о том, что он стал развиваться как личность. Музыка ускоряет 
и обогащает периоды детского развития. Для ребёнка с РДА музыка может 
оказаться важным фактором в развитии способности внимательно слушать, 
воспринимать полученную информацию и быстрее её усваивать [3,с.18]. 

Все существующие работы, посвященные изучению детского аутизма, 
отмечают одну особенность, присущую всем детям с аутизмом, а именно их 
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восприимчивость к музыке. В музыкальной сфере, как и в других областях, 
аутизм тормозит процесс интеграции различных факторов в единое целое. 
Занятия музыкой с такими детьми не должны ставить цель превратить их в 
хороших музыкантов, гораздо важнее с помощью музыки способствовать 
интеграции различных факторов, опираясь на которые, они могли бы двигаться 
по пути взросления и жить более полноценной жизнью. 

Обучение игре на музыкальных инструментах детей с аутизмом приносит 
много пользы. Это способствует развитию координации движений и 
абстрактного мышления, концентрации внимания, укреплению краткосрочной и 
долговременной памяти.  

Занятия музыкой с аутичными детьми, способствуют развитию творческого 
воображения, то есть сочинительства [4, с.34]. Дети испытывают гордость, когда 
знают, что сами могут сочинять музыку, даже в виде простых музыкальных 
произведений. Если ребёнок может принимать творческие решения, действовать 
без указаний взрослых и наглядно видеть и слышать результат, то это вызывает 
огромный интерес к данному виду деятельности. С помощью музыки дети с 
аутизмом могут выражать свои эмоции и абстрактные мысли. По этой причине, 
музыка – уникальная развивающая система, которая позволяет передавать 
сложные идеи и глубокие чувства. 

Музыкальное развитие важно для любого ребенка. И это совсем не означает, 
что из ребенка с пеленок необходимо воспитывать гениального музыканта, но 
научить его слушать, слышать, воспринимать хорошо музыку — возможно.  

И, конечно, занятия музыкой, музыкально-ритмическими упражнениями 
способствуют не только психическому развитию личности ребенка, а главное 
помогают приобрести навыки общественного взаимодействия, облегчая этап 
социализации ребенка.  
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САБАЗ Т.Т., АУРЕНОВА М.Д.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қаласы 

 

АҚЫЛ-ОЙЫ КЕМ БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бүгінгі күні жастар алдында, жас мамандар алдында Қазақстан 

республикасының жаханды жаңарған бағытта алға басу міндеттерін шешу 

мақсаты тұр. Бүгінгі күні ақыл-ойы кем балаларды оқыту мен тәрбиелеу білім 
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беру мен әлеуметтік қолдау салаларынының алдында тұрған үлкен мәселелердің 

бірі болып табылады. Сондықтан мемлекет қазіргі таңда даму мүмкіндігі 

шектеулі жандарға айрықша назар аударып, қамқорлық көрсетіп отыр. Бұл 

қамқорлықтың бәрі Елбасының халыққа жолдауында, ҚР Білім туралы заңында, 

«Кемтар балаларды әлеуметтік-медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 

қолдану туралы» т.б. заңдарында айтылып, дамуында кемістігі бар балаларға 

көмек көрсетудің тиімді жүйесі, оларды оқыту, тәрбиелеу, еңбекке баулу және 

кәсіби даярлығын шешуде, бала мүгедектігінің алдын алуға бағытталған 

көптеген көкейкесті мәселелер жан-жақты қарастырылған. Білім туралы 

заңының 2-тарау 8-бабасының 6 тармақшасында «Мемлекет даму мүмкіндігі 

шектеулі азаматтардың білім алуына, дамуындағы ауытқуды түзетуіне және 

әлеуметтік жағдай жасауды қамтамасыз етеді» делінген.  

Ақыл-ой кемістігі бар балаларды тәрбиелеу мен дамытуды көптеген 

танымал ғалымдар, психологтар зерттеп қарастырған болатын. Э.А.Стрельева, 

О.П. Гаврилушкина, Л.В.Занкова, Х.С. Замский, Б.И.Пинский және 

Қазақстандық ғалымдар Сүлейменова Р.А., Ильмуратова Г.А., 

А.А. Байтұрсынова. және басқа ғалымдар зияткерлік бұзылуы бар балалардың 

когнитивтік процестерінің сапалық ерекшеліктерін анықтады. Олардың барлығы 

интеллектуалдық бұзылуы бар балалардағы когнитивтік саладағы бұзылуларды 

анық көрсетеді. Алдымен ойлау, зейінін тұрақтау, есте сақтау бұзылады. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларда ырықты әрекет түрлері қалыптаспайды: 

ырықты зейін, ырықты есте сақтау, ырықты мінез-құлық. Ақыл-ойында кемістігі 

бар мектеп жасындағы балалардың ойлау қабілеті визуалды тиімді ойлау болып 

табылады, бірақ ол қалыпты дамып келе жатқан балалар сияқты даму деңгейіне 

жете алмайды. Мектепке дейінгі жастағы арнайы ұйымдастырылған оқыту 

бағдарламасын игермеген зияткрлік кемістігі бар балалар орта мектептегі оқу іс-

әрекеттеріне даяр болмайды. 

Ақыл-ой кемістігі бар балалардың санатына бас ми қабығының диффузды 

органикалық зақымдануы салдарынан танымдық іс-әрекетінің және 

эмоционалдық-ерік өрісінің тұрақты бұзылуы бар балалар жатады. Бұзылыс 

белгілерінің көрініс беру дәрежесі зақымдалудың ауырлығына, оны таратпау 

ерекшелігіне, сондай-ақ зақымдалу уақытына байланысты. Ақыл-ой кемістігі бар 

оқушылардың ерекшелігі – жоғары психикалық функцияларынының, мінез-

құлқы мен іс-әрекеттерін реттеуінің бұзылуы болып табылады. Ең алдымен, 

танымдық процестер зардап шегеді: түйсік, қабылдау, ес, ойлау, қиял, сөйлеу, 

зейін. Эмоционалдық-ерік өрісінің, моторикасының және жалпы адамның 

бұзылуы байқалады. 1994 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

(АХЖ-10 ДДҰ) қабылдаған жіктеуге сәйкес, ақыл-ой кемістігі зерденің 

төмендеуінің төрт (негізгі) деңгейін қамтиды: жеңіл (F70), орташа (F71), ауыр 

(F72) және терең (F73). Мектепте оқыту жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар 

оқушылар үшін ұйымдастырылады. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар балалар 

санатына танымдық қызметі мен ойлауының күрделі формаларының жетілмеуі 

жекелеген талдамалардың өрескел бұзылмаған және эмоционалдық - ерік 

өрісінің салыстырмалы түрде бастапқы сақталған жеңіл және орташа дәрежелі 

ақыл ойы кемдігі бар балалар жатады. Бұл балалардың айрықша ерекшеліктері – 
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мінез-құлқының салыстырмалы сақталуы жағдайында оларға түсінікті 

тапсырмалар аясында мақсатты бағытталған әрекет ету қабілеті болып 

табылады. Есту қабілеті қалыпты болған жағдайда және сөйлеу органдарының 

құрылымында айқын ауытқулар болмаған жағдайда оларда экспрессивті және 

импрессивті сөйлеуінің дамуы тежеледі, моториканың ең күрделі түрлері 

дамымай қалады. 

Жалпы психофизикалық дамымау күші, жүйке процестерінің инерттілігі 

және ақыл-есі кем балалар қажеттілігінің шектеулігі оқу жұмысында арнайы 

ұйымдастыруды қажетсінеді. Әйтпегенде оларға мұғалім қанша тапсырма берсе, 

сонша тапсырманы оз мүмкіндігінше ғана орындалады. 

Л.И. Божовиҹтың айтуы бойынша, білімдгі формализм тек оқушы 

меңгерген материалды түсінбеген жағдайда ғана туындамайды, сонымен қатар 

оқып жатқан материалға деген қызғушылықтың жоқ болуы кезінде де 

байқалады. 

Оқушылардың білім сапасының жоғарлауында қызығушылықтың мәнін 

көптеген кеңес психологтары белгілеген. Кемістігі бар балалардың психикалық 

дамуында оларға өте үлкен маңызы бар. Жалпы даму соның ішінде балалардың 

ақыл-ой әрекетінің дамуы үшін қызығушылықтың мәнін Л.С. Выготский жан-

жақты талдады. Оған іс-әрекеттің қозғалыс мотивтері-қажеттіліктер, 

қызығушылықтарды танытқан. 

«Қызығушылық» ұғымы адамның психикалық үдерістерінің объектілерге 

назар аудару бағыты ретінде әрекет етеді (Н. Ф. Добрынин, С. Л. Рубинштейн), 

жеке басының әрекетін күшті ынталандыру ретінде (Г.И.Шукин), адамның 

әлемге белсенді танымдық қатынасы ретінде көрінеді (В.И.Мязиишев, В.В. 

Иванов), білім беру іс-әрекетінің себептері туралы хабардар болудан туындаған 

(Л.Б. Благонадежина, Л.И. Божович, Н.М. Морозова, Л. С. Славина) жеке 

адамның объектіге деген қатынасы. 

Н.Г. Морозованың жұмыстарында қызығушылық баланың қоршаған 

ортамен өзара әрекеттесуінің нәтижесі ретінде, эмоционалдық-танымдық 

әрекетке байланысты, ол адамның эмоционалдық-танымдық бағыттылығына 

айналады деп қарастырылады. 

Педагогика мен психологияның соңғы жетістіктеріне сүйене отырып, 

отандық психологтар оқуға, дамытуға және тұтастай алғанда баланың жеке 

басын қалыптастыруға мүдделі. 

Оқуға қызығушылықтың ерекше түрі - танымға деген қызығушылық немесе 

қазіргі кезде ол танымдық қызығушылық деп аталады. Оның саласы танымдық 

қызмет болып табылады, оның барысында мектеп пәндерінің мазмұнын меңгеру 

және оқушылардың білім алуына қажетті әдістер мен дағдылар мен дағдылар 

орын алады. 

Білімге қызығушылық танытқан адамға үйрену жағымды әрі қуанышты, 

және керісінше, жаңа нәрселерді білгісі келмейтіндерді үйрету қиын және ауыр. 

Г.И. Щукинаның айтуы бойынша, ақыл-ойы кем кіші мектеп жасындағы 

оқушылар үшін жоғары психикалық функциялардың дамымауы тән (оқу 

материалын қабылдауда қиындықтар, әрекеттердің дәйектілігін болжай алмау, 

жетілмеген ойлау әрекеттері). 
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Мәселен, Н. Г. Морозова өз еңбектерінде, танымдық қызығушылық ақыл-

ойы кем балаларға қиын болып келетін іс-әрекеттерді орындау кезінде ең күрделі 

болып табылады деп көрсетеді. Кіші жастағы оқушыларды ақыл-ой кемістігі бар 

балаларды мақсатты түрде оқыту белгілі бір қызметке қызығушылықты 

қалыптастыруға ықпал етеді. Ю.И. Пумпутис және В.Б. Побрейн ақыл-ой 

кемістігі бар балалардың қызығушылығын дамыту мүмкіндігін көрсетті. 

Ақыл-ой кемістігі бар кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқуға деген 

көзқарастары, мектеп пәндеріне байланысты зерттеледі. 

Осылайша, оқытуға оң көзқарас қалыптастыру үшін балалармен бірге 

оқытушының арнайы жұмысы қажет. Мұғалім оқушының жеке ерекшеліктерін 

ескере отырып, қажетті көмек көрсетіп, оның қабілеттерін сезінуіне, өз-өзін 

сенімді болуына ғана емес, сондай-ақ оның танымдық қызығушылығын 

дамытуға ықпал етеді (Е С Слепович). 

Қызығу – шындықтағы заттар мен құбылыстарды белсенділікпен танып, 

бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерекшілігінің бір көрінісі. Сонымен 

қатар, қызығуда бір нәрсені ерекше тандап, соған зейін қойылады. Адамды 

еліктіріп, өзіне тартқан нәрсенің бәрі қызығудың обьектісі болып табылады. 

Қызығудың физиологиялық негізі - «Бұл не?» дейтін рефлекс. Мәселен, біреуді 

«футболға қызығады» десек ,ол адамның үнемі баратынын, футбол жөніндегі 

кітаптарды оқып отыратындығын, біреу мен әңгімелесуде де, көбінесе осы 

тақырыптың айналасында сөз қозғауды тәуір келетінін байқаймыз. Сөйтіп 

адамның қызығуы бір нәрселерге асыра зейін қоюдан, оған құмартудан, соны 

үнемі ойлаудан көрініп отырады. 

Қызығулар да бейімділік тәрізді балалардың кішкентай кезінде ерекше 

байқалады. Мәселен кейбір балалар кішкентайында автомобилге, тракторға 

жалпы – техника атаулыға әуесқой келеді. Мұндай балалардың есі-дерті машина 

болып, уақытының көбін соның айналасында өткізеді, олардың маркасы жақсы 

айыра алатын болады. Кейін осы бала мектеп қабырғасында физика, қол еңбегі 

сияқты пәндерді бар ықыласымен оқиды, ал мектеп бітіргеннен кейін сол 

балалардың біразы жасынан өзі жақсы көретін техника саласында нәтижелі 

жұмыс істеп, өз қабілеттерін жақсы көрсетеді. Қызығу құбылысының табиғаты 

өте күрделі. Ол ең алдымен өзінің көлемі жағынан ажыратылады. Осы тұрғыдан 

бір адамның қызығуы кең, жан-жақты болып келеді де, екінші біреудікі 

керісінше өте тар болады. Қызығуы өте тайыз, ой-өрісі тар адамның образын 

Н.В.Гоголь шығармаларынан көптеп кездестіруге болады. Мәселен, «Шинель» 

әңгімесіндегі Акакий Акакиевич қағаз көшіруді өз өмірінің негізгі арқауы еткен. 

Ол тіпті қызметтен қайтқаннан кейінгі бос уақытының барлығын қағаз көшіріп 

жазуға арнайтын болған, осы ісіне қуанып, ләззат алған. 

Адамда сан алуан қызығулардың болуы мүмкін. Бірақ осылардың ішінде 

басты біреуі, ең жетекші қызығуы болады. Мұндай қызығулар, әсіресе оқу 

әрекетіне аса қажет. Оқу қызығуларының әсерлі, күшті, тұрақты, мазмұнды 

болуы баланың сабақ үлгеруіне, білімді терең алуына көп ықпалын тигізеді. Оқу 

қызығулары балаларды оқу мотивтерінің дамуына байланысты қалыптасып 

отырады. 
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Адамда қызығудың жөнді көрінбеуі оның өмірін мазмұнсыз етеді. 

Мұндайда ол енжар болып, іші пысады, зерігіп, берекесі кетеді. Қызығудың 

мазмұнды әрі кең, өрісті болуы оның басты ерекшеліктерінің бірі. Мұнсыз 

адамның рухани өмірі дамымайды. Қызығуы тұрақты қасиетке айналған адам 

ғана іс-әрекеттен жақсы нәтиже шығара алады, ісі әр уақытқа да берекелі болады. 

Кейбір адамдар кез келген нәрсеге қызығады да, сайып келгенде, оның бір де 

біреуіне жөндеп тұрақтамайды. Мұндай «көрсе қызар» әуесқойлық адамды 

тұрлаусыз, тұрақсыз етеді .Егер осы әдет бойға сіңіп кеткен болса, бұл-үлкен 

кемшілік. Қызығуы тұрақтанбаған адам қызметтің қай саласында болмасын 

пәрменді еңбек ете алмайды. Тек тұрақты қызығу ғана адамның бүкіл бойын 

билеп, қандай бөгеттер болса да жеңе білуге, небір ауыртпалықты көтере білуге 

жәрдемдеседі. 

Н.Г. Морозов көрсеткендей, қызығушылықтың әсерінен адамның мінез-

құлқы бірден өзгереді. Ақыл-есі кем оқушыларда қызығушылықтың болуы 

кезінде мүлдем басқаша жұмыс істейді. Н.Г. Морозов: олигофрен –балаларда 

оқуға деген қызығушылықтың пайда болуымен олардың кейпі өзгереді, 

танымдық белсенділігі оянады, шаршағаны басылады, қуанышты, сергек көңіл-

күй пайда болады деп көрсетті. 

Ақыл ойы кемдігі бар балалардың танымдық қызығушылығын арттыру 

білім беру саласындағы өзекті мәселе, сондықтанда бұл балалардың танымдық 

қызығушылығын дамыту жұмыстарының дұрыс жүргізілуі білім сапасының 

артып, баланың жақсы білім алуына үлкен мүмкіндік болады. 
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ӘОЖ 669.162.214. 

СӘТЕКОВА Р.Қ. 

Магистрант С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ПОЗИТИВТІ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасында аталғандай, болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи 

байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады.  

Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты 

қасиеттерге ие болуы керек. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға 

тиіс. 

Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді, 

сонымен қатар, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірталай 

сипаттарын өзгерту болып табылады.  

 Дәл осы тұста, ұлтымыздың болашағы – бала тәрбиесінің маңыздылығы 

арта түсуде. Балаларды позитивті тәрбиелеу- қиындықтарды жеңумен қатар, 

олардың ішкі потенциалын толықтай дамытуға көмектеседі. 

Танымал американдық психолог Джон Грей әзірлеген позитивті 

тәрбиелеудің бес негізгі қағидасы әр уақытта өзекті. Олардың әрқайсысы ата-

аналарға оқуға ұсынылған «Көктен түскен балалар» кітабында егжей-тегжейлі 

сипатталған. Аталмыш бестселлердің авторы: «Егер бала күнделікті ата-

анасынан осы бес қағиданы еститін болса, ол өмірінде табысқа қол жеткізуге, 

өзіне, басқаларға кешірім жасай білуге және табандылықты, өзіне деген 

сенімділікті, батылдықты, басқа да маңызды, әрі қажетті қасиеттерді дамытуға 

қол жеткізе алады»,- дейді.  

Сонымен, бірінші қағида:Өзге балаға ұқсамау - бұл қалыпты жағдай  

Дж. Грэй: «Әрбір бала бірегей. Әрқайсысының ерекше қабілеттері, 

дағдылары мен мұқтаждылықтары бар. Ата-аналардың міндеті - бұл 

ерекшеліктерді танып білу және оларды қанағаттандыру».  

Ұлдарға қыздар үшін маңызды емес ерекшеліктер тән. Ал, қыздарға тән 

ерекше мұқтаждылықтарға ұл балалар мән бермейді. Сонымен қатар, әрбір бала, 

жынысына қарамастан, өзінің жеке қабілеттеріне байланысты ерекшеліктерге 

ие». 

Бұл қағида баланың өзін-өзі бағалауын дамыту, салауатты өмір сүруі үшін 

және өзіне-өзі сенімділігін арттыру үшін қажет. 

Барлық бала әртүрлі түрде дамып, әлемді әртүрлі қабылдап, үйренеді. Бұл 

жағдайда қолданылатын негізгі ереже: ешқашан балаңызды басқалармен 

салыстырмаңыз. Мысалы, «Неге Дәулет математикадан тек бес алады, ал сен 

неге ондай емессің?, деген сөзіңіз арқылы, баланың өз-өзіне деген сенімділігін 

төмендетесіз. Әр баланың ақпарат қабылдау қабілеті мен оқу жылдамдығы 

әртүрлі болады. 

Есіңізде болсын, Сіздің балаңыз ерекше! Сіз балаңыздың жеке бас 

айырмашылықтарын түсінуге және оған деген сүйіспеншілігіңізді әр түрлі 
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жолдармен көрсетуге тиіссіз. Мысалы, қыз балаға көбінесе қамқорлық қажет 

болса, ал ұл бала, өзіне үлкен сенім арта отырып, тапсырмалар бергенді қалайды. 

Нәтижесінде,ол өзін мықтымын деп санап, өзіне деген сенімін арттыра түседі. 

Екінші қағида: Қателесу-қалыпты жағдай 

Дж.Грэй: «Барлық бала қателеседі. Бала қателескен кезде, оның ата-анасы 

бұл дұрыс болмады деп назар аудармаса, бала өзінікін орынды деп санайды. 

Қателесу - бұл сөзсіз, қалыпты және табиғи жағдай және сіз бұған дайын 

болуыңыз керек. Балалар бұл шындықты негізінде өмір мектебінен түсінеді. 

Балаға бұл қағиданы толық жеткізу үшін, ата-ана балаларымен және өзара 

қарым-қатынастарында жіберген қателіктерін мойындаулары керек». 

Бала кішкентай кезінен кешіру өнерін үйренуі тиіс. Ол өз ата-анасының сәл 

ғана қателіктері үшін әрдайым кешірім сұрайтынын көріп өссе, өз әрекеттері мен 

қателіктері үшін жауапкершілікті өз мойнына алып үйренеді.  

Баланы тек басқаларды кешіруге ғана емес, өзін өзі кешіруге және өзін 

жақсы көре білуге де үйретіңіз. Мұндай сүйіспеншілік ата-ананың өзара қарым-

қатынастары мен баланың қателіктеріне деген оңды көзқарастары негізінде 

дамиды. 

Баламен ашық сөйлесуге тырысыңыз және оған неліктен қателесудің бұрыс 

екендігін түсіндіріңіз. 

Барлық адам қателеседі, істеген қылығы ұнамаса да, баланы жақсы 

көретініңізді оған білдіру қажет.  

Үшінші қағида: Теріс эмоцияларды көрсету қалыпты жағдай 

Дж.Грэй: «Ашулану, уайымдау, қорқу, өкіну, айғайлау, қызғану, ренжу, 

өзіне өзі сенбеу және ұялу сияқты теріс эмоциялар табиғи және қалыпты ғана 

емес, бала дамуының маңызды компоненттері болып табылады. Ата-аналар 

балаларға өздерінің жағымсыз эмоцияларын сезінуіне және сыртқа шығаруына 

қолайлы мүмкіндіктер жасауы тиіс. Мұндай эмоциялар қалыпты болғанымен, 

оларды шығаратын орынды уақыты, жері және әдісі болады. Балаларға өздерінің 

эмоцияларын анық түсіне білуді үйрету қажет, әйтпесе бала бақылаудан шығып 

кетіп, Сіздің беделіңізге қарсы шығып,өздерінің тығылған эмоцияларын сыртқа 

шығаруы мүмкін». 

Ешқашан теріс эмоциялардың көмегімен баланы басқаруға болмайды. 

Мәселен, балаға «Бұл баспалдаққа көтерілгенде, сен құлап қаласың ба деп 

қорқамын» дегеннің орнына: «Осындай биікке көтерілу өте қауіпті. Мен сенің 

жаныңда болған кезде ғана баспалдақпен көтерілгеніңді қалаймын» десеңіз, бұл 

неғұрлым тиімді. Себебі балаңыз Сізден қорыққанынан емес, бұлай істемеуін 

өтінгеніңіз үшін ғана Сізге бағынады. 

Сіз баламен қарым-қатынасыңызда, бұйрық-талаптарыңызды өтінішке 

ауыстыруға тырысыңыз, баланы жазалаудың орнына тайм-аут (уақытша үзіліс 

жариялау) техникасын қолданыңыз. 
Балалар ата-аналарын жақсы көруге бейімділікпен осы әлемге келеді, бірақ 

олар өздерін қалай сүйіп, қалай кешіру керек екенін білмейді. Баланың өз-өзіне 
деген сүйіспеншілігі ата-ананың қарым-қатынасына және олардың тарапынан 
баласының қателіктеріне деген түсінушілік көзқарасына негізделген. Егер 
балалар ұятқа қалмаса және қателіктері үшін жазаланбаса, бұл оларға ең 
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маңызды өнерді үйренуге мүмкіндік береді: соның арқасында, балалар өздерін 
жақсы көріп, өз кемшіліктерін қабылдай алуды үйренеді. 

Баланы өз сезімдерін білуге үйретудің ең жақсы жолы - оны мұқият тыңдау 
және оның эмоцияларын анықтауға көмектесу. Ата-аналар өз бастарынан өткен 
уақиғалары, көрген қиындықтары туралы, соған байланысты туындаған 
жағымсыз сезімдерін қандай жолмен жеңгендерін балаға айтып отырса құба-құп 
болар еді.  

 Бала теріс эмоцияларды танып, білуді үйрене келе, қателіктерін түзете білу 
қабілетін біртіндеп ашып отырады. Осы керемет қасиет баланың толығымен 
ашылып, жетістікке жетуіне және алға қойған мақсаттарын жүзеге асыруға 
көмектеседі. 

Өздерінің арман-мақсаттарын жүзеге асыра алмаған адамдардың көпшілігі 
өз сезімдеріне саңырау және күнделікті өмірінде теріс эмоцияларға негізделген 
шешімдер қабылдайтын болып келеді. 

Төртінші қағида:Көп нәрсені қалау - бұл қалыпты жағдай. 
Дж. Грэй: «Сенде бар емес пе, неге сол үшін рахмет айтпайсың» деп айту, 

ата-аналардың баласының қалаулары бойынша айтатын стандартты жауабы. 
Балаларды позитивті тәрбиелеу - өзгерелерді құрметтей отырып, қалаған 
нәрселерін сұрауды үйретуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ата-аналар 
баланы қолайсыздықтан бас тартуға үйретеді. Балалар ешкім өздерін 
ұялтпайтынын біле отырып, өздері қалаған нәрселерін оңай сұрай алады. 
Сонымен қатар, тек сұрау фактісі өз қалағанына қол жеткізуге кепілдік 
бермейтінін бала анық түсінетін болады». 

Бала не нәрсеге жол берілгенін, не рұқсат етілмейтінін білмейді. Есіңізде 
болсын, қалаған нәрсесін ала алмаған сайын тыныштықты бұзуы оның 
қыңырлығына байланысты емес.  

Балаға қалаған нәрселері туралы айтуға рұқсат бере отырып, Сіз оның 
алдыға мақсаттар қоя білуіне және оны жүзеге асыруына мүмкіндік жасайсыз . 
Ол өзі сұрап тұрған нәрсесінің маңыздылығына Сіздің көзіңізді жеткізуге, 
немесе сендіруге тырыссын. Осылай, ол бала кезінен келіссөздер жүргізуді 
үйренеді. Есейе келе, ол біреудің теріс жауабын түпкілікті деп санамайды, өзінің 
қалаған мақсатына жету жолдарын іздейтін болады.  

Бесінші қағида:Баланың келіспеушілігі (карсыласуы)- қалыпты жағдай, 
дегенмен соңғы сөз иелері - оның ата- анасы 

Дж. Грей: «Біз балаларға жоқ деп айтуға рұқсат етуіміз керек, бірақ соңғы 
сөздің ата-анада болатынын олардың білуі маңызды. Балаларға жоқ деп айтуға 
мүмкіндік бере отырып, Сіз оларға өз сезімдерін еркін білдіруге, өз мақсаттарын 
анықтауға, келіссөздер жүргізуге мүмкіндік беріп отырасыз. Балаға «жоқ» деп 
айту мүмкіншілігі болғанымен, бәрі де оның қалағанындай болмайтынын 
үйретесіз. Дегенмен, осы кезде, оның қалауы мен сезімі туралы ата-ана хабардар 
болып, балалары ынтымақтастыққа бейімделеді ». 

Бұл Сіздің балаңызды бұзуы мүмкін деп ойламаңыз. Есіңізде болсын, әрбір 
бала көптеген құқықтарға ие. Позитивтік білімнің басты мақсаты, бірінші 
кезекте, балаларды ынтымақтастыққа(серіктестік) бейімдеу (дамыту) болып 
табылады. Бірақ бұл көнгіштік немесе бағыныштылық болмауы керек! Балаға 
келіспеушілігін көрсету мүмкіндігін беріңіз. Балаңызға еркіндік бере отырып, 
жағдайды бақылауға алуды ұмытпаңыз. Балаға тым көп еркіндік берілсе, ол оның 
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өзімшіл болып қалыптасуына ықпал ететін есіңізде сақтаңыз! Бала қалаған 
нәрсесін анық білдіре отырып, бірақ жанұя мүмкіншілігіне байланысты өз 
қалауларын,тілектерін реттеп, түзетуді үйренуі қажет.  

Бұл Сіздің балаңызға- өзіне тән потенциалды түсініп, өмірде табысқа жете 
алатын қабілеттер мен қасиеттерді дамытуға көмектеседі. Бұл - басқаларды ғана 
емес, өзін-өзі кешіруді үйренуге, шыдамдылыққа, жауапкершілікке, өзін-өзі 
бағалауға, өзгелерге және өзін-өзі құрметтеуге, ынтымақтастық рухына, өзін-өзі 
қамтамасыз етуге және бақытты болу қабілетіне мүмкіндік беру. 

Жоғарыда айтылған мақала негізінде, төмендегі тұжырымдарды 
назарларыңызға ұсынамын: 

- Егер Сіз балаңыздың сөзсіз көнгіштікпен Сіздің бұйрықтарыңызды 
орындауды емес, керісінше, өзіңізбен ынтымақтастықта (достастықта) болуын 
қаласаңыз, балаңыздан бұйырып талап етудің орнына, өтініп сұрауыңыз тиімді; 

- Баламен қарым-қатынас сапасын жақсарту үшін, және үнемі оның 
тарапынан болатын қарсыластықты болдырмау үшін, оларды мұқият тыңдай 
отырып, түсінуге тырысыңыз. Бұл кезде бала Сіздің тарапыңыздан қолдауды 
сезе отырып, өзінің маңыздылығын түсінеді, және баланың өзіне деген 
сенімділігі артады; 

- Баланы қажетті нәрсеге ынталандыру үшін, оны жазалаудың орнына, 
мадақтап қызықтыру қажет; 

- Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас шиеленіскен жағдайда, 
баланы жазалаудың орнына, дер кезінде тоқтап, уақытша үзіліс жариялау (тайм-
аут) өте маңызды. Балаға айғайлау арқылы Сіз мәселе шеше алмайтын өз 
әлсіздігіңізді көрсетесіз.  
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ЖАС ВОЛЕЙБОЛШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ЖАТТЫҚТЫРУ ҮРДІСІН 

БЕЛСЕНДІРЛЕНДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Волейбол топтық ойын, ең үлкен функционалды, дене қуаты дайындығы, 

эмоционалдық және психологиялық ынталылықты қажет етеді.  

Біз зерттеу жұмысы барысында жиналған теориялық ақпараттар негізінде 

жылдық жаттықтыру кезеңіндегІ жас волейболшылардың дайындық жүйесін 

ұйымдастырудың тиімді жолдарының үлгісін жасадық.  
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Үлгінің негізгі жұмыс мақсаты – жылдық жаттықтыру кезеңіндегі жас 

волейболшылардың дайындық жүйесін ұйымдастырудың тиімді жолдарын 

анықтау және жүзеге асыру. Ол жұмыс спорт, жоғары жетістікті спорт, спорттық 

жаттықтыру үрдісі бағыттарында жүргізіледі. 

Үлгі негізінде жүргізілетін жұмыстардың негізгі қағидалары белгіленді. 

Қағида дегеніміз – жалпы заңдылықтар. Қағида – бір негізгі мәселенің түпкі, 

бастапқы қалпы, қандай да бір теория ілімінің, жүйелердің даму заңдылығы. 

Қағидаларды білу, оларды тәжірибеде қолдану дене тәрбиесі және спорт үрдісін 

жетілдіреді. Қағидаларды негізге алып жұмыс істелінсе жұмыс өнімді, дұрыс, 

сапалы. орындалады. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецовтың «Теория и методика 

физического воспитания и спорта» атты кітабында: «Жалпы әдістемелік қағида-

лар – дене тәрбиесі үрдісінің жалпы әдістемесін анықтайтын негізгі ережелері. 

Дене тәрбиесі жаттығуларының ағзаға, адамның санасына жүйелі әсері осы 

қағидалар ережелерінің заңдылықтарын негізге ала орындағанда ғана тиімді 

болады. Қағидалар әртүрлі ғылымдардың заңдылықтарын салыстыра, негізгі 

және жалпы мәліметтерді анықтап, дене тәрбиесі үрдістерін зерттеп жазылған», 

– деп көрсеткен [1]. Біз өзіміздің еңбегімізде жылдық жаттықтыру кезеңіндегі 

жоғарғы дәрежелі волейболшылардың дайындық жүйесін ұйымдастырудың 

әдістемесі мен тиімді жолдарын анықтау үшін 3 түрлі негізгі қағидаларды 

ойластырып, белгіледік. Оларға жеке-жеке тоқтала кетейік: 

Бірінші қағида – саналылық және белсенділік қағидасы. Бұл қағиданың 

негізгі міндеті – жылдық жаттықтыру кезеңіндегі жоғарғы дәрежелі 

волейболшыларды дайындау жұмыстарын ұйымдастыратын мамандардың, 

жаттығатын, жарыстарға қатысатын волейболшылардың санасында дене 

тәрбиесі мен спорт әрекеттеріне, жоғарғы жетістікті спортқа деген саналы терең 

ой, тұрақты ынтығушылық, қызығушылық қалыптастыру және олардың осы 

әрекеттерге белсенді ұмтылуын ұйымдастыру. Өскемен қаласының С. 

Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік универсиеттің баспасынан 

2019 жылы шыққан Е.Қ.Уанбаевтың «Дене мәдениеті және спорттың ілімі мен 

әдістемесі» атты оқу құралдарының 40-бетінде: «Саналылық дегеніміз – 

адамның жалпы өмір заңдылықтарын, әрнәрсенің ақиқаттығын дұрыс түсінуі, 

ұғына білуі, келешек әрекетін сол негізде орнықты бағыттай алуы. 

Саналылықтың негізі – ол жұмыс орындаушының, жаттығушының алдына 

орынды мақсаттар қоя білуі және сол ұмтылған бағытының жетер межесін, 

нәтижесін алдын ала бағдарлауы, сезінуі», – деп жазылған [2].  

Волейболдан жаттықтыратын жаттықтырушылар, осы саладағы басқада 

мамандар мен волейболшылардың жылдық жаттықтыру кезеңіндегі жоғарғы 

жетістікті волейболшылардың дайындық жүйесін ұйымдастырудың тиімді 

жолдары мен дамыту схемасын, үлгісін, жетілдіру түрлерін, әдіс, амалдарын өте 

айқын, ұғынықты түсініп, алдарына айқын мақсаттар, ұйымдастыратын 

адамдарды, жаттығушыларды қызықтыратын, ұмтылдыратын жақсы, дұрыс, 

жұмыстарды орындау міндеттерін қоя білуі керек. Сонда ғана олардың 

саналарында тұрақты, түсінікті қызығушылық, сол мақсаттарға жетсем деген 

ұмтылушылық, әрбір жаттықтыру сабақтарына деген ынтығушылық сезімі пайда 

болады [3].  
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Екінші қағида – даралық қағидасы. Бұл жылдық жаттықтыру үрдісінде 

жаттықтыруға қатысатын әрбір волейболшылардың дене қуаты дайындығына, 

жас және жыныс ерекшелігіне, психикалық ерекшелігі мен сыртықы 

факторларды сезіну мүмкіншіліктеріне байланысты жұмыстар істеу керектігін 

айқындайды.  

Үшінші қағида – жүйелілік қағидасы. Жылдық жаттықтыру кезеңінде оқу-

жаттықыттыру жұмыстары үздіксіз жүйелі түрде ұйымдастырылуы керек. 

Тұрақты түрде өткізілмеген жаттықтыру сабақтары еш нәтиже бермейді. Әуелі 

ол волейболшылардың техникалық - тактикалық дайындықтарының төмендеп 

кетуіде ғажап емес.  

Үлгіде жылдық жаттықтыру кезеңіндегі жоғарғы дәрежелі 

волейболшылардың дайындық жүйесін ұйымдастырудағы жұмыстардың негізгі 

ерекшеліктері: жаттықтыру сабақтар санының көптігі, жылдық жаттықтыру 

үрдісіндегі кезеңдер ретінің толық әрі қатаң сақталуы, волейболшылардың 

қатысатын жарыстар санының көптігі мен жарыс деңгейлерінің жоғары болуы, 

жаттықтыру сабақтарындағы жүктеме мөлшері мен көлемінің көп болуы, өтпелі 

кезеңде белсенді демалыс ұйымдастыру екендігі көрсетілген. 

Жылдық жаттықтыру кезеңіндегі жоғарғы дәрежелі волейболшылардың 

дайындық жүйесін ұйымдастыруда өткізілетін жаттықтыру сабақтарының 

ерекшеліктері анықталып, жұмыс қағидалары бекітілген соң, негізгі жұмыс 

бағыттары белгіленді:  

Бірінші бағыт - Облыс әкімдігі, туризм, дене шынықтыру және спорт 

басқарма басшылығы тарапынан материалдық-техникалық қолдау табу. Осы 

бағыт негізінде мынанда іс-шаралар атқарылды:  

- жоғарғы дәрежелі волейболшылар дайындау жүйесін ұйымдастыру 

жұмысына Облыс әкімдігі, туризм, дене шынықтыру және спорт басқарма 

басшылығы таптарынан нақтылы талаптар қою; 

- жұмыстарына қажетті материалдық жабдықтар толықтауға қолдау жасау.  

Ал, жүргізілген аталмыш іс-шаралардың нәтижесінде Облыс әкімдігі, 

туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы, Өскемен қаласы «волейбол» 

клубы зерттеу жұмыстарын өткізуге белсене қатысып, үлкен қолдау танытты. 

Екінші бағыт - Спорттық жаттықтырушылар, дене тәрбиесі мұғалімдері 

арасында тәжірибе алмасу, пікірлесу. Осы бағыт негізінде мынанда іс-шаралар 

атқарылды:  

- республика, облыс, қала көлемінде жоғары дәрежелі волейболшыларды 

дайындау мәселелерінің өзектілігін талдау; 

- жаттқтырушылар арасында өзара тәжірибе, пікір алмасу; 

- аталмыш салада еңбек жазған, өз тәжірибесімен бөліскен бапкерлерге 

алғыс жариялау.  

Осы негізде жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде жаттықтырушылар 

жоғары дәрежелі волейболшыларды дайындау жүйесін ғылыми түрде 

ұйымдастыра отырып өз міндеттерін орындады. Бұған біздің «Алтай» қыздар 

командасының қатарынан бірнеше жыл ҚР чемпиондары болғандығы айқын 

дәлел бола алады. 
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Үшінші бағыт - Жоғарғы жетістікті волейболшыларды дайындау жұмысын 

жандандыру үшін үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу. Осы бағыт бойынша:  

- арнайы үгіт насихат кітапшаларын дайындау, тарату; 

- команда жетістіктерін баспа беттерінде жариялау;  

- үздік спортшылардың, жаттықтырушылардың фото стендін жасау;  

- оқушыларды, студентерді салауатты өмір салтын сақтауға, спортпен 

шұғылдануға насихаттау қатарлы жұмыстар атқарылып, мынандай нәтижелер 

алынды: оқушылар мен студенттер арасында, дене тәрбиесі және спортпен 

айналысушылардың саны артты. Дене мәдениеті және спорт мамандығында 

оқитын, басқа мамандықта оқитын студенттердің волейбол үйірмелеріне 

қатысушыларының саны көбейді. 

Төртінші бағыт - жоғарғы дәрежелі волейболшылардың ата-аналармен 

үнемі қарым-қатынаста болу бағыты. Осы негізде:  

- жаттықтырудың мақсат міндеттерімен, жарысқа бару туралы волейболшы 

қыздардың ата-аналарына алдын-ала хабарланып, толық ақпараттар беріп отыру; 

- ата-аналармен волейболшылардың дайындықтары, спорттық жеткен 

жетістіктері, команда бапкері, басқа команда мүшелерімен таныстыру, 

жарыстарға жанкүйерлік жасауға шақыру т.б. жұмыстары атқарылды. Әрі оның 

нәтижесінде ата-аналардың жатықтырушылар жұмыстарына сенімділігі артып, 

қарым-қатынастары жақсарды. Спорттық шараларға қатысушы, жарыстарға 

жанкүйерлік танытушы ата- аналардың саны артты. 

Бесінші бағыт – Республикалық, облыстық, қалалық, аудандық команда 

құрамаларымен жолдастық кездесулер, турнирлер ұйымдастыру. Осы бағыт 

негізінде  

- өзге құрамаларымен жолдастық кездесулер, турнирлер ұйымдастыру 

кездесулері өткізу; 

- команда құрамындағы волейболшылармен тәрбие жұмыстарын жүргізіп, 

ұжымдық сана қалыптастыру; 

- команданың өзге командаларменде байланыста болып, тәжірибе алмасып 

отыруларына жағдай жасау. Бұл жұмыстардың нәтижесінде командадағы 

қыздардың жаттықтыру сабақтарына белсенділіктері арта түсті. Сонымен қатар, 

команда құрамындағы қыздар арасында өзара сенімділік, силастық, бірге әрекет 

ету, жанашырлық білдіру, өзара көмектесу қатарлы жақсы ұжымдық орта 

қалыптасты 

Алтыншы бағыт – жоғарғы дәрежелі волейболшыларды дайындау 

саласында жұмыс жасауға қабілетті мамандар, жаттықтырушылар, төрешілер 

даярлау. Осы бағыт негізінде: 

- аталмыш салада жұмыс жасауға қабілетті мамандарды даярлауда 

студенттердің теориялық білімдері мен қоса іс-тәжірибелік шеберліктерін 

жетілдіру мақсатында спорттық клубтармен, спорт мектептерінен практикадан 

өтуге жіберу; 

- төрешілік жұмыстарға тарту, спорттық жаттықтырудың жоспарын 

жасауға үйрету. Оның нәтижесінде Болашақ мамандардың аталмыш саладағы 

теориялық білімін тереңдетумен қоса практикалық іскерліктері артты. Білімдері 
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молайды. Жаттықтыруды жоспарлаудың ғылыми негізін толығымен меңгере 

алды. 

Қысқасы, жоғарғы дәрежелі волейболшыларды дайындаудағы белгіленген 

бағыттар негізінде жоспарланған іс-шаралардың барлығы толық атқалырып, өз 

нәтижелерін берді. Осы негізде біздің белгілеген бағыттарымыз бен жоспарлаған 

іс-шараларымыздың дұрыстығы ғылыми тұрғыдан дәлелденді.  
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ВОЛЕЙБОЛШЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҒЫНЫҢ  

ҚЫРЫ МЕН СЫРЫ 

 

Жарыс жағдайының экстрималды әрекеті волейболшы бойында жүйке-

психологиялық шиеленісті жоғарылатады. Жарыс сәтінде өз мұмкіндігін толық 

іске асыру үшін волйбол спортшысы:  

1. Жарыс сәтінде басқа адамның ықпалына, жетістігі, жеңілісіне қарамай 

әрекет ету;  

2. Қимыл-қозгалысты жоғары түрде нақты әрі дұрыс орындау;  

3. Жарыс жағдайын жылдам әрі дұрыс бағалап, қабылданған шешімді іске 

асыру;  

4. Жүйке-психологиялық шиеленісті реттеуге қабілеттілікпен қарулана 

білуі қажет.  

Осы көрсеткіштерге жету психологиялық даярлықтың арқасында іске асады. 

Спортшылардың психологиялық даярлығының мақсаты - жарыс алдындағы және 

жарыстан кейінгі теріс факторлардан барынша арылуына қол жеткізе отырып, 

спортшының жарыста мүмкіндігінше жоғары деңгейдегі нәтижеге жетуіне 

итермелейтін күйді қалыптастыру. Спортшының психологиялық даярлығы - 

оиың мүмкіндіктерін іске асыратын ұйымдасқан түрдегі басқарылатын 

процесс. Кез-келген спорт түріндегі жарыс жағдайы жаттығудан өзгешеленеді.  

Ол айырмашылық келесіден байқалады:  

1. Жарыс арқашанда спортшы үшін аса маңыздылыққа ие, себебі жарысты 

көрермендер тамашалайды, тікелей эфирден көрсетіледі, БАҚ арқылы қалың 
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көпшілікке таралады. Сондықтан да жарыс қоғамның қызығушылығын таныта 

отырып, маңыздылыққа ие болады.  

2. Жарыста әрқашанда қарсылас болады, қарсыласпен кездесу кезінде күш 

сынасу мен жұмсау нәтижесінде мықты спортшы жеңіске жетеді.  

3. Жарыста әділдік пен күресу ережесін қадағалап, спортшыларды бағалап 

отыратын.төрешілер болады т.б. 

Волейболшының психологиялық даярлықтың үш түрі бар: 

1. Жалпы психологиялық даярлық.  

2. Жарысқа деген арнайы психологиялық даярлық.  

3. Нақты жарыс барысындағы теріс әсерлерден психологиялық қорғаныс. 

Жалпы психологиялық даярлық спортшының жүктемеге жалпылай бейімділігін 

назарға алады. Жалпы психологиялық даярлық екі жолмен шешіледі [1].  

Біріншісі - экстрималды жағдайда спортшының оптималды түрде 

психикалық даярлығының әдіс-тәсілдеріне үйрету: эмоционалды күйді өзіндік 

реттеу, белсенділік деңгейіне жету, зейіннің көлемі мен аударылуы, 

мобилизациялық даяр болу тәсілдері. Екіншісі- жарыс сәтін сөздік-бейнелік үлгі 

арқылы оқыту тәсілі. Қазіргі таңда психикалық әсер етудің арнайы түрі -

психобұлшық еттік жаттығу мен ментальді жаттығу.  

Психобұлшық ет жатығуын игере отырып, өзіндік гипноз негізіндегі екі 

маңызды психофизикалық фактор меңгеріледі. Біріншісі - бас миының түсі 

тәрізді, гипноздық күйге еніп, енгізілген ақпаратты максималды меңгеруі. 

Екіншісі - медитациялау. Ментальді жаттығу термині әртүрлі мағынада 

қолданылады. Бұл термин АҚШ пен Канада елдерінде жарысқа даярлық 

кезіндегі кез-келген мақсатқабағытталған әрі арнайы ұйымдасқан түрде 

спортшыға психологиялық әсер ету. Ол әдіс-тәсіл ретінде қарастырылады. 

Ресей елінде бұл жаттығу логикалық, танымдық мәнге ие. Яғни ол 

спортшының психикалық процестерін жоғарылатумақсатында спортшы 

санасына тілдің көмегімен әсер ету құралы. Арнайы психологиялық даярлық — 

ең біріншіден спортшының жарысқа даярлығын қамтамасыз етеді. Арнайы 

психологиялық даярлық келесі міндеттерді шешуге бағытталған:  

1. Спортшының маңызды құндылықтарға деген бағдарын қалыптастыру.  

2. Спортшының бойында психикалық ішкі тірегін қалыптастыру.  

3. Нақты қарсыласымен кездесуі кезіндегі туындайтын психикалық 

кедергілерін жеңу.  

4. Алдағы күрес жағдайын психологиялық жобалау.  

5. Жарыс алдында әрекеттің психологиялық бағдарын құру.  

Жарыс сәті ашылу салтанатымен басталып, мәремен аяқталады. Осы 

уақыта ралығы үш кезеңге бөлінеді:  

Біріншісі - алдағы жарыс туралы мәліме талу және жеребе мен күн 

тәртібінен хабардар болу.  

Екіншісі - жеребе нәтижесін білгеннен кейін, алғашқы жарыс сәтіне 

кірісу.  

Үшіншісі - жарыстың бірінші кезеңінен ақтық жарыс нәтижесіне дейінгі 

аралық.  
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Бірінші кезеңнің міндеттері: Жарыс туралы алдын-ала ақпарат жинау. 

Қарсыластар жайында ақпарат жинау. Жарысқа қатысудың мақсаты мен ортақ 

міндеттерді анықтау. Даярлық бағдарламасын түзету, ортақ міндеттерді шешу 

құралдарын жоспарлау. Жарыс барысында жүйке-психикалық қалыпты сақтау.  

Волейболшының жарыс туралы алдын ала жинаған ақпараты, оның басқа 

іс-әрекетпен тұспа-тұс келіп қалмайтындай, маңызды істерді жарыс кезімен 

қабаттамай, «өмірлік күнтізбесін» алдын ала жоспарлауы арқылы сипатталады. 

Содан кейін спортшы жарыстың қандай маңыздылыққа ие болатынын, жарыс 

келесі аса ауқымды додаларға іріктеу мақсатында өткізілсе, оған қатысуға 

қандай көрсеткіштер мен нәтижелер себепкер болатыны турасында ақпарат 

жинауы қажет .  

Қарсылас туралы алдын ала ақпарат жинаудың үлкен пайдасы бар. 

Жоғары дәрежедегі тәжірибелі спортшы күшті қарсыласы туралы жан-жақты 

ақпараттан құлақтар болады. Егер спортшы өзінің қарсыласы туралы мәлімет 

алмаса, оны жаттықтырушысынан, өзге спортшылардан дене, тактикалық, 

еріктік әрекеттерінің ерекшелігі турасында көбірек ақпарат жинақтауы керек.  

Жарысқа қатысудың мақсаты мен жалпы міндеттерін анықтау, алынған 

және өңделген ақпарат арқылы іске асады. Жоғары шеберлік деңгейінде мақсатқа 

жету қиынға соғады. Ол мақсатқа тек қана дене күшін толық жұмсау 

нәтижесінде, көптеген кедергілерді жеңу арқылы іске асады. Сондықтан спортшы 

жарыста жеңіске жету үшін аянбай тер төгуі керек. Мақсат қоя отырып спортшы, 

шешу керек болған жалпы міндеттерді анықтайды (қандай да бір кездесу мен 

қарсыласты жеңу).  

Өзіндік реттеу кез-келген жүйедегі бағдарлау процесі ретінде өзіне екі 

құрылымды біріктіреді: әрекетті алдын ала жоспарлау мен оны іс-әрекет түріне 

көшіру. Спортшы болашақ жарыстың бағдарламасын құра білу керек. Әр спорт 

түрінің багғдарламасы да әртурлі [2]. 

Спорттағы бағдарлама құру спортшының тактикалық әдіс-тәсілдерді икемді 

қолдануымен байланысты. Қарсыласының немесе команданың әрекетін бағдарға 

ала отырып, шабуылдың тиімді тәсілін меңгеріп, қолдану жылдар көлемінді 

іске асатын жаттығу процесі барысында шыңдалады. 

Екінші кезеңнің міндеттері: 

1. Жарыс барысындағы мінез-құлық және әрекеттің бағдарламасын меңгеру.  

2. Бірінші болып шығу бағдарламасын құру.  

3. Бірінші кездесу уақытына жүйке-психикалық қалыпты сақтау. Спортшы 

нақты ақпаратпен қамтамассыз етіліп отырғандықтан жарыста мінез-құлық пен 

әрекет бағдарламасын меңгеру енді қол жетімді болады. Ол өз қарсыластарының 

құрамын, алдындағы жекпе-жектің кіммен өткізілетінін де біледі. Бұл 

ақпаратты өңдей келе спортшы тамақтану мен дем алу тәртібін, жарысқа 

даярлықты да жүйелі іске асыра алады.  

Бірінші кездесудің жоспарын құру - бұл бірінші болып шығудың 

тактикалық жоспарын ұйымдастыра білумен пара пар. Жарыста бірінші болып 

шығудың қалғандарынан айырмашылығы бар.  

Алғашқы жарыста спортшы мазасыздық күйін басынан өткереді, себебі 

бірінші көрсеткіштен спортшының жарысушылық іс-әрекетінің нәтижесі 
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шешіледі. Сонымен қоса спортшы қарсыласының, тіпті өзінің де қаншалықты 

деңгейде даярланғандығын біле бермейді.  

Жарыста жүйке-психикалық қалыпты ұстау аса маңызды. Ол үшін 

спортшы назары мен ойын алдағы жарысқа қатысы жоқ істермен аулауы керек. 

Әдетте сөреге жақындаған сайын психикалық қалыпты өз күйінде ұстау қиынға 

соғады, себебі спортшы жарыстан басқа ештеңені ойламайды.  

Егер спортшы зейіні мен ойлау белсенділігін жарыс мақсатының нақты 

әдістерін ойластыруға аударса, жүйке-психикалық қалыпты ұстап, 

эмоционалды қозуға жол бермес еді.  

Спортшы өз спорт түрінің қас шебері болғанда ғана ол жоғары жетістікке 

қол жеткізеді. 

Үшінші кезеңнің міндеттері:  

1. Жарыс барысында келіп түскен ақпаратты жинау және қайта өңдеу.  

2. Жарыстың бағдарламасындағы өзгерістерді нақтылап білу.  

3. Жарыс арасындағы демалысты қамтамассыз ету.  

Жарыс уақытында спортшы өзіне қажетті ақпарат жинайды. 

Қарсыластарының жетістігі мен жарыс барысын бақылай отырып, өзініңде 

техникалық, моральді, психологиялық даярлығын саралап таразылайды, 

өзініңмұмкіндіктерін де бағалайды. 

Жарыста спортшы әралуан ақпарат алады. Қатысушылардың іс-эрекетін, 

және нәтижелерін бақылай келе, қарсыласының дене, тактикалық, техникалық, 

еріктік даярлығының деңгейіне баға береді. Жүгіру алаңынан тыс (ринг, кілем, 

татами, сектор т.б.) қарсыластарын бақылау арқылы, олардың көңіл-күйі, 

езінұстауы мен өз жеңісін қаншалықты деңгейде бағалайтынын да бақылай 

алады [3].  

Үшінші кезен, міндеті алдыңғы екі кезеңнің міндеттері сияқты шешуші әрі 

маңызды. Себебі жарыста алған ақпарат пен оны өңдеу, ойластырылған 

жоспарды өзгерту немесе нақтылау, жарыс арасындағы демалысты тиімді 

қадағалау спортшынын сол спорт түріндегі жетістігінің кепілі. Жарыстың 

тактикалық жоспарын құру, оны қажетті сәтте шұғыл езгерте білу табандылық 

пен шеберлікті талап етеді. 

Волейболшының психологиялык даярлығындағы жеке бастық бағыт 

[4]. Оқыту мен жаттығу әдісін ұйымдастырғанда міндетті түрде спортшының 

жеке дара психологиялық ерекшелігін ескеру қажет. Жаттығу процесін 

ұйымдастырып аса нәтижелі ету үшін, жастық және жыныстық ерекшеліктерді 

де назарға алған жөн. Спортшының оқыту мен тәрбиелеу процесі міндетті түрде 

ұжымдық ортада іске асуы қажет. Спортшымен жүргізетін дифференциялды 

бағыт негізіне, жыныстық, жастық ерекшелігі мен оның білімі, тэжірибесі де 

ескеріледі.  

Тәжірибелі, спорттық өмірде жетістікке жеткен спортшылар жиі жағдайда 

«жұлдыз ауруына» душар болады. Себебі, атақты спортшыларға деген сұраныс 

жоғары, олардан әрқашан сұхбат алып әртүрлі қоғамдық іс-шараларға қатысуын 

да сұрап жатады. Тіпті бұл өзін бағдарға алып отыратын спортшы үшін де аса 

ауырға соғады. Сондықтан жаттықтырушы спортшының тұлға ретінде 

құлдырауына жол бермеуі керек.  
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Білімі. Жеке-дара психологиялық даярлықты ұйымдастырғанда міндетті 

түрде спортшының білімі мен интеллектуалды дамуын назарға алған жөн.  

Бұл деңгейдегі маңыздылыққа келесі еріктік күш-жігер 

көрсеткіштерқарастырылады: үздіксіз, уақытылы жаттығу, шыдамдылық, бір 

жаттығуды, бірнеше рет қайталау, жатгықтыру тапсырмасында жоспарға 

бағыну, ішкі үрейдікөп назарға алмау, белсенділік таныта отырып жарыстың 

соңына дейін жақсы көрсеткіш көрсету. Бұлардың ішіндегі ең маңыздысы - 

шаршау меи қажуды жеңу. Ол спорттық икемділік пен психикалық өзіндік 

реттеу тәсілін қолдануға негізделеді [5] .  

А. Берман тәуекелге барудың шекарасын ұсынады: «Жасқаншақ адам 

керісінше шынайы қиындықтарды асыра сілтеп, нағыз кедергілерді көбейтіп 

жібереді, сондықтан да адамдар қажу-шаршаудан емес, қорқыныштан жанып 

кетеді». Рессейдің еңбегі сіңген жаттықтырушысы А.В. Тарасов ұрыс алдында 

шығармашылық түрде ойлана алатын хоккейшіні тәрбиелеу 

қажеттілігінескереді. Ал волейболшы Сергей Белов спортшы үшін басыңмен 

ойланып, қажетті жағдайда шешімге бара алу ең маңызды сапа деп есептейді.  

Сезімді басқара алу, эмоционалды қозудың оптималды деңгейін сақтауға 

ықпал етеді. Ол ауру, шектен тыс қобалжуды төмендетуде көрініс табады, 

апатия, қажу, сенімсіздік, қоқыныш, үрей кезінде эмоционалды серпілістің 

көтерілуімен сипатталады. Яғни төзімді волейболшылар шабуыл соққысын 

жіберіп алғаннан соң өз қобалжуларын жеңіп, одан арыла алады. Соңдықтан да 

ойынды батыл әрі сенімді түрде жалғастырады.  

Қобалжуын жеңе алмаған волейболшылар ойынның сапасын кенеттен 

төмендетіп жібереді. Осының салдарынан өз командасын да тығырыққа 

тірелтері анық. А.Ц. Пуни, Б.А. Вяткин, Г.М. Гагаева, А.Н. Мазурова, А.Д. 

Ганнушкинжәне тағы басқаларының теориялық, эксперименталды зерттеулері 

спортшылардың жарысқа психикалық даярлығының құрылымдық компонентін 

қарастырған. Бұл даярлық өз күшіне сенімділік, жігерлік, ішкі және сыртқы 

кедергілерге беріктік таныту, әрекетті саналы бағдарлап басқара алумен 

түсіндіріледі [6].  

Жарысу мақсатында табанды түрде ақырына дейін күресу, спортшының 

шынайы әрекетте айқындалатын мақсатқа бағыттылығы, жарысты соңына дейін 

төзімділікпен жүргізу және ең жоғары көрсеткіш көрсетуге талпынуы арқылы 

түсіндіріледі. Бірақ ақырына дейін табандылықпен күресу тұрақсыз. 

Табандылық сапасы әртүрлі факторлар және кедергілердің ықпалымен 

төмендеуі мүмкін.  

Осы себептің ең иегізгілері — қарсыласы және сол қарсыласының айқын 

басымдылық танытуы. Спортшы бейнелеп айтқанда өз қаруын толық 

қолданбай, күші жететін ұрысқа түспеуі, екіншісі — алдын-ала туындаған 

жарысушылық мақсатқа жетудегі алдамшы сезімі. Нәтижесінде спортшы 

қолындағы жеңісінен айырылады. «Жеңістің шын мәнісінде болатынын 

сезіндім, сондықтан да күшімді толық салмадым, осы үшін жазамды тарттым», 

- деп түсіндіріп жатады [7].  
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THE ROLE OF THE EDUCATION IN ENCULTURATION OF 

PERSONALITY OF THE PRESENT GENERATION 

 

Abstract. The question of the role of education in process of the enculturation of 

the personality of the modern generation is considered in the article and by means of 

what universal mechanisms (traditional, institutional, interpersonal) it is realised. The 

conclusion is drawn that in educational institutions it is necessary to speak not only 

about improvement of the process of socialization capable to form not only educated 

people, but also about the creation of full process of enculturation directed to formation 

of cultural people of the present generation. 

Key words: socialization, self-realization, inculturation, correlation, personality, 

the present generation. 

It is possible to find very impressive list of the educational purposes and tasks in 

the pedagogical and psychological literature devoted to the analysis of education as 

institute of socialization and enculturation: from transfer of concrete "skills" to abstract 

canons like "comprehensively and harmoniously developed personality" [2, p. 86—

87]. Socialization is carried out by means of universal mechanisms. The traditional 

mechanism is unconscious and noncritical perception and assimilation by the person 

of the norms, views characteristic of family, friends and the immediate environment 

including those, which do not correspond to socially approved. The institutional 

mechanism of socialization functions in the course of interaction of the person with 

institutes of society and the state which promotes accumulation by the person of 

experience of socially approved behavior and also experience of its imitation. The 
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stylized mechanism of socialization operates within subculture. The interpersonal 

mechanism of socialization is implemented in the course of communication of the 

person with persons, subjectively significant for it (parents, teachers, friends). Actions 

of all mechanisms of socialization in a bigger or smaller measure is mediated by a 

reflection - internal dialogue in which the person considers and accepts or rejects the 

values peculiar to society. It means that the person is formed and changes as a result of 

understanding and experience of that reality by it in which he lives, the place in it and 

himself. Obtaining information on the most different parties of public life in daily 

practice, the person is formed as the personality, socially and culturally adequate to 

society.  

Socialization is a process of assimilation by the individual of cultural norms and 

social roles thanks to which there is a transformation of the person into the social 

individual. Thus, socialization is understood as harmonious occurrence of the 

individual on social environment, assimilation of the standard and valuable system of 

society by it that allows the individual to function and self-actualize successfully as the 

member of society. The result of socialization is the socializing. The sociolizing in the 

most general view is understood as formation of the lines set by the status and 

demanded by this society, but, from a different perspective, and as assimilation of 

personal and social qualities which will characterize it at the following stage of 

development. The characteristics of the personality providing successful socialization 

are marked out: ability to change of the valuable orientations, ability to find balance 

between the values and requirements of a role at the selective relation to social roles; 

orientation not on concrete requirements, and on understanding of universal moral 

human values. The sociolizing has "mobile character", can turn from successful into 

unsuccessful, and in this case an opportunity again achieve success depends on ability 

of the personality to adapt to new conditions. Therefore there was a concept 

"resocialization" — change of the values of the person which became inadequate 

according to new social instructions. A problem of an education system, considering 

socialization trends at each stage of development of society, to use its positive and to 

compensate negative potentialities in the course of education. As a result of 

socialization the person becomes the full member of society — the personality who is 

freely playing the ordered social roles. Unlike socialization the concept "enculturation" 

means training of the person in traditions and standards of behavior in concrete culture.  

Enculturation is the process of familiarizing of the individual with culture, 

assimilation of the existing habits, norms and patterns of behavior peculiar to this 

culture. The end result of enculturation is the personality capable to reproduction of 

culture. In our opinion, socialization and enculturation are closely connected, but not 

identical social processes: standards of the preset social world order and the 

corresponding knowledge which are provided with socialization of the personality 

form only culture stratum while the enculturation is a process of deep, original 

immersion of the person in culture, ideal option of socialization. Due to these specifics 

in the course of education priorities of the enculturation cannot be replaced and, 

especially, be substituted for socialization priorities. Today in the concept 

"socialization" also process of broadcasting and dissemination of culture, transfer of 

cultural heritage from one generation to another is considered. The concept 
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"enculturation" is shaded by the personal beginning of this process, its subjectivity, 

such emphasis is the investigation of a frontage of a modern scientific thought to the 

person, his culture, his spiritual life. In fact, socialization and enculturation are 

reflection in humanitarian knowledge of sides of complete uniform process of 

formation of the person which activity, since birth, is developed as "entry" into society 

and culture. In character process of enculturation is more difficult, than socialization 

process. The matter is that assimilation of social laws of life happens much quicker, 

than assimilation of cultural norms, values, traditions and customs.  

Practically all researchers meet that socialization is more universal, and 

enculturation - is culturally specific. M.S. Kagan writes: "The problem of formation of 

beliefs - moral, political, religious, esthetic — belongs to an axiology, but not 

gnoseology, and is in the sphere of competence of education of the personality, but not 

its formation. Survival of mankind depends not on the level of his education and 

technology of use of the got knowledge, and on those valuable installations which 

define the direction of practical application of knowledge — that is from the character 

developing like culture" [3, p. 56]. Thus, in educational institutions it is necessary to 

speak not only about improvement of the process of socialization capable to form 

educated people, but also about creation of the full process of enculturation directed to 

formation of cultural people. The education system is capable to continue the education 

of the identity of future expert and citizen begun in family, mentioning thin strings of 

a human soul in the course of teaching all sciences, explaining the danger to the fate of 

mankind of all the fact that separates people — the national enmity, the social-class 

conflicts, confessional estrangement, opposition of generations, convincing of 

advantages of a dialogical way of resolution of conflicts in the social relations and 

culture [5, p.73]. It is possible to create at person the abilities, skills, but only valuable 

orientations of people will define their belief, taste, interests. Certainly, achievement 

of such purpose is a difficult task, it demands careful methodical study and the 

corresponding training of teachers of all levels. If as critiria for allocation of primary 

and secondary stages the relation to work is accepted, then the universities and colleges 

cannot be carried to secondary socialization in any way. On the other hand, the 

specifics of training in educational institutions of this sort are quite considerable in 

comparison with elementary and incomplete high school, in particular in the light of 

more and more consecutive carrying out the principle of training together with work 

and therefore it is difficult to consider this period in human life according to the same 

scheme, as training time at elementary and incomplete high school. Anyway, but in 

literature the question receives double lighting though at any decision the problem is 

very important as in theoretical, and on the practical level: seniors and students are one 

of the most important social groups of society. Problems of socialization of this group 

are extremely relevant, especially in aspect of their social adaptation to the information 

sphere of modern society and integration into this sphere.  

Development of the motivational sphere of the personality saying in definition of 

the place in life, formation of outlook and its influence on cognitive activity, 

consciousness and moral consciousness is characteristic of the social and age period of 

development of seniors, students of average and higher educational institutions. At 

youthful age the crucial importance is attached to dynamics of "an internal position" of 
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the formed personality which develops from this as the young man on the basis of the 

previous experience, the opportunities, the earlier arisen requirements and aspirations 

treats that objective position what he holds in life now and what position he wants to 

hold. This internal position causes a certain structure of his relation to values and norms 

of activity in the formed information society. At the same time in educational process 

there is a formation of cognitive and professional interests of the student, his ability to 

make vital plans and to develop moral ideals which, in turn, influence formation of an 

internal position of the personality.  
Socialization and enculturation are connected with formation of a standard and 

valuable system at youth by means of mastering the sufficient volume of cultural 
knowledge and social experience through practical activities as a part of various 
sociocultural groups and through acquaintance to various spheres of culture (science, 
art, religion, law, morals). Its formation is the many-sided, dialectically developing 
process consisting of three interconnected stages: on the first the foundation of valuable 
orientations of the young man is laid; on the second — psychologically clearly 
expressed lines of ideals, beliefs, socially important qualities are gained; at the third 
stage their system integrity is formed [ 4, p. 217]. And if the first stage proceeds within 
primary socialization, then the second and third — within secondary. Certainly, 
processes of enculturation and socialization are the main mechanism connecting 
generations among themselves. These mechanisms undergo both substantial, and 
formal changes in process of society. And today direct participants of process of 
socialization and enculturation are not opposed as the experts (the teacher's position) 
and not experts (the student's position) who do not have this knowledge owning 
reference knowledge any more. Monological forms of education give way to dialogical 
communication which principle is "exclusive importance of a voice of the personality" 
[1, p. 309]. The understanding process based on the ideas of equality, complementarity, 
cooperation (and not just a natural-science explanation) the reality surrounding the 
identity of the student — material and spiritual becomes sense of education within 
which these processes are implemented to a large extent. Not the impartial, "released" 
knowledge alien to any manifestations of human feeling, and subjective experience, 
internal refraction, comprehension of individual value — such is a keynote of a modern 
educational paradigm. Thus, cultural reproduction in the course of education is 
correlated with a type of cultural transmission. 
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ ВОКАЛА В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Музыка занимает огромное место в развитии творческой деятельности 

детей. Как и любое другое искусство, музыка способна воздействовать на 

всестороннее развитие ребенка, побуждать к нравственно-эстетическим 

переживаниям, везти к преобразованию окружающего, к активному мышлению. 

Музыка способна выполнять важнейшие социальные функции наряду с 

художественной литературой, театром, изобразительным искусством.  

Развитие музыкально – ритмических способностей является одной из самых 

главных задач музыкального воспитания детей. 

Воспитание и развитие чувства ритма на уроках вокала – является серьёзной 

и ответственной задачей в работе с детьми. Ритм – является жизненно важным 

для музыкального искусства, один из первоисточников, первоэлементов музыки. 

В многовековой истории европейской музыки параллельно с развитием 

гармонии, мелодики и всех других элементов шло также и развитие ритмической 

стороны, иногда приводившее к крутой ломке установившихся, традиционных 

средств, ритма, к изменению «ритмического мышления». [1] 

В современном мире практика показывает наличие у детей низкой 

двигательной активности, недостаточно сформированной ориентировки в 

пространстве, нарушения координации движений, слабого развития общей 

моторики, выявлен низкий коммуникативный уровень, низкий уровень 

самостоятельности, инициативности. Все это связанно с тем, что подрастающее 

поколение все больше увлечено компьютерными информационными 

технологиями, различными электронными средствами коммуникации. Большое 

количество детей долгое время проводят в статичной позе, сидя с телефоном, у 

компьютера или телевизора. 

Анализируя материалы за последние годы диагностического обследования 

по музыкально- ритмическому развитию детей, пришли к выводу, что самые 

низкие результаты наблюдаются у детей по разделу «Развитие чувства ритма». 

Чувство ритма – является важнейшим компонентом музыкального и 

личностного развития ребёнка. Овладение этим качеством имеет большое 

значение не только для формирования у него определённых музыкальных 

способностей, но и для гармоничного существования в социуме. 

Музыкально-ритмическая деятельность ребенка напрямую связана с 

жизнью вокруг него, представляя самые широкие слои питательных веществ для 

формирования музыкальности. Чувство ритма занимает ведущее место в 

структуре музыкальности, это способность, которая лежит в основе всех тех 

проявлений, которые связаны с воспроизведением и изобретением временных 

отношений в музыке. Музыкально-ритмическое чувство может быть развито 

только в процессе музыкальной деятельности. [2] 
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Работа с использованием музыкально-ритмической деятельности 

показывает, чем раньше ее начать использовать в развивающей работе с детьми 

(в форме ритмических упражнений, музыкальной игры, в танцевальной форме), 

тем выше результаты у ребенка в развитии функции речи, выразительность 

движений, произвольной деятельности, моторики, пластичности, невербальной 

коммуникации, в развитии музыкальных способностей. 

Практика музыкального восприятия ориентирует учащихся на то, чтобы они 

отражали в движениях не только ритм музыки, но и ее интонации, характер, 

образное содержание. 

Ритмическое или танцевальное движение, является одним из продуктивных 

видов музыкальной деятельности в формировании музыкального творчества 

учащихся, в развитии чувства ритма, творческих качеств личности. 

Сочетание музыки и движения помогает в преодолении недостатков 

психомоторной, двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы 

детей. Музыкально – ритмические движения компенсируют двигательный и 

эмоциональный дефицит у детей, учат владеть своим телом, формируют умение 

дифференцировать движения в пространстве, учат управлять темпом движения, 

подчинять свои движения музыке, придавать им выразительность и уверенность. 

Умение передать свои чувства и переживания во время исполнения вокального 

произведения с помощью красивых жестов, движений, поз, мимики без 

излишнего напряжения и составляют двигательную культуру человека, ее 

основой является мышечное чувство, которое и вырабатывается в ходе занятий 

музыкальной ритмикой. 

Готовясь к уроку, педагог использует такой музыкальный материал, 

который отвечает теме урока и закрепляет конкретные музыкально-ритмические 

представления, музыкальные знания. Необходимо, чтобы урок был интересен 

детям и мог их заинтересовать. Немаловажным является и то, в какое время 

урока лучше использовать движения, какие из них нужно предложить детям в 

начале, какие в середине урока. Стремление выполнения учащимися 

музыкально-ритмических - движений зависит от понимания ими музыкального 

образа, а также от выразительного показа произведения учителем. Материал 

преподавателю лучше знать на память, чтобы во время движения следить за 

учащимися, видеть и корректировать их ошибки. Важно, чтобы все движения 

были показаны учителем четко, правильно и красиво. Особенно важно это для 

учащихся первых и вторых классов, так как одно лишь объяснение не дает 

положительных результатов. Показ движений активизирует эмоциональную 

отзывчивость на музыкальное восприятие. 

Чтобы музыкально-ритмические движения содействовали 

художественному развитию детей, необходимо подготовить их к данному виду 

деятельности. Прежде всего учащиеся получают представления о двигательных 

навыках. Они учатся ориентироваться в помещении (маршировать под музыку, 

делать определенные ритмические движения, легко передвигаться), реагировать 

на различные музыкальные сигналы. 

Музыкально-ритмические движения способствуют самовыражению детей. 

А это, в свою очередь, оказывает влияние на качество исполнения произведений. 
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Эмоции радости ощущение красоты своих движений помогают ребенку 

эмоционально обогащается, испытывать особый подъем, жизнерадостность, 

уверенность в себе. 

В музыкально-ритмической деятельности необходимо заботиться не только 

о развитии музыкальности, но и о культуре самого движения, развитии 

художественного вкуса детей. Развивая творческие способности детей, важно их 

поощрять, поддерживать инициативу, стремление сочинить свое произведение, 

которое будет передавать характер произведения, его особенности. 

Продумывая организацию музыкально-ритмических движений на уроке 

вокала в младших классах, необходимо главное место отводить играм. Игры 

делают процесс обучения увлекательным и интересным, активно раскрывают 

способности учащихся и их творческие способности. Музыкально речевые игры 

– наиболее активный вид творческой деятельности, направленный на выражение 

эмоционального содержания музыки, осуществляемого в речевых и образных 

движениях. Л.С. Выготский считал, что игра является генетической основой, 

источником, корнем всякого творчества, его подготовительной ступенью и видел 

проявления связи детского творчества с игрой в синкретичности его первичных 

форм, его импровизационном характере, тесной связи с личными 

переживаниями. [3] Игра имеет определенный сюжет, правила, музыкально-

учебные задания. Активизирует заинтересованное отношение к музыке, 

способствует восприятию музыкальных образов. Нередко для развития чувства 

ритма, выразительности движения, фантазии, воображения используют 

музыкальные игры со словом. Особенностью является то, что все эти игры 

можно проводить и без музыкального сопровождения, мелодизированный текст, 

который в определенной степени заменяет собой мелодичный напев. 

Музыкальные игры проводятся во время занятий (2-4 мин.) Самым любимым 

видом занятий для детей является музыкально-ритмические деятельность и 

речевые игры. Они способствуют организации детей, помогают развитию 

внимания, сообразительности, быстроте реакции, трудолюбии. 

Немецкий педагог К. Орф использовал на своих занятиях музыкальные игры 

в качестве основных видов музыкально-ритмических движений. Кроме того, для 

достижения большего эффекта развития тембро-ритмического чувства 

школьников, он составил следующие рекомендации: Необходимо чаще 

включать речь в этот процесс - голоса детей с целью создания различного вида 

тембров. Основная форма этого вида занятий - использование речевых игр с 

движением, где текст и характер движений соответствовали ритмическому 

содержанию музыкального произведения, или музыкального отрывка. 

Использование на уроках вокала музыкально-ритмических игр с 

моделированием предметов (долгие, короткие звуки) вызывают особый интерес 

учащихся. 

Исходя из вышесказанного, музыкально-ритмическая деятельность детей на 

уроках вокала является одним из важнейших видов развития музыкального 

слуха, голосовых, двигательных функций, формирует культуру, которая в свою 

очередь, является важным условием гармонического развития ребенка, помогает 

ребенку учится владеть своим голосом, телом, развивает координацию 
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движений, согласовывая их с движением других детей, а также способствует 

развитию чувство ритма. 
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НЕКОТОРЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ОЩУЩЕНИЙ И 

ВОСПРИЯТИЙ И ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СЕНСОРНЫХ СТИМУЛОВ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

Целью настоящей работы является раскрытие общих механизмов 

ощущений и восприятий и изучение влияния зрительной и звуковой стимуляции 

на перенастройку эмоциональных состояний. Как представляется, учет всего 

этого мог быть хорошим подспорьем для прицельного осуществления 

эмоциональной перенастройки с помощью электронного прибора «Лингвостим» 

(изготовляется фирмой «Иматон», Санкт-Петербург), о котором речь пойдет 

чуть ниже. Прибор реализует заложенные в его оперативной памяти программы 

световой и звуковой стимуляции испытуемого с помощью специальных «очков» 

для прицельного изменения состояний человека. (В определенных режимах 

работы такие программы скачиваются в Интернете.)  

 В целом восприятие или перцепция (последний термин широко использовал 

еще Лейбниц) – это отражение целостных предметов в совокупности их свойств 

и отношений при их непосредственном воздействии на органы чувств. Начиная 

с трудов Лейбница, Беркли и Юма исследовались различные свойства, 

закономерности и особенности перцептивных процессов. В 19-м и 20-м веке 

осуществлялись уже серьезные экспериментальные исследования перцептивных 

процессов и их специфических форм. Имеет смысл кратко проанализировать 

некоторые значимые концепции восприятия этого периода по книге 

«Хрестоматия по ощущению и восприятию» (1976) в которой опубликованы 

статьи классиков психологии восприятия или обзоры работ этих классиков. 
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А.Н. Леонтьев в работе «О механизме чувственного отражения» проследил 

генезис ощущении и восприятии в эволюции животного мира. В частности, он 

показал, что чувствительность или «способность к ощущению» является первой 

формой проявления психики, которая наблюдается даже у простейших (А. Н. 

Леонтьев делает этот вывод на базе соответствующих экспериментов). Далее он 

подчеркивает, что первичным свойством восприятия является предметность, а 

так же осмысленность, которой нет у животных. Основной вывод автора – это 

представление об активном характере перцептивной деятельности, что 

характерно для всех видов восприятия – для осязания, зрения и даже слуха. Если 

условием осязательного восприятия является «движение пальцев руки по 

контуру предметов», то «движение голосовых связок (при слуховом восприятии. 

– Н.Ш. и И.В.) воспроизводят объективную природу оцениваемого свойства 

звукового воздействия» [1]. 

Английский психолог Ч. Осгуд обобщает ряд общих закономерностей 

организации перцептивного поля, известных еще со времен работ основателей 

гештальт-психологии Ф. Коффки и Макса Вертгаймера. 

1. В частности, он выделяет «фактор близости», имеющий значение при 

различении фигуры и фона. Например, пары параллельных линий, которые 

расположены рядом друг с другом, всегда воспринимаются как фигура (доска), а 

все остальное – как фон. 

2. Следующий фактор – «фактор сходства». Чем больше похожи какие-то 

элементы в поле зрения, тем с большей вероятностью они объединяются в 

фигуры.  

3. «Фактор продолжения». Если в поле зрения имеются элементы, которые 

могут быть продолжены как части знакомых контуров, то они с большой 

вероятностью объединяются в целостные фигуры. 

4. Последний фактор – «фактор замкнутости». Если однородные элементы 

зрительного поля образуют замкнутое целое, то они с большой вероятностью 

объединяются в целостный образ [2]. 

Психолог Р. Липер впервые обнаружил роль установки в организации 

перцептивного образа (образа восприятия). Опираясь на работы Е. Г. Боринга, он 

приводит пример рисунков человеческого лица, на которых в зависимости от 

установки, люди воспринимают то молодую женщину, то старуху (в другом 

варианте – жену или тещу). При этом было установлено, что 60 % испытуемых 

видят молодую женщину, а 40% – старуху. Эти эксперименты можно провести 

самостоятельно, в какой-то мере их можно сопоставить с опытами Н. Н. Ланге 

на колебания внимания [3]. 

Д. М. Стрэттон изучал особенности функционирования зрительной системы 

в условиях перевернутого (инвертированного) зрения. Испытуемым надевали 

специальные очки, в которых были встроены две призмы, позволяющие 

перевернуть картину окружающего мира на сетчатке «вверх тормашками». 

Такие опыты Стрэттон проводил сам над собой, причем левый глаз не имел такой 

призмы, но был закрыт повязкой. Оказалось, что адаптация к новым условиям 

восприятия происходила за две недели. В первое время испытуемый не мог 

совершать простейшее действие, например, поднести вилку ко рту, взять 
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тарелку. И только через две недели зрительная система окончательно 

адаптировалась к новым условиям [4]. 

Известный советский психолог А. Л. Ярбус убедительно обосновал роль 

движения глаз в процессе зрительного восприятия (речь в основном шла о 

восприятии формы и размеров предмета). 

Были изучены факты блокировки зрительного нерва, отвечающего за 

движения глаз, с помощью кураре и других подобных веществ. Оказалось, что 

«неподвижный глаз слеп», то есть испытуемый в этих условиях совершенно не 

воспринимал формы окружающих предметов (иногда она была сильно 

искаженной), и видел в основном сплошную пелену. С другой стороны, Ярбус 

организовал целую серию экспериментов с присосками, которые прикреплялись 

к глазному яблоку и позволяли записывать движения глаз на пленку. 

В частности, испытуемым предлагалось рассмотреть статую Нефертити, 

при этом оказалось, что испытуемый буквально «ощупывал» глазами контур 

лица Нефертити. Движения глаз сосредотачивались на овале лица, волосах, на 

бровях, губах и так далее.  

По словам Ярбуса, «глаза и губы человека (или глаза и пасть животного) – 

наиболее подвижные и выразительные элементы лица. Глаза и губы могут 

сказать наблюдателю о настроении человека и о его отношении к наблюдателю, 

о том, какие шаги он может предпринять в последующий момент и т. д. Поэтому 

совершенно естественно и понятно, что именно глаза и губы больше всего 

привлекают внимание в лице человека…» [5].  

Проблему взаимосвязи сенсорной стимуляции и эмоциональных состояний 

можно раскрыть с разных сторон. С одной стороны, существует особенности 

ощущений и восприятий, в которых заметно проявляются эмоции и чувства. 

Одним из таких проявлений является, как известно, «эмоциональная 

окраска восприятия» или «чувственный тон восприятия». Этот феномен 

выражается в том, что восприятие некоторых объектов «автоматически» 

сопровождается эмоциональными переживаниями. Например, когда мы видим 

безобразное насекомое или червя, мы одновременно испытываем чувство 

отвращения, то есть сам образ червя или насекомого провоцирует проявление 

соответствующих отрицательных чувств.  

 Наоборот, любитель живописи (меломан), воспринимая картину 

художника, может испытывать чувство эстетического наслаждения в разных 

формах. Это чувство наслаждения неотделимо от самого процесса восприятия 

картины. Можно считать, что на изменения эмоциональных состояний человека 

могут влиять определенные оттенки цвета, что уже давно описано психологами.  

Так, еще Гете отмечал, что желтый цвет активизирует человека, при этом 

«мы сразу ощущаем тепло». Фиолетовый цвет, наоборот, вызывает тоску, 

тревогу, а зеленый же цвет обычно успокаивает и т.д. 

 Вопросы психологического воздействия цвета сейчас ставятся больше 

всего в рамках психотерапии, особенно в цветотерапии. Останавливаться на 

этих аспектах здесь нет возможности. 

В наших собственных экспериментах с использованием прибора К. Фере мы 

подвергали испытуемого воздействию звука (неожиданный удар по 
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металлической тарелке), в результате чего через 3-5 секунд стрелка 

гальванометра отклоняется вправо (происходит уменьшение сопротивление 

тока, характерное для повышения уровня эмоционального возбуждения). Этот 

феномен широко известен. Здесь явно наблюдается влияние звукового стимула 

на изменение уровня эмоциональной напряженности (видимо, речь идет скорее 

об отрицательных эмоциях). Конечно, влияние сенсорных воздействий на 

изменения эмоциональных состояний может быть изучено более эффективно 

при использовании полиграфа или детектора лжи (кстати, такой прибор имеется 

в ВКГУ им. Аманожолова).  

В анализируемой «Хрестоматии по ощущению и восприятию» почти нет 

статей классиков психологии, которые были бы посвящены непосредственно 

влиянию каких-то форм восприятия или ощущения, сенсорной стимуляции на 

эмоции и чувства.  

Правда, Стенли Шахтер и Джером Э. Зингер в своей статье «Когнитивные, 

социальные и физиологические детерминанты эмоционального состояния» 

приводят пример влияния некоторых образов восприятия на появление 

состояния страха. «Представим себе, что человек прогуливается по темной аллее, 

и вдруг откуда ни возьмись появляется фигура с ружьем. Восприятие (курсив 

наш. – Н.Ш. и И.В.) фигуры с ружьем каким-то образом вызывает состояние 

физиологического возбуждения; это состояние возбуждения интерпретируется 

на основе знания о темных аллеях и ружьях, и возбуждение обозначается как 

страх» [6, с. 464].  

Те или иные физиологические воздействия на организм, по идее, также 

могут вызывать изменения эмоциональных состояний. 

Однако, по мнению указанных авторов, такое физиологическое 

воздействие, как укол адреналина, может оказаться не достаточным, чтобы 

человек начал переживать какие-то эмоции. (Хотя выделение в кровь адреналина 

и происходит при обычных состояниях тревоги, страха и т.д.!)  

Оказалось, что после таких уколов испытуемые отмечали: «я чувствую себя 

так, как если бы я был испуган». Но это как раз и говорит о том, что испытуемый 

не испытывает подлинных чувств!  

Авторы статьи использовали в своих опытах эпинефрин, или адреналин, – 

симпатомиметический препарат, действие которого во многом связанно с 

растормаживанием симпатической нервной системы. Было установлено, что 

«вскоре после инъекции значительно возрастает систолическое кровяное 

давление, несколько увеличивается частота сердечных сокращений, приток 

крови к коже уменьшается, в то время как приток крови к мускулатуре и 

головному мозгу усиливается, возрастает концентрация в крови сахара и 

молочной кислоты, слегка увеличивается частота дыхания. Главные 

субъективные симптомы – сердцебиение, дрожь, иногда испарина и учащённое 

дыхание» [6, с. 466].  

Один из выводов авторов состоит в том, что помимо физиологических 

проявлений осуществляемых экспериментаторами инъекций, наблюдаются 
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также изменения психологических состояний человека. Причем интерпретация 

этих состояний частично связанна с ощущениями самого испытуемого, а 

частично и с предварительной информацией о предполагаемых состояниях со 

стороны экспериментатора, делающего укол.  

Таким образом, анализ показывает, что литературных данных, касающихся 

влияния различных форм световых и звуковых стимулов на изменение 

эмоциональных состояний человека, относительно немного. Однако все они 

должны быть тщательно учтены при проведении экспериментальных 

исследований на базе упомянутого прибора «Лингвостим».  

Прибор позволяет выявить влияние зрительных стимулов в виде 

ритмически загорающихся светодиодов различных цветов, которые подаются с 

помощью особых очков, смонтированных на базе определенных электронных 

схем. Прибор позволяет менять частоту мельканий, а также оттенки цвета, кроме 

того, предусмотрено также влияние слуховых раздражителей и голоса самого 

экспериментатора. Целью применения прибора является изменение 

эмоционального состояния человека в сторону освобождения от 

неблагоприятных состояний (депресссия и т.д.) и стимулирование позитивных 

переживаний по заранее составленным компьютерным программам 

воздействий. Все это в условиях современных учебных заведений имеет и 

определенный практический смысл, так как в принципе этот прибор может 

заменить комнаты психологической разгрузки, известные уже достаточно давно. 

Однако сама работа с прибором может иметь достаточно целенаправленный 

характер лишь в том случае, если мы приобрели как можно больше сведений о 

взаимосвязи сенсорных стимулов и эмоциональных состояний человека. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қ. 

 

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ САБАҚТАРЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Қазіргі заман талабына сай әрбір Қазақстан Республикасының азаматы жан-

жақтты дамыған, рухани-адамгершілік қасиеттерді меңгерген тұлға болуы керек. 

Осыған негіз болған Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы. 

Осы заңда «Білім беру жүйесінің басты мақсаты – ұлттық және 

жалпыадамзаттың мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның қалыптасуына 

жағдай жасау» делінген [1]. 

Осы орайда өзін-өзі тану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының 

рухани-адамгершілік қасиеттерін дамыту жолдары мәселесі өте маңызды және 

практикалық жағынан көкейтестілігі күмән туғызбайды. 

Аталған мәселе Қазақстан Республикасында 2017 жылдан бастап «Болашақа 

бағдар: «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өте маңызды болып саналады, 

себебі рухани жаңғыру - адам баласының ішкі әлемінің жаңаруы, сана-сезімі 

өзгерісті қабылдай білуі. 

Рухани жаңғырудың негізі - халықтың, жеке адамның тұлғаға айналуы. Әр 

заманның өз міндеті, ұрпаққа қояр талабы бар, мемлекеттің дамуы - ұрпақтың 

уақыт талабына сай бейімделіп, мәдени ортаға қалыптасуға деген ұмтылысына 

байланысты. 

Рухани жаңғырудың бағыттарын атап өтсек: 

1. Ұлттық бірегейілікті сақтау. Ұлттық жаңғыру - ұлттық сананың 

кемелденуі. 

2. Бәсекелік қабілет. Ұлттың аймақтық немесе жаһандық нарықтағы бағасы, 

өзгелерден сапасымен ұтымды дүние ұсынуға қабілеті. Заман талабына сай тұтас 

халық қана емес, жеке адамның өзі бәсекелік қабілетін арттырып, табысқа жетуге 

мүмкіндік алады. 

3. Прагматизм. Өзінің ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, сол 

байлықты үнемдей отыра қолдана білу. 

4. Білімнің салтанат құруы. Табысты болудың басты факторы - білім. 

5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы. 

6. Сананың ашықтығы [2]. 

Рухани жаңғырудың бағыттарын іске асыру үшін адам баласы рухани-

адамгершілік жағынан мықты және ашық болуы керек. Осы орайда орта білім 

беру мекемелер мен отбасы үлкен рөл атқарады деп санаймыз. 

Бастауыш сынып оқушылар – ерекше кезеңдегі балалар, себебі осы кезде 

тұлға негізі қаланады. Сондықтан, мектептін басты мақсат тек ғана білім, дағды 

мен іскерлік жүйесін қалыптастыру емес, сонымен қатар оқушылардың жан-

дүниесіне рухани-адамгершілік негізін салу керек. 

Атақты педагог А.В. Сухомлинский «Бала кезде үш жастан он екі жасқа 

дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де 
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ертегіден алады. Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор. Ол балаға рухани ләззат 

беріп, қиялға қанат бітіретін, жас баланың рухының өсіп жетілуіне қажетті 

нәрсенің мол қоры бар рухани азық – деп атап көрсеткен болатын [3]. 

Орта білім беру мекемелерде оқушылардың рухани-адамгершілік 

қасиеттерді «Өзін-өзі тану» пәні арқылы жүзеге асады. «Өзін-өзі тану» пәні әр 

оқушының ішкі жан-дүниесін байытуы және өзіндік қайталанбас жеке 

даралығын пайымдауы арқылы табиғи қабілеттіліктері мен жасампаздық 

әлеуетін ашуға бағытталған мақсатты білім беру үдерісін ұйымдастыруды 

көздейді. Оқушылардың рухани-адамгершілік қасиеттерін дамуы біріншіден, 

бұл кезеңдегі адами құндылықтардың белсенді қалыптасу үрдісінде болуымен; 

екіншіден, білім алу барысында құндылық бағдарларға деген тұрақтылыққа ие 

болуға мүмкіндік берілуімен; үшіншіден, ауқымды әлеуметтік аспектіде 

оқушылардың қоғамдық іс-әрекет жағынан алғанда, болашақта негізгі болып 

табылатын және олардың құндылықтары болашақта қоғамның құндылықтарын 

анықтайтын біршама саналы түрде белсенді тұрғындар бөлігі болып табылуымен 

шартталған. 

Ғылыми-педагогикалық әдебиетте рухани-адамгершілік қасиеттер - білім, 

түсінік, сезім, қарым-қатынас, әдет-ғұрып, қылық, мінез-құлқы жиынтығы деп 

саналады [4]. 

Адамзат тарихында адамгершiлiкке байланысты пайда болған 

категорияларға мыналар жатады: жомарттық, батырлық, ерлiк, әдiлдiк, 

қарапайымдылық, кiшiпейiлдiлiк, адалдық, шыншылдық, ұяттылық, ар мен 

намыс және тағы басқалары. Әрбір қоғам өзiнiң даму барысында адамгершiлiк 

категорияларына, оның мазмұнына көптеген өзгерiстер енгiзiп отырған. 

Адамгершiлiк - адамдардың практикалық өмiрiнен тамыр алып, пайда болған 

әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді тудырып, солармен сәйкес дамиды. 

Адамгершiлiк қасиеттері отбасында, қоршаған ортада, балалар бақшасында, 

мектепте, адамдардың iс-әрекетiнiң барысында бiр-бiрiмен араласуы 

нәтижесiнде, қоғамдық тәжiрибе алуын өмірмен байланыстыру арқылы 

қалыптасады. 

Бәрімізге мәлім, құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды 

қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. Халықта: «Ұяда не көрсең, 

ұшқанда соны iлерсiң» деп бекер айтылмаған. Тәлiм - тәрбие болмаған жерде 

рухани-адамгершiлiк қасиеттер де қалыптаспайды. Сондықтан баланың бойына 

жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни рухани-адамгершілік 

құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен 

педагогтар шешуші роль атқарады. 

Рухани-адамгершілік қасиеттерді дамыту - екі жақты процесс. Бір жағынан 

ол үлкендердің, ата-аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, 

екінші жағынан - тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, 

сезімдері мен қарым-қатынастарынан көрінеді. 

Бүгінгі таңдағы Қазақстан жайында оқушылардың рухани-адамгершілік 

сезімін қалыптастырудың, адамгершілікке негізделген ұлтаралық береке, 

бірлікті, ынтымақтастықты, бейбітшілікті нығайтудың маңызы зор. Осыған 
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байланысты оқу-тәрбие үрдісінде оқушыларды отансүйгіштікке, ерлікке, 

адалдыққа, елін, жерін қорғауға, шыншылдыққа тәрбиелеу қажет. 

«Өзін - өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасында білім 

алушылардың үйлесімді зияткерлік және адамгершілік-рухани дамуын 

қамтамасыз ететін тәрбиелеу және оқыту жүйесінің мақсаты анықталған: 

1) білім беру салалары мазмұнының құндылық әлеуетін жандандыру; 

2) қосымша білім беру мен оқудан тыс іс-әрекет мазмұнының адамгершілік-

рухани аспектісін күшейту; 

3) тұлғаны адамгершілік-рухани дамыту мәселелері бойынша білім беру 

ұйымдарының қоғамдық ұйымдарымен, шығармашылық одақтармен өзара іс-

қимылын жандандыру болып табылады [5]. 

Адамның үйлесімді зияткерлік және адамгершілік-рухани дамуы балаларды 

тәрбиелеу және оқыту жүйесінің төмендегідей компоненттерінің мазмұны 

арқылы қамтамасыз етіледі: 

1) оқыту-тәрбиелеу процесі; 

2) қосымша білім беру; 

3) отбасымен, білім алушылардың заңды өкілдерімен ынтымақтастық; 

4) білім беру ұйымдарының қоғамдық ұйымдарымен, шығармашылық 

одақтармен өзара іс-қимылы. 

Сонымен, бастауыш сынып оқушыларының рухани-адамгершілік 

қасиеттерін дамыту механизмі ретінде өзін-өзі тану сабақтары болып табылады. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Оценочная компетенция есть интегративное качество личности будущего 

учителя начальных классов, определяющего его готовность и способность 

применять полученные знания об оценочной деятельности, осуществлять 

контрольно-оценочные умения: выделять цель, задачи и объект контроля, 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/10/25/suhomlinskiy_v.a._kak_vospitat_nastoyashchego_cheloveka.doc
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планировать и организовать контроль, оценивать и корректировать результаты 

оценочной деятельности, производить оценку собственной деятельности; 

формировать устойчивое положительное отношения к оценочной деятельности, 

а так же внутреннюю мотивации к оцениванию как составного элемента любой 

профессиональной деятельности. 

Цель нашего исследования: выявить начальный уровень сформированности 

оценочных компетенций студентов, проследить за его динамикой во время 

реализации модели формирования оценочных компетенций будущих учителей 

начальных классов, зафиксировать и выполнить анализ полученных 

экспериментальных данных, сделать необходимые выводы. Констатирующий 

этап проходил с февраля по май 2018 г. На данном этапе было изучено состояние 

подготовки студентов к оценочной деятельности, проведен анализ полученных 

результатов для выявления начального уровня сформированности оценочных 

компетенций студентов. Всего в опытно-экспериментальной работе приняло 

участие 60 студентов. В процессе эксперимента студенты были разделены на две 

группы: экспериментальную и контрольную группу.  

Для диагностики сформированности оценочных компетенций были 

выделены ряд уровней, критериев и показателей сформированности оценочной 

компетенции. 

Критический уровень означает, что студент усваивает понятия и 

оценочную деятельность через совокупность признаков, но не разделяет их на 

существенные и несущественные. Допустимый уровень характеризуется 

полнотой знаний, навыков, усвоенных действий в области оценивания, каждый 

элемент деятельности описывается через существенные признаки. Студент 

выполняет оценочную деятельность формально и затрудняется объяснить свои 

действия. Оптимальный уровень характеризуется метазнаниями, способностью 

обоснования своих действий, творческим подходом к решению педагогических 

задач оценивания. На данном уровне можно утверждать о готовности и 

способности студента к оценочной деятельности, сформированности у него 

моральных, волевых и нравственных качеств. 

Для выявления и описания уровней оценочных компетенций будущих 

учителей начальных классов были определены следующие критерии:  

 мотивационно-ценностный критерий: стремление к выявлению 

внутренних потребностей и способностей, наличие мотивов внутреннего 

саморазвития и самосовершенствования, стремление к самообразованию, 

ценностное отношение к оценочной деятельности и т. п. (показатель – уровень 

мотивации развития оценочной компетентности);  

 когнитивный критерий: включает в себя профессиональные знания 

научно-теоретического, методического, психолого-педагогического характера, 

знания основ оценочной деятельности, принципов и методов оценивания 

(показатель - уровень оценочного мышления); 

 деятельностный критерий: владение обучающегося способами переноса 

знаний в области оценивания в практическую деятельность, в новые условия, его 
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готовность действовать в ситуации «неопределенности» и др. (показатель – 

уровень владения способами оценивания);  

Диагностика оценочных компетенций будущих учителей начальных классов 

по первому критерию (мотивационно-ценностный) проводилась с 

использованием следующих методов:  

 Методика диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. 

Якунина, модификация Н.Ц. Бадмаевой) 1. 

 Опросник «Оценочная компетенция как профессиональная ценность 

современного учителя начальных классов» (авторская); 

 Анкета «Отношение будущего учителя начальных классов к оценочной 

компетенции» (модернизированная версия анкеты Н.А. Шамельхановой) 2.  

Обобщив результаты перечисленных диагностик по мотивационно-

ценностному критерию, определили итоговые уровни по данному критерию, 

для каждой групп испытуемых (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сводные данные по мотивационно-ценностному критерию 

 

Проведенная диагностика мотивационно-ценностного критерия позволила 

нам сделать вывод, что 35 % всех испытуемых имеет критический (низкий) 

уровень по данному критерию. Из них 36,7 % студенты из контрольной группы, 

и 33,3% из экспериментальной. У испытуемых с таким низким уровнем развития 

мотивационно-ценностного критерия слабо выражен интерес к проявлению 

собственной оценочной компетенции, а внутренние мотивы к оценочной 

деятельности реальной побудительной силой не обладают. Допустимый уровень 

развития мотивации и ценностных ориентаций к профессиональной оценочной 

деятельности имеют 53,3 % обследуемых обучающихся. В данном случае можно 

говорить о том, что ценностное отношение к оценочной деятельности выражено 

не ярко, интерес у этих студентов к проявлению собственной оценочной 

компетенции, а также к оценочной компетенции других студентов носит 

непостоянный характер. Они в средней степени готовы к дальнейшему 

формированию оценочных компетенций. Также, нужно отметить, что на этом 

уровне проявляются первичные и незначительные признаки внутренней 

мотивации к оценочной деятельности. Всего у 11,7 % будущих учителей 

начальных классов из общей выборки было выявлено ярко выраженное 
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ценностное отношение к оценочной деятельности и внутренняя мотивационная 

готовность к дальнейшему формированию оценочных компетенций.  

  Диагностика оценочных компетенций будущих учителей начальных 

классов по второму критерию (когнитивный) осуществлялась с помощью 

следующих методик: 

 Методика самооценки теоретико-методологической готовности будущих 

учителей начальных классов к профессиональной деятельности 

(модернизированная методика Ю.В. Рындиной) 3. 

 Анкета «Теоретические знания о процессе оценивания».  

Проанализировав результаты двух исследований когнитивного критерия, 

определили его итоговые уровни, для каждой групп испытуемых (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Сводные данные по когнитивному критерию 

 

Проведенная диагностика когнитивного критерия позволила нам прийти к 

выводу, что 65% всех испытуемых имеют критический (низкий) уровень по 

данному критерию. Из них 63,3 % студенты из контрольной группы, и 66,7% из 

экспериментальной. Критический уровень по когнитивному критерию 

свидетельствует о недостаточном уровне знаний, необходимых для 

формирования оценочных компетенций учителя начальных классов, низком 

уровне владения системными, осознанными знаниями, а так же теоретическими 

основами оценочной деятельности учителя начальных классов, особенно в 

области критериального оценивания учебных достижений младших 

школьников. Знания этих испытуемых неглубоки и отрывочны, они слабо 

ориентируются в понимании важных понятий «отметка» и «оценка». 

Допустимый уровень по когнитивному критерию имеют 30% обучающихся из 

контрольной группы и 23,3% из экспериментальной. Это говорит о достаточном 

уровне владения теорией современных технологий, методов, средств и приемов 

для формирования оценочных компетенций будущих учителей начальных 

классов. Знания о контроле и оценке у данных студентов расширяются, 

осмысливаются, частично систематизированы. Высокий (оптимальный) уровень 

владения способами познавательной деятельности в области оценочных 

компетенций учителя начальных классов имеют всего 6,7% студентов из 

контрольной группы и 10% обучающихся из экспериментальной группы. 
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Данные испытуемые обладают осознанными знаниями о контроле и оценке 

учебных достижений младших школьников. 

Сформированность у будущих учителей начальных классов 

деятельностного компонента оценочных компетенций проверялась с помощью 

следующих диагностических инструментов: 

 Специальных заданий для выявления умений и навыков оценивания 

учебных достижений младших школьников; 

 анкеты «Виды затруднений». 

На основе анализа проведенных исследований сформированности 

деятельностного критерия оценочных компетенций был определен его общий 

уровень (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Сводные данные по деятельностному критерию 

 

Проведенная диагностика деятельностного критерия позволила нам прийти 

к выводу, что 56,7 % всех испытуемых имеют критический (низкий) уровень по 

данному критерию. Из них 53,4 % студенты из контрольной группы, и 60% из 

экспериментальной. Низкий уровень по деятельностному критерию 

свидетельствует о том что, данные обучающиеся слабо владеют способами, 

методами, средствами и инструментами оценивания, а также испытывает 

сильные затруднения в осуществления оценочной деятельности. Допустимый 

уровень по деятельностному критерию имеют 33,3% обучающихся из 

контрольной группы и 36,7% из экспериментальной. Это говорит о достаточном 

уровне владения умениями и навыками оценивания. Они испытывают некоторые 

затруднения в области оценивания, производят действия по образцу с помощью 

других. Высокий (оптимальный) уровень владения способами, средствами, ме-

тодами и инструментом оценивания имеют всего 13,3% студентов из 

контрольной группы и 3,3% обучающихся из экспериментальной группы. 

Данные испытуемые не испытывают значительных затруднений в области 

оценивании и в стоянии самостоятельно моделировать собственную оценочную 

деятельность.  

Обобщение результатов констатирующего эксперимента отображено на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Общий свод данных констатирующего этапа исследования 

(распределение по уровням) 

 

На начало опытно-экспериментальной работы, в целом, преобладает 

критический и допустимый уровни сформированности оценочных компетенций 

(в контрольной группе 50% и 40% испытуемых, а в экспериментальной группе – 

53,3% и 36,7% соответственно). Причем, наиболее низкие показатели 

сформированности оценочных компетенций у будущих учителей начальных 

классов были выявлены по деятельностному и когнитивному критериям. 

Материалы констатирующего эксперимента позволили дать характеристику 

реальному состоянию сформированности оценочных компетенций будущих 

учителей начальных классов. Сравнительный анализ теоретической модели, 

которая представляет идеальное состояние качества с реальным, привел к 

следующим выводам: 

 для изменения исходного состояния оценочных компетенций, 

приближения его к идеальному, необходимо разработать соответствующую 

методику и проверить ее действенность и эффективность на практике; 

 апробация методики формирования оценочных компетенций будущих 

учителей начальных классов должна стать во главу угла формирующего этапа 

исследования; 

 данная методика будет реализовываться в процессе изучения 

экспериментальной группой студентов учебной дисциплины «Технологии 

критериального оценивания». Содержание методики будет соответствовать 

поставленным целям с соблюдением необходимых условий для эффективного 

формирования оценочных компетенций будущих учителей начальных классов. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКИ 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания 

невозможно полноценное умственное развитие. 

В.А. Сухомлинский 

 

Слово «музыка» происходит от греческого musike - искусство, средство 

воплощения художественных образов. Специалисты по мифологии говорят, что 

девять муз, небесных сестер, правящих пением, поэзией, искусствами и наукой, 

были рождены от Зевса и Мнемозины, богини памяти; таким образом, музыка – 

это дитя естественной любви, обладающая грацией, красотой и необычными 

целебными свойствами, которые неразрывно и изначально связаны с 

божественным порядком и памятью о нашей сути и судьбе. 

Терапия – в переводе с греческого (-θεραπεία [therapeía]) - «лечение». Таким 

образом, термин «музыкотерапия» обозначает использование музыки в целях 

восстановления и укрепления здоровья. 

Существует множество мифов и легенд разных времен и народов о 

целительных свойствах музыки. 

О ее благотворном влиянии было известно еще в древности. Первым, кто 

оценил ее лечебное действие, был Пифагор. Он и ввел понятие «музыкальной 

медицины». Одни мелодии великий ученый использовал «чтобы лечить 

пассивность души, чтобы не теряла она надежды и не оплакивала себя», другие 

– «против ярости и гнева, против заблуждений души». 

В истории есть случаи, когда музыка творила чудеса. Вот несколько 

примеров ее целительной силы: в Италии лечили от укуса ядовитого паука 

тарантула при помощи зажигательного танца “тарантеллы”; библейский пророк 

Давид вылечил от депрессии царя Саула; знаменитый испанский тенор 

Фаринелли, прославившийся своей способностью тянуть одну ноту в течении 

пяти минут, вылечил от затяжной меланхолии испанского короля Филиппа 

Пятого. И еще много подобных случаев в истории, когда музыка являлась 

лучшим «целителем». 
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В XX веке, особенно во второй его половине, музыкальная терапия как 

независимая дисциплина стала широко практиковаться в различных странах 

Европы. 

В процессе музыкально-терапевтической деятельности в основном речь 

идет, конечно же, о классической музыке. Ведь многим - от стара до млада - 

известно целительное свойство именно классической музыки. Широко известно 

понятие «эффект Моцарта», которое возникло, когда сошлись мнения многих 

специалистов об универсальном действии музыки Моцарта и ее благотворном 

влиянии на психоэмоциональное и физическое состояния. Она оказывает 

волшебное действие: при простуде и головной боли, депрессии и умственном 

напряжении. Причем эффект от музыки великого австрийца распространяется не 

только на людей, но и на домашних животных и даже на неодушевленные 

предметы. Например, в Европе обнаружили, что коровы, регулярно слушавшие 

произведения Моцарта, давали больше молока, а японцы полагают, что Моцарт 

делает хлеб пышнее, а рисовую водку саке - ароматнее. 

Обращаясь к проблеме данной работы, мы поставили целью выяснить, 

обладает ли терапевтическим потенциалом музыка наших современников.  

В ходе исследования, обратившись как к опыту, описанному в источниках, 

так и к собственному опыту работы с посетителями продюсерского центра, мы 

выяснили, что в наше время существует множество композиторов, творчество 

которых благоприятно влияет на эмоциональный интеллект людей. Их музыка 

помогает раскрыть человека в эмоциональном плане, углубить, утончить, 

разнообразить чувства и развить умение подбирать эпитеты при описании 

реакций на ее прослушивание.  

Вниманию людей самых разных возрастов был предложен ряд 

произведений современных музыкантов. Многие из них, по признанию 

слушателей, являются своего рода «бальзамом» для души и тела и способны 

вызвать «музыкальную дрожь» (это физическая реакция организма, 

возникающая при прослушивании музыки. Чаще всего представляет собой 

дрожь, появление «гусиной кожи», учащение сердцебиения и дыхания, 

незначительное повышение температуры. Некоторые исследователи считают, 

что музыкальная дрожь может появляться у всех людей, другие склонны считать 

её признаком творческой, чувствительной натуры). 

Одним из самых популярных представителей музыкальной современности 

является итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди. К его музыке 

невозможно остаться равнодушным. У него есть свой особый «почерк» в музыке, 

которая, поистине, «берет за душу». 

Людовико Эйнауди работает в направлении «минимализм» (метод 

композиции на основе простейших звуковысотных и ритмических ячеек — 

«паттернов» (моделей), которые многократно повторяются и незначительно 

варьируются в ходе развертывания композиции); часто обращается к эмбиенту 

(стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. 
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Эмбиент часто характеризуют атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, 

фоновым звучанием) и умело сочетает классику с другими музыкальными 

стилями. Широкому кругу слушателей он известен по атмосферным 

композициям, ставшим саундтреками к фильмам. 

Несомненно, всем известна музыка из французской ленты «1 + 1», 

написанная Эйнауди.  

 

Большой популярностью пользуются также следующие композиции 

Эйнауди:  

Fly - Ludovico Einaudi 

Rose -Ludovico Einaudi 

Ritornare -Ludovico Einaudi 

Bella note -Ludovico Einaudi 

The Planets -Ludovico Einaudi 

Oltremare - Ludovico Einaudi 

Nightbook Live - Ludovico Einaudi 

Julia - Ludovico Einaudi 

Yerevan - Ludovico Einaudi 

 

Всю его музыку автор назвала бы небесной. Каждая композиция полна 

глубокого смысла, тончайших переживаний, она чиста, светла и нежна.  

А вот отзывы людей, прослушавших предложенные композиции Эйнауди: 

«Я – человек не особо эмоциональный, даже больше сдержанный. Не люблю 

выставлять эмоции напоказ. Но после прослушивания некоторых из 

предложенных композиций Эйнауди я открыл для себя новые эмоции, которые 

ранее не испытывал. Это внутреннее волнение наравне со спокойствием. Ты 

переживаешь и одновременно успокаиваешься, благодаря это многогранной, 

обволакивающей музыке. Не знаю, как насчет целительного воздействия этой 

музыки на организм с физической точки зрения. Наверное, нужен курс, чтобы 

почувствовать эффект (также, как с лекарствами), но эффект в эмоциональном 

плане был моментальным.  

Я, наконец-то, успокоился. Перестали тревожить ненужные мысли. Просто 

расслабленность и умиротворение. Чудо ли это? Наверное, да.» 

 

Никита, 26 лет. 

«Я не слушаю такую музыку! Больше люблю рок-музыку, металл, поп. 

Сначала сопротивлялась внутренне, а потом меня будто накрыло волной 

спокойствия. И вся повседневная суета ушла на задний план. Остались только я, 

эта музыка и настоящий момент, в котором я растворилась. Я даже удивлена, что 

такими словами заговорила. Моментами пробегали «мурашки» по телу и глаза 

наполнялись слезами. А потом опять становилось спокойно и светло на душе. 

Конечно, я удивлена такому эффекту. Все-таки, иногда нужно наполняться 

такими чувствами. Думаю, это полезно. По-крайней мере, на себе проверено» 

 

Александра, 15 лет. 
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Творчество ДиДюЛя 

Валерий Михайлович Дидюля (белор. Валерый Міхайлавіч Дзiдзюля) — 

советский и белорусский музыкант, гитарист-виртуоз, композитор и продюсер, 

лидер группы «Дидюля» 

Вот мысли и ощущения человека, посетившего концерт ДиДюЛя: «Ощутить 

целебные вибрации мне удалось через несколько композиций — ушла усталость. 

После концерта музыкант перевел дух и вернулся, чтобы пообщаться с прессой. 

Дидюля рассказал, что его каждая программа в течение гастрольного года 

подчиняется одной теме: сейчас «музыка лечит». Гитарист собирает данные 

исследований о влияния звука и заявляет: оно ощутимо и это космическая 

загадка» [1].  

«Красивые мелодии и гармония, идущие от души, обладают особой 

энергией, загадочными свойствами, которые со временем стали мне 

открываться. Композиции имеют знак гороскопа, время и нужность появления. 

Я собираю жемчужины музыкальной культуры в свой плей-лист. Беру от нее 

много сил и энергии. Она помогает расшевелить наши внутренние силы, 

настраивать и гармонизировать клетки, включать внутреннюю аптеку. 

Прослушав несколько раз любимые произведения, чувствую, как меняется 

мировоззрение, происходит успокоение, уходят проблемы. Людей с 

критическим мышлением, привыкших не доверять, это может будоражить. 

Музыка вне времени и пространства, выше слов, любых языковых барьеров, 

всего, что может придумать человечество. Верю в ее божественную 

созидательную силу — в позитив, ибо этого в мире не хватает, и он в опасности. 

Своим творчеством я помогаю ему»,- говорит ДиДюЛя [1]. 

 

Наиболее популярные композиции ДиДюЛя: 

Седьмое чувство (Молчания ветров) 

Шёлковая лента 

Лёгкий бриз  

Воздушный змей 

Фламенко (Костёр) 

Испания 

И снова отзывы людей после прослушивания предложенных композиций. 

«Я давно знаком с творчеством ДиДюЛя. Сохранились даже 

магнитофонные кассеты с его произведениями. Гитарист – виртуоз. Всегда с 

удовольствием слушаю и для меня давно уже не секрет, что его музыка имеет 

благое влияние на человеческое сознание». 

 

Юрий, 68 лет. 

«Я никогда не слушала эту музыку. Почему-то мне казалось, что в таком 

юном возрасте не слушают такую музыку. А когда послушала, поняла, что она 

космическая какая-то, а от некоторых произведений становится так весело и 

хочется танцевать» 

София, 9 лет. 
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В Казахстане весьма сильны традиции музыкальной терапии, идущие из 

глубокой древности. Современной продолжательницей этих традиций является 

Галия Касымова, которая в течение последних 15 лет успешно выступает в 

Европе и США. Голос певицы называют волшебным. Оказалось, что пение 

исполнительницы оказывает благотворное влияние на здоровье слушателей. 

Зарубежные ученые экспериментально подтвердили этот факт и отнесли 

способности певицы к мелотерапии (лечение звуками. Метод сам по себе не 

исцеляет физические недуги, но правильно подобранная музыка способствует 

ускоренному выздоровлению и делает возможным полное излечение нервных и 

психических расстройств) [2]. 

В Восточном Казахстане работает талантливая композитор Ляззат 

Жуманова. Она автор многих инструментальных и вокальных произведений. 

Многие слушатели отмечают благотворное воздействие ее музыки на свое 

эмоциональное состояние, отмечая ее нежность, волнительность, тонкость, 

глубокую самобытность.  

Таким образом, музыка современных композиторов обладает значительным 

музыкально-терапевтическим потенциалом, который необходимо использовать 

в музыкально-образовательной практике. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 https://ilook.by/ru  

2 Арцишевский А. Галия Касымова: Таинство песни// https://camonitor.kz 
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 

Философия является дисциплиной, изучающей основательные принципы 

бытия человека, а также отношения мира и человека. Она всегда играла 

исключительное значение в формировании идеологической культуры человека, 

и брала на себя задачу прояснения вопроса бытия человека, всякий раз снова и 

снова ставя вопрос о том, что такое человек и каково место человека в мире, как 

подобает жить, и на что ориентироваться. 

В современном мире отношение к философии очень неоднозначное, что 

определяется резко увеличившимся жизненным темпом. С одной стороны 

философия в современном обществе становится популярной и доступной, а с 

другой стороны, философия может мешать меркантильным интересам общества, 

призывая к осмыслению основ мира и человеческой жизни. Кроме того, 

философия тесно связана с ценностями, совестью, а эти качества не всегда и не 

всеми востребованы. 

Однако, кризис, охвативший современное общество, радикально меняет 

отношение к философии ибо человек особенно нуждается в опоре и путеводителе. 

У людей возник интерес к религии, мистике, современному мифу, к временным 

опорам и иллюзии чего-то прочного, а философия, конечно, более достойный и 

надежный фундамент во всех возможных условиях. 

Будучи основой культуры она пронизывает и одновременно синтезирует 

различного рода отрасли познания и практики. Все проблемы философия 

извлекает из жизни, а все они, в свою очередь, – отражение реального бытия. 

Решение этих проблем помогает человеку осмыслить окружающий его мир, 

осознать свое собственное Я и понять свое жизненное предназначение. 

Философия – форма духовной деятельности, направленная на изучение и 

решение важнейших мировоззренческих вопросов, предполагающих выработку 

целостного взгляда на мир и место человека в мире. Философию определяют, как 

жизненную мудрость, науку о принципах, самопознание человеческого духа, 

теоретически сформулированного мировоззрением. 

В Новое время особое внимание уделяли обобщенным законам, действиям 

которых подвержено развитие природы, общества и человека, однако уже тогда 

вспыхнул интерес к «производящим основаниям». Т. Гоббс определяет 

философию как «познание, достигаемое посредством правильного рассуждения 

и объясняющее действия или явления из известных нам причин или 

производящих оснований, и, наоборот, возможные производящие основания – из 

известных нам действий» [1]. В соответствии с наиболее широкими 
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определениям, философия – это обобщенная система взглядов на мир и место в 

нем человека, либо – на систему «мир-человек». 

В неклассической философии ключевой является проблематика 

социокультурной обусловленности философского знания. Стремление 

классической философии открыть последние и окончательные принципы бытия 

трансформировалось в неклассическом подходе в стремление выявить 

предельные основания культуры, регулирующие человеческую деятельность. С 

этих позиций возникает понимание философии как рефлексии над 

универсалиями культуры [2]. 

Постнеклассическая философия расширила исследования предельных 

оснований науки и культуры. Во многом объединила деятельность ученого и 

философа. А граница между наукой и философией во многом является 

скользящей, или научное ядро дополняется активно развивающейся периферией, 

где без наводящей деятельности философских методов не обойтись. 

Мудрость – высшее, целостное, духовно-практическое знание с ориентиром 

на постижение смысла бытия. Большинство определений мудрости 

подчеркивают в ней именно момент высшего знания в его ценностном 

выражении. Л.Н. Толстой определял ее как «знание вечных истин, приложимых 

к жизни» [3]. Мудрость предполагает единое понимание окружающего мира, 

когда происходит взаимодополнительное взаимодействие отличных друг от 

друга сфер человеческого духа. Стоит подчеркнуть, что современная философия 

во многом становится мудростью ибо развивает современные виды 

универсализма, ноосферологию, представления о сетевых культуре, экологии и 

человеке. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Гоббс Т. К читателю. О теле / Избранные произведения, 1964; 

2 Степин В.С. Философия / Новая философская энциклопедия, 2001; 

3 Назаров В.В. Мудрость. Новая философская энциклопедия, 2001. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ЖАҢА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ТІЛДЕСІМ ДАҒДЫЛАРЫН 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ МЕН ТӘСІЛДЕРІ  

 

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың қарқынды дамуына байланысты 

әлемде болып жатқан өзгерістер білім беру саласында жалпы мектептерге, оның 

ішінде мұғалімдерге тың үлкен өзгеріс әкелуде. Елбасымыздың сөзімен айтсақ, 

«Біздің стратегиялық міндетіміз – бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан орын 

алу. Егеменді еліміздің еңсесін тік ұстап, ел мерейін үстем етіп, оны әлем 

елдерімен терезесі тең дәрежеде дамытатын бүгінгі бала-ертеңгі азамат деп сенім 
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артатындықтан білімді, саналы азамат тәрбиелеу ұлттық білім беру жүйесінің 

алдында тұрған басты міндет. Сапалы білім беру ел экономикасын, саясатын 

әлем алдында бәсекеге қабілетті қоғам болуға апаратын бірден-бір жол»- деген. 

ХХІ ғасыр нені оқыту керек? Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырда қалай 

дайындайды? деген сұрақтар туындайды. Қазақстандағы білім беруді 

дамытудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама жобасында 

Қазақстанда оқитынарды сапалы білім беру арқылы халықаралық 

рейтінгілердегі білім көрсеткішін жоғары деңгейіне жеткізу үшін алдымен 

педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыруда. «Назарбаев зияткерлік мектептері» 

халықаралық озық тәжірибені оқыту және оқу үрдісіне енгізу мақсатында білім 

беру бағдарламасына өзгерістер енгізді. [1, 4-5 бет] 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы – ұлттық білім бағдаршамы. 

Өйткені, жаңартылған білім беру бағдарламасының аясында айтылған шетелдік 

ғалымдардың ой – тұжырымдамалары қазақ халқының ағартушы қоғам 

қайраткерлерінің ойларымен үндеседі.  

Ұлы ғалымдардың тілідің төрт дағдысы бойынша айтылған ой 

тұжырымдары: 

Тыңдалым дағдысы бойынша: 

-Шармо (1995) тыңдалым теориясы танымдық үдеріс деп түсіндіреді, 

ақпараттың тыңдаушыға жететін үш кезеңін ұсынады: ол қысқа мерзімді жады, 

жұмыс жадысы және ұзақ мерзімді жады ретінде сараланады. Бұл «Тіл арқылы 

таным, түйсік тазарады» деген қазақтың нақыл сөзімен үндеседі.  

-Мендельсон (1995) мұғалімге оқушылардың білімін тексеруге емес, оның 

тыңдалым дағдыларын машықтандыруға, оларды жаттықтыруға баса назар 

аударуды ұсынады. Бұл «Тыңдалмаған сөз жетім» дегенді ұқтырады.  

Айтылым дағдысы бойынша:  

-Скиэн және Фостер (1997) ауызша сөйлеуге арналған тапсырмалардың осы 

мәселенің шешімі бола алатынын көрсетті: кейбіреулері барынша сауатты 

сөйлеуге арналса, ал кейбіреулері тез сөйлеуге бағытталмақ, Осы пікір туралы 

қазақтың қоғам қайраткерлері Ахмет Байтұрсынов: «Білімді болуға оқу керек» -

дейді.  

Жазылым дағдысы бойынша: 

Цанг мен Вонг (2000) оқытудың оқушылардың дұрыс жазуына, сөз 

саптауына және сөздік қорына әсер ететінін айтады.Ендеше, әрбәр адамның 

«Түйірде болса да түйінді ойы болсын» деген еді жазушы Мұзафар Әлімбаев. 

Оқылым дағдысы бойынша: 

- Вэнден (1985) оқылым әдіс-тәсілдерінің оқушыларға білім алу ұшін 

жауапкершілікті өздеріне алып, осыған байланысты мәселелерді шешуіне 

тұжырым жасады.  

 «Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған»-дейді Ыбырай Алтынсарин. 

- Карелл (1998) оқушылар үшін оқу әдіс-тәсілдерін білу ғана емес, тиісті де 

тиімді әдісті таңдай білу де маңызды деген тұжырым жасайды. Демек, оқу-

инемен құдық қазғандай. [1. 5-6 бет] 

Бүгінгі таңда білім беру ісінің ерекше қолға алынып отырғаны белгілі, соған 

сәйкес білім ордаларында жаңа бағдарламалар, жаңа технологиялар 
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пайдаланылып отыр. Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырудың бір 

жолы сабақ үрдісінде жаңа білімді меңгертуге олардың өздерін белсенді 

қатыстыру. Оқушы белсенділгі мен қызығушылығын арттыруда, жаңа сабақты 

өз беттерімен түсініп білулерінде инновациялық технологиялардың алатын орны 

ерекше. Инновациялық технологиялар Америкада, Ұлыбританияда, Ресейде 

зерттеліп дәлелденген. Сондықтан жаңа технологияларды күнделікті сабақта 

пайдалану үшін әр мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, іс-тәжірибесіне, шеберлігіне, мақсат-мүддесіне 

байланысты таңдап, сәйкестендіре отырып пайдаланғаны дұрыс деп ойлаймыз. 

ҚР «Білім беру туралы» Заңында еліміздің білім беру жүйесінің басты 

міндеттері атап көрсетілген. Соның бірі: «Білім беру жүйесін ақпараттандыру, 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, халықаралық коммуникациялық желіге 

шығу» делінген. Жаңа ақпараттық технологияны пайдалану арқылы дамыта 

оқыту, қашықтан оқыту, дара тұлғаға бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 

отырып, оқу-тәрбие үдерісінің барлық деңгейлерінің тиімділігін жоғарылату 

бүгінгі заманның басты талабы. 

Қазақ тілі сабағында оқу ақпаратын ақпараттық технология жағдайында 

меңгерумен байланысты оқу әрекетінің түрлері: 

1. монитор экранындағы фонына назар аудару.  

-Фондағы жекелеген жаттығуларға зейін аудару 

-Нақты жаттығуды және айрықшаланған сөздерді суреттеу. 

-Нақты сөйлемдерді кешенді бейнелеу 

2. Жаттығуды танытуға бағытталған эвристикалық әрекет ретінде: 

-Жаттығуды абстрактілі ойлау. 

-Жаттығуды түрлендіру жолдарын іздеу. 

3.Жаттығуларды түрлендіру мен жаңа білім алуға бағытталған 

репродуктивтік әрекет ретінде: 

-тыңдалған жаттығу бойынша сөйлемді түрлендіру. 

-Таныс жаттығу түрлерін жасау. 

-Берілген жаттығуды бағалау 

Сабақ барысында ақпараттық-қатыстық технологияны қолданудың жақсы 

жақтары:  

1. Түрлі-түсті иллюстрациялар, ұлттық музыка, анимациялар есте сақтау 

процесі үшін тиімді. 

2. Әр сабақта сөйлеу әрекетінің бес түрі де қолданылады: тыңдалым, 

сөйлесім, оқылым, жазылым, айтылым 

3. Әр сабақта төмендегілер қамтиды: 

А) компьютермен үзіліссіз тілдік қарым-қатынас; 

Б) бірнеше рет тыңдау мен оқып-білген материалды қайталаудың арқасында 

дағдыларды машықтандырғанға дейін меңгертіледі.  

4. Компьютер оқушының өзіндік жұмысын ұйымдастырады. 

5. Компьютер оқытудың аудио және бейне құралдардың мүмкіндіктерін 

табысты байланыстырады. 
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6. Компьютерлік желілермен жұмыс істеу арқылы оқушылардың тілдік 

сауаттылығы, шығармашылық потенциялы, тілдік құзыреттілігінің дамуына 

мүмкіндік туады.  

Тыңдап түсіну, көріп-байқау құралдарының концепциясында оқыту 

былайша орналасады: тыңдау-сөйлеу-оқу-жазу. Ішінде ауызша қабылдау 

(тыңдау мен сөйлеу) әрдайым ілгері шығып отырады. [2. 6 бет ] 

Іс-тәжірибеге өзгерістер енгізе отырып, оқыту жөнінде дәлелдемелер жинай 

отырып, оқыту мен оқуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды 

пайдаланып, бағдарламаның жеті модулін кіріктіре отырып, Блум 

таксономиясының алты деңгейі бойынша тапсырмаларды орындай отырып, 

оқыту мен оқуды тиімді ұйымдастыра білсек, ойлау қабілеттері жоғары деңгейге 

дейін дамыған, ойын жүйелі түрде жеткізе алатын тұлға қалыптастыра аламыз. 

Сабақтың мақсатын іске асыру үшін , яғни оқушының оқудағы іс-әрекетін, ойлау 

дағдысын жетілдіру арқылы мақсат қою технологиясын Блум жүйесімен 

былайша көрсетуге болады.  

 

Білім  Омонимге анықтама беріңдер 

Түсіну Берілген сөйлемдерден омонимді табыңдар, мағынасын 

айтыңдар 

Қолдану  Берілген сөздерді омоним етіп сөйлем құраңдар.  

Талдау  Көпмағыналы сөзбен салыстырып, омонимнің онымен 

ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіріңдер 

Жинақтау  Омонимдердің бір сөз табынан да, әртүрлі сөз табынан да 

болатындығын талдап айтыңдар 

Баға  Берілген омоним болатын сөздері бар мақал-мәтел, жұмбақтар 

айтып, соларды қатыстырып сөйлем құраңдар. «Омоним 

сөздердің тілдегі рөлі қандай?» деген сұрақ бойынша өз 

ойларыңды айтыңдар. 

 

Білім. Слайд арқылы ағаш кесетін ара мен гүл қонатын араның суреті қатар 

көрсетіледі де, арасына «ара» деген сөзді жазып қоямыз. Содан кейін осы атау 

сөздерді қатыстырып, екі суретке байланысты сөйлем құратқызамыз. Тиісті 

жауаптарды алған соң айдың суретін көрсетемін, содан кейін ай деген сөзді 

омоним етіп сөйлем құратқызамын, мысалы: Түнде ай жарық болды. Қазір қазан 

айы. Осындай сөйлемдер құратқызу арқылы олардың мағынасын ажыратқызып 

аламыз.  

Түсіну.  

Слайдта жазылған сөйлемдерді оқытып, «Мұндағы омоним сөздерді 

табыңдар да, мағынасын айтыңдар, қай сөз табына жататындығын анықтаңдар» 

деймін.  

1. Әркімнің атының сыры өзіне мәлім 

2. Сырлы аяқтың сыны кетсе де, сыры кетпес. 

3. Достың сыры досына аян. 

4. Бет көрсе жүз ұялар 



147 

 

5. Жүз сомың болғанша 

Жүз досың болсын.  

Қолдану 

«Үш топқа үш сөз беріп, сөйлем ішіндегі сөздерді омоним етіп қолданып, 

сөйлем құрап жазыңдар» деп тапсырма беремін. 

1-топ: Құрт 2-топ:Ас 3-топ: Түс 

Талдау 

Тақтаны пайдалана отырып, шығармашылық диктант жаздырып, 

көпмағыналы сөздер мен омонимдерді анықтатып, салыстырып, ұқсастығы мен 

айырмашылығын айтқызамын. Оқушылар омонимдердің бір сөз табынан да, 

әртүрлі сөз табынан болатындығын да талдап айтады.  

Жинақтау 

Берілген омоним болатын сөздерді қатыстырып, мақал-мәтел, жұмбақ 

айтып, сөйлем құрайды. Оларға берілетін сөздер: қара, ор, ер, арық, біз, қаз. 

Оқушылардың бір тобы мақал айтса, екінші топ сол сөзді қатыстырып сөйлем 

құрайды, осылайша кезектесе жұмыс жасайды. Мысалы: Қара сиырым қарап тұр, 

қызыл сиырым жалап тұр. Артыңа қара. Біреуге ор қазба өзің түсесің. Бидайды 

ор. Ер есімін ел сақтар. Соңымнан тез ер.  

Баға 

Омоним сөздердің тілдегі рөлі қандай? Аталмыш сұрақ бойынша өз 

ойларыңды айтыңдар дейміз. Топ басшыларының сабақ бойы бағалаған нәтижесі 

талданады. [3. 6 бет] 

Сонымен қатар, сабақ беру барысында Блум таксономисын қолданумен 

қатар сатылай кешенді талдау технологиясын пайдалану да өте тиімді деп 

есептейміз.  

СКТ технологиясы – оқыту мақсаты, міндеті, тәсілдері, өзіндік 

ерекшеліктері бар және білім алушыларға білімді ғылыми негізде сатылай, 

жүйелі, кешенді меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарды бағалай, қолдана 

білуге машықтандыра оқыту. Бұл технология білім алушыларға қазақ тілі 

ғылымының мазмұны мен жүйесін, оның сөздік құрамы мен грамматикалық 

құрылысын, сөйлеу тілінің байлығын және әдеби тіл нормасын үйретіп, дұрыс 

сөйлеу, сауатты жазу дағдысын қалыптастырады.  

СКТ технологиясының мақсаты: пәндік материалды білім алушының 

мүмкіншілігін ескере отырып ғылыми негізде меңгерту; СКТ арқылы теориялық 

материалды тілдік қатысым теориясы (жазылым, айтылым, тыңдалым, сөйлесім, 

оқылым) арқылы практикалық тұрғыдан талдап, тұжырым жасап, оны өмірде 

қолдана білуге машықтандыру. Әр пәннің табиғатын танытуда білім алушының 

жеке мүмкіншілігін ашуға ықпал ету; Пәннің мазмұнын, ішкі мағынасы мен 

қоданыстағы ерекшелігін және тақырып мазмұнын ашу арқылы танымдық 

дүниесін қалыптастыру. Бұл талау қазақ тілінің барлық салаларын (фонетика, 

лексика, морфология, сөзжасам, синтаксис) қамтып, басқа пәндермен тығыз 

байланыста жүргізіп, фонетикалық материалдарды аталмыш әдіспен меңгерту 

барысында білім алушы әр дыбысты анық та айқын айтумен қатар жылдам 

сөйлеу дағдысына машықтанады. СКТ- білім алушылардың теориялық 

білімдерін практикалық тұрғыдан талдап, саралап меңгерудің ең қажетті құралы. 
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Талдау жұмыстарын сызба арқылы өз беттерінше талдауға көркем әдебиеттен, 

газет-журналдардан шағын әңгімелер, ертегі, мақал – мәтелдер, жаңылпаштар, 

жұмбақтар жинап, сұрыптап, өздерінің шығармашылық жұмыстарына 

пайдаланады. СКТ талдау барысында білім алушылар төмендегідей білім, білік 

дағдыларына қол жеткізеді: 

1. Тілдің әрбір саласы бойынша теориялық материалдарды терең меңгереді. 

2. СКТ тадлдау жүйесін басшылыққа ала отырып ауыша, жазбаша баяндай 

дағдысы қалыптасады. Яғни тілдесім дағдыларының ішіндегі жазылым мен 

сөйлесім әрекетін сабақ беру барысында пайдалануға молынан мүмкіндік береді.  

3. Тілдің әрбір формаларының атқаратын мағыналарын толық ажыратады. 

4. Тілдік талдау барысында қажетті білімді еске түсіре отырып пәнаралық 

байланысты іске асырады. 

5. Талдау объектісіне қажетті материал жинау үшін көркем шығармалардан 

мысалдар жинап, оны сұрыптауға дағдыланады. 

6. Алған білімдерін тиянақтауға, қажетті білім негізінен екінші тілде 

үйренуде басшылыққа алады (орыс тілі, ағылшын тілі т.б) 

7. Жазба жұмыстарын сауатты жазуға, сөйлемдерді стильдік тұрғыдан 

дұрыс әрі көркем жазуға машықтанады. 

8. Ғылыми шығармашылық жұмыстарға бейімделу арқылы дарынды, 

қабілетті білім алушыларды көбейту. Тілдің терең де нәзік құбылыстарын мектеп 

жасынан меңгеруге бет бұрып, оны ғылыми тіл ғылымының соңғы жетістіктері 

негізінде жаңа технологиялық әдіс- тәсілдерді қолдана отырып меңгеру-бүгінгі 

күн талабы. [4.37 бет] 

Оқыту барысында қалыптасқан көзқарастар мұғалімнің сыныптағы барлық 

іс-әрекеттеріне әсер етеді деген Пажарестің ойымен келісе отырып, сабақ 

жоспарын жасауда жеті модульді кіріктіре отырып құрауды басты назарда 

ұстауымыз керек және соған сай өз ойларын еркін, дәлелді жеткізе білетін 

стратегияларды қолданған абзал. Қызығушылық білдірген, белгілі мақсатты 

көздеген оқушылар мақсатқа жетеді, сондықтан орындалатын тапсырмалар 

мақсатқа жетуге итермелейтіндей етіп ұйымдастырылуы тиіс. «Оқыту мен 

оқудағы жаңа тәсілдер» жеті модульдың барлығы да қарастырылады. Осы 

орайда жаңа әдістер ретінде «диалог арқылы оқыту мен [5. 5 бет ] 

Қорытындылай келе, жаңа білім беретін мектеп ұстаздарының алдындағы 

ең биік меже – әр пәннің мазмұнынан туындайтын сан алуан әмбебап тәсілдерді 

рет-ретімен жүйелеп, шәкіртінің санасына ұмытылмастай етіп сіңіру. Сонымен 

қатар жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану мұғалімге оқыту 

үрдісінің құрылымын түбегейлі өзгертуге, оқушылардың дүниетанымдарын 

кеңейтуге және жеке қабілеттерін көре біліп, оны ескере отырып дамытуға толық 

мүмкіндік береді. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» -дегендей еңсесін енді ғана 

көтеріп келе жатқан біздің еліміз үшін дарынды, білімді, жігерлі ұрпақтың орны 

қашан да бөлек. Сол жан-жақты білімді, ұлтшыл, шығармашыл жастарды 

тәрбиелеу біздің қолымызда. Сол себепті білім беру саласында енгізіліп отырған 

жаңалықтардан хабарсыз қалмай, ілгері жылжу қажет, ал ол тың еңбек пен пен 

терең білімді қажет етеді. Сондықтан біз заманауи талапқа сай жүйелі жұмысқа 
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өзіміздің күш-жігерімізді аямай салуға міндеттіміз және оған атсалысуға 

дайынбыз деп айта аламыз.  
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ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ НЕМЕСЕ ҰЛТ ЖАЗУЫН ЖЕТІЛДІРУДЕГІ 
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ТАРИХИ ТҰЛҒА – АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ») 

 

Адамзат мәдениеті тарихында алфавит пен жазудың маңызы ерекше. Жазу 

– адамдардың кеңістік пен уақытқа тәуелді болмай, әлеуметтік өмірдің барлық 

саласында кең түрде қарым-қатынас жасауына мүмкіндік беретін құрал. Әр 

халықтың рухани, мәдени өсуін, даму деңгейін көрсететін әлеуметтік мәні зор 

құбылыс ретінде жазу - өткен мен бүгінгіні, бүгін мен келешекті жалғастыратын 

алтын көпір. Еліміздің бүгінгі жеткен биігіне шығуы жолында жазу 

мәдениетіміздің де өз үлесін қосқанын жоққа шығармаймыз. Себебі жазу – 

мәдениеттің ажырамас бір бөлшегі. Ал жазудың өзгертілуі сол халықтың мәдени 

өміріне, әлеуметтік психологиясына әсер етеді. Халықтың ғасырлар бойы 

игерген барлық жетістіктері жазу мұрасы арқылы танылады. Бір жазудан 

екіншісіне көшу халықтың осы рухани байлықтан сусындауынан қосымша 

қиындық келтіруі мүмкін. Сондықтан алфавит пен жазу мәселесіне әлеуметтік 

лингвистика тұрғысынан жете назар аударған жөн деп білеміз. Осы орайда, қазақ 

жазуы тарихында алғашқы түрен салушы, қазақ тіл білімінің атасы Ахмет 

Байтұрсынов есімін құрметпен еске аламыз. Сол кезеңде, яғни ХІХ ғасырдың 

соңынан бастап, Ахмет Байтұрсынов еңбек еткен алғашқы кезеңде, қазақ 

халқының өзге түркі халықтары сияқты 4-5 ғасыр бойы қолданып келген араб 

жазуы қазақ тілінің дыбыстық жүйесін толық бере алмайтыны, оның түркі 

тілдеріне жарамсыздығы мен кемшілік жақтары баспасөз беттерінде айтылып, 

қазақ жазуын жетілдіру керек деген мәселе көтеріле бастаған еді. Міне, осы 

көзқарастарды өз мақсаттарына шеберлікпен пайдаланған Н.И.Ильминский 

бастаған миссионерлер араб жазуының кемшіліктерін сынай отырып, қазақ 
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жазуын бірден орыс графикасына көшіру идеясын уағыздай 

бастады.Н.И.Ильминскийдің пікірінше, алфавитті қай халық болса да, дінмен 

байланысты қабылдаған, мысалға, европа халықтары латын алфавитін – латын 

шіркеуі, орыстардың алфавиті – славян шіркеуі, ал мұсылман елдерінің араб 

жазуы ислам дінінің таралуымен байланысты қабылданған. Араб жазуы – 

мұсылман халықтарын ислам дінімен байланыстырушы үлкен құрал. 

Сондықтан, Ильминский бастаған патша өкіметінің миссионерлері, түркі 

халықтары жазуына орыс алфавитін енгізу арқылы «екі қоянды бір оқпен 

өлтіруге болады»: біріншіден, оларды мұсылман дінінен айруға болады, 

екіншіден, орыс графикасы арқылы оларды біртіндеп тілінен, дінінен айырып, 

православие дініне көшіруге болады деп есептеп, бұл әлеуметтік мәселеге 

ерекше мән беріп, тіпті, осы мақсатқа өз қандастарымызды да араластырып, 

біреудің қолымен күл көсеу саясатын қызу қолға алған еді [1.3].  

Н.И.Ильминский 1883 жылы қазан қаласында басылып шыққан еңбегінде 

былай деп жазды: «Орыс мектептерінде тәрбиеленуші қазақ жастары арасында, 

сөз жоқ, мұсылман дініне салқын қарағанмен, өз ана тілдерін жанын сала 

сүйетіндер бар. Соларға орыс алфавиті қазақ тілінің өзіндік ерекшелігін 

сақтаудың негізгі амалы деп ұғындыра алсақ, олар қазақ тіліне орыс алфавитін 

енгізуде көп нәрсеге көмектесе алар еді»[1.4]. Міне, осындай пікірлерден-ақ, 

жазу мәселесін әлеуметтік саясат құралына айналдырып, халық тағдырын өз 

мақсаттарына қарай өзгертуді ойлаған проф. Н.И.Ильминскийдің миссионерлік 

саясатын анық байқауға болады. Осындай уағызға ерген кейбір қазақ 

оқығандары қазақтың ескі жазба тілін «татаршина», «арабшина» деп жағымсыз 

қылып көрсетуге қосылып кетті [2.273]. Ал бұл көзқарастардың әлеуметтік саяси 

астарын терең түсіне білген А.Байтұрсынов «қазақтың діні, тілі, жазуы сұмдық 

пікір, суық қолдан тыныш боларға керек. Қазақты дінінен айыруға болмаса, 

жазуынан да айыру болмайтын жұмыс… Дінмен байланысқан жазу дін 

жоғалмай, жоғалмайды»,- деп жазды [3.437]. Ол тек өз көзқарасын білдіріп қана 

қоймай, «1910 жылдардан бастап араб жазуы таза сол күйінде қазақ тілі үшін 

қолайлы еместігін байқап, оны қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне икемдеп, қайта 

түзуді қолға алды» [4.283]. Сөйтіп, А.Байтұрсынов реформалаған қазақ 

графикасы дүниеге келіп, 1924 жылы Орынборда өткен қырғыз-қазақ 

білімпаздарының тұңғыш құрылтайы оны ресми түрде қабылдады. Бұл әліпбиді 

халық «Байтұрсынов алфавиті», «Байтұрсыновтың төте жазуы» деп атаса, сол 

кездегі орыстың белгілі ғалымдары, профессорлар Е.Д.Поливанов пен 

Н.Ф.Яковлев өте жоғары бағалады. Н.Ф.Яковлев өз сөзінде жақсы алфавит 

бірнеше ғылыми талаптарға жауап бере алатын болуы керек. Ол талаптардың 

негізгілері мыналар: 1. Алфавитте әріптер саны тілдегі сөз мағынасын ауыстыра 

алатын дыбыстар /фонемалар/ санына тең болуы керек; 2. Алфавитте әріптер 

саны өте көп болмау керек т.б. Осы негізгі екі қасиет қазақтың сингармониялық 

алфавитіне тән. Ал сингармониялық алфавит пен сингармониялық орфографияға 

қосымша таңба – дәйекшінің ендірілуі үлкен ғылыми жаңалық болды дейді 

[5.79]. Кезінде профессор Қ.Жұбанов та осы араб графикасына негізделген 

жазуға қарсы айтылып жүрген пікірлердің негізсіздігін айтып, осы жазудың 

авторы А.Байтұрсыновтың еңбегін жоғары бағалаған еді [6.581]. Е.Д.Поливанов 
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бұл жазуды «Байтұрсыновский алфавит» дей отырып, «…енді түзетуді қажет 

етпейтін, тарихи тұрғыдан алғанда кемелденген, жетілген ұлттық графика» деп 

ғылыми тұрғыда жоғары бағалады [4.283]. Ал бұл жазудың нағыз ғылыми 

бағасын танытып, Байтұрсыновтың ұсынған жазуы мен әліпбиінің құдіреттілігі 

мен тылсым сырын ашып, оның жазуы әлемдік деңгейдегі ғылыми жаңалық 

болғанын еліміз егемендік алғаннан кейін қорғаған докторлық 

диссертациясында Ташкенттік ғалым Махамбет Жүсіпұлы жан-жақты дәлелдеп 

бергені ғылыми қауымға белгілі жай. Сонымен, А.Байтұрсыновты араб 

алфавитін тұңғыш реформалаушы және соған сәйкестендіріп, емле ережелерін 

құрастырушы, қазақ жазуы мен әліпбиінің тағдырын шешкен ғұлама ғалым деп 

білеміз. А.Байтұрсынов жасаған алфавиттің әлеуметтік лингвистикалық 

жетістігі қандай десек, төмендегі мәселелерді атап көрсету қажеттігі туындайды: 

Ғалым қазақ тілінде 24 түрлі дыбыс бар, оның бесеуі дауысты, он жетісі 

дауыссыз, екеуі жарты дауысты дыбыстар екенін айтып: «бұл дыбыстардың 

ішінде «қ» һәм «ғ» ылғи жуан айтылады, «к», «г» һәм «е» ылғи жіңішке 

айтылады. Өзге 19 дыбыстардың һәр қайсысы бірде жуан, бірде жіңішке 

айтылады. Егерде бұл 19 дыбыстың жуан айтылуы үшін бір белгі, жіңішке 

айтылуы үшін бір белгі керек десек, … онда 19 дыбысқа 38 белгі керек болар еді. 

Бұған дайым жуан айтылатын «қ» мен «ғ» – ны қосқанда, дайым жіңішке 

айтылатын «к», «г», «е» - лерді қосқанда, бәріне 43 белгі керек»,- дейді [3.324]. 

А.Байтұрсынов қазақтың сингармониялық сөйлесімінің барлық қасиеттерін 

жазылым процесінде толық қамту үшін осы 43 түрлі дыбысты дәйекшіні 

қосқанда 25 белгімен жазу техникасын ойлап тапқан; 

Дыбыстың жіңішкелігін арнайы таңба – дәйекшімен белгіледі. Дәйекші сөз 

құрамындағы дауысты және дауыссыз дыбыстың, сонымен бірге, бүкіл сөздің 

толық жіңішке дыбысталуын білдіреді; 

Сөз құрамындағы дауыссыз дыбыстар дауысты дыбыстарға тәуелді, яғни 

дауысты дыбыстардың жуан–жіңішкелігіне қарай дауыссыздардың да жуан-

жіңішке болатындығын анықтаған; 

Араб графикасы негізінде жасалған жаңа әріптерді енгізген. Бір 

сингармофонеманың қызметін сөйлесім процесінде бірнеше дыбыстар атқарады. 

Олар біріне-бірі ұқсамауы да мүмкін. Осы сингармодыбыстарды 

сингармофонеманың позициялық сингармотүрлері дейді. А.Байтұрсынов осы 

фонологиялық принциптерді- -қазақ тілінің дыбыс жүйесінің 

сингармофонемалық және сингармопозициялық классификациясын – жасады; 

[5. 47]. 

А.Байтұрсынов фонема статусына ие болған және фонема статусына ие 

болмаған дыбыстарды нақты ажыратқан, сөйтіп алфавиті мен орфографиясында 

жеке /арнайы/ әріппен тек сингармофонемаларды, яғни сөз мағынасын өзгертетін 

фонологиялық единицаларды белгілеген; [5. 49]. А.Байтұрсынов төмендегідей 

проблемалық сауалдарға жауап берген: 1/. Неге бір түрлі фонетикалық жағдайда 

дыбыстар әр түрлі дыбысталады /сыз –сіз/; 2/. Неге алфавитке сөйлесім 

процесінде қолданылатын дыбыстардың барлығын жеке әріптермен таңбалау 

мүмкін емес?; 3/ Неге алфавиттегі әріп таңбасы әр дыбыстың емес, акустика – 

арткуляциялық жағынан ұқсас дыбыстар тобының, дыбыстық типтің, белгісі 
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болады: «Н – н- нь»(тон- төн); 4/ бір- бірімен акустика – артикуляциялық 

жағынан ұқсас әрі толық ұқсас емес дыбыстар тобы мен адамның ойлауындағы 

дыбыстардың психологиялық бейнесі арасындағы байланыста қарым-қатынас 

бар ма? [5.63]. 

Егер А.Байтұрсынов қазақ тілі сингормофонемасын жуан- жіңішке болып 

бөлінетін екі сингармовариациялардан тұрады деп анықтамаған жағдайда, өзінің 

сингармоалфавиті мен сингормоорфографиясын әлем ғалымдары жоғары 

бағаланғандай биік деңгейде жасай алмайтын еді [5. 57]; 

А.Байтұрсынов позициялық принципті,фонеманың позициялық түрлері 

және фонема дыбыстар қоры ұғымдарын жалпы тіл білмі әлемінде бірінші болып 

зерттеп,анықтаған [5.59]; 

Байтұрсынов қазақ тілі дыбыс жүйесінде сингорможуан /қ, ғ/ және 

сингорможіңішке /к, г, е/ дыбыстарды ажыратып, оларға жеке таңба арнады. 

Яғни, түркі тіл әлемінде тұңғыш болып жуан-жіңішке сингармокорреляцияны 

анықтады, жұпталған сингармокорреляттік дыбыстар санын нақты белгілеген 

[5.23]. 

А.Байтұрсыновтың қазақтың ғылыми терминологиясын қалыптастырудағы 

еңбегі ерекше деп білеміз. Ол терминдерді қазақ тілінің ішкі мүмкіндігі арқылы 

жасау жағына ерекше көңіл бөлген (бастауыш, баяндауыш, басқарма, хабарлама, 

т.б.). Өкінішке орай, А.Байтұрсыновтың идеяларын 1937-1938 жылдары 

әкімшілік- әміршілік жүйе тұншықтырып, 1990 жылдарға дейін тілімізді, 

жазуымызды орыстандыру бағыты толық үстемдік құрып келді.  

Ғалым басқа тілден енген сөздер тіліміздің табиғатына, айтылу сазына кері 

әсер ететінін, ана тіліміздегі сөзіміз шұбарланып, әуені бұзылатынын айтып, 

сондықтан басқа тілдің сөзін өз тіліміздің дыбыстық ерекшелігімен айту 

керектігін ескерткен еді. Мысалы: орыста «һ»дыбысы жоқ, сондықтан оны олар 

«г» дыбысымен айтатынын білеміз. Сондықтан өз тіліміздің табиғатына назар 

аударған жөн. Осы орайда ғалым: «Тілі жоғалған халықтың өзі де жоғалыды»деп 

тұжырым жасаған еді. 

Ғалым өзінің құрастырған алфавитіне «х, Һ» дыбыстарын енгізбеген. Себебі 

«һ» дыбысын одағай сөздерде ғана (аһ, уһілеу) кездеседі деп, «Бұл әріпті қазақ 

әліппесінен шығарғанда мұнымен жазылатын сөздер аз деп шығарып едік. Аз 

болғанмен тілде бар дыбыс болған соң, жоқтығы сезілетіні көрінеді», - дейді. 

[5.88]; Ал «х» дыбысы араб, парсы сөздер арқылы еніп, қазақтың өз сөздері 

болып кеткен (адал – халал,арам – харам), сондықтан оны сақтау керек дейді. [ 

5.385]. Қазіргі жазуымызда «х» дыбысының фонемалық қасиеті жөнінде 

бірізділік болмауы себепті (хабар-қабар, қош-хош) жазуда қиындық келтіруде. 

А.Байтұрсынов «х, һ, ц, ч, в, ф, щ» дыбыстарды қазақ тілінің сингормофонемалар 

құрамына ендірмеген, оларға арнайы таңба арналмаса да, қосымша 

әріптермен қалай жазу жолдарын көрсеткен: [5.30]. 

А.Байтұрсынов сауатты жазуды бізге өсиет еткен. Алайда кейбір жағдайда 

сауатты жазу мәселесіне әлі де көңіл бөліне бермейтін тұстарды көріп, 

қынжылуға тура келеді. Мысалы, көшедегі жарнама, адамдардың аты- жөні, жер-

су аттары т.б. 
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Ғалым «и, у» жарты дауысты деп көрсеткен еді. Қазіргі кезде де бұл 

дыбыстар статусы жөнінде кейінгі кезге дейін бірізділік болмауы салдарынан 

жазуда қиындық келтіріп жүргені белгілі (тиын- ты+йын, су – сұу). 

А.Байтұрсынов араб жазуынан безіп, латын графикасына көшудің бір 

артықшылығы, қажеттілігі болып тұрмағынын айтып, «латынға 

алмастырғанынан енетін пайда көп болса немесе латын әріпін алу машақаты, 

шығыны араб әріпін түзуден аз болып шығатын болса, …. латынмен болуды жөн 

дер едік. Ол жоқ.», - деп, бүкіл түркі халқына ортақ болған араб графикасы 

негізіндегі жазуды жақтайды [3.410]. Шындығында да, бір графикадан 

екіншісіне асығыс көшу салдары бірқатар қиындықтар келтіргені аян. Мысалы: 

түрік халқы алғашқы президенті Ататүрік кезінде араб жазуын тастап, латын 

графикасына көшті. Сол кезде «қ,к» дыбыстарын таңбалау үшін латынның бір 

«к» әрпі ғана алынған еді. Қазір 70 жыл өткен кездегі ұрпақ жуан қ дыбысын да, 

жіңішке «к» дыбысын да, «к» таңбасы арқылы жіңішке айтатын болған. Сондай 

- ақ, «ә» дыбысын латынның «е» таңбасымен белгіленуі салдарынан «ә,е,э» 

дыбыстары дұрыс оқылмайтын дәрежеге жеткен. Ал азербайжанда «ң» дыбысы 

болғанмен алфавитте таңбаланбауы да осындай кемшілікке жол берген. 

Өзбектердің «ң» дыбысын «нг» деп екі таңбамен белгілеуі салдарынан енді оны 

екі дыбыс етіп оқу қалыптасқан. Қазақ татарлары, қырғыздар мен түркімендер де 

«к-к, ғ-г» дыбыстарын жіңішке бір әріппен таңбалап жүр. Демек, қазақ 

жазуының негізін қалаған А.Байтұрсынов әліпбиінде мұндай кемшілікке жол 

берілмегенін қазіргі жазу мәдениетімізден де байқаймыз. 

А.Байтұрсыновтың еңбектері арқылы қазақ тілінің табиғаты 

сингармонизмге негізделген танитын болсақ, оның еңбектері жарияланғаннан 

соң 70 жыл өткенде ғалым Ә.Жүнісбековтің докторлық диссертациясында 

А.Байтұрсынов ұстанған принциптің дұрыстығы, яғни қазақ тілінде 

фонологиялық қызметті сингармонизм атқаратындығы дәлелденді [7]. 

Қорыта айтқанда, А.Байтұрсынов ана тіліне әлеуметтік лингвистикалық 

тұрғыда ерекше мән берген. Ол: «…һәр жұрт баласын әуелі өз тілінде оқытып, 

өз тілінде жазу – сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, 

балалар әбден дағдыланғаннан кейін, басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз 

бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен оқытып, онан соң 

басқаша оқытуға тиіспіз», - деген еді [3.142]. Сондықтан «Атаның аздырмай 

берген мүлкін, қолымызға алып быт–шытын шығарсақ, ол ұнамды іс болмас»,- 

деп білеміз [3.399]. Осы орайда, А.Байтұрсыновтай дара тұлғаның өсиеті, 

қалдырған мұрасы тіл жанашырларының алға ұстар бағдаршамы болуға тиіс. 

Тілімізді таза ұстаймыз десек, орфография мәселесінде А.Байтұрсынов ұстанған 

принциптерді басшылыққа алып, ана тіліміздің мүмкіндігін толық пайдаланып, 

өз тіліміздегі ғылым сөздерін қалыптастырып, сырттан кірген терминдерге 

балама тауып, немесе тіліміздің дыбыстық ерекшелегіне сай жазуымыз қажет 

деп білеміз. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Әліппе айтысы – Қарағанды: ҚарМУ, 1990 – 106 б. 



154 

 

2. Уәли Н. Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ жазуының онтогенездік дамуы 

// Ұлттық рухтың ұлы тіні / - Ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы: Ғалым, 1999 

268-281 б. 

3. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы.- Ұлттық рухтың ұлы тіні / - Ғылыми 

мақалалар жинағы. Алматы:Ана тілі; 1992 –448 б. 

4. Мәжітаева Ш. Қазақ (араб) жазуының тарихы хақында // Ұлттық рухтың 

ұлы тіні / - Ғылыми мақалалар жинағы- Алматы, Ғылым, 1999 281-288 б. 

5. Жүсіпұлы М. Ахмет Байтұрсынов және қазіргі қазақ тілі фонологиясы – 

Алматы, Ғылым, 1998 – 216 бет.  

 

 

ӘОЖ 811.512.122  

АЛТЫНБЕКҰЛЫ Б., БИЯРОВ Б.Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

  

АБАЙ МЕН МҰҚАҒАЛИ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ОРТАҚ ИДЕЯЛАРДЫ 

АШЫП КӨРСЕТЕТІН ТІРЕК СӨЗДЕР 

 

Еліміздің әр дәуірдегі біртуар ұлдары, дарынды дүлдүлдерінің бірегейі – 

Абай Құнанбаев пен Мұқағали Мақатаев. Абай өлеңдері теңіздей түпсіз 

тереңдігімен, жүректі емірендірер әсерлігімен ерекшеленсе, Мұқағали өлеңдері 

ойлылығымен, сырлы сұлулығымен әрбір оқырманның жүрегінен терең орын 

тауып, тәтті сезімге бөлейді, жатталып қалады. 

Жүректерінен жыр төккен Абай да, Мұқағали да поэзияны өміріндей көрді, 

сыңарындай қасынан тастамады. Мұқағалидың «Жырлайды жүрек» деп бекер 

атамаған кітабы шын мәнінде жүректі жырлата білгендігінен деп ойлаймыз. 

«Поэзия 

Меніменен егіз бе едің? 

Сен мені сезесің бе, 

Неге іздедім? 

Алауыртқан таңдардан сені іздедім, 

Қарауытқан таулардан сені іздедім», - [1;58] 

дейтін Мұқағали Мақатаев поэзия - болмысының берекесі мен мерекесі, 

күтпеген сәтімізде сирек соғар өмір рахаты, үміт сенімі, жүрек дірілі, жан 

тынысы. Ақын өлеңдерінде поэзияға қойылатын осы талаптарды дәл тауып, 

шегіне жеткізе жырлағандықтан, оқырмандар сүйсіне оқиды. Ақын: 

«Ақынмын деп қалайша айта аламын, 

Халқымның өз айтқанын қайталадым. 

Күпі киген қазақтың қара өлеңін, 

Шекпен жауып өзіне қайтарамын», - [1;83] 

деп қазақ поэзиясының әлеміне ұлттық ерекшелікті сақтай отырып, тың серпін, 

жаңа леп әкелді. 

Мұқағали өлеңдері ұлы ақын Абай атамыздың өлеңдерімен үндес келіп, 

астасып жатады. Абай поэзиясындағы сөз қолданыс дәл сол қалпында Мұқағали 

поэзиясында да кездеседі. Абай: 
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«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 

Жоқ – барды, ертегіні термек үшін. 

Көкірегі сезімді, тілі орамды 

Жаздым үлгі жастарға бермек үшін», - [2;94] 

деп, өлеңді ермек үшін емес, жастарға өлеңімен үлгі көрсету үшін жазатынын 

айтса, Мұқағали: 

«Мен-дағы өлең жазбаймын ермек үшін, 

Ермек үшін немесе өлмек үшін, 

Жазсам, жазам жырды мен жасырмаймын, 

Жаралы жүректерді емдеу үшін», - [1;98] 

деп, ол да өлеңді ермек үшін немесе өлмек үшін емес, жүрегі жаралы адамдарды 

поэзия тілімен емдеп, қолдау үшін жазатынын айтады. Немесе, «Өлең жазу 

біреуге ермек шығар, ақын болу не деген қиын еді», - дейді. 

Мұнда ақындардың екеуі де сөздерді үшін септеулік шылау негізінде 

-мек формалы есімшемен ермек үшін, термек үшін, бермек үшін, өлмек 

үшін деп тіркестіріп, мақсат айқындауыш мәнінде қолданып, пысықтауыш 

міндетін атқарып, өлең жазудағы мақсаттарын айқындап тұр. Бұл жерде басты 

тірек сөзі - өлең. Абай өлең сөзін табыс септігінде қолданып ойды жеткізу мен 

тәрбиелеудің құралы ретінде алады. Ал, Мұқағали өлең сөзін адам жанын емдеп, 

рух берудің құралы етіп алады. Мұндағы тірек сөзі болып тұрған өлең жазу, 

ермек үшін дегендерді әр ақын өздерінше қолдану арқылы бір ойды, бір 

мақсатты айтып, бір мағынасы ашуға тырысады. 

Абай: 

«Жүрегімнің түбіне терең бойла, 

Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла» [2;22], - десе, Мұқағали: «Менің 

нәзік жанымды кім түсінер», - дейді. Мұнда Абайдың қолданысындағы жүрек 

сөзін Мұқағали оның ішкі мазмұны шектестігі жағынан туған ауыс мағына 

метонимия болып тұрған жан сөзін қолдануда да бір ой, бір мағына айту 

ұқсастығы бар. Бұл өлеңдерінде Абай мен Мұқағали ойлары бір-бірімен үндесіп 

жатқанын байқадым. Мұндай ұқсастықтар кездейсоқ бола бермейді. Талант 

талантпен ғана сырласады. Сондықтан Мұқағали ақын атамыз: 

«Біз де өлеңді жазбаймыз ермек үшін, 

Жаздық үлгі жастарға бермек үшін. 

Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін», - деп Абайдай болмаса да оның ізін 

жалғастырушы екенін өлеңінде айтып кеткенін байқаймыз. 

Мұқағали Абай атамыз сияқты ұлы ақын, аудармашы, философ, ұстаз 

болғандығын білеміз. Ол қысқа өмірінде артына мол мұра тастап кетті. Оның 

жарық көрген он үш кітабының ішінде он тоғыз поэмасы, бір мың сегіз жүз отыз 

төрт өлеңі бар екенін білеміз. Бүгінде Мұқағали атамыздың отыз бес мың жолға 

жуық өлеңін поэзия сүйер қауымның іздеп жүріп оқитын жырына айналды. 

Мұқағали атам өз кітабын шығарып, аз да болса арманының орындалғанын 

білеміз, бірақ әлі де баспа беттерінде жарияланбаған өлеңдерін көре алмады, бұл 

- өкінішті арман. 

Ал, Абай атамыз болса өз кітабын көзінің тірісінде көре алмай, арманда 

кетті. 
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Мұқағалидың шығармаларын, өзі айтқанындай, «…басынан-аяғына» дейін 

оқығанымызда жастарды оқу-білімге, адамгершілікке, имандылыққа, адалдыққа, 

еңбек сүйгіштікке, адал достыққа шақырған ұлы Абаймен қатар қоя 

қарастырғанда Абай мен Мұқағалидың бірнеше ұқсастығын байқаймыз. 

Абайдың ақын болуына, өлеңді сүюіне, әдебиетке әуестенуіне әжесі Зере мен 

анасы Ұлжан себепші болса, Мұқағалидың білім алуына, ұтқыр, шешен сөзге 

бейім болуына әжесі Тиін мен анасы Нағиман қамқоршы болуы да тегінен-тегін 

ұқсастық емес шығар. 

Мұқағалидың «Жүрегінің түбіне кір жасырмай» нөсерлеткен лағыл 

жырының астарын әлі де зерделей алмаймыз. Өйткені Мұқағали үлкен философ 

ақын ғой. Мұқағали философиясын түсіну үшін Абай философиясын бойымызға 

сіңіре білуіміз керек. Ақынның философиялық ой бастауы Абайдан арна 

тартады. Екеуінің де өмір сүрген заманы әр басқа болса да, олардың ойлары 

бірін-бірі өзара толықтырып тұрады. Бұны екі ұлы адамның үндестігі деп айтуға 

әбден болады. 

Кейде елдердің «Өлеңі бір басқа, өзі бір басқа ақындар көбейіп кетті» деген 

сөзін жиі естиміз. Ал, Мұқағали ақын жайлы бұлай айтуға ешкімнің де ары 

бармас. Өйткені, оның әр өлеңінің әр жолынан, әр бір ұйқас-ырғағынан көзіңді 

бірден қаймықтырып аштырмайтын айнаға шағылысқан сәуледей шындық 

жарқырайды. Ешқашан шындықты жырлаудан қаймықпаған ақын: 

«Жасырмай ойымды айттым талай-талай, 

Қайтейін кетті бәрі қарайламай. 

… Айтарын ашып айтқан абайламай, 

Дариға-ай, Махамбеттер, Абайлар-ай! [1;127], – деп өз өлеңінде тамаша 

суреттеген. 

Мұқағали аударма саласында да өзіндік шеберлік шалымымен толымды 

еңбектер тындыра білді. Ол Дантенің «Құдіретті комедиясының» «Тамұқ» атты 

бөлімін, Шекспирдің «Сонеттерін», Уолт Уитменнің өлеңдерін қазақ тіліне 

аударды. 

«Құдіретті комедияны» аударып, Дантені қазақша сөйлеткен Мұқағалидың 

шеберлігі қазақ поэзиясында бұрын-соңды болмаған құбылыс. Ол өз 

шығармалары арқылы поэзия көгінде шарықтап, талант тұғырына көтерілді. 

Абай атамыз да, Мұқағали атамыз да керемет аудармашы болған, екеуі де 

көп тіл білген. 

Абай атамыз Крылов, Пушкин, Лермонтовтарды қазақша сөйлете білді, яғни 

олардың өлеңдерін қазақы өмірге лайықтап, нәзира әдісімен мазмұнын сақтай 

отырып, қазақ тілінде, тіпті, құлпыртып жібергендігін білеміз. Ал Мұқағали 

атамыз болса Дантені қазақша сөйлетті. Неміс ақыны Гетенің өлеңін орыс ақыны 

Лермонтов аударса, одан Абай атамыз қазақ тіліне құлпырта аударған «Қараңғы 

түнде тау қалғып» өлеңін тіпті аударма деуге қимаймыз: 

«Қараңғы түнде тау қалғып, 

Ұйқыға кетер балбырап. 

Даланы жым-жырт, дел-сал ғып, 

Ұйқыға батар маужырап», - 
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деген өлең жолдарынан қазақ даласындағы түннің өзінің кереметтей ерекшілігін 

суреттей білген суреткер ақын екендігін анық көреміз. 

Бүгін де Абай атамыз бен Мұқағали атамыздың өлеңдеріне ән жазбаған 

сазгерлер жоқтың қасы. Олардың өлеңдеріне жазылған әндердің саны жүзге 

жуық. Оларға өлең арнамаған ақындар да кемде-кем. Сазгерлер оларға арнап ән 

шығарса, әншілер сол әндерді дарқан даламыздың кең аспанында тамылжыта 

қалықтатты. 

Қорыта келгенде, Абай мен Мұқағалидың кейбір өлеңдерін егіздің 

сыңарына балауымызға болады. Сондықтан ақ ниетті, таза жүректі қос ақынның 

өлеңдеріндегі сөздерін, сөз қолданыс ерекшеліктерін еш құдірет, ешқандай күш 

ажырата алмайды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Мұқағали Мақатаев. Жырлайды жүрек. – Алматы: Жазушы, 1989. – 496 

бет. 

2 Абай. Шығармаларының екі томдық жинағы, I, ІІ том. – Алматы: Жазушы, 

2005. – 236 бет. 

 

 

ӘОЖ 78.075(574) 

АМАНГАЛИЕВА Д., КАШЕЙ А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қаласы 

 

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ  

ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ 

 

Қазіргі жаһандану заманында жастарымыз бәсекеге қабілетті, жан-жақты 

дамыған, білім мен рухани құндылықтарды бойына сіңіре білген тұлға болуы 

тиіс. Білім мен тәрбие егіз, тәрбие-тал бесіктен дейді дана халқымы. Қазіргі 

жастарға, яғни құрбыларыма рухани адамгершілік қасиеттерді Абайдың 

құндылықтарын оқи отырып бойға сіңіру, адалдықтың ақ жолынан адаспай, 

үнемі шығармашылық пен ізденіс үстінде болу керектігін айтқым келеді. 

Абай бар асыл ойын замана жастарына, келер ұрпаққа арнады. Оның 

шығармашылық қызметінің негізгі мұраты – адам тәрбиесі. Абай халықтың 

үлкені мен кішісіне, ұлы мен қызына, әкесі мен баласына өмірлік қажет еңбек 

пен адамгершілік, өнер мен білім, өнеге мен тәлім, достық-жолдастық, парыз бен 

қарыз сияқты қасиеттердің асыл үлгілерін әнімен де, жырымен де, ғақлиялармен 

де жеткізе білді. 

Абайдың жастарды білім алуға, ғылымға, адамгершілікке үндеген 

педагогикалық топшылаулары шығыстың атақты ғұламалары Ә.Науаи, 

Ғ.Дауани, Әл-Фараби т.б ой-пікірлерімен сабақтас, өзектес келеді. Ақын жастар 

тәрбиесінің сан қырына, оның өзекті салаларына баса назар аударды, жас 

ұрпаққа үміт артты, олардың жүрек сезімін оятып, өзінің көкейкесті мақсат-

мұраттарына жұмылдыруға ұмтылды. Жастардың еңбек етіп, ғылым мен білімге 

ден қоюы, алда тұрған мақсаттарына жету жолында табандылық көрсетуі 
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қажеттігі сияқты асыл қасиеттерді уағыздау-Абайдың бүкіл ақындық қызметінің 

негізі. 

Эстетикалық тәрбиенің аса маңызды құрамдас бөлігі-көркемдікті сезіну, 

көре білу сонымен қатар, оны түсіну және соның төңірегінде ой жүргізу болып 

табылады. Бұған эстетиканың негізгі ұғымдарын меңгерту арқылы қол жеткізуге 

болады. Олар көркем суретте- реңк бояуларын, жарық пен көлеңкенің мәнін тани 

білу, формаларын меңгеру, ал музыка мен ән өнерінде дыбыстар мен олардың 

үндестігі, ырғақ пен жылдамдық т.б. білу солар туралы ұғымдар мен түсініктері 

болуы керек. 

Абай Құнанбаев арнайы эстетикалық трактаттар жазбағаны белгілі. Әйтсе 

де, данышпан ақын-композитордың шығармаларынан әсемдікке, сұлулыққа 

деген эстетикалық талап- талғамын анық аңғарамыз. Өйткені елінің, халқының 

қамын жеп, жоғын жоқтап, мұңын мұңдап өскен ақынның өскен ортасынан, 

туған жерінен, жер, ел тағдырынан, салт-дәстүрінен, тарихынан, өнері мен 

мәдениетінен сырт, жақсысына сүйінбей, жаманына күйінбей өмір сүру мүмкін 

емес. Абай балалық шағынан бастап поэзияның мол мұрасының ішінде өсті. 

Қазақ үлгісіне түсірілген шығыстың атақты дастандары мен қиссаларын, бәйіт 

пен ғазелдерін, аңыз-әңгімелерін, сол сияқты қазақтың төл ертегілері мен 

жырларын, айтыстарымен шежірелерін естіп айлар бойы ауылдарына келіп 

жатып кететін ақындар мен жырауларды тыңдап, үлгі өнеге, тәрбие алды. Ақын- 

жыраулар мен әнші күйшілерді төңірегіне жинап, олардың өнерлерін тамашалап, 

әрбіреуіне баға беріп, жол сілтеп отырды. Әрбір өлең мен әнге ғана емес, 

тыңдаушыға да Абайдың қояр талабы зор болуының себебін осы дәстүрден 

іздеген жөн. Өзіне дейінгі ақындардың көпшілігінің өлеңдеріне көңілі тола 

бермеді. Сөз өнерін, өлең өнерін мейлінше құрмет тұтқан Абай: 

Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы, 

Қиыннан қиыстырар ер данасы 

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиер 

Теп тегіс жұмыр келсін айналасы,- деп өзінің өлең туралы байламын 

ұсынады. Поэзияның сұлулығы, құндылығы үшін қажетті алғы шарттарды 

белгілеп береді. Тыңдаушыны да өлеңнің жақсы мен жаманын айыра білуге, 

талғампаз болуға шақырады. Абай поэзиясының, әуендерінің басқа ақын, 

сазгерлерден ерекшелігі, өзіне биік талап қоя отырып, адам мен табиғатты, адам 

мен жан – жануарды, адамның ішкі рухани мазмұны мен сыртқы пішінін 

салыстыра отырып суреттейді. Абай эстетикалық тереңдігі мен құндылығы оның 

шығармашылық принциптерәнәң әлеуметтік айқын бағдарымен тығыз 

байланысты. Оны ақын шығармашылығынан байқау қиын емес. Абай гуманист 

ақын ретінде адамның әсемдігін «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол, бірақ, 

қайтып келп, ойнап- күлмес...»- деп, бәрінен жоғары санайды. Табиғат ретінде 

адам өледі, «өлсем, орным қара жер сыз болмай ма...», ал адам ретінде ол 

өлмейді, өйткені өлмейтұғын артына сөз қалдырады. Адамның табиғаттан 

артықшылығы – оның талабы, ақыл-ойы және білімі бар. Адамның басты 

ғаламаты – ол ойлай алады, сөйлейді. Абай өз шығармашылығында да бұл жайлы 

айтқан. Абай ақын болмай тұрып-ақ, өзі өскен ортадан, айналадағы табиғаттан, 
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дәстүрлі тұрмыс-салттан эстетикалық әсер алып есейді, кейін оны толықтырып, 

байыта түсті. 

Абай орындаушылыққа көп мән берген адам. Жақсы шығарылған ән –күй 

жаман орындаушының қолына түскенде «ауыздан шыққанда өңі қашатын, 

көңілдегі көрікті ойдың» кебін киетінін де Абай білді. Сазгер мен 

орындаушының екі түрлі қабілет екенін ол жақсы түсінді. Сондықтан жоғарыда 

айтылғандай, Абай алғашында өз әндерінің шығарушысы болды да, оларды 

бабына келтіріп орындаудың нұсқаушысы да, ән күйдің, әншіліктің сыншысы да 

өзі болды. Әрине, Абайдың әнді сатып ақша алма деуі- сол кездегі ән қадірін 

түсініп, біреулерді өтірік мақтап, мал табушыларды мінеп, сынағандығы еді. 

Абай дарынды композитор, өзінің нота сауатынан хабары жоқтығына 

қарамастан, ән шығаруда айтарлықтай жаналықтар енгізді. Қазақтың халықтық 

музыкалық ол өзіне дейін болмаған жаңа үнді, жаңа ырғақты ән шығарды. Өзінің 

баяу дауысымен шығарған үлкен сырлы әндерін халық көпшілігіне жеткізудің 

бар шарасын қолданды. Ал композиция жағынан Абайдың музыкасы көп 

жанрлы.  

Ақын әндерін музыкалық үндестігіне қарай көңілді және мұңды-деп бөлсек, 

мәтіндерін талдай келе эстетикалық санаттар тұрғысынан былайша 

топтастыруға болады: қасірет- “Өзгеге көңілім тоярсың”, “Мен көрдім ұзын 

қайың құлағанын” т.б.; махаббат сезімін дәріптеген көңілді сипаттағы әндерін 

әсемдік санатына жатқызуға болады- “Көзімнің қарасы”, “Айттым сәлем 

Қаламқас”, “Сүйсіне алмадым, сүймедім”, т.б.; ақынның кейбір өлеңдерін 

сайқымазақ емес ашы әжуаға жатқызуға болады- “Сегіз аяқ”, “Бойы бұлғаң”, 

“Біреуден біреу артылса”. Адамның ерекше артық, шамадан тыс, өлшемге 

симайтын істері мен сезімдерін эстетиканың асқақ санатына жатады, бұлар ақын 

шығармаларында махаббат пен сүйіспеншіліктен туындайды. Атап айтсақ, туған 

табиғатқа сүйіспеншілік оның “Желсіз түнде жарық ай”, “Татьянаның әні”, 

“Қараңғы түнде тау қалғып” т.б. Ақын шығармаларында бұлардан басқа 

ұсқынсыз санатына жататын адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқын сипаттайтын 

тұстары да баршылық. Бірақ оларды оның өзі шығарған және композиторлар 

шығарған әндерден бөле-жарып қарастыру мүмкін емес. Олар музыкасы 

жағынан көңілді “Сегіз аяқ” әнінің мазмұнында, музыкасы жағынан мұңды 

келетін “Мен көрдім ұзын қайың құлағанын” секілді әндерінің сөзінде орын 

тепкен. Жалпы ақын ның музыка шығарған және композиторлар ән шығарған 

өлеңдерін мазмұн жағынан тек бір ғана санат тұрғысынан талдау мүмкін емес. 

Оның бір өлеңі эстетикалық санаттардың барлығын қамтуы да мүмкін. 

Сондықтан оларды талдауда студенттердің осылардың ара-жігін ажырата алуы 

ерекше мәнге ие. 

Абайдың өзге ақындардан тағы бір ерекшелігі – Абай сол замада –ақ тараған 

эстетикалық теориялардан хабардар болған, көптеген эстетикалық ұғымда оған 

таныс еді. Арғы жағы Сократ, бергі жағы Спансер, әсіресе В.Г.Белинский мен 

Н.Г.Чернышевский сияқты ойшылдардың эстетикалық принциптерін естіп, оқып 

әжептәуір білім алған. Сонымен өмір эстетикасы тарихи дәстүр мен мәдени мұра, 

ғылым мен философия жетістіктері – осының бәрі қорытып, бұған нәзік жаны 
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мен терең ойы қосып, данышпан Абай қазақ халқының эстетикасын жасап 

шықты. 

Бүгінгі күннің ғылыми талабына сәйкес Абайдың эстетикасын мынадай 

тарауларға бөлуге болады. 

Жалпы эстетикалық ұғымдар. 

Табиғат эстетикасы. 

Адамның әсемдік қасиеттері, соның ішінде әйелдің сұлулығы. 

Соған жалғаса өнер мен шеберліктің эстетикалық маңызы. 

Жалпы эстетикалық мәселелерді алатын болсақ, бұл жайнда Абайда жүйеге 

келтіруге жарайтын түсініктер жеткілікті. Ол ең алдымен эстетикалық сезім мен 

қабылдаудың негізіне жататын адамның бес түйсігіне тоқталады. Адамды 

жаратушы (діннің ықпалы) бізге бес сезім бергені жайында жиырма жетінші 

сөзінде былай дейді: «Әуел көзді көрсін деп беріпті, егер көз жоқ болса, 

дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтіп ләззат алар едік? Құлақ болмаса, 

не даңғыр, не күңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән ешбірінен ләззат ала алмас едік. 

Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен 

қашық болмақтық қолымыздан келмес еді. Таңдай тіл, дәм білмесе, дүниеде не 

тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік? Бұлардың бәрі біздің 

пайдамыз емес пе.....?» Ләззат деген сөзді Абай көбіне эхстетикалық мағынада 

қолданады. Ләззат- сезм арқылы туғызатын заттардың, құбылыстардың 

эстетикалық қасиеттері. Бірақ, бұлар әлі жеткіліксіз. Бір нәрсені эстетикалық 

түсінікпен қабылдап, одан ләззат алу үшін адамның өзі оған дайын болуы тиіс, 

сонда ғана «әрбір естігенді, көргенді көңілің жақсы ұғып, анық сөз суретімен 

ішке жайғастырып алады...» Эстетикалық түйсікпен толық қабылдау дегеніміз 

сыртқы заттың өз суретімен адамның ішкі рухани сарайына жайғасу болып 

табылады. Абайдың бұл ұғымын өте терең және аса маңызды тұжырым деп 

тауымыз керек. Эстетикалық қасиеттер мен атауды Абай пайдаланбайды, бірақ, 

соны сипаттайтын көптеген қазақтың төл сөздерін қолданады. Көрікті, сұлу, 

әсем, әдемі, сүйкімді, сымбат, сән, ажарлы, нұрлы-міне, осындай қазақтың 

қарапайым сөздерін Абай өлеңдерінде көптеп келтіреді, сонымен қатар 

бұлардың әрқайсысын орынды қолданады. Қыздың әдемі келбетін толық 

суреттейтін Аайда екі өлең бар, олар: «Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы...», 

«Білектей арқасында өрген бұрым» Қыз-келіншектің көркін суреттейтін жолдар 

Абай өлеңдерінде жиі кездеседі. «Айттым сәлем, қаламқас», «Жарық етпес қара 

көңілім не қылса да...», «Көзімнің қарасы», «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл...» т.б. 

Ақынның түсінігі бойынша шынайы сұлу әйел-өмірдің сәні, адамға толыққанды 

өмір сүру үшін оның маңызы зор, ал, нағыз махаббат-адамның байлығы, оған 

шабыт береді, өмірді мағыналы жасайды, махаббатсыз бақыт жоқ, демек 

махаббат-өмірдің сәні, ол әсемдік сезімнің шыңы, оны жырлай беру керек, 

мадақтау қажет.  

«Өзгеге көңілім тоярсың...»-Абайдың 1890 ж. жазған өлеңі. Ән әуенді, 

әуеннің иірімдері терең. Ақынның өлең сөздің, музыканың поэзияның зор 

қоғамдық мәнін ашып көрсететін шығармаларының бірі. Ақындық өнердің, өлең 

жырлардың, ән мен күйдің халық өмірінде алатын орынын Абай өте жоғары 

бағалады. Поэзиялық шығармадан, өлең жырдан, әннен халықтың арман-тілек, 
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қуаныш қайғысы айқын көрініс беретініне айрықша мән береді. Сондықтан 

ақындарға, өлеңді, әнді айтушыларға биік талап қояды. Өлеңнен Абайдың 

поэзиялық шығарма нағыз өмірлік қажеттіктен туатын, үлкен мақсатқа 

жұмсалатын сөз деп қарайтыны анық байқалады. Ол өлеңді өлең ететін айтпауға 

болмайтын, қанша айтса да тоймайтын қасиеті, адамды қайғы-мұңнан, дертінен 

айықтыратын қуаты деп есептейді. «Оны айтқанда толғанып, Іштегі дертті 

жоярсың...»-дейді. Абай өзінің өлеңінен көзден жас ағып отырып айтылатын, 

жүректі жарып шығатын зарлы сөз деп сипаттайтыны назар аударады. Ақын 

өзінің тебіреніп, іштегі сырын ақтара айтқан сөзін тыңдаушылар бар 

ықыласымен, бар санасымен қабылдар деп аңсайды. Олар айтылған сөздің мән-

мағынасын, ой- пікір тереңдігін толық түсініп, көркемдік қуаттылығын терең 

сезінсе екен дейді.  

 Қара басқан, қаңғыған 

 Қас надан нен ұға алсын? 

 Көкірегінде оты бар 

 Құлағын ойлы ер салсын 

 Не пайда бар – мың надан 

 Сыртын естіп таңдансын 

Ішкі сырын аңғарсын... бұл сөздерден ақынның осы өлеңінің соңғы жағын 

тыңдаушыларға өкпе- наз айтқандай болып, сөзді құр құлақпен қармамай, 

жүрегіңмен тыңда деп ақыл беруін зор үміт екені байқалады. 

Қазақ халқының рухани бастауы, қайнар көзі, кәусар бұлағы-Абай мұрасы. 

Жоғары рухани құндылықтар: жақсылық, сұлулық, еркіндік, өмір мәні, ақиқат, 

адамның өзіндік құндылығы, лайықты өмір сүру, жалпы адамгершілік және тағы 

басқа турасында Абайдың мол қазынасынан сусындай алатынымыз сөзсіз. 

Сондықтан да Абай мұрасы- ұрпаққа өнеге-үлгі, тәлім-тәрбие, ғибрат- тағылым 

болмақ. Сонысымен де ол мәңгілік жасап, жасампаз бола бермек. 

Адам өзінің қызығушылықтары, тілектері мен қажеттіліктеріне сәйкес 

тұрмысты және өзіне-өзі мақсатқа лайық қайта өзгертуші, белсенді, әрекетшіл 

жан. Өзінің жаратылысын түсіну, өмірдің мәні бойынша сұрақтарға жауап іздеу, 

қоршаған болмыс арасынан өзін бөліп қарау және әлемнің қайта құрылуын 

түсіну адамға ғана тән. Әрбір адамды сипаттайтын тән, жан және рух барлық 

уақытта үйлесімділікте бола бермейді. Әрбір саналы адамның мақсаты, 

қанағаты, бақыты - үйлесімділікке толық қол жеткізу және оны ұзақ уақыт ұстап 

тұру негізі.  

 Биылғы жыл жастар жылы деп атауында үлкен мән жатыр. Жастарға көп 

сенім артып отырғандығы мені қатты қуантады. Бойымыз рухани асыл 

қасиеттерге, мәдени ұлттық құндылықтарға толы болса, білімді болсақ біз 

алмайтын қамал жоқ, мен болашаққа сенемін. 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК УАҚЫТ ШЫНДЫҒЫ 

 

Постмодернизм - сөздікте заманалық мәдениеттегі әртекті ағым-

бағыттардың жиынтығынан тұратын, жартылай сырын ішіне бүккен жұмбақ 

(өзіндік себептеріне байланысты) маргинальды құбылыс ретінде адамзат 

өмірінде басты орынды иеленуге талпыныс жасайды деп сипатталады. Оның 

нышан-белгілері: бұрыннан келе жатқан принциптер мен дәстүрлі мәдениетке 

байланыстылықты сынға алып, өз бойына санасыз, сынсыздықты (философия), 

пародиялау мен карикатуралауды (өнер) сіңіру болып табылады. 

Философияда ол – «логоцентрліктен» айырылса, өнерде – әдемілік пен 

әсемдікті керек етпеуімен ерекшеленеді. Ескірген әсемдік туралы ұғымның 

орнына оны түбегейлі алмастыра алатын жаңа ұстанымның әзірге өмірге келе 

қоймауы постмодернизм бағытындағы түрлі ізденістерге қолбайлау болуда. 

Сондықтан постмодернизм қазіргі ұлт қоғамының әйел қылықтылығын 

символдандырып, жалқылықтан жалпылыққа өтуге шақырағанымен әзірше әйел 

наздылықты емес, бала қылықтылықты танытып отыр [1, 18 б.]. 

Қазақ әдебиетіндегі постмодернизм жазушыларымыз бен ақындарымыз 

тарапынан өзінің жаңашылдық эффектісін жоғалта бастады. Ал ғалымдарымыз 

тарапынан ол әлі күнге ұлт әдебиетіндегі бейтаныс жолаушыдай көрінеді. Иә, 

оның тілі дәстүрлі оқыраманымызға түсініксіз болып келіп, эстетикалық 

түсініктері аза бойын қаза тұрғызады. Айтары жоқ, постмодернизмде шын 

мәнісінде әдеттен тыс, оғаш жайттар жетіп артылады. Оны қолданушы 

қаламгерлеріміз эрудит, полиглот, кейбірде философ пен мәдениеттанушы 

іспеттес болып та көрінеді. 

Оның ерек нышан-белгісі: көзіміз үйренген дәстүрлі «мен»-нен ада, оның 

«мені» көпқырлы, бет-бейнесіз, тұрақсыз, өзін дәйек сөзбен көмкерген; 

бейберекетсіздікті жаны сүйетін, тұмшаланған, қосылмайтын нәрселердің басын 

тоғыстыратын; бір мезетте әрі элитарлы, әрі эгалитарлы болып келетін, 

маргиналдыққа бой ұратын, түсінікті ұғымдардың шетін тұстарында сенделетін; 

рухани мәдениеттің дербес бөліктерінің арасындағы межені жоқ қылатын, 

иерархияны деиерхиялайтын, оппозицияны жұмсақтандыратын, барлық 

бірізділік пен бір мәнділіктен бой тартып, тотальдықтың кез-келген формасынан 

сырғақтайтын, релятивист; шығармашылық еркіндіктің қалау, ләззат және ойын 
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түріне бас ұрып, ешкімге өз пікірін зорлап таңбай, қайта оқырманын өзіне 

еліктіруге бағыт ұстайды.  

Өзіне тән сипаты: тәуелсіз, скептик, әужашыл, жасырын сентиментальды, 

толерантты; ұлттық дәстүрді берік тұтынған томағатұйыққа кей сәтте жаны қас. 

Сүйікті жан қалаулары: саяхат (мәдени кеңістікте), ойын (мәдени таңба, кодттар 

және басқаларымен), құрылым түзу/қайыра құрылым түзу 

(өрелілік/интеллектуальная комбинаторика), үлгілеу (мүмкін болған әлемді) 

болып келеді. 

Постмодернизмді тек оның өзіне тән терминдері арқылы ғана ұғына аламыз. 

Біз қазақ постмодернизмін транстарихи (трансисторический) және 

постзамани (постсовременный) дәуір феномені ретінде қарастырып, оның 

алдыңғы ілкі жағдаяттарын сөз ететін боламыз. Осы жолда түрлі ғылымдардың 

бір арнаға түйісуі бізге бағдаршам болады. Қазақ постмодернизмінің 

«ғұмырнамасы» өзін мәденифилософия, психоаналитика, әдебиеттану аясында 

бірлікте алғанда ғана айқын ұғынылады. 

Біз қолымызда бар қазақи постмодерндік мәтіндердің барлығына 

интерпретация жасайтын болсақ, онда жеке тарау емес, тұтас жеке монография 

жазуға тура келер еді. Сондықтан біз постмодерндік терминдер аясында Асқар 

Алтайдың «Туажат» туындысының кейбір үзінділері бойынша ой толғағанды 

құп көрдік. 

Адамзат баласы бірін-бірі ауыстырған көптеген мәдени дәуірлерді бастан 

кешті. Осы мәдени дәуірлердің ең соңғысы постмодерн атауын иеленді. 

Постмодерн өзінің кең мәнінде «соңғы он жылдықтардағы өркениеттің кең 

ауқымды жағдайы, барша мәдени көңіл-күй мен философиялық 

тенденциялардың жиынтығы» болып келетін тұтас мәдени-тарихи кезең 

дамуының аяқталып, эволюциялық дағдарыс жолына аяқ басып, қазақ 

әдебиетіндегі ХХІ ғасырдың постпостмодерніне алғышарт жасады. ХХ ғасырда 

үстемдік еткен идеялардың күл талқан болуы, адмзат санасының өзгеріске 

ұшырауы постмодерннің өмірге келуіне түрткі болды. 

Бұрын бір-бірінен тысқары, дербес өмір сүрген діндер мен мәдениеттер 

арасында аралас-құраластық орныға бастап, енді әр ұлт пен оның зиялы қауымы 

саналатын өнер адамдары өзіндік жол-жосық табуға талпыныс танытып, 

адамзаттың сан ғасырлар бойы жиған барша құндылықтарын әлдебір 

ортақтастыратын идеология, дін, философия төңірегінде қайыра байыптаудан 

өткізе бастады. Осылайша, постмодерн өзін халықтар сұхбаттастығына 

шақыратын «трансмәдени және мультидіни феномен» ретінде танылды. 

Немісше: Moderne – модерн, Жаңа Уақыт, заманалық; французша: modernité 

– заманауи деген ұғымды беретін постмодерн мен постмодернизм терминдерінің 

басын ашып алуымыз керек. Ғалымдардың барлығы постмодерннің негізінде 

постмодернизм терминінің өмірге келгендігін оны мәдениеттегі белгілі бір 

тенденцияларды айқындау үшін философия, әдебиет және өнерде 

қолданылатындығын сөз етеді. 

Постмодернизм: 1) мәдениеттің жаңа кезеңде дамуын; 2) жаңаша ғылыми 

ойлау стилін; 3) заманалық түрлі өнер түрлеріне тән жаңа көркемдік стилді; 4) 

жаңа көркемдік бағытты (архитектура, бейнелеу өнері, әдебиет т.б.); 5) XX ғ. 
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екінші жартысында орныққан көркем-эстетикалық жүйені; 6) осы құбылыстарға 

(философия, эстетикадағы) теориялық рефлексияны білдіреді. Қазіргі кезге дейін 

«постмодернизм» термині әлі толық орныға қойған жоқ. Кейде ол эстетика мен 

әдеби сында «постструктурализм», «поставангардизм», «трансавангард» (әсіресе 

бейнелеу өнеріндегі), «деконструкция өнері» териндеріне балама болып та 

қолданылып келеді. Осыған байланысты біз төл әдебиетімізде жаңа да, әлі 

толықтай зерттеле қоймаған, айқындай түсуді қажет ететін мәдени феноменмен 

бетпе-бет келеміз [2, 78 б.]. 

Осы терминнің пайда болу тарихына тоқтала кетер болсақ, Р. Паннвиц 

өзінің «Еуропа мәдениетінің дағдарысы» (1917) кітабында «постмодерн» 

терминін алғаш қолданды. 1934 жылы осы терминді модернизмнің дамуына 

қатысты Ф. де Онис, ал 1947 жылы батыс еуропа өркениетінің соғыстан кейінгі 

жағдайын нақтылау үшін Арнольд Джозеф Тойнби «Тарихи зерттеулер» 

еңбегінің алғашқы алты тарауында (1947) «пост-модерн» терминін пайдаланды. 

Қалыптасып келе жатқан постмодернизм теориясы мен әсіресе әдебиеттің 

өзінің дамуына негізгі принципі мәтінге анализ жасау мен танымдық императив 

«постмодерндік сезімталдық» болатын деконструкция (франц. deconstruction) 

идеясы ұлт әдебиетінде Нұрдәулет Ақыш, Сәруар Қасым сынды теорияшыларға 

қатты әсер етті. Осы біз жоғарыда сөз еткен «деконструкция» терминін 1964 

жылы Париж фрейдшілері мектебінің жетекшісі Жак Лакан енгізіп, ал, оны 

теориялық жағынан өзінің «Грамматология туралы» (1967) (Грамматология – 

адамдардың өзара қарым-қатынасындағы хаттың таңбалық жүйесі мен хаттың 

мәдениеттегі рөлі туралы постструктуралистік ғылым-Ә.Ә.) кітабында философ 

Жак Деррид тұжырымдады. 

Бұл постструктуралистік-постмодернистік бағдардағы қазіргі заман 

әдебиеттанушыларының ғылыми пайымдауының өзіндік формасы болып 

табылады. «Постмодерндік сезімталдықтың» бірінші аспектісі әлемді құндылық 

өлшемдері мен мағаналық бағдардан ада хаос деп танитын «сенім дағдарысы», 

келесісі сын теориясында айқын танылған тек әдебиеттанушыларға ғана емес, 

философтар мен мәдениеттанушыларға да тән болып келетін «хат мәнеріне» 

немесе «метафоралық эссеистикаға» сүйенеді. 

Бұл арада сөз гуманитарлық ғылыми білім саласындағы көркемдік 

әдістердің қолданылуы «поэтикалық ойлау» феномені турасында болып отыр. 

Джон Р.Серль кейіннен деконструкция «басым жағдайда логоцентристік 

тенденцияларды бұзуға бағытталған әлдебір көптеген мәтіндемелік стратегия» 

деп сипаттады. 

Дж. X. Миллерше, деконструкция - мәтін құрылымының демонтажы емес, 

қайта оның бой көрсетуі болып табылады. Деконструкцияның ең басты 

міндеттерінің бірі «мәтіннің ішкі қарама-қайшылығын анықтап, автордың 

назарына шалынбаған жасырын мәнді аңғарудан...» тұрады. 

Постмодернизмнің әдебиетінің шындық болмыспен арақатынасын, 

танымдық мүмкіндігін зерделеу төл әдебиетімізде бас ашық мәселе күйінде 

қалып отыр. 

 Бұрынғы дәстүрлі әдебиетте зерттеу өзегі реалдылық, әлеуметтік орта, 

табиғат пен адамзат әлемінің жаны болып табылады. Өнер әдіске, амал-тәсіл, 
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көркем жинақтау типтеріне қарамай; әлемді тану, оның адекватты формаларын 

туындатудың; аморфты құрылымдарды қайыра өзгертіп, жетілдіріп, тәртіпке 

келтіре отырып, хаосты әсемдендірудің; ғибаратты нәрседен тәлім алудың; 

модерндендіріп, жаңалықты енгізіп отырудың; адамды ізгілендіріп, өнер 

әсемдігі арқылы жаны мен жүрегіне әсер етудің мәңгілік форумалығын өмірге 

әкелді. 

 Постмодердік эстетика алдына мұндай мақсат қоймайды деген ойлармен 

біз келіспейміз. Өйткені, ислам әлемінің постмодерні христиан дүниесінің 

постмодернінен өзгеше келбетте, өзгеше құндылықтарға иек сүйеген әдебиеттің 

мақсаты өмірді көшіру емес, өзінің бейнесі мен тұрқына қарай әлемді үлгілеу, 

жаңа үлгідегі әдебиетті өмірге әкелу болып табылады. Вяч. Курицыннің сөзімен 

айтсақ: «Реализм – әйелдің жастық шағы, реализм – ақыл тоқтату, декадентство 

– сары қарын әйелдің соңғы сезімдік сілкінісі, постмодернизм – ақылман 

қариялық» болып табылады [3,4 б.]. 

Бұндай әдебиеттің басты принципі өмірге ұқсастықты жою, тек пен 

жанрлардың шекарасын тас-талқан етіп, әдістердің синкретизмін орнықтырып, 

себеп-салдар байланысынан қол үзіп, логикалық байланысты жоққа шығару. Ф. 

Ницшенің сөзімен айтсақ: қазіргі осы бағытта жазып жүрген қазақ 

жазушыларына «ешнәрсе себеп емес, ешқандай заң керек емес». 

 Біз айтқан қазіргі жаңа қазақ сөз өнерінің эстетикалық жүйесі көркем 

шарттылық формасын, гиперболизациялауды, метафоралық трансформацияны, 

аллегория жүйесін, контрастылық ойынды, абсурд формасын, гротеск, 

фантастиканы, философиялық-образдық қатарды күрделендіруді белсенді 

қолдануға құрылған. Бұндай қаламгерлік еркіндікке ие, басы асау ойын тетігі 

барлық деңгейде: оймен, сюжетпен, идеялармен, аксиологиялық санаттармен 

жан-жақты араласады. Әдебиеттің танымдық, коммуникативтік, тәлім-

тәрбиелік, адамгершілік-этикалық, эстетикалық функциялары да бұрын болып 

көрмеген өзгеріске ұшырайды. Бұрын қаламгер оқырманына әлем келбеті мен 

адамзат туралы ұғымды сіңіруге талпынса, енді осы амал-тәсілдер өзгеріске 

ұшырап, қаламгер оқырманға өзінің интелектуалды ойынын таңады. 

 Әлем зор өзгеріске ұшырап, ақиқат қажетті емес, сардабал ой ғана керекті 

болып табылатын дәуірге аяқ басты. Әдебиет өз кезінде өмірді байыптай 

қараудың әдісі болып табылған миф сияқты көмескілене жойылып, адам 

тіршілігі ақылға сыйымсыз бола түсіп, қоршаған ортада абсурд пен көңілсіздік 

жағдаяты орнады. 

Біз қазіргі қазақ әдебиетінің жай-күйін екі қырынан қарастыруға тиіспіз. 

Оның бірі – реалистік дәстүрден бас тартушылық, өрелілік қастандығы орын 

алады. Кейбіреулер мұны мәтіндемелік лағындық деп те атап жүр. Екінші 

жағынан – осы көркемдік жүйені кең ауқымды тарихи аяда мәдени 

құндылықтарға бас бұрған түрлі деңгейдегі дәстүрлерді байқастау, 

сыйымсыздықтың түрлі формаларын ұлт әдебиетіне енгізудің үрдісі, жаңа 

жағдайға бейімделушілік әрекеті үстіндегі дербес шығармашылық еркіндіктің 

қанат қағуы деп пайымдаймыз. Міне, осы кезде ғана бізге қазақ 

постмодернизмнің ұстанымы ұғынықты бола түседі. Аталған бағдарды 

ұстанушылар ештеңені жоққа шығармайды, ештеңені таңбайды, оймен ойнап, 
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бұрын мүлдем болмаған жаңа мағаналық коннотация енгізеді. 

Л.Н.Дарьялованың пікірінше ой түйсек: постмодерншілер «классика үшін қан 

жұтады». 
Замана ғалымында постмодерндік ізденістерді өтпелі құбылыс, 

сырқаттылықтың белең алуы, дағдарыс, өнер өнер үшін, көтеріліс үшін көтеріліс, 
ойын құрметіне ойын болып табылатын эстетикалық бас көтеру деп бағалайды. 
Қазақ әдебиетіндегі басты желі қашанда ауыл тірлігі ондағы адамдардың 
психологизмі мен әлеуметтік жағдайының өзектілігі болып келсе, 
постмодернизм бұған «асфальт балаларының» тірлігі мен қаладағы жаңа 
қазақтардың (бай мен кедей) және өмірден орнын таба алмаған зиялылар 
тағдырының бірінші кезектегі дүние екендігін қосты. Оның үстіне көбіне аға 
буын тарапынан постмодернизм туралы әңгіме көбіне эмоционалды-бағалаушы 
сипатта болып келеді. Сонымен бірге «сын үнсіздігі» (критика умолчания) 
ұғымы бар. Осы сын үнсіздігі нәтижесінде көптеген қаламгерлеріміздің 
шығармашылығы назардан тыс қалып келеді. Бұның жақсы жағы да бар, бұндай 
сын түрі оқырман қауым назарын аударып, өздерінше ой түюге жетелейді. 

Постмодернизм қазақ әдебиетіндегі ең танымал факті ретінде көптеген 
қаламгерлеріміздің эволюциялық өсуін айқындап береді. Қазіргі қазақ 
әдебиетіндегі постмодернизмнің алатын орынын, оның өзінің алдындағы әдеби 
дәстүрмен байланысын анықтап, ең алдымен оның табиғатының мәнін, 
эстетикалық құндылықтарының, жаңашылдық деңгейін айқындаудың, 
типологиялық аясын белгілеп алудың қажеттілігі туып отыр. 

Егерде постмодерндік көркемдік парадигмалары, қасиетті, сипатын батыс 
зерттеушілері Ихаб Хассан, Жан Бодрийяр, Жак Деррид, Жиль Делез, ТМД 
зерттеушілері М.Эпштейн, Н.Лейдерман, М.Липовецкий, М.Золотоносов, 
С.Чупринин, В.Курицын, А.Якимович т.б. қарастырды. Олардың зерттеулері 
бойынша постмодернизм түрлі деңгейлер бойынша белгілі бір типологиялық 
сипаттамаға ие болып келеді. Атап айтсақ, мазмұн деңгейінде: екіұштылық, 
түсініксіздік, қателік, ақ таңдақтық, емеуірін марапасы (культ), «ой 
шытырмандығы (лабиринт смыслов), «ой жарқылы» (мерцание смыслов) 
жағдайлары; аксиология деңгейінде: деканонизация, дәстүрлі құндылық 
орталықтарымен (адам мәдениетіндегі сакралдылық, эгос, Логос, авторлық 
приоритетпен) күрес, мейірімділік-зұлымдық, махаббат-жек көру, күлкі-
қорқыныш, әдемілік-ұсқынсыздық, өмір-өлім оппозицияларының бұзылуы мен 
тас-талқан болуы. 
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ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ҚЫЗ БАЛА ТӘРБИЕСІ 

 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы рухани 

құндылықтарымызды қайта түлетіп, ұлттық кодты сақтауға негіз болып отыр. 

Ұлттық кодтың кілті – ұлттық тәрбиеде. Ұлттық тәрбиеге ерекше көңіл бөлу - 

ұлт болашағының кепілі екендігі сөзсіз. Тәрбие түзелмей, ел дамымайды, отбасы 

түзелмей, болашақ түзелмейді. Ұлт тәрбиесі қыз баланың тәрбиесімен ұштасып 

жатыр. Қыз бала ұрпақ жалғастырушы, бесіктің иесі екенін ескерсек, дәстүрлі 

қазақ қоғамында қыз бала тәрбиесіне қаншалықты мән бергендігін айтпаса да 

түсінуге болады. Қазақ халқының мақсаты – әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерін қыз 

баланың бойына сіңіре отырып, қыз балаға келешекте ана, шаңырақтың құт-

берекесі екенін ұғындыру, мейірімділікке, төзімділікке, шыншылдыққа 

тәрбиелеу.  

Қыз бала тәрбиесі ұлттық салт-сана, әдет-дәстүрлерімізбен ұштасып, 

халықтық, ұлттық парасатымызбен сәйкесіп жатады да, қойдай қоңыр мінезіміз, 

меймандостығымыз бен қонақжайлылығымыз, сыпайлығымыз бен 

момындығымыз, сауықшылдығымыз бен көркем өнерге әуестігіміз сынды 

ұлттық белгілерімізбен ұлттық ерекшелігіміз ең алдымен осы қыз баланың 

бойынан көрініс тауып, айдай әлемге әйгіленіп отырады. 

Біздің атадан балаға жалғасып келе жатқан ұлттық тәрбие дәстүрімізде қыз 

балаға ерекше көңіл бөлінген. Ата-бабаларымыз "қыздың жолы - жіңішке", "қыз 

қылығымен сүйкімді","қызға қырық үйден тиым" дейтін философиялық мәнге ие 

даналық та айтады. Бұның өзінен қыз баланың өмірдегі жолы қылыш жүзінде 

отырғандай өте нәзік болып, оған тым көп шектеулер мен тежемдер 

қойылатындығын аңғартады. Қыз бала тәрбиесіне мән беру керек екенін 

түсіндіреді әрі бұның адамзат тірлігінен қорытып алынған құнды тәжірибе 

екенін айғақтайды. Қыз баланы аты затына сай адам етіп тәрбиелеу керектігін 

меңзейді. Бұл жай біздің халықтық тәрбие дәстүріміздің дүниенің озық өрісіне 

көтерілген тәрбие жүйесі екенін дәлелдейді. 

Қыз ибасы, қыз әдебі дегенге жеңіл-желпі қарауға мүлдем болмайды. Біздің 

халық ұрпақ тәрбиесінде екі нәрсені естен шығармаған: 

 дүниеге келген ұрпақтың жалпы тәрбиесіне баланың ержеткенге дейінгі 

бағым-күтімі, жүріс-тұрысы; 

 ұл мен қыздың тәрбиесін екі бөліп жүргізуге тырысқан.  

Мұнда негізінен ұлдың тәрбиесі әкеге, қыздың тәрбиесі шешеге байланысты 

жүргізілген. Олардың әдепті, тәрбиелі, тындырымды іс-әрекеті тиянақты болуын 

қадағалаған. Соған орай ақыл-кеңес беріп отырған. Ұлы ғұлама 

Б.Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова: «Қыз баланың мына өмірдегі міндет-

парызының жүгі ауыр, әрі ардақты. Ол – адамзат ұрпағын өмірге әкелетін 
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болашақ ана, үй ұстап, жар күтетеін адал жар, ата-ене сыйлап, иілетін қамқор 

келін. Ол осыны қаласын-қаламасын, бұл – өмір заңы», [1, 8 б.] - деген. 

Қазақ отбасында қыз баланы «үй құты» деп бағалап, оған ерекше сый-

құрмет көрсетіледі. Сол себепті де тұңғышы қыз болып туылған ата-ана «Ырыс 

алды – қыз» деп қатты қуанысып, оны көздің жауын алатындай қызылмен 

киіндіріп, қос бұрымын төгілдіріп, төр жаққа отырғызатын. Тіліміздегі 

«Қызылды – қызыны, ұзынды – ұлына» деген сөз осы дәстүрге байланысты 

қалыптасқан. Балиғатқа толған қыз бала үй ішінде жүргенде басына қызыл 

орамал тартса, сыртты (түзде) жүргенде қарқара, қарқаралы топы не қарқаралы 

тақия киеді. Осындай киім кию үлгісіне сай бойжеткен қыздар «қарқаралы қыз», 

«қызыл орамалды қыз» атанған [2, 210 б.] . 

Қазақ жұртында келін түсіру тойына көп мән берген халықтың бірі. Ауыл 

әйелдері жасаулы көштің алдынан шашу шашып қарсы алады. Кімде-кім көш 

бастар түйенің бұйдасын қабылдап алып, ауылға жетектеп енсе, «мұрындық апа» 

атанып, тиісті сыйлығын алады. Ауыл адамдары дереу жүкті түсіріп, ақ отауды 

тігуге кіріседі. Әдетте, ақ отау күйеу әкесі үйінің оң жағына тігіледі. Мұнда да 

отаудың шаңырағын көтеруге балалы-шағалы, төңірекке жақсы атағы жайылған 

салиқалы ана таңдалады. Отау тігіліп болысымен түрлі жиһаздар шығарылып, 

жайнатып жиналады. Осы кезде бір жеңгесіме атынан түсіп, хабар күтіп тұрған 

келіннің алдынан ауылдың қыз-келіншектері шымылдық алып шығады. Бет-жүзі 

үлкендерге көрсетілмей, шымылдықпен бүркемелінген келінді алдымен қайын 

атасының үйіне кіргізеді. Ұлы шаңырақтың босағасынан оң аяғымен аттасымен 

тізесін бүгіп, үш рет сәлем берген келініне атасы «Көп жаса, қарағым!» деп 

батасын береді. Содан соң жас келінді ошақ жанындағы жұсақ тулақ – баспаққа 

отырғызады. Бұл «жаңа түскен келіннің мінезі де иленгей тулақтай жұсақ, биязы 

болсын» деген ырым. Ошақтағы отқа май құйған жас келін: «От Ана, Май Ана, 

шапағатыңды тигізе көр, жарлықа!» - дейді. Ал қалыңдықты қоршаған әйелдер 

қолдарын отқа қыздырып, «Оттай опалы бол!» - деп оның маңдайына тигізеді [2, 

18 б.]. Міне осындай рәсімдер ата-бабаларымыз уақытында жүргізілген салт 

тұрғысында қарастырсақ қателеспес едік. Осы рәміздер аяқталған соң жаскелінді 

ақ отауға әкеледі. Күйеу шешесі шашу шашылып, оң аяғымен табалдырық 

аттаған жас келінді сол жаққа тігілген шымылдық ішіне отырғызады. Қарсы 

алушы қыз-келіншектерге қыз шешесі күміс білезік, сақина, жүзік, сырға, алқа, 

түрлі маржан тастар үлестіреді. 

Қонақтарға табақ тартылып, ақсақалдар бата оқыған сар табақтан ақ отауға 

сыбаға (үлпершек) жібергенде, жас келін оны сәле етіп ұабылдайды. Ауыл 

адамдарымен жаңа түскен келінді таныстыру үшін «беташар» басталады. 

Беташар айтатын жігіт әркімді таныстырып тұрып, «Бір сәлем» дегенде, келін 

тәжім етіп, ақын желектің төменгі ұшын шыбықпен көтеріп қалып, оны жұртқа 

көрсетеді. Бет ашушыға келінді сүйеп тқрған қыз жеңгесі мен жігіт жеңгесіне 

жібек көйлек, бақасын шапан кигізеді. Беташардан соң ауыл жастары түнімен 

ойын-сауық жасап, думанды кеш құрады. Ертеңіне «келін түсіру тойы» 

жасалады. Тойбастардың бірден айтылып, той ашылу тұсы болмаса, келін түсіру 

тойы негізінен қыз ұзату тойымен бірдей өткізіледі [2, 12 б.].  
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Жаңа келін боп түскен біреудің бүлдіршіндей ерке қызының басқа ортаға 

бірден көндігіп кетуі оңай емес. Сондықтан үй шаруасында оған енесі 

көмектесіп, ауыр еңбекке біртіндеп салады. Парсатты әжелердің: «Келініңді 

қызыңдай көр, қызың келін болмас па?» - деп, осы кезде жүргізген: төмендегідей 

үлгілі тәрбиесі, берген өнегесі келіннің оңы мен солын тез танып, болашақта 

ізетті, еңбекқор, ақжарқын ана болып қалыптасуына бірден-бір ықпал етеді. 

Мәселен, күйеуінің бөгде ер адамдарға қолының ұшынан басқа жалаңаш денесін 

көрсетпеу, жалаң бас, жалаң аяқ жүрмеу; ерлердің жолын кесіп өтпеу, үлкендер 

отырған үйге кірмеу, үлкендердің әңгімесіне араласпау, оларға шай құйғанда бір 

тізерлеп қырын отыру; қазан – аяғын сыңғырлатпау; үлкен адам көзінше дауыс 

көтеріп сөйлемеу; балаларға шаңқылдап ұрыспау; үлкен үйдің төріне шықпау, 

төсегіне жатпау, нанды бір қолмен үзбеу; жер таянып отырып ас ішпеу, киімін 

желбегей жамылмау, т.с.с. Әйтпесе қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан 

шығадының кері келуі әбден мүмкін. Сол себепті аталарымыз «қатынды бастан» 

(тәрбиелеп) деген өсиет қалдырған. 

Қалыптасқан дәстүр бойынша келін бала алдымен түскен жерінің үлкен-

кішісі, ер-әйелдерінің өзінше ат қоя білуі тиіс. Ас мөлшері мен ерекше қасиетіне, 

туыстық қатынасы мен мәртебесіне қарай қисынды табылып қойылған әрбір 

аттан келіннің тапқырлығы мен ақылдығы танылады. Бұл дәстүр – жас келінді 

әдептілікке баулудың бастамасы. 

Жас келіншек барлық жұрттан ерте тұрып, кеш жатып, күн ұзаққа бір 

тынбай, көп іс бітіреді. 

Келін баласы тұңғышын босанып, сәбиі ит көйлегін тоздырған соң енесі оны 

өзіне сәлем беруден, босағаға отырудан босатады. 

«Қарағым, сен ана болдың, балалықтан қол үздің. «Басы қату болса, аяғы 

тату болады» деген емес пе? Қаталдығымыз болса, сен ширасын дегендік» деп, 

оған кимешек – шылауышты кигізіп, төрге шығарып, шай береді. Үй иесі 

туыстарын шақырып, той-томалақ жасап, келінін осы үйдің толық мүшелігіне 

өткізеді. Осы дәстүрден кейін ене мен келін аралығында шын мәнінде сыйластық 

орнап, жарасымдық туады.  

Жас отау қор жинап, өз алдында шаңырақ көтеріп кету үшін ата-аналары екі 

жақтан бірдей көмектеседі. Сол себепті дәстүр бойынша, ұзату тойынан кейін 

бір, бір жарым жылдан соң жас ерлі-зайыптылар тұңғышымен қыз ауылына келіп 

қонақ болып, кемінде бір ай «келін төркіндеп», «күйеу қайыңдап», «жиен 

нағашылап» қайтады. Төркініне барғанның төбесі төрт елі биіктеп, екі жақта бір 

жасап қалады. Қыздары төркіндеп келгенде, бүкіл ауыл етегіне сүрінеді. 

Жетпістегі кемпір төркініне келгенде «қыз келді» деп шашылып – төгілетін 

халқымыз туған қызынан несін аясын! ... Аунап-қунап қайтқан қызына 

«сауынына» деп бірталай қой мен жылқы, жиеніне бәсірелі шұбар тай сыйлап, 

оған қосымша аға-апа, туған-туыстары берген малды қоса айдап, артынып-

тартынып қайтады. 

Елге оралған соң жігіт әкесі ұлына еншісін бөліп беріп, көрімдіктерін 

сыйлайды. Осылайша жаңа отау тағы бір бүтінделеді. Бұл қуаныш – «жал-

құйрығы бүтінделгені, өмірдің күлтеленгені» болып табылады [3]. Қазақ 

дәстүрінде ат тергеу ғұрпы әсіресе келіндерден қатты талап етілетін. Келін 
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тарапынан ат тергеу күйеу туыстарының жасына, жынысына, туыстық 

қатынасының алыс-жақындығына байланысты. Бұл арада келіннің тапқырлығы, 

байқағыштығы да оған көп көмек беретін. Өйткені әркімнің әр түрлі сырттай, 

іштей ерекшеліктеріне, мінез-құлқына қарай ұнамды аттар қоя білу кез келген 

кісінің қолынан да келе бермейтін. 

Жаңа түскен жас келіндер түскен үйдің баласы болып кетеді. Сондықтан 

күйеуінің үлкен әкесін «әке» не «ата» десе, әжесін «әже» дейді. Ал күйеуінің 

әкесін аға-інілерін «үлкен ата», «ата», «кіші ата» дейді. Күйеуінің ағаларына 

«үлкен аға», «жақсы аға», «ағакем», «көке» деген аттар қойса, інілеріне «сал 

жігіт», «олда жігіт», «мырза жігіт», «ортаншым», «тетелес», «інішегім», «кенже» 

т.б. қайын сіңілілеріне «шырайлым», «жігіт жан», «еркежан», «еркем», «молда 

қыз», «айдарлым», «кекілдім» т.б. ал бұрын ұзатылған қыздарды «апа деп, не 

олардың күйеулерінің аттарымен бәлендегі қыз, түгендегі қыз дей салады. 

Сонымен, қыз бала тәрбиесі түзу болса, келін тәрбиесі зор болатындығы 

шындық. Қыз – болашақ ана. Отбасында тәрбие көріп өскен бойжеткеннің барған 

жерінде шаңырағын түзу ұстайтындығы да белгілі. 
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«ҰЛЫМА ХАТ» ЭССЕСІНІҢ  

МАЗМҰНДЫҚ-ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Жазушы Н.Келімбетов «Ұлыма хат» атты эссе жазу арқылы өз хикаят-

монологын толықтыра түсіп, тіпті тың туындыға айналдырып жіберген деуге 

болады. Сонымен, «Ұлыма хат» деп аталатын эссе, анығын айтқанда, «Үміт үзгім 

келмейді» атты хикаят-монологтың логикалық жалғасы болып табылады. Автор 

туған жерден алыста, шет елде оқып жүрген ұлына, хат жазу арқылы алғашқы 

хикаят-монологта айтылған ойларын сюжеттік жағынан жалғастыра түскен.  

Кейіпкер психологиясын, жан тебіреністерін суреттеп отырып-ақ автор 

адами құндылықтар мен адамгершілік қағидаларға философиялық астар береді 

[1,167 б.]. 

Н.Келімбетов «Ұлыма хат» эссесінде ұлына жазған хаттарында бүгінгі 

жастар үшін тәрбиелік мәні зор бір қатар моральдық-этикалық мәселелерді сөз 

етеді. Мәселен, автор өзінің бір хатында: «Ұлым менің! Сен өз ата-тегінді жақсы 
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білесін бе? Кешегі Кеңестік кезеңде ата-тегін сұрастырған адамды рушыл, 

ұлтшыл, тіпті нәсілшіл деп айыптады. Өйткені кеңестік саясаттың негізгі 

мақсаты күллі қазақтың ата-тегін мүлдем ұмыттырып жіберу еді. Дәлірек айтсақ, 

халықты өз шежіресін, тарихын, шыққан тегін білмейтін мәңгүрт етіп қою 

болатын. Ал, біздің ата-бабаларымыз өздерінің шықан тегін, арғы түбін, яғни 

ата-тегін жіпке тізбегінденй етіп баяндайтын шежіре-тарихын әкеден-балаға 

асыл мұра ретінде қалдырып, сан ғасырлар бойы осы игі дәстүрді жалғасытырып 

келді. Өйткені ата-текті білу руға жіктелу, тайпаға бөліну емес, керсінше қандас, 

тумалас, құдандалы адамдардың басын қосу арқылы бүкіл қазақты ынтымаққа 

шақыру, біріктіру болып табылады» - деп жазды [2,111 б.].  

«Жаңалық ашу – демек бәріміз көріп жүргенді көре білу, бірақ осыған дейін 

ешкімнің ойына келмейді ойлай білу» деген екен атақты венгр ғалымы А – Сент-

Дьерди.  

Олай болса, Н.Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді», «Ұлыма хат», 

«Қариялар» атты шығармаларын осындай жаңалықтардың қатарында атап өту 

орынды. Немат аға шығармаларының өміршендігінің кілті де осында жатса 

керек.  

Н.Келімбетов тровчествосының ең бір өнімді, ең бір құнарлы саласын 

көркем әдеби мұрасы құрайды.. Өзінің жоғарыдағы «Үміт үзгім келмейді» 

повесін одан әрі айшықтап, стилін қалыптастырған «Ұлыма хат» эссесі қазақ 

әдебиеті үшін маңызы ерекше.  

«Ұлыма хат» эссесінің тақырыбы: адамдық сеніммен ынтымақ туралы. 

Автор – табиғат пен адамзат арасындағы мәңгілік, бұзылмас заңдылық туралы 

философиялық ой түйеді.  

«Ұлыма хат» эссесінің негізгі идеясы: қазіргі жас ұрпақты ата-бабаларымыз 

ту етіп көтерген отаншылдық рухында тәрбиелеу.  

«...Сан ғасырлар бойы ұрпақтар арасында жалғасып келе жатқан дәстүрлі 

байланысты бір буыны шіріп, үзіліп қалған сияқты. Бұл буын аталар мұрасын 

немерелеріне жеткізе алмай қалған қасыретті буын еді. Олар өзге халықтарды 

«Ұлы санап, өз ұлтың тобыр деп білді. Өзге тілдерге тәңірдей табынып, ана 

тілінде сөйлеуге ұялып келді. Ия, ана тілінен ұялды. Демек, мына жарық дүниеге 

өзін әкелген анасының ұлы болуға намыстанды. Өзіміздің ата-тек шежіремізді 

емес, өзгелердің жалған тарихын танып білу зерделілік өлшеміне айналды. Бұл 

көз жұмып қарауға болмайтын шындық, кесел, дерт», - деп басталатын бұл ұлына 

жазылған хат сол үзілген рухани жіпті жалғауға арналған.  

Н.Келімбетовтің «Ұлыма хат» эссесі қазіргі кезде оқырман жұртшылықтың 

ыстық ықыласына бөленген көркем туындысы. Жоғарыда айтып сөз еткендей, 

«Үміт үзгім келмейді» хикаят-монологының желісі осы «Ұлыма хат» эссесінде 

кейіпкердің жан толғаныстары арқылы терең ашылады. Яғни, «Ұлыма хат» 

эссесінде кейіпкерді өткен күндерге, шырғалаңды өмір жолдарына қиял көзімен 

қарату жазушының негізгі баяндау амалы болған. Көзге бірден шалынар 

ерекшелік шығарма диапозонында сияқты. Әдебиеттану ғылымында көп 

айтылып, талай талқыға түскен түйіткілді мәселенің бірі көркемдік кеңістік пен 

көркем уақыттың арақатынасы, тарихи шындық пен көркемдік шешімде бұл 

шығармада өз қисынымен шебер өрілген. Көрнекті ғалым Т.Жұртбайдың: 



172 

 

«Көркем уақыт, сол замандағы қоғам және сол қоғамда өмір сүрген адам 

психологиясы суреткердің басты бейнелеу құралы болып табылады. Көркем 

кеңістік - кәдімгі уақытқа тәуелсіз. Сондықтан да абсолютті шындыққа жақын. 

Көркем уақытты бір сөзбен, бір сөйлеммен немесе бір-екі ауыз екі пікір 

алмасумен қадым ғасырды бүгінгі күнге әкелуге, заманалар мен дәуірдің орынын 

алмастыруға не белгілі бір мезетке тоқтатып қоюға болады. Екі дүниені қатар 

қойып жарыстыра, салыстыруға да суреткердің еркі бар. Бірақ бұл уақытқа 

шексіз өктемдік жасау деген бейпіл қағида емес. оның да өзіндік логикасы мен 

заңдылығы бар. Уақытты тоқтата ма, соза ма, жоқ тездетіп жүргізе ме, бәрібір, 

тек тарихи шындықпен сәйкес келетін шартты уақыт межесін таңдап алуы тиіс» 

[3,112 б.], - деген пікіріне ден қойсақ. 

Бас кейіпкер «Әке» арқылы «Ұлына» жазған хаттары жан тебіренісі, өзінің 

өмірінің өткеніне ой көзімен қарап, сол арқылы өзегін өртеген ащы шындықты 

мойындауы, сізді де талай ойға жетелейді. Лирикалық шегініс арқылы берілген, 

алғашқы хатында ата-текке қазақтың қаншалықты зор мән-мағына беріп 

келгенін «...Майқы бидің толғау тектес болып келетін төменгі нақыл сөздерінен 

анғару қиын емес:  

Тұлпардан тұлпар туарды, 

Сұңқардан сұңқар туады, 

Асылдан асыл туады, 

Жалқаудан масыл туады, 

Тілзардан қылжаңбас туады –  

Иә, құлыным, бұл жыр жолдары ұлы жыраудың ұшқыр қиялынан емес, 

талай-талай ұрпақтың сан ғасырлық өмір тәжірибесінен туған заңды тұжырым 

екенін пайымдап, түйсініп алғаның жөн шығар...» [2, 254 б.]. 

Оқиға желісіне қайта оралсақ. Жазушы үлкен ауқымдағы оқиғаларды 

әсіреліп, әспеттемей-ақ бір сарынмен тігісін жатқызып бере білген. 

Шындығында бұл әрбір оқиға бір-бір тақырып, бірнеше шығарманың сюжетіне 

жүк болғандай. Алайда жазушы болған оқиғаның бүге-шүгесіне дейін қазбалап 

жатпайды. Сөзін шығындап ұзақ сонар байандауларға да бармайды. Ұрымтал да, 

ұтқыр детальдармен нағыз өмірдің өзіндік өрнегін салады. Кейіпкерлері де 

соншалық көп емес. Оқиға әкесінің балаға жазған хаттары желісінде құрылған. 

Жазушының оқиға желісін баяндауда ретроспекция (шегініс) әдісін шебер 

пайдаланғанын көреміз. Әрине, бұл әдістің көп жайттардың бетін ашуға, өткен 

өмір беестерінің жиынтық образын көз алдыңа келтіріп, сол арқылы жаңа бір ой 

тиюге септігі аз емес.  

Осы бір тәсіілдің өзі жазушың көркемдік стилі деп аталатын қасиеттерді 

анықтайтын көп компонентердің біріне айналғандай. Жазушының бұл тәсілге 

машықтанып алғаны сондай, тіпті оны жиі, әрі сәтімен пайдаланатыны 

байқалады.  

Ендігі бір ескерте кетер жәйт Н.Келімбетовтің әдеби мұрасына соңғы 

нүктесі қойылмаған. Көркемдіктің кілті ретінде соңғы сөзді әдейі оқырманның 

еншісіне қалдыру. Н.Келімбетовтің шеберлік қырларының бірі деуге болғандай. 

Мәселен, біз сөз етіп отырған «Ұлыма хат» эссесінің финалы аяқталмай, ашық 

қалған сияқты.  
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«...Бұл күндері нақ осы көркемдік әдіс осы жанрдың құрылымдық 

принцпіне айналып үлгерді, шешілмей қалған драмалы түйіндер принцпіне 

қазіргі қазақ повестері пішінінің негізгі басты көркемдік қасиеті болып 

табылатын болды. Мұндай финалдар оқырмандарына үлкен сенім артады, 

оларды өздерімен бірге ойланып-толғануға, белсенді шығармашылық өмір 

сүруге шақырады» пікіріне ден қойсақ.  

«...Бір қызығы – қартайғанымды жаным емес, тәнім ғана сезетін сияқты. 

Шынында да табиғат заңдылығы бойынша, адамның рухы емес, денесі ғана 

қартаяды екен. Ал, уақыт - мезгілі жеткенде өзіме жетпіс – жылдай қызмет еткен 

денем тоза бастапты деп несіне сарыуайымға салынамын. Бұл табиғи құбылыс 

қой. Ал, жаным жас тұрғанда өмірдің қызығы да таусылмайды. Тағдырдың оғы 

ажалды адамға ғана тиеді. Алда-жалда талқаным таусыылған болса өлімнен 

қашып абыройсыз болудың қажеті бар ма?! Қадым заманның бір данышпаны: 

«Ажалдан қашпау керек. Ал, өмірмен ерлікпен қоштаса білу қажет», - депті ғой. 

Сол себепті мен әлі келмей жатқан өлімді ойлап, күні бұрын қасірет шеккім 

келмейді...» [1,275 б.],-деген психо-философиялық ой-толғамдары шынында да 

сізді, бір сәт сол кейіпкермен бірге толғануға мәжбүр етеді.  

Шығарманың сюжеті өте шымыр құрылған. Көркем туындысының 

тақырыбын «Ұлыма хат» деп атап, әкенің баласына деген ыстық ықылас 

ғибраттары жазылған, әкелік махаббат негізінде құрылған желіні символ ретінде 

алуы шығарманың маңызын арттыра түскен.  

«Ұлыма хат» эссесі отыз екі бөлімнен, яғни әкенің ұлына жазған отыз екі 

хатынан тұрады. Мұнда біздің жыл санауымыздан бұрынғы дәуірлерде Тұран 

даласында өмір сүрген сақтар шежіресінен бастап, он бесінші ғасырдың орта 

кезінде пайда болған Қазақ хандығы кезеңіне дейін төл тарихымызды әкенің 

ұлына жазған хаттарынан оқи аласыздар.  

Бұл «Ұлыма хат» эссесінің композициялық ерекшелігі – қазақ тарихымен 

аяқталады.  

«... Біз әдеби шығарманы моральдік және қоғамдық әсер күші қаншалық 

неге үйретеді, қайда нұсқайды, міне осы тұрғыдан бағалауға тиіспіз...», - дейді 

А.В.Луначарский [4,253 б.]. 

Мәселен, дәл осы түйін Немат Келімбетовтің «Ұлыма хат» повесінің 

«Моральдің және қоғамдық әсер-күші» негізгі арқауы болып табылады.  

«Ұлыма хат» эссесін бастан аяқ қызыға оқып шыққан оқырман от басы, 

ошақ қасымен ғана шектелмейтін мәнді мәселелер төңірегінде еріксіз ойға 

батады.  

Сюжеттік байланыс: Екінші бөлімінде басталады. Себебі: әкесінің ұлына 

хат жазуының мәні осында жатса керек. «...Менің әкемнен қисса-хикаят 

тыңдаған қариялар ауылда қазірде аз емес. Күн сайын қайта-қатйта қызық 

дастандардың тұтас тарауларын жатқа айтып отыратын көне көз жандар да бар. 

Олар сонау қырқыншы-елуінші жылдары әкемнен естіп-білгендерін күні бүгінге 

дейін өз балалары мен немерелеріне хикаялап беріп жүр. Кейбіреулері тіпті сол 

тарихи дастандарды әкемнің өзі жазған дай етіп айтады екен...» [2, 261 б.].  

Байланыс соншалық ұтымды, сәтті қиыстырылған. Демек, сюжеттік 

байланыс арқылы шығарманың өрбу жолына түсетінін аңғаруымызға болады.  
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Шарықтау шегі - сақтар мен ғұндар, көне түріктер, қазақ хандығына дейін 

тарихқа келуі, олардың ерліктері, батырлары, жорықтары мен соғыс тағдыры 

жайлы жазылған хаттар.  

Шешімі: «Ұлыма хат» эссесінде жазушының өзіне тән ерекшелігін 

көруімізге болады. Әрине, ол шешімінде жатыр. «...Келесі хатымда қазақтың 

өзіндік төл тарихы, қазақ жыраулары жайында айтпақпын. Оған дейін аман-есен 

болайық. кездескенше күн жақсы, балам!»- дейді.  

Міне, біз жоғары да сөз еткен «Ұлыма хат» эссесінің сюжеттік-

композициялық желісі арқылы, жазушы бойындағы ерекше қасиетін 

айқындадық. Жазушы мұнда өз ойын әрбір хатында психо-философиялық, 

психо-педагогикалық ой-толғанысымен жеткізіп отыр.  

«...Жазушының шеберлік даралығын айқындайтын қасиет шығармадағы 

көркемдік ойлау жүйесінің дұрыс жолға қойылуы мен кейіпкердің рухани жан 

дүниесін ашудағы көркемдік тәсілдердің орнын тауып қолдана білуі болса 

керекті...» [1, 232 б.]. Мәселен, Н.Келімбетов «Ұлыма хат» эссесінде осы 

қағиданы берік ұстанып, дұрыс қолдана білген. Ол жайлы эссесінің бірінші 

хатында-ақ айқын көрініс тапқанын көруімізге болады.  

Ұлым менің! 

«...Әкемнің маған берген тәрбиесін, мен саған толық бере алмаған 

шығармын. Кейде ол кісі маған бала бүркітті баулап жүрген саятшы секілді 

көрінетін. Мені қасынан тастамайтын. Жеміс ағаштарынның жас көшеттерін 

отырғызып жатса да, қырға шығып шөп шапса да, арық қазып, көпір салып жатса 

да ұдайы мен әкемнің қалай кетпен шауып, қалай орақ орысып, қалай балға 

соғып жатқанын көріп өстім.  

Ұлым менің! 

Осы айтқандарымның бәрін мықтап ойланып, тереңнен пайымдауыңды 

қалар едім. Өйткені әкемнің маған айтқан ақылын мен саған айтқым келіп 

тұрады. Сау-саламат бол, құлыным...». 

Немат Келімбетов «Ұлыма хат» эссесінде қаһарманның ішкі жан дүниесінің 

әсемдігін ашуда, әкенің бойындағы қасиеттерді өмірдің бірыңғай күнгей бетіне 

шығара бермейді. Қаһарман бірде қуанса, бірде налиды, ренжиді. Кейде жаны 

өте жәбірленіп, шарасыннан асып төгілетіні де бар. Ал кейде тіпті тым жұқарып, 

өте жүдеп отыратын кездері де болады. Немат аға осы күйлердің сырын ашып, 

сол арқылы қаһарманының ішкі әлемінің әдемілігін көрсете білген.  

Енді жазушы стиліне келсек, өзіндік қолтаңбасы, тілдік ерекшелігіне 

тоқталсақ. 

Өнер тарландарын бір-бірнен әсте шатастырмайсың. Әр қайсысы өзінше 

сөйлейді, өзінше толғайды, өзінше нақыштайды.  

Өнердің қай саласында болсын шынайы суреткер өзіндік өрнегі мен, 

нақышымен көрінеді. Ақын-жазушы тек өзіндік қолтаңбасымен, даралық 

суреткерлігімен, өз стилімен айқындалады. Онсыз өнер иесі жоқ. Көркем 

шығрма кілтінің бірі тіл құнары. Н.Келімбетовтің жазушылығы мен ғалымдығы 

ұдайы желдеп демеп отырады. Тақырыбына орай тіл құнарын іздеп, сөзді 

қонымды қолдану – оны ұдайғы әдеті сияқты көрінеді.  
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Майталман шебер Нематтың қалам қарымы кез-келген туындысынан 

аңыздап тұрады. Теңіз дәмі тамшыдан. Жазушы тілінің шұрайлылығы, қанатты 

қиялының ұшқырлығы, мұхиттай ойының шалқарлығы мен көркем естелігі сөз 

саптауынан ә дегеннен-ақ таныс. Зергердің әсем өрілген зеріндей қас шебердің 

қалам ұшынан төгілген күндегі сөз әманда сан қатпарлы астарына тереңірек 

үңілдірері анық.  

Н.Келімбетовтің «Ұлыма хат» эссесін Әзілхан Нұршайықовтың пікірімен 

қорытсақ: «...Ұлыма хат» эссесінде автор оқырманын Қорқыт атаның даналық 

ойдан туған өсиет-уағыздарымен таныстырады. Орта ғасыр ғұламалары, сөз 

зергерлері Әбу Әли Ибн-Сина, Әбу Райхан әл-Бируни, Әбу Наср әл-Фараби, 

Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Ясауи, Бабыр, Хайдар Дулати 

жайында деректі хикаяттар айтып береді.  

Түйіндеп айтқанда, Н.Келімбетов өз оқырманын сақтар мен ғұндар 

дәуірінен бастап, Қазақ хандығы құрылған кезеңге дейінгі ұлтымыздың рухани 

тарихы – ежелгі әдеби жәдігерліктерімен таныстырады. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТОПОЖҮЙЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Шығыс Қазақстанның жері әлемге Алтай тауының атымен танымал болған. 

Сонау Гередот жазбаларында, қытайдың жылнамаларында, көне түркі жазба 

ескерткіштерінде, Ибн Калдун, Марко Поло, Плано Карпини, Гильом де Рубрук 

сияқты шетелдік саяхатшылардың жазбаларында Алтынтағ (Алтын йыш, 

Эктаг, Төлес, Алтай), Мұзтағ (Мұзтау), Ертіс атаулары көрініс береді. Көне 

топонимдердің барлығы дерлік түркі тілдерінен жасалғандықтан, Алтайдан 

бастап, Каспийге дейінгі жерлер, яғни Қазақстан аумағы тұтасымен ежелден 

түркі халықтарының жері болғаны дау туғызбаса керек. Шығыс Қазақстандағы 

Алтай, Бұқтырма, Күршім, Марқакөл, Ертіс сияқты ірі макротопонимдердің 

негізінде түркілік мағына жатуының өзі осыған дәлел бола алады. Ал монғол, 

орыс тілді атаулар, сөз жоқ, кірме атаулар екендігін тарихты оқыған кез келген 

адам біледі. 
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Жоғарыда аталған жәдігерлер шығыс аймақ туралы үстіртін ғана атап өтсе, 

патшалы Ресей бұл өлкеге ерекше назар аударды. Өйткені оларды Алтайдың 

алтыны мен күмісі қызықтырған еді. Сондықтан 18-19 ғасырларда патшалық 

Ресейдің ғалым-саяхатшылыры Алтайды түбегейлі зерттей бастады. Атап 

айтқанда, Н.М.Пржевальский, П.Чихачев, Г.М.Потанин, В.А.Обручев, 

К.Лебедур, Ф.А.Геблер, Н.М.Ядринцев, Д.А.Клеменц, В.В.Сапожников, 

А.Н.Седельников т.б. бірнеше дүркін саяхат жасады. Олардың әрқайсысының 

өзінің зерттеу нысаналары болғанымен, топонимдерді (жер-су аттарын) жанама 

түрде қарастырып отырған. Мәселен, 1863 жылдың жазында өлкемізді аралап, 

«Путешествие на озеро Зайсан и в речную область Черного Иртыша до озера 

Марка-кул» атты саяхатнама жазған Карл Струве мен Григорий Потанин 

мынадай жер-су аттарын келтіреді: Борлытөбе, Шағыл(Чакыл-мыс), 

Жалаңаштүбек, Ақтүбек, Борхот (Барқыт), Қарабөрік, Шеңгелді, Төрткөл, 

Үшқара, Сарытау, Майшілік, Ойшілік, Қызылшілік, Балақшілік, Тулақшілік, 

Бесбуын, Бала Қалжыр, Үлкен Қалжыр т.б. Мұндағы Борлытөбені «бөрі» 

мағынасымен шатастырып алмау үшін, «гипсовые сопки» деп атап көрсетсе, 

қазақтар Керіш деп атайтын жерлердің түрлі-түсті топырағы мен жаратылысын 

таңырқай жазады [1]. Бұл атаулардың көпшілігін қазіргі карталардан таба 

алмаймыз, өйткені арадағы уақыт, саяси-әлеуметтік өзгерістер оларды 

жадымыздан өшірген немесе өзгертіп жіберген. 

Дәл осы кезде, 1863 жылдары, тағы бір Ресей саяхатшысы А.Принтца өзінің 

«Каменщики» атты зерттеу еңбегінде орыс қонысаударушыларының қалай 

келгенін баяндайды [2]. Діни көзқарастарына байланысты қуғынға ұшыраған 

орыс босқындары ең алғаш 1761 жылдары Тұрғысын өзенін бойлай келгендерін, 

одан соң Осочиха, Быкова, Синная, Коробиха, Верхная Бухтарма, Мало 

Нарымская, Язовая, Белое, Фыкалка, Берел хуторларын салғанын жазады. Біз 

бұдан орыс тілді атаулардың қалай енгенін айқын көреміз. Олар , бізге мәлім 

деректер бойынша, аз уақыт ішінде Ақсуды - Белое, Қоңыржон тау жотасын – 

Листвяга, Қалзыңды – Холзун, Бекалқаны – Фыкалка, Бас Қарауылды – Мало 

Нарым, Шу өзенін – Черновая, Қызылжарды – Малокрасноярск деп өзгертіп 

үлгерген. Патшалы Ресейге керегі де осы еді, өйткені олардың Алтайды отарлау 

саясатын Жоңғария империясы онсыз да ғасырға жуық тежеп келген болатын. 

«Староверы» деп аталған бұл босқындардың бір тобы Польшаға қашып, 

одан қонақжайлық көре алмай, Алтайға ауып келгенін М.Швецова деген 

зерттеуші өзінің «Поляки» Змейногорского округа» атты мақаласында (Омск, 

1899) атап өтеді. Оларды Ресейдің өзінен келген екінші бөлігі «поляктар» деп 

атап кетеді. Облысымызда жиі кездесетін Поляковка ойконимдерінің (елді мекен 

атауларының) сыры осыдан ашылады [3]. 

Орыстың атақты саяхатшыларының бірі, Қазақ Алтайын сегіз дүркін 

аралаған В.В.Сапожников қазақ атауларын барынша дәл беруге тырысқан [4]. 

Отарлау саясатының ықпалынан шыға алмаған кейбір ғалым-саяхатшылар 

алғашқы карталарға көптеген атауларды орыс тіліне бұрмалап түсіруге мәжбүр 

болса (М: Мұзтау//Белуха), ол оған көне бермеген. Қобда қаласының маңындағы 

қазақ атауларын монғолдардың өз тілдеріне жолма-жол аударып жатқанын 

қынжыла жазады. Мысалы, Қызылкезеңді – Уландаба, Ақсуды – Цагангол т.б. 
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Атақты саяхатшылар Геблер мен Ядринцев Яшпага, Проездная деп атай салған 

Итөлген асуын өзгертпей береді. Бұдан біз жер-су аттарының саясатпен тығыз 

байланысты екенін анық көреміз. Кезіндегі монғол басқыншылары да, олардың 

мұрагерлері жоңғарлар да, орыс отарлаушылары да жерді иемдену үшін, ең 

алдымен атауларды ауыстыру керек екенін жақсы түсінген. Тіпті бертіндегі 

фашистік Германия ауыстырып жіберген атауларын Польша мен Чехословакия 

күні бүгінге дейін қалпына келтіру үстінде. 

 Сонымен бірге, В.В.Сапожников Сарымсақты мен Күршім өзендерінің бір 

мұздақтан басталып, бірінің теріскейге, екіншісінің күнгейге ағатынын алғаш 

бағамдап жазған. 1905-1909 жылдары жазған сапарнамасында Қу Ертіс, Бала 

Ертіс, Қара Ертіс өзендерінің ағынды емес екенін айта келіп, көптеген 

топонимдерді тізіп жазады. Мысалы, Аққаба, Чиндагаты, Ащыбұлақ, Қарақаба, 

Төсқайың, Балықтыбұлақ, Жетікезең, Тарбағатай, Бұрхат асуы(2150 м), 

Байбөрді асуы т.б. Бұл атаулар Катонқарағай мен Марқакөлдің арасында 

орналасқан. Қазір Шанағаты болып жүрген елді мекен мен өзен аты өкен 

ғасырдың басында ғана Шандағаты деп аталғаны оның этимологиясын ашуға 

көмектеседі. Шандағаты – монғол тілінен тура аударғанда «Қоянды» болып 

шығады. Ал Шанағаты түрінде келсе, «шөмішті» мағынасын береді де, 

топонимге сәйкес келмейді. Осы маңда Сарқамыр тауы бар екенін саяхатшы 

жазғанымен, ресми карталардан оны кездестірмейміз.  

1910 жылдары Шығыс Қазақстанды аралап, «Озера Зайсан» атты кітап 

жазған А.И.Седельниковтың деректері бойынша Зайсан, Аблакетка 

атауларының тарихи оқиғалар барысында туған атаулар екенін ұқсақ [5], 

А.А.Силантьевтің «Изследование мараловодства на Алтае» (1900) атты 

еңбегінде мағынасы дау туғызып жүрген Катонқарағайдың – Котонъ-Карагай 

екендігі тайға таңба басқандай етіп жазылғанын көреміз [6]. Мұндағы Зайсан 

гидронимі алғашқы карталарға Зайсанг-нор, Нор-Зайсан қалпында түсіп кеткені 

болмаса, қазақтар ол көлді Теңіз (Бейне Теңіз) деп атайтынын ескертеді. Ал 

Катонқарағайдың – Қотанқарағай, яғни «Топқарағай» екенін мойындайтын кез 

жетті. 

«Почвы долины реки Кальджир» (1909) атты ғылыми еңбек жазған 

Л.В.Абутько мырза Қалжыр өзені аңғарындағы жер-су аттарының ішіне Бүршім 

гидронимін де қосады [7]. Бұл, әрине, қазақтар Буыршын деп атайтын өзен 

атының өзгерген түрі. Кейде этимологиясы даулы болып жүрген Күршім атауы 

да осындай бір өзгеріске түскен нұсқа ма деген ой келеді. Осы маңдағы 

Кран//Қыран деп екі түрде жазылып жүрген өзен атауы да мағынасын ашарда екі 

түрлі пікір туғызады. Ал Қалжыр өзенінің аты монғолдың галжиир «қыңыр, 

қисық» сөзінен жасалғанын дәлелдеген едік. 

Бұлардан да ертерек, атап айтқанда, 1792 жылы жазылған И.Сиверстің 

«Письма из Сибири» атты кітабында Шығыс Қазақстан аумағы да қамтылған [8]. 

Онда Тарбағатай тау жотасы, Үржар өзені, Ұланбалық өзені, Сарыесік, 

Қараесік өзендері, Монастыр таулары, Көкпекті өзені, Құсмұрын тауы, 

Балтағара өзені, Бөрітастаған, Қызылтас сияқты топонимдер бар. Автор 

мұндағы Монастыр тастарын қазақтар Дулығалы деп атайтынын ескерте 

кетеді. Ал Ұланбалық қазіргі Ұлан өзені екені белгілі. Атаудың негізінде 
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монғолдың ұлан «қызыл» сөзі жатқанымен, екінші сыңары балық топонимика 

ғылымында екі түрлі мағына береді: бірі – «кәдімгі балық», екіншісі – көне түркі 

тілінде «қала» деген сөздер. Осы маңға таяу қазақша Қызылсу өзенінің болуы 

Ұланның суының (әсіресе құмының) түсіне байланысты берілген атау болуы да 

мүмкін екенін байқаймыз. Атаулар тарихында бір тілдегі атауды екінші тілге 

жолма-жол (калькалап) аударып алу әдеті кездеседі: Құмдақ – Песчанка, 

Жыландытау – Змейногорск т.б. Монғолдар да осы әдісті қолданған сияқты.  

И.Сиверс басқа саяхатшылардай атауды жай ғана атап өтпейді, оны 

сипаттап жазып отырады. Бұл атаудың мағынасын ашуға көп көмектеседі. 

Мәселен, Жайтөбе – «жеке тұрған тақыр төбе», Күршім-Ақтөбе – ортасында ақ 

жолағы бар тазды тау», Қалмақтолағай – биік, домалақ тасты таулар тізбегі» 

дейді. Соңғы атаудағы толағай географиялық термині монғол тіліндегі «бас» 

сөзін білдіріп, үнемі домалақ тасты тауларға қойылады деген біздің пікірімізді 

тағы да дәлелдеп тұр.  

Осы арада Қоңқай оронимін (тау атын) әлдебір Қоңқай деген қалмақ 

батырының атымен байланыстыратын аңызды атаудың этимологиясы деп 

түсіндіретін пікірлер бар екенін, ол пікірдің «халықтық» (жалған) этимология 

екенін ескерте кету керек. Қоңқай көне түркі, монғол тілдерінде «жеке», 

«бөлектенген» деген мағынада келіп, үнемі жалпы тау жүйесінен бөлініп қалған 

тауларға ғана беріледі. Қазіргі тілдегі Жалғызтау, Шолақтау атауларымен 

мәндес. 

Автор Катонқарағай, Шыңғыстай елді мекендерінен бастап, оңтүстік 

шекараға дейін, қытай офицерлері мен қалмақ жауынгерлерінен тұратын шекара 

бекеттері бар екенін жазады. Бұл Шығыс Қазақстан жерінің Жоңғар 

басқыншылығынан азат етіліп, бірақ Қытай мен Ресей таласып тұрған өліара 

кезең болғанын қағаз жүзінде растайды. Малына өріс іздеген қазақтар Ертісті 

кешіп өтіп, ескертулерге қарамай, Баянөлгийге дейін көшіп бармаса, кім біледі, 

біздің шекарамыз Ертістің бойымен тұйықталып қалар ма еді. 

1770 жылы «Описание всех национальностей Росси» атты кітап жазған 

И.Фальк жоңғардың атақты ханы Галдан Цереннің Зайсанға жақын Шульдет Тау 

деген жерде отырғанын атап өтеді [9]. Ол тау атаудың орысша дұрыс жазылмауы 

себепті анықталмай отыр. Орыс, әсіресе қытай жазбаларының түркі атауларын 

дәл бере алмайтындығынан, көптеген атаулар даулы мәселе туғызып жататыны 

белгілі. 

Бірақ, И.Фальк қазақ халқына жақсы сипаттама береді: «Олар (қазақтар – 

Б.Б.) осынша таза, құрғақ ауа райына ие болғандықтан, арақ-шарапсыз, 

қарапайым және уайымсыз өмір сүргендіктен, әбден қартайғанша ауырмайды 

және сергек көрінеді» .  

Шығыс Қазақстан жерін геологиялық мақсатта зерттеген еңбектердің өзі бір 

төбе. Оларды түсті металл қоры бар деп табылған өзен атауларының маңына 

топтап айтып өтуге болады. Мысалы, Ұлан, Қанай, Егіндібұлақ, Тоқпақбұлақ, 

Ағынықатты, Құндызқатын, Бүлкілдек, Сібе, Сынтас, Балажал, Ақжал, Үлкен 

Бөкен, Құлұджын, Көпірлі, Лайлы, Күршім, Жаман Қиынсу, Үлкен Көгедай, 

Жүдеусу, Тентекбұлақ, Көктерек, Айбалта, Теректі т.б.  
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Аталған авторлардың еңбегіндегі атаулардың дені қазақ тілінде, ішінара 

монғол тілінде келетіндіктен, орыс атауларының ол кезде дендеп ене қоймағаны 

байқалады. Оның үстіне атаулар табиғи нысананы дәл сипаттап тұрады. Бұл 

көшпелі қазақтардың байқампаздығын білдіреді және ой-қиялының ұшқыр, 

санасының таза болғанын көрсетеді.  

Бұлардан басқа кезінде Семейден шығып тұрған «Записки Семс-го 

Подотдела Императорского русского геграфического общества» журналының 

сандарында, «Вопросы колонизации» журналының сандарында, 1925-1926 

жылғы халық санағында, колхоз, совхоздардың шаруашылық жерін түсірген 

карталарда т.б құжаттарда көптеген географиялық атаулар мен елді мекен аттары 

кездеседі. Ол атаулардың көпшілігі, өкінішке орай, біздің заманға дейін 

қолданыста болмады, бірақ сол құжаттарда сақталып қалды. 

Біздің өткен ғасырлардағы саяхатшылар жазып кеткен, мұрағатта жатқан 

атауларды термелеп отыруымыздың себебі – кейбір атаудың қазіргі кездегі 

нұсқасын ауыстыру керек болса, тарихи атауын қайтарып беру. Атауларды 

адамдар ауыстырғанмен, тауды, жерді, суды ешкім көтеріп әкеткен жоқ ғой… 

Егер қазіргі тәуелсіз картамызда осы өңірден шыққан Арғынбек ақын жырлаған 

Шашалы, Қашалы, Сыртасу, Отсаз, Егіз, Көлшілік, Бозащы, Бүрлітам, 

Самалжота, Бесбұғы сияқты атаулар тұрса, сынымызды бұзар ма еді?! Болмаса, 

отызыншы жылдары айдауда жүріп жазған катонқарағайлық Серікбай 

Мамырхановтың өлеңіндегі Балпық, Байқара, Қаңылтыр, Балтөбе, Қалыңсая, 

Сарбалапан, Түгелтоғай, Қоснарты, Қайыңдыүйез, Тасүйездер қазір қайда? 

Осындай әсем атауларды Черняевка, Алексеевка, Коробиха сияқты кірме 

атауларға айырбастауға бола ма? 

Әрине, бұлар микротопонимдер болғандықтан, тез өшеді, тез өзгереді деп 

дау айтуға болады. Алайда жергілікті жерлерде отырған адамдардың 

енжарлығын да ескертіп кету керек. Ауылдық жердің маңайындағы шағын 

атауларды жинап, хаттап отырса, ол елдің есінен шығып кеткеннің өзінде, «шаң 

басқан архивтерден» табылар еді. Табылған соң, ол атауларды қайтадан 

жаңғыртуға болатын еді. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Одной из важнейших задач современного общества является формирование 

демократического государства. Для построения такого государства необходимы 

не только знания и практические навыки, но и участие каждого человека в 

общественной жизни. Данной цели служат все последние инициативы 

государства по привлечению особенно молодежи, как будущей 

интеллектуальной направляющей нашего социума. Большое внимание уделяется 

в связи с этим гуманитарным наукам и гуманизации образования.  

Одной из актуальных задач на современном этапе становится потребность 

самостоятельного мышления, становление значительной степени культуры, 

творческая деятельность личности, толерантность, умение находить при 

необходимости компромисс. В решении и реализации данных составляющих 

значимая роль отводится гуманитарным наукам. Данная категория наук 

способна сформировать общечеловеческие ценности, которые в последнее время 

становятся самыми важными национальными приоритетами. Общеизвестно, что 

формирование личности и его мировоззрения происходит благодаря системе 

образования. Задача современного общества заключается в подготовке в вузах 

специалистов с большим потенциалом [1, с. 21].  

Наука охватывает все аспекты процесса образования. Основная задача 

состоит во включении обучаемого в процесс жизнедеятельности. Компонентами 

образования выступают цели обучения, средства, формы и методы, 

завершающим этапом становятся результаты. В процессе обучения происходит 

формирование личности. В зависимости от отношения обучаемого к ходу 

обучения и обретения научных знаний происходит создание профессионального 

специалиста [2, с. 61].  

Независимо от направления вуза в них в обязательном порядке ведутся 

гуманитарные дисциплины. Некоторые считают, что в этом нет необходимости. 

Но с одним утверждением нельзя не согласиться. Это касается преподавания в 

университетах Отечественной истории. В последнее государство уделяет 

огромное значение духовности и патриотическому воспитанию молодежи. И в 

решении этих задач особая роль отводится истории Казахстана.  

Изучение гуманитарных дисциплин позволяет нам показать с новых 

позиций духовную культуру народов. Ориентирует обучающихся в становлении 

культурной позиции. Студенты способны впоследствии самостоятельно давать 

оценку общественным явлениям, формировать свою сугубо личную точку 

зрения и видения политическим событиям.  

Во все времена духовность и духовное начало играло значимую роль в 

обществе. Оно формируется на многочисленных жизненных примерах. Однако 

степень духовности в обществе связана с уровнем и степенью развития 

гуманитарных знаний. Гуманитарное направление, включающее в себя 
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несколько разнообразных дисциплин, несмотря ни на что играют особую роль в 

процессе преподавания в вузах. Каждый предмет незаменим, поэтому 

гуманитарные знания бесспорно играют важную роль в обществе. Они 

способствуют в налаживании взаимопонимания представителей различных 

национальных культур. Тем более это важно для Республики Казахстан, как 

многонационального государства [3, с. 45]. 

Важность гуманитарных знаний возросла в новых условиях, когда 

уделяется огромное значение духовности и гуманизации образования. В этом 

заключается не только прошлое, настоящее, но и будущее нашего государства. 

Центральным объектом гуманитарных наук выступает личность. Его жизненная 

позиция, проблемы личности и общества. Их разрешение становится основной 

целью этого цикла наук. 

В последнее десятилетие особую позицию в обществе играют религиозные 

тенденции общества. Общеизвестно, что религия была одним из источников 

духовности многих народов. Причина роста интереса к религии в последнее 

время вызвана тем, что она является составляющей культуры многих народов, и 

казахского в частности. Многие значимые страницы истории религии напрямую 

связаны с историей государства и народа. Отсюда вытекает рост актуальности к 

изучению некоторых аспектов религиозных тенденций в обществе [4, с. 53].  

Другой значимостью гуманитарных знаний является возможность 

достижения истины. Ведь важно не только накопление определенных знаний об 

общественных явлениях, но и всесторонний анализ различных взглядов, идей на 

суть и значимость, как личности, так и общества. Где главным обстоятельством  

выступает сама истинность, а не ошибочность и заблуждение идей. Вот почему 

одной из важнейших задач является не только понять природу самого человека, 

но и характер, мысли, поступки. А это возможно, если реально характеризовать 

происходящие события. Ведь за всю историю существования человеческого 

общества выдвигались разнообразные гипотезы. Сейчас от гуманитарных наук 

требуется не только воспроизведение каких-то фактов и событий, а 

необходимость соотнесения с реальностью, умение осмысливать через 

собственный опыт.  

В последнее время особенностью развития гуманитарных знаний 

становится изучение глобальных проблем человечества. В этих обстоятельствах 

значимость цикла гуманитарных наук резко возрастает. Значительно расширился 

круг исследуемых вопросов. Наиболее актуальными стали аспекты 

международной и экономической безопасности, демографические и 

экологические проблемы, активизация терроризма и разнообразные формы его 

проявления, рост наркомании среди молодежи, примеры вандализма в культуре 

и др. Многие страны мира особое внимание уделяют информатизации и 

цифровизации общества. А это также еще в большей степени стимулирует 

гуманитарные науки. Неудивительно, что в настоящее время ставятся высокие 

требования перед социально-гуманитарными науками. 

Отличием гуманитарных знаний от других естественнонаучных 

направлений является не только способы изучения, но и окончательный 

результат исследования. Это не только рукописные и печатные труды 
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исследователей. Но этот результат широко может быть представлен 

произведениями искусства, разнообразными трактатами философского 

характера, исторические описания событий, происходивших в обществе. Только 

гуманитарные дисциплины могут в полной мере раскрыть внутренний мир 

человека, показать значение индивидуума для общества [5, с. 128]. 

Программа «Рухани жанғру» нацелена на раскрытие всех этих аспектов в 

широком смысле слова. Модернизация современного общества включает в себя 

наиболее значимые направления способные активизировать гуманитарные 

знания. Именно знания и конкурентоспособность молодежи это залог будущего 

нашего государства и нашей нации. Отсюда вытекают необходимость развития 

качеств, которые станут приоритетными в будущем. Среди них бесспорно 

компьютерная грамотность, владение несколькими иностранными языками, 

культурная толерантность и открытость. 

Важным направлением в расширении гуманитарных знаний выступает 

проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» 

по общественным и гуманитарным наукам. Учебным заведениям Республики 

Казахстан предстоит образовать условия для полноценного образования 

студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, 

культурологии, филологии. Реалии сегодняшнего времени показали, что 

обществу нужны не просто инженерные, медицинские, технические, аграрные 

кадры. А высокообразованные личности, способные понимать и оценивать 

современные события, высказывать свою субъективную точку зрения.  

Кроме того, не менее важную роль гуманитарные науки играют в 

формировании чувства патриотизма. Вот поэтому программа «Туған жер» 

нацелена на всестороннее изучение и проведение краеведческой работы. Ведь 

еще очень много неизученных страниц региональной истории. Огромное 

количество исторических сакральных памятников, требующие восстановления и 

изучения. Помимо того, все эти объекты не только древнейшие памятники 

культуры, но отечественного и международного туризма [6]. 

Таким образом, процесс гуманитарного образования развивается, 

ориентируясь на современные требования общества. Только глубоко изучив 

прошлое молодежь сможет определить свое место в настоящем. А это может дать 

возможность сделать шаг в будущее. 

Гуманитарное образование должно воспитывать чувство общественной 

ответственности молодежи, поощряя плюрализм мировоззрения, аналитическое 

мышление, умение ориентироваться в сложных общественных процессах, 

активно участвовать в гражданской жизни страны. Дисциплины гуманитарного 

цикла в учебных заведениях должны способствовать воспитанию 

нравственности и основ человечности. Благодаря использованию 

инновационных методов обучения, молодежь получает не только 

фундаментальные знания, но и большой опыт творческой деятельности 

(аналитической, поисковой, моделирующей) и рациональной организации труда. 

Чтобы достичь результативности гуманитарного образования необходимы 

новые подходы, стимулирующие мыслить критически, формировать 

собственные взгляды и мнения, усваивать демократические принципы и нормы. 
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 Современное гуманитарное знание должно служить той базой, на которой 

необходимо наладить междисциплинарный диалог между науками 

естественными, точными, социальными - одним словом, создавать условия для 

возникновения современного общества, основанного на знаниях, 

ориентированного на устойчивое развитие. 
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THE VALUE OF USING AUDIOBOOKS IN 

LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE  

 

Most of those who want to master a foreign language do not have the opportunity 

to communicate with its native speakers. In the absence of practice, the speech skill 

will be lost and knowledge fades away. In order for the language not to be forgotten, it 

is necessary that the English language be constantly heard. It is thanks to this condition 

that many people who find themselves abroad learn the language of a foreign country 

in a very short time. For those who do not have the opportunity to live in the country 

of the language being studied, audiobook is a good help in learning it. 

It is no secret that modern learners prefer to receive information in a simpler and 

more accessible form than lectures and seminars. New informational educational 

technologies are a process of gaining knowledge, built not on communication with a 

teacher, but on the use of the latest techniques and techniques based on the use of 

computer audio and video programs. One of these techniques is the use of audio books, 

https://informburo.kz/stati/statya-prezidenta-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya.html%20/%20Дата%20обращения%2024.03.2019
https://informburo.kz/stati/statya-prezidenta-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya.html%20/%20Дата%20обращения%2024.03.2019


184 

 

which allows you to improve the learning process, especially learning foreign 

languages. 

Audiobooks are a special kind of literature in which the text of the work is recited 

by native speakers, for example, British or American radio or television broadcasters, 

or by actors, “by roles,” using music and sound effects. As a rule, such audio books are 

recorded on professional equipment in the studio. This is the best option for learning a 

foreign language with the help of such technologies. There is an option when the text 

for the book is not read by native speakers, for example, linguists or teachers of a 

foreign language [1]. This option is almost as good as the previous one, except that 

while listening to such audio books, speech perception skills are not developed so 

actively. The least suitable for learning version of an audiobook - created using 

computer programs. Similar programs translate text into audio format, but they are not 

able to reproduce intonation and pronounce words together. Therefore, such audio 

books are not very suitable for improving language skills.  

Audiobooks are a synthesis of written and spoken text. The listener 

simultaneously monitors the text on the screen and listens as the announcer reads this 

text. It is firmly established that listening to audio books, read by professional speakers, 

together with the parallel reading of their text facilitates the study of language. Various 

studies by British and American scientists have shown that this method of teaching 

material reduces the time needed to memorize new words by up to 30%. This is 

facilitated by various factors, the most significant of which is the synchronous 

operation of the left (responsible mainly for decoding visual signals) and the right 

(focusing on the perception of similar in meaning sounds, pauses, stress) hemispheres 

of the brain. This allows you to increase the perceived amount of knowledge and serves 

as an auxiliary method of speech memory training. 

Thus, audiobooks provide the ability to expand the vocabulary of the listener, 

facilitate the understanding of both oral and written language. They can serve as a tool 

for progress in the field of pronunciation and diction. Audiobooks are a strong, flexible 

system whose structure contributes to the rapid understanding and assimilation of 

information. Today, more and more teachers realize the value of introducing audio 

books into the learning process. 

What results can you expect from using audio books? 

- Audio books improve the quality of language skills and literacy. They form 

vocabulary, stimulate imagination, increase reading fluency. With the help of audio 

books you can get acquainted with the frequency structures of the sentence, 

pronunciation models. 

- Audiobooks help to increase the amount of perceived information per unit of 

time and develop a love of reading. 

- Audio books align listeners in the audience. They provide us with additional, 

state-of-the-art language expressions and turns, stimulating the abilities of 

understanding, regardless of individual abilities. As a result, learners become capable 

of learning together, happily participating in joint activities that take place in a friendly 

atmosphere. 

- Audiobooks also contribute to the development of the ability to single out the 

most important and exclude details, develop the skills of transforming the language and 



185 

 

structural design of sentences in the direction of standardization, simplicity and brevity 

[2]. 

Classroom activities: Where to find audiobooks 

The easiest place to find audiobooks in right in your school library. If they don’t 

have the ones that you need or enough copies, then the next best place to look is on 

Openculture.com also you can get free audio books from 

Audible.com and Audiobooks.com. Scholastic book clubs are another great place to 

buy audiobooks at a really great price. If none of these ideas work for you, then you 

can try borrowing them from another teacher or looking at a yard sale. 

Tips for teaching and learning with audio books 

Here are a few effective teaching strategies and tips for integrating audio books 

into your classroom. 

1)  Use Audio Books Across the Curriculum 

The best thing about audio books is that you can use them across the curriculum. 

They work well in all subject areas and grade levels. You can use them during read-

alouds, to reinforce key concepts, to make more complex or difficult subjects like math 

and science easier to understand, to help build background knowledge, or to even 

develop and strengthen academic independence. When learners are able to listen while 

they read along, you are providing them with a multisensory experience. This can help 

lessen the frustration for learners who have a hard time understanding text materials. 

2) Use Audio Books to Develop Skills 

Audio books help develop important skills such as fluency, comprehension, 

critical thinking, and listening. Here are a few tips for each skill. 

- Fluency – When learners listening to books read aloud multiple times, it can 

increase their reading fluency. Provide learners with the opportunity to read and re-

read the same audio book to increase fluency and build their vocabulary. 

- Comprehension – Audio books help learners who struggle with understanding 

what they are reading. To help build comprehension, have learners retell the story after 

they have listened to it. You can also give learners specific questions to listen for so 

they are reading and listening for a purpose. 

- Critical Thinking/Listening – Audio books can build learners’ critical thinking 

and listening skills. Here’s what you can do. Give learners a graphic organizer to fill 

out and record their thoughts. Have learners summarize what they have listened to and 

retell it to a friend. Give learners a specific task before listening to a book, then have 

them write down the answer after they have finished [3]. 

3) Make audio books a part of your classroom 

Audio books can be used in a variety of settings: Whole class instruction, small 

group instruction, individual instruction, or learning centers. Here are a few tips on 

how to use them in each setting. 

- Learning centers - Create an area in the classroom where learners have access to 

the audio books so they can use them as a reward or during leisure time. 

- Whole Group – Allow time for learners who struggle with print to preview the 

audio book before whole group instruction. 

- Small Group – Play and then replay audio books during small group instruction 

to reinforce key concepts. 

http://www.openculture.com/audible
http://www.openculture.com/audible
http://www.openculture.com/get-a-free-audiobook-from-audiobooks-com
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- Individual Use – Use audio books for learners who struggle with print, and allow 

these learners to have access to these books at the same time as their peers are reading 

plain print. 

Audio books can be a very powerful tool to use in your classroom. If you haven’t 

tried them already, give them a chance. You will see your struggling and reluctant 

readers transform as they discover a whole new world with the magic of books [5]. 

The methods of working with audiobooks 

First learners need to concentrate on the general understanding of the text. Tell 

them to try to catch the main idea. If they do not understand what it is about, you can 

clarify the meaning of individual words in the dictionary and give the definition. 

During the hearing, control the learners’ concentration on the exact pronunciation of 

each word. 

It is necessary to follow the principle of "Better a little, but carefully, than a lot, 

but superficially." After they understand the text in general, in order to replenish the 

active vocabulary, specify the meaning of incomprehensible words. To do this, select 

any passage and fully translate it into mother tongue. Learners will learn many new 

words: epithets, synonyms of words already known to you. 

Exercise it regularly in every lesson. Learners should take time to study and study 

every day. Remember that a little, but often - better than a lot, but sometimes. 

When the oral text sounds as clear and understandable to learners as the text in 

their mother tongue, go to passive listening: driving a car, doing any work, relaxing, 

strolling. The more time learners spend on this activity, the deeper and more effective 

learning will be. 

In order to translate words and expressions from passive to active reserves, do the 

following: let them read aloud, memorize syntax, record the speech of the learners’ in 

audio media, in order to compare learners’ pronunciation with the pronunciation of a 

speaker. Audiobooks are one of the effective ways to improve English. Of course, the 

learning process will require time and effort. But the goal to which learner end up is 

worth it [4]. 

The result of the study 

The result of our study was first year learners’ at the Department of foreign 

language teaching methodology Kazakh state women’s teacher training University. 

The students’ questionnaire was submitted to a group of 40 students, the questionnaire 

aims to research the importance of using authentic materials and audio books in 

learning English as a foreign language and the degree to which they are helpful in 

improving the listening skill. 

The students’ questionnaire was divided into three sections. Section one: general 

information. There are four questions in this section concerning: the choice of studying 

English, and what English skill does they want to improve most.  

Section two: the listening skill. This parts includes six questions the first question 

is about the practice of listening skill, the second concerns students listening abilities, 

the third question asks which type of listening teacher focus more in the classroom, the 

fourth one is about whether teacher use the listening strategies, the fifth includes the 

listening difficulties, and the last question in this part how important is the listening 

skill for students. Section three: authentic materials & audio books. There are ten 
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questions in this part in which we focused mainly on the authentic materials and audio 

books were students asked about their attitudes on the use of authentic materials and 

audio books as tools that can helping in developing their listening skill. Also tries to 

find out the language components which can be enhanced where using audio books 

and their opinions about the employment of the audio books in listening.  
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ҚАДЫР МЫРЗА ӘЛІ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ХРОНОТОП  

 

Әдебиет – өнер. Өнерді бағалау үшін, оған баға беру үшін үлкен еңбек және 

талпыныс керек. Талпыныстың өзі кез келген зерттеушінің бойынан табылмаса, 

еңбектің бәрі далаға кетеді. Әдебиеттегі зерттеу дегеніміз, сол шығарма туралы, 

сол кейіпкер немесе сол автор туралы толыққанды жауап бере алу. Оның бойына 

етене ене отырып, уақыт пен кеңістіктегі болмысын ақтару. 

Көркем әдебиет – уақыт пен кеңiстiктiң шағын моделi. Аталған құбылысты 

дүниеге әкелу үшін хронотоп өлшемі керек болады. Яғни, мазмұндық құрылымы 

түрлі хронотоп қатынастарына негізделеді. Мәселен, шығарманы (проза, поэзия) 

қабылдау кезінде де хронотоп ерекшеліктерімен сабақтасып жатады. Тегi, уақыт 

және кеңiстiктiң перцептуалдық бейнесiн әдебиет мекеншақ тағандарына табан 

тiреп тұрып сомдайды.  

Қадыр Мырза Әлі философиясының ең басты бағаналы терегi – Уақыт 

(әрине, кеңiстiк ұғымы өзiнен-өзi сана астарында тұрмақ). Әдепкiде ақын мұндай 

объективтi табиғи құбылысқа мән бермесе де керек. Уақыт – ананың құрсағында 

жүрiп, уақыттың түйткiл мәселелерiн шешемiн деп ойлау – өзiңдi айнасыз 

көрудiң мүмкiн еместiгiндей қиын нәрсе. Әйтсе де, Қадыр Мырза Әли өмiр сүру 

уақыттың сыңарына айналу екенiн бiледi. Оның туындылары – ой-сана 

мекеншағының мәтiн арқылы тұрақтылық табуға ұмтылысы. 

Уақыт пен кеңістік – жалпы әдебиеттану ғылымындағы өзекті және маңызы 

бар мәселе. Айналамыздағы құбылыстар, әрине болмыс та бар, барлығын біз осы 
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бір өлшемдер арқылы қабылдап отырып бағамдаймыз. Тылсым табиғатта мезгіл 

мен мекен заңдылығына бағынбайтын еш нәрсе болмас. Кеңес заманында таптық 

ұстанымға сүйенген зерттеушілер кеңістік пен уақытты тарихи уақыттың ғана 

ішінде қарастырды. Алайда соңғы жылдары көркем шығармадағы уақыт пен 

кеңістік мәселесін зерттеген теориялық еңбектер жарық көруде (Н.Г. Измайлов, 

Р..И. Енукидзе, В.В. Савельева, А.Б. Темірболат, т.б.). Әдебиеттану ғылымына 

«хронотоп» ұғымын М.М. Бахтин енгізген. Ол көркем шығарманың бітіміне 

лайық өзара байланысқа түсіп, көркемдік қызмет атқаратын уақыт пен 

кеңістіктің бірлігін «хронотоп» деп атайды.  

Көркем шығармадағы «хронотоп» ұғымы әлемнің философиялық-

логикалық моделін бейнелеу арқылы өтпелі дәуір әдеби процесіндегі терең 

өзгерістерді пайымдауға мүмкіндік береді. М.Бахтин: «Әдеби көркем 

шығармадағы хронотоп дегеніміз – уақыт пен кеңістік белгілерінің нақтылы бір 

бүтіннің табиғатына лайық бірлікте көрінуі. Мұнда уақыт қоюланып 

тығыздалады, сығылысады. Сөйтіп көркемдігімен көзге түсетіндей дәрежеге 

жетеді: ал кеңістік болса, шоғырланады, тарихтың, сюжеттің, уақыттың 

қозғалысына бағындырылады. Уақыт таңбасы кеңістікте белгіленіп көрінеді. Ал 

кеңістік уақыт арқылы танылып, уақыт арқылы өлшенеді. Мінеки көркем 

хронотоп қатпарлардың осылай қиысып, белгілердің осылай қосылып, 

тұтастануымен сипатталады» [1, 235], – деп анықтама береді. 

Аталған уақыт пен кеңістік ұғымдары әдебиет пен өнерге қатысты үш салаға 

бөлініп қарастырылады:  

1. Реалды (физикалық) уақыт пен кеңістік;  

2. Концептуалдық уақыт пен кеңістік;  

3. Перцептуалдық уақыт пен кеңістік [2, 11]. 

Уақыт пен кеңістік бізден тыс объективті түрде болып жатқан 

құбылыстарда, олардың алмасу, орын ауыстыру өзгешеліктеріне қатысты. 

Адамзаттың ұғымында олар туралы түсініктің болуы да, болмауы да мүмкін. 

Концептуалдық уақыт пен кеңістік – табиғат, аспан денелері, қоршаған орта 

туралы біздің заманымызда жинақталған ұғымдар. Бұл іс жүзінде реалды уақыт 

пен кеңістіктің санамыздағы үлгісі болып табылады. Бұған әр халықтың өзінше 

қолданатын ай, күн, календарлары, мүшел, жыл санау, жыл қайыру 

ерекшеліктерін жатқызуға болады. Перцептуалдық уақыт пен кеңістік ұғымы 

адамдардың сезім-түйсіктерінің, психологиялық суреттерінің өзгеріп 

отыруымен төркіндес. Мәселен, көркем шығарманың өз ішінде ғана жүріп 

отыратын уақыт пен кеңістікке қатысты адамдардың көңіл-күйінің өзгеріп 

отыруы осының айғағы. 

Екінші түрде тарихи уақыт аса кең арнада алынады, оның ауқымына 

ондаған жылдар, сандаған ғасырлар сыйғызып, халық тарихының әр түрлі 

кезеңдері көрініс табады. Тіпті мұндайда суреттеліп отырған уақыт шегін 

айқындау мүмкін болмайды.  

Мәселен, ХІІІ-ХІХ ғасырдағы қазақ халқының тарихы деп шектеуге 

болатын сияқты. Бірақ романды оқып отырғанда осы уақыт аралығымен 

шектелеміз бе? Автор кейіпкерлер сөзі, ойы арқылы сонау көне заманға, 

Қыпшақ, Сақ, Үйсін көне түркілер заманына да саяхат жасатады, авторлық 
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көзқарасты ашық білдіру арқылы бүгінгі кезеңге де алып келеді. Яғни, 

романдағы уақыт мәселесі аса көп қабатты, күрделі процесс [3, 23]. 

Қазақ елiнiң тұрмыс жағдайы мен әлемдiк өркениет арасындағы қайшылық 

лирикалық кейiпкер дүнетанымындағы қозғалыс заматымен iшкi драматизм 

тудырады. Ментальдық iлгерiлеудiң жекелiк қасиетi мен ұлттық тұйықтыққа тән 

жалпылық нышан тағы да қарама-қарсылық күйден айнымауы 

рефлексологиялық мезет кернеуiн арттырады. Ақын үшiн алдыңғы буынның 

олқылығын толтыруға тиiс ұрпақ болашағы да қауiпсiз емес. Ол кертартпа орта 

мен iзгiлiктi мұрат арасындағы кереғарлықты сезiнiп, қам жейдi. Лирикалық 

қаһарман негiзгi тұтқа идеясын меже қылып ұсынғанмен, өзiнiң жекелiк 

қасиеттерi, қоғамдық орта мiнезiмен келiспеушiлiк тәрiздi сарындарға көшуiмен 

тақырып әртараптылығы жағынан бұл жолы да, басқа туындыларында да толғау 

жанрына хас ерекшелiктi аңғартады. Бұл тәсiл баяндау уақытының еркiндiгiн 

оятады.  

Қадыр Мырза Әлі дидактикалық үлгiдегi жыраулар поэзиясының хронотоп 

жағынан тым тәуелсiз болмысын бойына сiңiре отырып, әлеуметтiк және 

психологиялық хронотоп аясында бұрынғы дәрiптеу мен таңырқау әсерiне 

қатысты қабылдау аясымен тұтастық шегiн бұзады да, осы төңiректегi 

драматизм, лиризм элементтерiн ұштай түсу арқылы эмоционалдық полифония 

қалыптастыру нәтижесiнде жаңа поэзия, модернистiк дүниесезiну дәстүрiн 

дүниеге әкеледi. Оны реалистiк поэзия деу аз. Өйткенi реализмнен жыраулық, 

ақын, сал, серi поэзиясы да құралақан еместiн. Сыншылдық пафос тарихи-

әлеуметтiк себептерден гөрi жеке адамның өзiне байланысты әшкерелеу 

интенциясына құрылуымен де өзгеше. Аса биiк ерлiк, даналық сапалар емес, 

азаматтық құқық жағынан таршылық жағдайдағы мүлде басқа рухани 

құндылықтар эмблематикасын алға тартады.  

Ұлттық идея ежелгiдей майдан даласындағы батырлық пен ел билеушiлерiн 

мадақтаудан iрге айырып, жатаған қалыптағы, бiрақ орыс мәдениетi түрiнде 

көрiнiс берген жаһандану үрдiсiн мақұлдау арқылы мазмұндық аясына жаңалық 

енгiзедi. 

Метафоралық ойлау жүйесiне құрылған, ассонанс, аллитерациялық 

өлшемдер сөздердiң вокальдық қуатын арттыратын, риторикалық сұру арқылы 

шешендiк сөйлеу үрдiсiн стилистикалық-эмфатикалық амал ретiнде 

пайдаланатын өлеңде тағы да лирикалық тұлғаға қатысты шартты түрдегi пiкiр 

қайшылығы төбе көрсетедi. 

Жүйрік арман қуып жете қалсаң-ақ, 

Жалт береді, 

Соның өзі бір сабақ! 

Осалдар жүр өзін жұрттан артық деп, 

Ал мықтылар өзін жұрттан кем санап! 

Тап-таза шындық! [4, 6]. 

Алдымен, азамат ойдың адамында ешқашан арман таусылмақ емес. Ардан 

туған адам әрқашан арман қуады және арман қуудан жалықпайды, туғаннан 

өлгенге дейін қуады және сол арманның шегіне жетпейді, жетседе жеткенін 

сезбейді. «Арманым жоқ дейтіндер» қателеседі, яки өтірік айтады. Адамның 
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арманы болмаса, ертеңі болмағаны; арман бітсе, ертеңі бітеді, мақсаты 

түгелсігені; арманның таусылған жері – адамның өлген жері. Саналы кісіге 

мұның өзі сабақ екені рас. 

Содан соң, осылардың өзіне-өзі қарық боп, өз деміне өзі буланып, жіпсіп, 

күпсіп жүретіні, ал мықтылардың өзіне-өзі көңілі толмай, өз ісіне өзі разы 

болмай, өзін-өзі іштей сынап, мінеп жүретіні және рас. Айтатыны жоқ, осалдық 

дегенде бір бататірсек бозбалашылық- өз көлнеңкесіне өзі жігітсіген қысыр 

қызтекелік қой, құрсын! Осылардан өпірем, өрекпігіш, бойлауық, күпілдек 

келеді! Осалдығын сонымен жасырмақ болады. Онымен де қоймай,осалдық 

омыраулап, мықтылықты біраз көзден тасалап, ықтыра алмасада да бұқтыра 

тұруы мүмкін. Бірақ мықтылық деген- мықтылық, түбінде осалдық атаулының 

бәрін көне тамдай қопара құлатып, сілкініп шыға келетіні сөзсіз. 

Осындай мықтылық иесінің бірі – Қадыр Мырза Әлидің өзі. Дәлірек 

айтқанда, ақынның қадірі – мықтылығында. 

Мықтылығының бір дәлелі: Қадыр Мырза Әли өлең өлкесіне күйбеңсіз, 

кібірткісіз, тіпті ешқашан ешбір жаттығу жасамағандай кәнігі шебер қалпында 

келді. Мұны біз тұнғыш рет Қазақ университетіндегі Әуезов аудиториясында 

танып-білген едік. 

Күні кеше шәкіртке «сөз сиқырын» үйреткен шабытты шақтарда Ұлы 

ұстаздың өзі шынтақ сүйеген биік мінбеге киіктің асығындай ғана шып-шымыр 

қара бала жүргізіп шыққан емес, тура шиырылып түскендей... дік етіп 

алшысынан тұра қалды да, ағытыла жөнелді. 

Адам жылап туады, жатады жұрт жұбатып, 

Және жылап өледі, өзгені де жылатып. 

Жылайтыны туа сап-жамандар бар қинайтын,  

Жылайтыны өлерде-жақсылар бар қимайтын. [4, 11]. 

 Жым-жырт тұна, тына тыңдаған дүйім жұрт кенет ду-ду етіп, зал іші самал 

шайқаған көлдей теңселді де кетті. Хаос гармонияға көшті. Жұрттың бәрі бір 

деммен тыныстады. Әлгі шумақты тыңдаған әр адамға қас пен көздің арасында 

бұрын ешкім айтпаған бір шындық ашылды да қалды. Өлең әркімді өзінің өзгеше 

философиялық тереңіне тартып, оқыс ойға шомдырды да қойды. 

- Жаным-ау, жанартау ғой мынау, – деп таңдай қақты көп ішінен бір білгіш. 

- Жанғалы, жалындағалы тұрған жанартау ғой! 

Дәл осы тұста Қадыр Мырза Әли да дәл осыған үндес тағы бір тылсым сыр 

ашып, тағы бір қызық түйін түйіп тұрған: 

Жанар таудың сөнгендері – даңқты, 

Атылмаған жанартаулар – қауіпті. [4, 19]. 

Аудиторияда ырғала бере қайта тынды. Енді жұрт дуылдамай үнсіз 

ойланды. Тағы да сыр, тағы да шындық.Әркім-ақ айтуға болатын, бірақ 

айтылмаған сыр; әркім-ақ ашуға болатын, бірақ ашылмаған шындық. Жалғыз-ақ 

тыңдаушылар осыны табан аузында талдап түсініп отырған жоқ, тамсана 

түйсініп отыр еді... 

Сол кештен күні бүгінге дейін Қадыр Мырза Әли ақын қалың оқырманын 

таңдандырудан, тамсандырудан бір жаза басып көрген жоқ. 

Неге? 
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Асылы, адам әдебиетке сұлудың бұрымындай өрілген екі мақсатпен келеді: 

бірі-өзінен бұрын ешкім айтпағанды айту; екіншісі-өзге ешкімге ұқсамай, тек 

өзінше айту. Осы екі мақсат орындалған жерде ғана шын мәніндегі әдеби туынды 

бар. Шын мәніндегі әдеби туынды дегеніміздің, Леонид Леонов айтқандай, 

мазмұн жағынан жаңалық ашу, пішін жағынан өнер табу болатын себебі де 

сондықтан. 

Енді турасына көшсек, мүбәда қазақ поэзиясына осы ғасырдың орта 

тұсынан өте бере келіп, соңғы отыз жылда тек ғана өзіне тән өзгеше мазмұнын 

ашқан, тек ғана өзіне тән өзгеше пішінін тапқан шын мәніндегі шынайы талант 

екеу болса-бірі, біреу болса – өзіҚадыр Мырза Әли. Бір кезде өзінің түлеп ұшқан 

ұясы Қазақ университетіндегі Әуезов аудиториясын ғана білетін кәдімгі бала 

Қадыр Мырза Әлидің бүгінде бүкіл елі-туған халқы тұтас таныған қадірлі дана 

Қадыр Мырза Әлиге айналу себебінде дәл осы арадан іздеген жөн. 

Демек, қазіргі қазақ поэзиясын көп дауысты, қуатты оркестр десек, мұның 

құрамындағы Қадыр Мырза Әли музасының қайталанбас өз үні, машығы мен 

мәнері, айшығы мен өрнегі бар; Қадыр Қадыр Мырза Әли лирасының сыңғыры 

бөлек, сыры терең. 
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ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҚАБАНБАЙ БАТЫР БЕЙНЕСІ 

 

ХV ғасырдың алғашқы жартысында Алтын Орда мемлекеті ыдырап, Өзбек, 

Ноғай, Сібір, Қазақ т.б. хандықтар құрылады. 1456 ж. Жәнібек, Керей хандар бас 

болып Жетісу, Шу, Қозыбас жерінде Қазақ хандығының іргесі қаланады. Қазақ 

рулары мен тайпаларының топтасуының күшейе түсуі, қазақ халқының 

қалыптасу процесінің аяқталуы Қазақ хандығының пайда болуына негіз болды. 

XVI ғасырда қазақ хандығы нығайып, территориялық жағынан ұлғая түсті. Көп 

ұзамай халық саны 1 млн. жетіп, енді бірер ғасыр уақыттан соң қазіргі Қазақстан 

жерін толығымен иеленеді.  

Қасым ханның тұсында қазақ хандығында ішкі қайшылықтар жойылып, 

саяси және экономикалық жағынан күшейіп, шекара ұлғая бастады. XVI 

ғасырдың екінші жартысында әлсірей бастаған хандықты біріктіруде Ақназар 
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ханның үлесі зор болды. Тәуекел ханның тұсында қазақ хандығы мен Ресей 

арасында дипломатиялық қарым-қатынастар нығайып, Орта Азияның сауда 

орталықтарына шыға бастады. 

XVII ғасырда Есім хан орталықтандырылған мемлекет құруға әрекет ете 

бастады. Қазақ хандығы Тәуке хан тұсында нығая түсті (1680-1718). Тәуке хан 

хандықтағы саяси жағдайды жөндейді, мемлекет құрамы мен құқық 

тәртіптерінің жиынтығы "Жеті жарғыны" шығарады. Әз Тәуке ханның өлімінен 

кейін (1718 ж.) елдің бірлігі бұзылды. 

Бейбіт өмір көпке созылмайды, жоңғарлар қазақ елін шабуылдауды 

жиілетеді. 1723 ж. «Ақтабан шұбырынды...» оқиғасы қазақ басына ауыр күн 

туғызды. Қалмақтарға күйрете соққы берген қазақ батырлары Жоңғар 

мемлекетін құлатты. Қазақ хандығының мемлекеттілігін, тәуелсіздігін сақтап 

қалуда Абылайдың батырлығы, ұйымдастыру қабілеті, дипломатиялық 

шеберлігі зор болды. 

Қазақ қоғамының экономикалық-саяси өркендеуі ұсақ рулық дәрежеден аса 

алмады. Қазақ елін түгел қамтыған үлкен бір тұтас хандық мемлекет құрылуына 

мүмкіндік болмады. Қазақтың үш жүзі бір-бірімен өзара байланыссыз оқшау 

өмір сүруге тырысып бақты. Қазақ хандығы төрт жүз жылға жуық өмір сүрді. 

Іргелі елдер қатарына қосылды. Алыс-жақын елдермен әкімшілік-саяси жағынан 

да, тарихи-руханияттық тұрғыдан да тұрақтылық пен байланыс орнықты. 

Алайда, Абылай өлімінен соң-ақ (1731 ж.) Ресейдің отаршылдық саясаты күшейе 

түсті. Ресейдің басқыншылық-үстемдік әрекеттерінен Қазақ Ордасы құлады. 

Қазақ хандығы бұл тұста саяси-рухани тәуелсіздігінен айырыла бастады. 

Азаттық, теңдік тақырыбы күн тәртібіне өткір қойылды. Қазақ халқының одан 

кейінгі тарихы Ресей отаршылдығы орнауына байланысты дамыды. 

XV-XVІІІ ғ.ғ. ежелгі қазақ жерінде хандықтың қалыптасу процесі тәмәм 

дала бастады. Қазақ хандығының өзінен бұрынғы мемлекеттік құрылымдардан 

ерекшелігі – оның кең және берік этникалық негізі болды да, оған қазақ халқын 

құраған этникалық топтардың барлығы қосылды. Халық ретінде орнығып, ортақ 

тіл, төл әдебиеттің негізі қаланды. Сондықтан ғалымдар қазақтың таза өз 

тіліндегі төл әдебиеті ХV ғасырдан басталады деп есептейді. Қилы – қилы тарихи 

кезеңдер аясында сөз өнері де жалғасын тапты.  

Қазақтың бай ауыз әдебиеті мен ежелгі ортақ жазба ескерткіштері негізінде 

қалыптасқан XV-XVІІІ ғ.ғ. поэзиясының басты қасиеті – қазақ халқының күрделі 

тарихи кезеңдерінің көркемдік дәрежеде бейнеленуінде. Сөз өнері бірте-бірте 

фольклордан бөлініп, өзіндік сипат алды, авторлар аты сақталатын болды, жазба 

әдебиетке тән өрнектеу үлгілері молая берді. Көп ақын-жыраулар шығармасында 

фольклор мен жазба дәстүр қатар сипат алды.  

XV-XVІІІ ғ.ғ. әдебиеті – жыраулық поэзия. Мұнда толғау жанры кеңінен 

қолданылды, қалыптасты. Бұл поэзияның алғашқы өкілдері эпостық жырларды 

шығарушылар, оларды сәл аз өзгертіп ауызша таратушылар, сөйтіп бірнеше 

нұсқасын тудырушылар. Алайда олардың аттары сақталмаған.  

XV- XVІІІ ғ.ғ. әдебиет ел мүддесін бірінші орынға қойды. Өзіндік түр тауып, 

айқын ұлттық сипатта қалыптасты.  

ХV-ХVІІІ ғғ. қазақ әдебиетінің мұралары негізінен ауызекі үлгіде тарады. 



193 

 

Ақын - жыраулар шығармаларының басты тақырыптары: азаттық, тәуелсіздік 

идеясы, ел-жер тағдыры, батырлық, ерлік жайлы, жастық, кәрілік хақында, дос-

дұшпан туралы, халық бірлігі мен мұраты, адам мен оның еңбегі. 

Кезең әдебиеті туралы зерттеулер. XV- XVІІІ ғ.ғ. қазақ поэзиясының негізгі 

өкілдері 19-ғасырдың орта шеніндегі Ш.Уәлиханов зерттеулерінен бастап 

ғылымға жақсы таныс. Қазақ жырауларынан баспа жүзін көрген алғашқы 

туынды Шалкиіздің «Би Темірге айтқаны» деген толғауы. Баспаға әзірлеген Ш. 

Уәлиханов. В.В. Радлов жыраулар шығармашылығына қатысты пікірлер айтып, 

ақын-жыраулардың ел арасына тараған шығармаларын жинастыра бастады. 

Жыраулар мұрасы М. Османовтың «Ноғай уа құмық шығырлары», 

М.Бекмұхамедовтың «Жақсы үгіт», Ғ.Мұштақтың «Шайыр», «Көксілдер», 

Қ.Халидұлының «Тауарих хамса», А.Берқалиұлының «Ақын» жинақтарында сөз 

болды.  

Жыраулар поэзиясы – бірегей тарихи-мәдени құбылыс. Жыраулар 

поэзиясының ілкі нышандары. Жыраулар поэзиясы – ұлт қалыптасуының 

көрінісі. Жыраулар поэзиясындағы романтикалық әдіс ерекшеліктері. Жыраулар 

поэзиясындағы реализм және оның бел алу себептері. Жыраулар поэзиясындағы 

идеялар мен көркемдік мазмұн, негізгі қаһармандар. 

Жыраулар поэзиясы – қазақ мәдениетіне ғана тән бірегей тарихи-мәдени 

құбылыс. Бірегей құбылыс болатын себебі – дүние жұртының арғы-бергі 

тарихында қазақ жыраулары мен олардың жыр-толғауларына дәлме-дәл сәйкес 

келетін әдеби шығармашылық иелері де, шығармалар да кезікпейді. Ал 

жыраулар поэзиясының өзімен дәуірлес өзге елдер әдебиетіндегі үлгілерден 

бөлек арна түзе, өзіне ғана тән мазмұнмен және өзіне ғана тән пішінмен тарих 

сахнасына шығуының сыры оның қазақ топырағында тарихи оқиғалармен, 

тарихи жағдайлармен орайласа тууында жатыр. 

Жыраулар поэзиясы кемелдене өркендеген ХV-ХVIII ғасырларда қазақ 

баласы бастан өткерген жағдайлар мен оқиғалар жайын осыған дейінгі тұстарда 

шолу сипатында ұсынған болатынбыз. Ал сол оқиғалардың бастауында тұрған 

ең маңыздысы – 1456 жылы дербес Қазақ хандығының құрылуы. Содан кейінгі 

оқиғалардың барлығы дербес Қазақ мемлекетінің құрылуына өзге жұрттардың 

көзқарасына, қарым-қатынас сипатына т.с.с. жағдайларға байланысты 

туындағаны шүбәсіз. Демек, жыраулар поэзиясының ХV-ХVIII ғасырларда қанат 

жая дамуының ең негізгі себебі – жыраулардың дербес елде өмір сүріп, өз елінің 

тағдырына, болашағына қатысты ойларын ашық айтуға мүмкіндік алуында 

жатыр. Осы тұрғыдан келгенде, жырауларды өз елінің арман-аңсарын, мақсат-

мұратын жырлаған, халқының өмір салтын, тірлік-тынысын боямасыз 

бейнелеген еркін ойлы шығармашылық иелері ретінде тану абзал. 

Әлбетте, қазақ жыраулары тарихи-мәдени құбылыс ретінде бір ғана жыл 

аясында пайда бола қалмағаны анық. Жыраулар поэзиясының кемелдене 

өркендеу дәуірі ХV-ХVIII ғасырларға тән болғанымен, оның алғашқы 

бастаулары ХV ғасырға дейінгі жылдарда жатқаны және жаңа тұрпатты 

поэзияның ізашар өкілдері есімдері бүгінгі ұрпаққа аңыз болып жеткен 

шешендер мен алғашқы жыраулар болғаны шүбәсіз.  
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Жыраулар поэзиясында Қабанбай бейнесінің сомдалуы Абылай хан 

есімімен қатар аталады. 1711-1781 жылдары ғұмыр кешкен Абылайдың 20 

жасында қан майданда атасы Абылайды ұран етіп, жауға шауып, ерлігімен 

танылғаны тарихтан белгілі Шайқасқа жалғыз шаппағаны да белгілі. Осындай 

жанын шүберекке түйген соғыстардың бірін ханның кеңесші биі болған Бұқар 

жырау былай суреттейді:  

Қалданменен ұрысып,  

Жеті күндей сүрісіп,  

Сондағы жолдас адамдар:  

Қаракерей Қабанбай,  

Қанжығалы Бөгенбай  

Өңкей батыр жиылып,  

Абылай салды жарлықты.  

Қалдан ханды қашырып,  

Шеп салған жерін бұздырып,  

Ұрысты қатты қыздырып,  

Жәбірлеген қалмаққа,  

Тырнағын қатты батырды [1, 97 б.].  

Толғаудан жеті күн тоқтаусыз соғыс салған батырдың Абылаймен ниеттес, 

бір мақсатта болғанын білеміз. Ол мақсат –ел қорғау, қалмақ, жоңғар 

шапқыншылығынан қорғау.  

Қабанбайдың тек батыр емес, іс түйінін шеше білетін ақыл иесі 

болғандығын Құрбанғали Халид келтірген әңгімеден байқауға болады. «Абылай 

ханның қалмақпен ақырғы соғыстарында қазақтар көп әскермен Қалба тауына 

келгенде, елдің қайта етекке түскенін естіген торғауыттар мен қалмақтарды қал

ай шабу керек деп үлкендермен кеңескенде қолбасылар Бөгенбай мен Қабанбай 

батырлар екі ұдай болады. Абылай бұлардың қайсысын тыңдарын білмей, 

дағдарып, Бұқар жырауға ишара етіп, сен сөйлеші дегенде ол: 

Сен, Абылай, Абылай, 

Түркістаннан келген құл едің. 

Дәулет қонды басыңа, 

Қыдыр келді қасыңа,  

Бақ үйіне түнедің.  

Сен, Қанжығалы Бөгенбай,  

Тоқымы кеппес ұры едің.  

Қабанбайдан бұрын найзаңды,  

Қашан сен жауға тіредің? [1, 106б.], -деп Қабанбай батырдың ұсынысының 

дұрыстығын айтады.  

Қазақ тарихында қолына қару алып, жаугершілікте жүріп, батырлық ерлігі

мен ерекшеленіп, жауынгерге жігер, қажырына қайрат қосқан жыраулар болға 

Солардың бірі – Үмбетей жырау.  

Үмбетей жырларындағы Қабанбай батыр бейнесі бір төбе. Жасы сексен 

нен асып, ажалы жеткен Бөгенбай өлімін Абылайға жырмен естірткен Үмбетай 

жырау болыпты. 

Осы көлемді толғауда:  

http://emirb.org/bogenbaj-batir1690-1775-j-j.html
http://emirb.org/teuelsizdik-bejteregi.html
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Аруағыңа болысқан,  
Әділ билік қылысқан.  
Қашпаған қандай ұрыстан,  
Керейде батыр Жәнібек,  
Қаз дауысты Қазыбек,  
Қу дауысты Құттыбай,  
Қара керей Қабанбай,  
Қанжығалы Бөгенбай –  
Абылай сенің тұсыңда,  
Сол бесеуі болыпты-ай!  
Кейі батыр, кейі би,  
Тәңірім берген сондай сый [1, 78б.],- деп Қабанбайға әділ баға берді. 
Оны «Тәңірдің өзі тартқан сыйы» деп мадақтайды. Осы толғауда 

Қабанбайдың жоғарыда тілімізге тиек еткен Әтеке жырықпен соғысы да көрініс 
тапқан.  

Жырау:  
Анау бір жылы аттанған,  
Әскерді қырғыз қырғанда,  
Ұлы сәске болғанда,  
Жасаған жақсы жол беріп,  
Жол бергенде мол беріп,  
Ойламаған бақ беріп,  
Қырғызды тәңірім қақ бөліп,  
Садыр кетті бөлініп,  
Соғысудан түңіліп,  
Әтеке сынды жырықтың,  
Қабырғасы сөгіліп.  
Шапқанда батыр төгіліп,  
Қара керей Қабанбай,  
Қырмап па еді жауыңды,  
Қуантпап па еді қауымды? [1, 79 б.] - деп тарихи оқиғаны тағы да 

көзалдымыздан өткізгендей болады.  
ХVІІІ ғасырдағы батырлардың мүдделері ортақ, біреуі – жаға, біреуі жең 

болуға ұмтылғанын көреміз. Олар жауға жалғыз шауып бәйге алмаған.  Әдеби 
жәдігердің мәліметіне сүйенсек, қырғыздармен соғыстан соң денсаулығы 
нашарлаған Қабанбай өмірден өтеді. «Қабанбай батыр»жырында 
Қабанбай батыр жауға шапқанда жолдасы болған Қубас атпен серттескенде: 

Мен келдім жетпіс сегізге,  
Сен келдің отыз сегізге.  
Сенен басқа ат мінсем,  
Мінгендей болдым өгізге [1], -деп өзінің жас мөлшерін айтып өтеді.  
Осы дерек Қабанбай батырдың туған, дүниеден өткен жылдарын шамалауға 

мүмкіндік береді. Біздің ойымызша, Қабанбай батыр 1692 жылы дүниеге келіп, 
1770 жылдар шамасында өмірден өткен.  

Сөзіміз дәлелді болу үшін тарих парақтарына үңіліп, саралап көрейік.  
«Абылай ханның қырғыз манаптарына қарсы жорығы 1770 жылы 

болғанын» [2, 375б.], аталған шайқаста Қабанбай жауды жеңгенмен, өзі де 

http://emirb.org/jiada-attanfan-azastanditardi-azamattifinan-ajiru-kerek-pe.html
http://emirb.org/bafdarlamalar-jinafini-jobasi-temir-jol-rilisi-jol-jene-jol-sh.html
http://emirb.org/megilik-el-ideyasi-jene-patriotizm-meselesi.html
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өмірден өткенін айтсақ, сол соғыста Қабанбайдың жасы 78-де екендігін ескерсек 
те жеткілікті. Сонымен қатар, күні бүгінге дейін өмір сүру жылдары даулы 
пікірлерге ұрынып келген Бұқар жырау Қалқаманұлының өміріне қатысты 
деректерді жаңалауға болатын секілді. 

Мысалы, Қажым Жұмалиев – 1693-1787 жылдар, М. Мағауин –  
1693-1787 жылдар, Қайым Мұхамедханов – 1685 1777 жылдар, ал «Бес ғасыр 
жырлайды» жинағындағы мақалада – 1668-1878 жылдар деп көрсетіліп жүр.  

Бұқар жыраудың өміріне қатысты түрлі пікірлер болғандықтан, біз де өз 
дәлелімізді ұсынамыз. «Қабанбай батыр» жырында Бұқардың жасы жөнінде:  

Мінгені ханекемнің қарагер-ді,  
Еседі бейне қаздай қара жерді.  
Қабекең науқас болды дегенді естіп,  
Батырдың өзі тұстас бәрі келді.  
Болса да жасы жеткен үлкен адам,  
Солқылдап жас баладай жылай келді [3], - деп жырланады.  
Егер Қабанбай батыр 1770 жылы 78 жасында қайтыс болғанда, көңілін 

сұрай келген Бұқар жырау 88 жаста болса, онда Бұқар жырау 1682 жылы дүниеге 
келіп, Абылай ханмен қатар1781жылы қаза тапқан. Себебі, Үмбетей жыраудың: 
Өткіздің тоғыз ханды толғауменен, Шештің талай түйінді болжауменен [4, 9 б.], 
- деген жыр жолдарындағы Бұқаркөрген тоғыз ханның алғашқысы – Әз Тәуке 
болса, соңы – Абылай.  
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М. ӘУЕЗОВ ДӘСТҮРІ КӘМЕН ОРАЗАЛИН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДА  

 

Абай жолы, Мұхтар жолы дегенде аты қоса аталатын ардақты есімнің бірі – 

Кәмен Оразалин есімі. Ұлылар мекенінде дүниеге келіп, Абай мен Шәкәрімді 

терең білген, Мұхтарды қаламына арқау еткен қаламгер қазақ әдебиетінің 
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тарихында өзіндік орнын алуға тиісті тұлғалардың бірі. Кәмен Оразалин - 

Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, еңбек, соғыс ардагері, ұлылар туған 

киелі Шыңғыстауда туып-өскен, қазақ әдебиеті тарихына мол мұра қалдырған 

қаламгер жазушы, Мұхтар Әуезовтің бас шәкірті, ұлағатты ұстаз.  

Камен Оразалыұлы 16 маусым 1920 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан 

облысы, Абай ауданы, Құндызды ауылының Қылышбек жайлауында дүниеге 

келген.  

Камен алғашқы сауатын Құндызды ауылындағы Ақтас бастауыш 

мектебінде ашып, кейіннен осы күнгі Абай атындағы орта мектепте оқыған. 

Содан Семейдегі № 11 орта мектепке түсіп, оны 1939 жылы бітіріп шығады. 1938 

жылы Семейдің облыстық “Екпінді” газетінде “Күзетте” деген алғашқы өлеңі 

жарияланады. 

Камен Оразалының қаламынан ондаған көркем очерктер, мақалалар, 

“Жексен”, “Ақ жазық”, “Көктем салқыны”, “Абай ауылына саяхат”, “Абайдан 

соң” (4 кітап), “Абайдан соңғы арыстар” (3 кітап) атты романдар туған. Ол 

“Қазақстанның еңбек сіңірген мектеп мұғалімі” (1965 ж.), “Абай ауданының 

құрметті азаматы”, “Қарауыл ауылының құрметті тұрғыны” атты құрметті 

атақтармен қоса “І дәрежелі Отан соғысы” (1941 ж.), “3 дәрежелі Даңқ ордені” 

(1941 ж.), “Парасат” (2000 ж.) ордендерімен және 13 медаль, Қазақ ССР-ы 

Жоғары Кеңесінің 4 Құрмет Грамотасымен марапатталды[1, 12]. 

Кәмен Оразалиннің тырнақалды туындысы өз өмірінде белгілі дәрежеде ізін 

қалдырған, дүниетанымдық әлемінен жақын орын алған Ұлы Отан соғысы 

тақырыбына арналған еді. Кейіннен «Жексен» деген атқа ие болған шығарма 

әуел баста «Қасиет» аталған көрінеді. Өйткені жазушының өзі осы аталған 

шығарма туралы төмендегі бір мәліметтерді берген: «1948 жылы «Қасиет» 

(Жексен) атты повесімді бітіріп, Алматы жазушыларының талқысына 

ұсындым». 

«Сенің «Қасиет» атты повесің маған негізінде ұнайды. Бірінші рет қалам 

тартқан бұл тырнақалды шығармаңда жазушыға тән бірнеше белгілеріңді 

көрсеткенсің», -деді Сәбит Мұқанов. 

“Абай ауылына саяхат” – жолбасшы кітап. Расымен жазушымен бірге сапар 

шегесіз. Ұлылардың ізі қалған жерлерді сүйіп жазудан танбау. Мұхаңның 

“Қорғансыздың күні” атты әңгімесіндегі Ғазиза бейнесі қиялдан тумағанын осы 

шығарма айқындайды, себебі жас қызға қиянат қылған тасжүректердің есімдері 

Шәкәрім қажының аузымен айтылады. [2, 114]. 

Күшікбай асуында тоқтап, қабірге дұға еткенде Шәкәрім қажы “Біздің 

иттердің зорлығынан өлді ғой” дейтін тұсы бар. “Ол кім? – деп сұрағанымда, 

“Шөпіш пен Бәйтік” деп айтады. Ғазизаның соңында аңырап қалған екі анасы 

дүние салғанда “екі сорлының қырқы мен жетісін берген” Шәкәрім ақын екенін 

оқырман осы кітаптан оқып біледі. Сондай-ақ, Мұхаңның шыққан тегі туралы да 

анық та мол дерек бар [3]. 

“Қазақ даласына өнер шыңы, өлең тауы боп орнаған, Абай өлеңдерінің ата 

мекені – Ақшоқы”. “Ақшоқының топырағына Еңлік пен Кебектің қаны сіңген”. 

Мұндай тарихи деректер шығармада аяқ басқан сайын кездесуі заңды [3]. 
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Халқымызға мәлім жазушы М.Сәрсеке «Семей қасіреті» деп атаған 

кітабының алғысөзінде «Толған ел тарихын жақпар тасқа жазады. Тозған ел 

басынан кешкенді көз жасымен жуады» деген уәжге бағып, туған жұртыммен 

бірге басымнан кешкен қасіретті шертпей өмірден аттансам – жер басып 

жүргеніне мәз тоғышардың бірі болмайын деген жегі ой мені жиі мазалап, 

әсіресе ядролық полигон таратқан ауыр дерттен дәрігерлер жәрдемімен 

сауыққан кезімде жазу үстеліне шегендегені анық...» – деген жүрекжарды сырын 

бекерге жазбаған екен. 

Осы кітаптан бір үзіндіге тоқталар болсақ... 

1957 жылдың күзінде қазақ әдебиетінің алыбы Мұхтар Әуезов алпыс жасқа 

толар қарсаңында туған еліне еру болуға қамданған. Соны естіген жанашыр 

достары: «Мұха, осы сапарға бармай-ақ қойсаңыз қайтеді, туған халқыңыз 

мерейтойыңызды Алматыда, Одақ көлемінде дүбірлетіп өткізеді. Соған да 

қанағат етіңіз...» – десіп, Шыңғыстау түгілі Семейге де жібермеуге үгіттеп 

баққан. Зады, бұл халқына аса қадірлі қаламгердің шынайы тілеулестерінің ұлы 

замандасын қауіп-қатерден сақтандырған ізгі тілегі. Сөйткен себебін тек ашық 

айтпаған. Өйткені, Қазақстанның зиялы қауымына Семей атырабында, әсіресе 

әскери полигонмен көршілес отырған Абай ауданының тұрғындары арасында 

аққан мен қылтамақ сырқаты ерекше деңдеп, талай отбасы ауыр қасіретке душар 

болғаны, оның нақты күнәкары немене екеніне жұртшылық құлағдар болатын... 

1945 жылдан беріде, ұлы Абайдың туғанына жүз жыл толған мерейтойдан 

кейін кіндік қаны тамып, жастық шағы өткен өңірге ат ізін салмаған, бір басына 

үйіп-төгілген алуан міндеттер мен әдеби, ғылыми жұмыстардан да уақыты 

болмай, бірақ туған жерге деген іңкәрі ешуақытта суымаған Мұхтар Омарханұлы 

әріден толғайтын әдетімен: «Әй, пәле-ай, бұл уәждерің, ағайын, менің көңіліме 

жағымды сөз емес. Елді сағындым, ата-бабама құтты қоныс болған Бөрліге 

соқпай, кәрі Шыңғыстың бөктеріндегі қаусар бұлақтарынан су ішіп, бозбала 

кезімде алтыбақан тепкен көкорай шалғынына аунап-қунамай іштегі іңкәр 

өксігім, сірә, тарқар ма?! Қойыңдар бұл сөзді, алпысты алқымдаған кексе де бала, 

Семейге барамын. Бұл сапардан мені айнытпаңдар, ел-жұртым да сағынып отыр 

деген хабарды естідім...» – деп жолға шығуға әзірлік жасаған. 

Абай – Мұхтар әлемінде Кәмен Оразалиннің дербес орны болуы заңды, ұлы 

дәстүрге адалдық, ал дәстүрді жалғау парыз. Мұхтар Әуезовтің өмірі туралы 

“Абайдан соң” атты төрт кітаптан тұратын роман туды. Бұл роман деректі һәм 

көркем прозаның үлгісі. Жас Мұхтардың өсу, толысу жылдары, ғұламаның 

жүріп өткен асулары, халқына қылған қызметі, тауқымет һәм бақыты, бақ-белесі 

эпикалық толғаумен суреттеледі.  

“Абайдан соң” – Кәмен Оразалиннің ең кесек, ең негізгі туындысы, мұнда 

қазақ дүниетанымының негізгі қағидаларынан, сахаралық қалыбынан айнымаған 

мұрат бар. Жазушы Мұхтар сынды нағыз ғұламаны пір тұтты, мұхтартанудың 

соқпағын көркем әдебиетке әкелді. 

Қазақ әдебиетінің алып тұлғалары Абай мен Шәкәрім, Мұхтар 

шығармашылықтарының арасында үзілмес үндестік, тамыры тереңге бойлаған 

тамырластық бар екені ерекше көзге түседі. Сол сияқты Кәмен Оразалиннің 

«Абайдан соң» шығармасын қолға алған адам одан да бірден осы үндестіктің 
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лебін сезеді, олардың шығармашылық болмысындағы өзара байланысты 

аңғарады. Бұл – әдебиетте дәстүр және оның жалғастығы деп аталса керек... Абай 

дәстүрі жайлы аз айтылған жоқ. Ал Мұхтар дәстүрін ілгері дамытқан Кәмен 

Оразалин болды. Белгілі халық жазушысы Ә.Нұршайықов «Абайды Мұхтар 

арқалап әлемге танытса, әлем білген Әуезовті арқалауға иығын Кәмен тосты. 

Алыпты алып арқалайды деген сөз шындығы осыдан шығады. Осы романды 

өмірге келтіру үшін Кәмен қаланың барлық қызық-шыжығынан қалып, тырп 

етпестен Қарауылда отырды. Енді, міне, ол ұзақ жылдарға созылған тәтті 

бейнетін тәмамдапты. Бұл еңбегі және Абай мен Әуезовке шексіз ықыласы үшін 

оған зор құрметпен алғыс айту абзал», - деген еді. Расында, Кәмен Оразалиннің 

«Абайдан соң» романы Мұхтар Әуезовтің ірі тұлғасын жеткілікті дәрежеде 

ұлықтай білген ірі туынды. Тек қана нысанының сүйектілігі тұрғысынан ғана 

емес, көркемдік-эстетикалық болмысы тұтастай шеберліктің өзіндік үлгісін 

сомдап шығарған. Шығарманың тарауларына қойған тақырыптан бастап, оның 

өне бойында, мазмұндық-құрылымдық желісінде ұлы Мұхтардың өз соқпағы 

айқын байқалады. Осы сөзіміздің ақиқатына көз жеткізу үшін «Абайдан соң» 

романынан бір ғана мәселені бөліп алғанды жөн көрдік. Мұхтар Әуезов 

шығармаларында жиі қолданылатын суреттері мұнда да анық көзге ұрады. 

Романның алғашқы «Қазада» тарауын ашқаннан-ақ көзге ұратыны табиғат 

суреттері. Көзін ұйқыдан ашқан Мұхтар даладағы абыр-сабыр тірлікке бір сәт 

құлақ түрді. Ал тысқа шыққанда көргені көшіп-қонған қазақ ауылының кәдімгі 

тірлігі. Оны оқыған беттен-ақ Абайдың «Жаздыгүн шілде болғанда» өлеңінде 

суреттелетін сюжеттер қаз-қалпында бірінен кейін бірі тұтасымен тізбектеле көз 

алдыңнан өтеді. «Шалқар-шалқар көштер құлап, Балашақпақтың кең қонысына 

төгіліп жатыр. Біреулер керегесін жайып, шаңырағын көтерсе, енді біреулері 

биелерін байлайды. Будақ-будақ түтін, қазылып жатқан жер ошақта есеп жоқ. 

Бұғалық сүйреткен асаулар да мықты жігіттердің тақымында шыңғырып 

сүйретіліп барады. Көшпен бірге айдап әкелінген құлынды биелер бөтен қонысқа 

байыздай алмай, Ботақан ошағы мен Кеңқонысқа қарай лықсып қайтып жүр». 

Алайда, бір қарағанда, сыртқы құрылымы жағынан ұқсас болып көрінгенімен, 

мазмұнына тереңірек үңілген адам бұл көштің Абай суреттеген қазақ көшінен 

мүлде басқаша сипатта екендігіне көз жеткізеді. Себебі, бұл сәтте ол көштің 

иелері Ұлы Абайынан, қазақтың ғұлама ұлынан айрылып отырған кезі болатын. 

Жазушы қолданған сөздер де сол сәттегі тыныс-тірлікті танытуға 

жұмылдырылған. Оның бәрі «ұйқы-тұйқы мазасыз даң-дұңнан оянған» бала 

Мұхтар танымы арқылы суреттеледі. «Балашақбақты өрлей, құлдай отырған 

барлық ауылдардың қазіргі көрінісі сұрапыл дауыл соғып, бүлдіріп кеткендей 

ойран-топыр күйзеліске ұшыраған. Сол мол апаттан шошынған қауым енді 

қайрат жасауға бекінгендей». Төменде кестеленген табиғат көрінісі бұл суретті 

одан әрі асыра түскен. Тұман, жауған жауын, соққан жел, сұрқынан айырылған 

аспан жақсылықтың нышаны емес. Бүкіл табиғат Абайын жоқтағандай әсер 

қалдырады. «Балашақбақтың өзен бойында ойдым-ойдым сыңсыған қалың 

ағаштардың етек жағын жауыннан соңғы бусанған шық тұманы басып жатыр. 

Жел үркітіп бөлектеген сол тұман енді таса-таса- мен қаша бастады. Көк 

аспанның қазіргі көрінісі қазақ даласының күйзелісінен елес бергендей, бұлт 
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шоғыры молайып, қат-қабат сапырылысында қасірет лебі бар сияқты». «Таса-

тасамен қаша бастаған тұман» мен «күн-түн демей Абай қазасын жар салған 

шапқыншылар» ұғымы астасып кеткендей әсер қалдырады. Қазақтың біртуар 

данышпаны Абайдың о дүниелік болып кеткендігін халық пен қоса табиғат та 

аза тұтып, жан-жаққа хабар таратып жатқандай. Тағы да шығармаға үңілейік. 

«Күн шығып келе жатыр. Оның да көзі жылай-жылай қанталап кеткен сияқты. 

Қазіргі сәтте жер бетін қызғылтым мұнар басып, дүние күңгірттігі Абай 

қазасынан туғандай көрінеді. Бұлт атаулы үйме-жүйме болып, көкжиекке 

жиналған. Сахара тірлігі тұншығып қалғандай қапырық ауада дымға оранған 

салқын леп бар. Қоңыр көлеңке жамылған сай-сала сағым астынан жаңа 

көтеріліп келе жатыр». Бұндағы көзі қанталаған күн, үйме-жүйме жиналған бұлт, 

қапырық ауа, қоңыр көлеңке – бұлардың барлығы сол кездегі табиғаттың тылсым 

мінезін танытқан. Абайды соңғы сапараға шығарып салу рәсімінде адам мен 

табиғат қоса күйзеліп, бір сәтке тына қалған.  

Ұлылар рухына сусындап өскен жазушының қалдырған мол мұрасы кейінгі 

ұрпақ үшін баға жетпес асыл қазына екендігін дәлелдейді. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Әубәкір Ж. «Қарт Шыңғыстың абызы» // Егеменді Қазақстан 6.05.2009. 

2. Оразалин К. «Абай ауылына саяхат» - Алматы: Жалын, 1995. 

3. Кемелбаева А. Алыптарды ардақтаға» // Егеменді Қазақстан. 10.07.2010. 

 

 

ӘОЖ 821. 512. 122. 09 

ЕГИЗБАЕВ Қ.К., СЕЙПУТАНОВА А.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

Б. НҰРЖЕКЕЕВ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ,  

ИДЕЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

XX ғасырдың алпысыншы жылдары қазақ әдебиетіне айрықша 

қолтаңбасымен, ерекше стилімен келген ұлы шоғырдың арасында жұлдызы 

айрықша жарқырап көрiнген қаламгерлерiмiздiң бiрi – Бексұлтан Нұржекеев 

болды. Қаламгердің «Күтумен өткен ғұмыр», «Ерлi-зайыптылар», «Жау жағадан 

алғанда», «Бiр өкiнiш, бiр үмiт», «Кiнәлi махаббат», «Өзендер өрнектеген өлке» 

[1] сынды шығармалары оқырмандар көңілінен шығып, әдебиетіміздің алтын 

қорын байытты. Бексұлтан Нұржекеев прозалық туындыларындағы 

тақырыптардың негізгі дені - махаббат, ер мен әйелдiң жан сезiмi. Суреткер 

кейіпкерлерінің ішкі әлеміне үңіліп, сезім қылдарын дөп басып, сан қилы 

тағдырдың түйінін тарқатып, оқырманын өзімен бірге елітіп, отырады. Қуанышы 

мен қайғысы астасып жатқан күрделі оқиғалар желісі шынайы өмірді көз алдыңа 

әкеліп, кейіпкермен бірге бірде қуанып, бір де қынжыласың. Осындай 

сыршылдығына тәнтi болған оқырман қауым оны «Қазақтың Мопассаны», 

«Махаббат жыршысы» деп тегiн атамаса керек. Шын талант та гауһар сияқты, 

уақытқа түсiн алдырмай жарқырай бермек. Қаламгер өз шығармаларында 
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кейiпкерлерді іс-әрекет үстінде көрсетеді және объективтi өмiрдi көркем 

шығармада суреткерлiкпен типтендiре отырып, қоғамдағы орны бар, іс-

әрекетімен көрінетін нақты адам бейнесiн жасайды. Суреткердің әңгіме, 

хикаяттарында адам өмірі, табиғи тазалық, адамгершілік, қазақы мінез, қоғамдық 

өзгерістер шынайы суреттелген.  

Шағын жанрға үздіксіз үлес қосып келе жатқан жазушы Б. Нұржекеұлының 

«Мүденің қатыны» (2000) атты әңгімесіне б.з.б. ІҮ-ІІ ғасырларда өмір сүрген 

көшпелі түркі халқы мен олардың даңқты патшасы Мөде ханның қытай елімен 

қақтығыстарының бірі шынайы бейнеленген. Әңгіменің басты кейіпкері – құн 

патшасы – шәнүй Мүде. Қытай елшісі Гау атынан келіп, не себептен қытай еліне 

қатты шүйлігіп отырғандығын білгісі келеді. Сондағы Мүденің жауабы: 

«Дунхулар төзімді өздері тауысты. Әуелі ең жүйрік атымызды сұрады. Қаншама 

қымбат санағанмен, көршінің көңілінен артық па, бердік. Қанағат қылмады, 

қатындарымның бірін сұрады, бердім. Дәндеген дунхулар екі елдің арасында 

жатқан жерді сұратты. Жер деген – елдің тұрақ негізі. Оны бер дегені - елдігіңді 

құртам дегені. Оны білген соң не біржола құриын, не жерімді қорғап қалайын 

деп атқа қондым»[52,118] - дейді. Жауына қатал Мүденің басты принципі – 

елінің жерін, халқын қорғау. Император Гау елші Лиу Шиннің әзірге соғыспайық 

деген сөзін тыңдамастан, құндармен соғысты бастап кетеді, соның 

қиыншылықтарын өзі көріп, Мүденің қолына түсіп, тұтқындалады, бұл 

қытайлықтар үшін үлкен соққы болады. Соғыстағы қаталдығымен аты шыққан 

Мүденің ең жақын сырласы, ең сүйікті адамы - Әсеней сұлу. Әсенейдей сұлудың 

өзіне кездесуін тәңірдің өзіне пейілі түскендігі деп санайды. Автор Әсенейдің 

ерекшелігін былайша суреттейді: «Оның қойны – жанның да, тәннің де ортақ 

мерекесі. Жаратылысы Әсенейдей қатын жер бетінде тағы да бар-ау дегенге 

сенгісі келмейді. Оның құдіретін өзі ғана біледі, өзі ғана бағалайды. Таудай боп 

кеп қасына қисайса-ақ құм боп үгітіліп бара жатады. Құшағының құдіреті таудай 

алыпты қылаудай ұлпаға айналдырып жібереді»[2,122]. Міне, осындай 

ерекшелігімен ерінің сүйіктісіне айналған Әсеней ақылды да. Көп жағдайда 

Мүдеге бағыт-бағдар беріп, дұрыс жөн сілтеп отырады. Өмірі ешкімді тыңдап 

көрмеген қатыгез әмірші Әсенеймен санасқанын өзі де сезбейді. Гау қолға түсіп, 

қытай жұрты тығырыққа тірелген сәтте де Әсеней Мүдені мәмілеге шақырады: - 

Ұлы әміршім, - депті Әсеней сәлем айтып. Гау да үлкен елдің өзіңдей әміршісі. 

Қасиетсіз адам халық басқармайды. Оны өлтірме. Кесірі мен кепиеті кейінгі 

ұрпағымызға тиеді. Қасиетті қанды қасиетті білмейтіндер төгеді. Гауды 

қамаудан босатшы! Екі әміршінің кегі екі елдің кегіне ұласып кетпесін! 

Жалынып сұрайсын, жаным!»[2,128]-деп, тыныштық пен ынтымаққа шақырады. 

Құн елін ұлы империяға айналдырған Мүде 174-жылы қайтыс болады. Гау 

өлгеннен кейін де жиырма жыл өмір сүрген Мүде қайтып қытайлармен 

соғыспаған. Ол өле-өлгенше Әсенейдей ақылды да сұлу әйел бұл дүниеде енді 

болмайды деген сеніммен өтіпті. Әңгіменің идеясы - әйелдің құдіреті, ақылы ел 

билеу ісіне, әміршілердің жұмысының өзіне зор ықпалы болатындығын көрсету. 

Әсеней – елдің анасы, тыныштық пен ынтымақтың қолдаушысы, керек кезінде 

қатыгез күйеуін де дұрыс жолға нұсқаушы. Яғни, шығармадан парасат иесі 
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тарихта әр уақытта болған деген ой айтылады. Әңгімеге лайық талаптар үдесінен 

Б.Нұржекеевтің әңгімелері шығады.  

Ғалым Серікқали Байменше өзінің «Зергердің зертханасы» атты еңбегінде: 

«Шығармашылық процесс – күрделі нәрсе әрі нақты айқындалмаған ойлау 

процесі. Ал шығармашылық процестің психологиясы – шығармашылық 

қызметті психологиялық тұрғыда зерттеудің саласы. Оның әдістемелік арқауы 

ретінде тарихылық принципі алынғанымен, ерекшелікті проблематикасына 

негізінен шығармашылық процесінде көрініс беретін елестетудің, ойлаудың, 

түйсіктің, шабыттың, қабілеттің, таланттың, дарындылықтың рөлін зерттеу 

жатады» [3,123] - деп жазғанындай, оның шығармалары көбінесе дерекке 

негізделіп жазылып, сол кездегі адамдар бейнесін жан-жақты көрсетуімен, 

белгілі бір заманның тынысын, тұрмыс-тіршілігін, әлеуметтік-саяси 

мәселелерін, идеологиясын, жалпы ұлттық болмысын айқын суреттеумен 

ерекшеленеді.  

Б.Нұржекеевтің әңгімелеріндегі кейіпкерлер бір-бірімен белгілі бір рухани 

байланыстағы, бір-бірін жақсы толықтыратын бір жағынан қарапайым, бір 

жағынан күрделі образдар деуге болады. Қаламгердің шығармалары ұлттық 

әдебиетіміздегі дәстүр сабақтастығын берік сақтай алғанымен де құнды. 

Жазушы өз шығармаларында қарапайым халықтың тұрмыс-тіршілігін, рухани-

танымдық қырларын, әлеуметтік болмысын, жастардың жаңалыққа, болашақ 

өмірге деген ұмтылысын, олардың өнер мен салт-дәстүрге деген көзқарастарын 

қисынды іс-әрекеттер арқылы көрсетеді. Сол сияқты жазушының негізгі арқау 

еткен тақырыбы – махаббат, сүйіспеншілік мәселесі. «Тип жасау үшін жазушы 

бірнеше адамдардың бойында кездесетін қасиеттерге көз жібереді де, соларды 

жинақтап, бір адамның бойына сыйғызу арқылы суреттейді» [4,143], – деп 

жазады ғалым Г.Ж. Пірәлиева. Сол талаптар үдесінен шыға білетін де – 

жазушының әңгімелері. «Әңгіме – қиын жанр. Алдымен, көлемі шағын. Ол 

жазушыдан барынша жинақы болуды талап етеді. Содан соң оқырманды бірден 

үйіріп әкету үшін, сол шағын көлемдегі өмір эпизодының өзі соншалық 

тартымды, сюжет желісі қызғылықты болуға тиіс. Сюжетке ене бастаған бетте-

ақ оқырманның көз алдына іші-сыртын, мінез-құлқын, іс-әрекетін аттаған сайын 

аңғартып, адам келе бастауы керек. Ол адам өзіне тән ең бір елеулі өзгешелігімен 

шұғыл даралана беруге тиіс. Адам тұл көрінбейді; оның өзін қоршаған айналасы 

айқын көзге түсуі, сол арқылы белгілі бір әлеуметтік топ, қоғамдық орта танылуы 

шарт. Әлгі адам – соның өкілі, типтік тұлға болуы қажет» [5,145].  

2002 жылы жарық көрген Б.Нұржекеевтің «Ғабиттің көз жасы» әңгімесі 

жазушы, сөз зергері Ғ.Мүсіреповтің өмірінің бір сәтін бейнелеуге арналады. 

Опера театрына жазушы өз үлесімен жазылған «Қыз Жібек» операсын тыңдауға 

келеді. Әңгімеге назар аударсақ: «Басталды. Жарты ғасыр бойы құлақ құрышын 

қандырып келе жатқан таныс әуен тағы жүрегін дір еткізді. Көш думан хоры кең 

сахнаны кернеп, театрдың ішін, Ғабиттің кеудесін жарып жіберердей шалқыды. 

Қазақ әуенінің қайран қасиетті құдіреті-ай, ата-бабаңмен ұшыратқандай 

елжіретеді»[2,185]. Өнерпаздарды тамашалап отырған Ғабеңнің есіне қазақ 

өнерінің жұлдызы Күләш түседі. Күләштің өзіне айтқан бір ауыз сөзі күні бүгінге 

дейін көкейінен кетпейді: «Сәкен аға сырт тұлғасымегн сұлу көрінсе, Сіз 
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жаныңызбен, сезіміңізбен әлдеқайда сұлусыз. Жаны сұлу емес адам Жібек пен 

Баянды, Ақтоқтыны дәл мұндай қылып жүз жылда да жаза алмайды. Біздің 

бақытымызға, халықтың бағына туған жазушысыз»[2,189]-деп, шынайы 

талантты бағалайды. Шындығында, ол жай мақтау емес, бағалау. Әңгіменің 

соңында Ғабит өзінің өмірінің бір сәттеріне үңіліп, терең ойға батты: «Көп 

адамның қолы жетпеген бақытқа қолым жетті, енді менде арман жоқ»-деп, 

кезінде мен де шалқыдым-ау»-деді оралмас кездің өкінші өкси күрсінтіп. Мен де 

күдікке жем болғам жоқ па? –деді Ғабит өз ойынан өзі шошынып. Әзілдгенсіп, 

байқамай айтып қалғансып, жарастықтарын көре алмаған талай сабаздың сөз 

сүңгісін сұққылағаны әлі есінде. Өзінің бұрын қартайып, оның әлі жас болатыны 

бұған оларсыз да аян-ды, бірақ аралары дәл бұлайша быт-шыт болар деп 

ойламаған. Сыйластықпен, түсіністікпен жол табармыз деп үміттенетін. Бәрі 

бекер екен»[2,191]. Міне, осындай қаумалаған ойларға жауап іздеген Ғабиттей 

талантты тұлға өз тұжырымын әңгіме соңында тапқандай болады. Әңгіменің 

идеясы - өнерге деген құрмет, талантты жандар құрметі. Сол сияқты өзінің өткен 

өміріне деген өкініштерін басу жолында жасаған тұжырымдары, ойлары. Яғни, 

әңгімеде адамның өзімен өзінің сырласуы орын алады. Әр түрлі сұрақтарға 

жауап іздей отырып, лайықтысын тапқандай болады.  

 Қаламгердің тағы бір әңгімесі «Айрықша жекпе-жек» деп аталады. 1757-

ші жылдары болған қалмақтармен соғыс арқау болған тарихи әңгіме. Әңгіме 

2004 жылы жарық көреді. Қазақтың ұлтарақтай жерін де жауға бермейміз деп 

күні-түні аттан түспей, бел жазбай халқын, елін-жерін қорғаумен болған 

қазақтың хас батырлары Қабанбай, Бөгенбай, Абылайлардың өмірінен бір үзік 

сыр баяндалады. Автор Бөгенбайдың дәл осы кезеңдегі бейнесін былайша 

сипаттайды: «Жетпістен асқан Бөгенбай ол кезде қырыққа толмаған хас батыр-

ды. Дүниенің қызығы мен шыжығы – бәрі алда секілді еді. Амал не, өз 

қалауынша өмір сүре алмады, қалай сүрерді қалмақ бұйырды. Атқа мініп өскенн 

бала аттан түспей жаумен алысқан қария болды. Бәрі қазақ үшін болғасын, 

өкінері жоқ. Айдаһарша айпап-жайпаған қалмақ та қазір бұрынғы айбынынан 

айрылды» [2,226]. Кезекті шабуыл басталатындығын Абылай барлық 

әскерлеріне ескертіп, соңғы жаттығуларды пысықтатады. Ертеңгі ұрыстың да 

жекпе-жектен басталатындығын ескертеді. Қайысқан қалың қол, екі жақта да көп 

әскер, жекпе-жек басталатын уақыт таянады. Қалмақ жақтан кім шығады екен 

деген ой көпке тыныштық бермейді. Ортаға шыққан қалмақтың батыры Арқауыл 

да ерекше дайындықпен келгендігі байқалады. Ортаға шыққан қалмақтың 

Арқауыл батыры бірден : «Менімен жекпе-жекке Қабанбай шықсын»-деп 

кеңірдегі жыртылғанша айқайлайды. Жасы келген, жетпісті алқымдаған 

Қабанбайды ешкім бұл жекпе-жекк шығарғысы келмейді, өйткені бұл да 

қалмақтардың мұқатқысы келіп тұрған зымияндығы екенін барлығы бірден 

ұғады. Қорқатын, ығатын Қабанбай жоқ, Қубас атын көлденең тартып, жас 

жігітпен жекпе-жек айқасқа шығады. Қабанбайдың осы жекпе-жекке шыққан 

сәтін Б.Нұржекеев былайша суреттейді: «Қабекең Арқауылға аяңдап жақындай 

берді. Қалмақтың жас батыры қаусаған шалды бірден түйреп тастайтындай 

сенімді түрде найзасын сұқтап зырқырай қарсы шапты. Арқауыл найзама қарсы 

найза жұмсайды деп күтсе керек, тайқи бере сілтеп кеп ұрды. Арқауылдың дәл 



204 

 

солай ұратынын Қабанбай да шамалаған сияқты, қылышпен астынан шауып 

найзасын қақ бөліп тастады. Шауып барып ол ағы бір найза алып, қайтқанша 

күтіп тұра берді. Арқауылды сол саспағандығымен састырды, ол қылышын 

суыра бергенде, Қабекең найзамен иығынан қағып жіберді. Оқыс тиген соққыдан 

тепе-теңдігін сақтай алмай, Арқауыл аттан ауып түсті» [2,232]. Алғашында 

айқайымен қазақтарды састырған Арқауыл енді өзі састы. Батыр Қабанбай 

қалмақтың батырының басын алмас қылышпен шауып түсіреді. Қабанбайдың 

бұл жеңісі қарап тұрғандардың барлығына ертегідегідей әсер етті. Әңгіменің 

идеясы – батырлықты дәріптеу, қазақ батырларын үлгі ету. Әңгіме Бөгенбай 

батырдың көпшілікке айтқан, ынтымаққа шақырған аталы сөзімен 

тұжырымдалады: «Алауыздық бір басталып кеткен соң, артынан оған анау 

кінәлі, мынау кінәлі еді деп әділдік іздеу – кеш. Сендер, жастар, бір-біріңмен 

бақталас емес, бауырлас болсаңдар, бүкіл қазақ бақытты!» [2,234]-деп, ынтымақ 

пен татулыққа шақырады.  

Б.Нұржекеев көркем әңгіме жанрын жан-жақты байытты. Терең ой мен 

мағыналы тағылым, өнеге мен өсиет жазушының әрбір туындысынан табылады. 

Әбден толысқан қаламгердің әңгімелері өмірге құштарлық, болмысқа деген 

өзіндік көзқарастарымен қызықтырады. Жазушы шығармаларынан салт-

дәстүрдің де халықтық сипаты өрісін тауып, жастарды ұлттық тәрбиеге 

шақырады. Бүгінгі күн тынысын бейнелеген шағын туындыларында жаңаша 

көркемдік әдістерге бойлау бірден байқлады. Сондықтан да оның шығармалары 

терең этикалық-философиялық толғамға толы болып келеді.  

С.Қирабаев: «Б.Нұржеке-ұлы – мейлі өткен күн тағылымын айтсын, мейлі 

бүгінгі күн шындығын жазсын, қайда да, қашан да – шынайы суреткер. Айтарын 

характер арқылы бейнелей айтады, жазарын көркем детальдарды ойната 

құбылтып ашады, шығарманың көркемдік формасы жұтынып, композициясы 

дөңгеленіп шып-шымыр шығады»-деп, қаламгер туындыларына тамаша баға 

берді [6,123].  

Б.Нұржекеев кейіпкерлерінің характері мен тағдырын тек таза тұрмыстық 

көзқараспен бағамдау мүмкін емес. Оның қай кейіпкерін болсын, бір жақты 

түсіндіру қиынға соғады, өйткені оның кейіпкерлерінің бойынан кәдімгі адамға 

тән барлық жақсылы-жаманды қасиеттерді табуға болады. Жазушы қаламының 

ерекшелігі де осында: ол өз шығармаларында жалаң дидактика ұсынбайды 

немесе кейіпкер іс-әрекетін талдамайды, бұның бәрін оқырман талқысына 

салады. Оның кейіпкерлері бастан кешіретін іс-әрекет, оқиғалардың сан 

түрлілігі, ешкімге ұқсамайтындығымен, сонылығымен ерекшеленеді. Оның 

шығармаларына негіз болатын өзек – адам өмірі, өлім, махаббат, қуаныш мен 

қайғы, жақсылық пен жамандық. Әрбір шығармадағы оқиға сыртында адам 

тағдыры, адамның рухани өмірдегі алшақтықтан шаршауы, қоршаған ортаны 

түсінбестіктен туған дағдарыс та басты орын алады. Оның ішінде өзіміз аңғарып 

отырғандай, махаббат, сүйіспеншілік, ер адам мен әйелдің арасындағы сезімді 

баяндайтын әңгімелері тіптен мол.  

Жазушының әңгімелерінің басты кейіпкерлері танымал тұлғалар 

болғандықтан, ұлттық сана, ұлттық менталитетіміз басты орынды ойып алады. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ТОРАЙҒЫРОВТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Сұлтанмахмұт Торайғыровтың жанжақты және әр жанрдағы мұрасы – ХХ 

ғасырдың басында қазақ әдебиетінің феноменді құбылысы, қазақ халқының 

рухани мәдениетінің маңызды бөлігі болды. 

С.Торайғыровтың қысқа да, бірақ жарқын, күрделі өмірі және өте бай 

шығармашылық мұрасына әдебиетшілер, зерттеушілер және қазақ әдебиетінің 

теоретиктері үлкен көңіл бөлді. 

Ол әр түрлі әдеби жанрдағы шығармалар жазған жалғыз өзі болды. Сол 

кезде белгісіз жаңа жанрда өлең жазатын ақынның, көптеген әртүрлі 

шығармалары болды, олар екі роман, бес поэма, көптеген өлеңдер, мақалалар, 

очерктер және публистикалық шығармалар. 

Сұлтанмахмұт Торайғыровтың мұрасын жинауда, ақынның ғылыми 

өмірбаянын жіктеуде Ж.Аймауытовтың рөлі маңызды. Ж.Аймауытовтың 1927 

жылы 15 қарашада Мәшхүр-Жүсіп Көпейұлына жазған хатында өзінің 

Сұлтанмахмұтқа, сонымен қатар, Мәшхүр-Жүсіпке деген құрметін білдіре 

отыра, ол былай деп жазады: «Былтыр Сұлтанмахмұттың туындыларын 

жинадым, үлкен кітап құрастырып және баспаға тапсырдым. Егер рас болса, ол 

басылып шығарылады деген хабар алдым. Бұл мен үшін адамгершілік борыш 

болды. Кейінгі міндетім мүмкіндік болса, сіздің есіміңізді тарихта қалдыру. 

Орындай аламын ба, жоқ па? Білмеймін. Өйткені ескінің даналығын 

бағалайтындар саны азайып барады. 

Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармашылығы мұрасының әдеби зерттеуі 

– ХХ ғасырдың 30 жылдары басталды. Торайғыров туралы мақаланың бірінші 
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авторлары І. Жансүгіров, С. Мұқанов, С. Сейфуллин, А. Адалис, И. Масловой, 

К.Дәукенов, С.Айтмұқанов және басқалар болды [1]. 

Ақынның өмірі және шығармашылығын зерттеуде Б. Кенжебаев ерекше 

үлес қосты, ол ақынның поэтикалық шығармашылығы бойынша кандидаттық 

және докторлық диссертациялар қорғады, сонымен қатар Торайғыров туралы 

бірнеше монографиялар және мақалалар жазды. 

М.Әуэзов, Т.Абдрахманов, М.Базарбаев, Р.Бердібаев, К.Бейсембаев, 

А.Дербісалин, Ы.Дүйсенбаев, У.Есназаров, Б.Жақыпбайұлы, Н.Жандильдин, 

А.Жовтис, Ж.Ысмағұлов, Е.Ысмайылов, Т.Кәкішев, 3.Кедрина, Т.Қожакеев, 

Н.Нартаева, А.Нұрқатов, К.Нұрмаханов, Т.Нұртазин, Б.Сахариев, М.Сильченко, 

X.Сүйіншәлиев, Ә.Тәжібаев, Ш.Торайғыров, М.Тілеужанов, Б.Шалабаев, 

К.Шаменов, М.Фетисов, Е.Ысмайылов сияқты жазушылар және филологтар 

Торайғыров поэзиясын әдеби зерттеуде үлкен үлестерін қосты, олар бірнеше 

монографиялар, мақалалар жазды, сонымен қатар қазақ әдебиеті бойынша 

жинақтарда оған тұтас тараулар арналды [2]. 

Жазушы Д.Әбілев Сұлтанмахмұт туралы трилогия жазды, ақынның 

бейнесін алғашқы рет көркем бейнеледі. 80-90 жылдары С.Торайғыров 

шығармашылығын А.Айманов, М.Әбдешев, К.Ергөбеков, С.Әшімбаев, 

А.Еспенбетов, Б.Жанымбет, Қ.Исабаев, А.Қабдыжанов, Б.Мамраев, 

Т.Рахымжанов, Е.Өтебаев, Қ.Шаяхметов сияқты әдебиетшілер зерттеді. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров – Қазақстанның ең көрнекті ақындарының бірі. 

Ол барлығы 27 жас қысқа өмір сүріп, үлкен шығармашылық мұра қалдырды. Сол 

кездегі көптеген жарқын тұлғалар сияқты, Сұлтанмахмұттың аты көпке дейін 

аталынбады. Біздің ұлы жерлесіміздің адал есімі саяси жылулықтан кейін 

қайтарылды.  

Сұлтанмахмұт Торайғыров маңызды шығармалар жазды, ұлттық мәдениеті 

және әдебиет тарихында заңды түрде құрметті орынға ие болды. Бүгінгі таңда да 

оның халқына деген адал махаббатқа бөленген поэзиясында азаматтық ерліктің 

дабылы естіледі. 

Абай сияқты, ақын зорлық-зомбылықты, надандықты қаламайды, оның 

өмірінің мақсаты халықты білімге жетелеу болды. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров маңызды шығармалар жазды, ұлттық мәдениеті 

және әдебиет тарихында заңды түрде құрметті орынға ие болды. Бүгінгі таңда да 

оның халқына деген адал махаббатқа бөленген поэзиясында азаматтық ерліктің 

дабылы естіледі. 

Абай сияқты, ақын зорлық-зомбылықты, надандықты қаламайды, оның 

өмірінің мақсаты халықты білімге жетелеу болды. 

Ақын кей уақытта өз мақсатының жауапсыздығына налып, еңбегінің нақты 

жемісін көрмей, өзін шөл даладағы гүлдің тұқымымен салыстырады. 

Торайғыров есімімен әлеуметтік-философиялық поэзияның, азаматтық 

ерлік поэзиясының дамуы ғана емес, сонымен қатар жанрлық, әдебиеттің 

көркемдік қорлануымен байланысты. Өлеңмен және прозамен жазылған 

алғашқы романдар, алғашқы философиялық және әлеуметтік поэмаларды және 

очерктерді жазған ол демократиялық дәстүрді жалғастырды. С. Торайғыровтың 

әдеби мұрасы жан-жақты. Бұл жерде оның очерктерін, әңгімелерін, 
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проблемалық, әдеби-сын мақалаларын, рецензияларын, аудармаларын атап өтуге 

болады. 

Оның белгілі «Қамар Сұлу» романын прозадағы поэма деп айтуға болады. 

Ауыз әдебиетінен алған және С. Торайғыровтың өзі құрастырған әдемі 

эпитеттері және салыстырмалары, мақал-мәтелдері, қанатты сөздері романға 

ұлттық рең берді, роман мәтініне поэтикалық хаттар, халық әндері(жар-

жар,айтыс) енгізілген. Торайғыров романының тілі шырынды, өткір [3]. 

С.Торайғыров шығармашылығы еркін қоғам туралы арманға толы. 

Болашаққа ұмтылған оның әдеби мұрасы адамшылық идеядан, Отанға деген 

махабаттан тұрады. 

  Торайғыров Сұлтанмахмұт – қазақ ақыны, ағартушы, қоғам қайраткері, 

ойшыл. Біз оны ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті тарихынан келелі орын 

алатын демократ ақын деп танимыз. Ол өзінің шығармашылық жолында, 

негізінде, демократтық бағытты ұстап, сол кездегі қазақ тұрмысын, оның ішінде 

кедейлердің ауыр халі мен бай жуандардан көрген жәбір-жапасын реалистік 

тұрғыдан терең көрсетті. Қазақ халқын оқуға, өнер – білімге шақыра отырып, 

қожа-молдаларды қатал сынға алды, олардың кертартпа, кесірлі қылықтарын 

аяусыз әшкереледі. Ақын ел ішіндегі ескі әдет-ғұрыптарға қарсы тұрып, әсіресе 

әйел теңдігі мәселесіне айрықша көңіл бөліп отырды, қалың мал алу мен 

әмеңгерлікті жоюды көкседі. Ең алдымен, жазушы халық тілінің байлығын 

молынан пайдаланып, прозаның кесек үлгісін туғызуда жемісті еңбек етті. 

Сонымен бірге осындай жаңа бастамада қазақ әдебиетіне тың жаңалықтар 

енгізді, дәлірек айтсақ, Сұлтанмахмұт қазақ көркем прозасының іргесі қаланып, 

қалыптасуында әжептәуір еңбек сіңірген көрнекті өнер қайраткерлерінің бірі 

болды. С.Торайғыров шығармалары – 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамы 

шындығын, ондағы жаңашыл ой-пікірдің дамуын танытатын үлкен белес. 

  С.Торайғыровтың лирикасы сан алуан: мазмұны терең, тақырыбы бай. 

Өзінің лап етіп жанып, өрттей лаулаған қысқа өмірінде ақын талай-талай кезеңді 

белестерден өтті; басын тауға да ұрды, тасқа да соқты, тыным таппай болмыс 

шындығын іздеп шарқ ұрды, халқына адал қызмет ету жолында кей сәтте сара 

жолдан адасты да, бірақ ұзаққа алыстап кетпей, өз ортасына тез оралып, қараңғы 

түнекте жатқан елінің көгіне «Өрмелеп шығып күн болуды» арман етті. Сонымен 

С.Торайғыров поэзиясының ішіндегі ең бір мол саласы әлеуметтік сарыны басым 

өлеңдері деуге болады. Бұл топқа: «Түсімде» (1913), «Бұлар кім?» (1913), 

«Кешегі түнгі түс, бүгінгі іс» (1913), «Бір балуанға қарап» (1913), «Ендігі бет 

алыс» (1914), «Тұрмысқа» (1914), «Айт» (1914), «Көшу» (1914), «Бір адамға» 

(1914) тәріздес шығармаларды қосуға болар еді. Сұлтанмахмұт Торайғыров өмір 

сүрген кездегі ең күрделі мәселелердің бірі - әйел теңдігі. «Қыз сүю», «Гүләйім», 

«Жан қалқам” Сұлтанмахмұт өзінің көңіл-күйін: қуанышы мен қайғысын, мұңы 

мен назын, сүйінуі мен күйінуін өте шебер және нәзік етіп шерте білетін сыршыл, 

лирик ақын. Ақынның «Лағнат бұлты шатырлап», «Келді хатың мен шаршап», 

«Алты аяқ», «Күңгірт түспен ойға батып», «Ей, махаббат, ей, достық», 

«Дүниедегі қызықтың» деп аталатын өлеңдері де оның әр жағдайдағы көңіл 

күйін білдіреді [4]. 
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  С.Торайғыров поэма жанрын жаңа арнада дамытты. Ол сюжетсіз 

поэмаларында өмірдегі сан түрлі мәселелерді кеңінен қамтып, өршіл ой-

түйіндерін бүкпестен, өткір де ашық насихаттауға тырысты. Алғашқы 

поэмасы «Таныстыруда» Алашорда қозғалысы өкілдерін елге таныту мақсатын 

көздеді. Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатовтарды таныстырып, олардың 

«бірі - күн, бірі - шолпан, бірі - ай» екендігін жазады, алаштықтардың қазақ 

халқының тәуелсіздігі жолындағы еңбектерін саралайды. Алаш өкілдерімен 

қоса, қазақтың көрнекті тұлғалары Абай мен Шәкерімді ерекше атап 

көрсетеді. «Адасқан өмір», «Кедей» поэмаларының негізгі сарыны қоғамдағы 

әділетсіздік себептерін ашу, теңдікті іздеу болып табылады. Ақын бұл жайларды 

қазақ ауылы шеңберінен шығып, капиталистік қоғамға тән мәселелер ретінде 

қозғайды. «Адасқан өмір» - Торайғыров шығармашылығының зор табысы. 

Мұнда ақын аз ғұмырында көзімен көріп, ойымен түйген, білім-білігімен 

таныған тұрмыс өткелдерін өзіне ғана тән асқақ үнмен ашына, ақтара жырлайды. 

Поэманың лирикалық кейіпкері түрлі кәсіппен шұғылданса да, ешбірінен 

қанағат, теңдік таппай, әділетті қоғамды аңсайды. Шығармада ақын түсінігіндегі 

болашақ жаңа қоғамның бейнесі жасалады. Шығарманың негізгі идеясы адам 

өмірді өз тілегіне бағындыра алады және соған ұмтылуға тиіс деген оптимистік 

қорытындыға саяды. «Кедей» поэмасының бас кейіпкері де өз ортасынан әділдік 

таппайды, қоғам мен адам арасындағы қайшылықты бітіспес күреске 

ұластырады. «Айтыс» поэмасы толық аяқталмаған, онда Торайғыров қала ақыны 

мен дала ақынын айтыстырып, екі ортаның қайшылықты жақтары мен адамға 

пайдалы тұстарын қатар алып суреттейді. Торайғыров шығармалары - XX 

ғасырдың басындағы қазақ қоғамы шындығын, ондағы жаңашыл ой-пікірдің 

дамуын танытатын үлкен белес. Оның ізденістері «шындықтың ауылын 

іздеумен» байланысты, оның реализмі бұлтақсыз, жалтақсыз айтылған 

шындыққа, әлеуметтік тіршіліктің шынайы суреттеріне негізделген, оның 

теңденциясы да сыншыл. 

  «Кім жазықты?» - сол кездегі қазақ өмірін жан-жақты көрсетуге ұмтылған 

кесек шығарманың бірі. Автор қазақ әдебиетінде бұрын болмаған дәстүрді 

бастап, сол қазақ даласының «жақсы» жақтарымен бірге, ондағы толып жатқан 

қайшылықтарды, еңбекшілердің өміріндегі ауыр жағдайды ашып көрсете білген. 

Қазақ елі қайсібір ақындар суреттегендей еркін дала, мол байлық, «қой үстінде 

бозторғай жұмыртқалаған» идиллия емес, онда да тап күресі, теңсіздік, жәбір-

жапа бар екенін қонымды көрсеткен. Сондықтан біз «Кім жазықтыны» өлеңмен 

жазылған романның басы демесек те, сол кездегі қазақ өмірін бейнелейтін кесек 

шығармалардың бірі деп тануымыз қажет. Мүмкін, жас ақын асыққан болар 

немесе бізге келіп жеткен текстерде көптеген кемістіктер де бар шығар, қалай да 

«Кім жазықтының» зор шабытпен жазылған әсем жолдарымен қатар, олар 

үйлесімдері, қабыспай жатқан шумақтары да кездесіп отырады. Қысқасы, 

Сұлтанмахмұттың үлкен формаға көшу алдындағы басқышының бірі – осы «Кім 

жазықты?» болғанына ешбір күмән келтірмеу керек те, талантты ақынның үлкен 

жорық алдындағы барлауы деп қарауымыз абзал. 

  Сұлтанмахмұт шығармаларын түгелдей алып қарасақ, араб-фарсы, орыс, 

татар сөздері едәуір кездеседі. Сонымен бірге ақын қазақ халқы бай ауыз 
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әдебиетінің айшықты сөздерін кейде қаз қалпында, кейде аздап өңдеу-

өзгертумен кеңінен пайдаланылғанын өкреміз. Бірнеше мысалдар келтірерлік: 

«Болса да қырық жыл қырғын ұмытпаспыз», «Әркімнің өз аузына қолы жуық», 

«Жазмыштан озмыш болмас», «Халық айтса қате айтпайды», «Жас жастың тілеуі 

бір», «Қарға адым жер мұң болар», «Болса да аузы қисық сөзі дәрі», «Данышпан 

ел көркейтер ерім осы», «Өз етігің тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда?», 

«Белбеуге түйіп алып беттің арын», «Қорлыққа ұрлық түбі айналмас па?», 

«Періште болса-дағы жолдан таяр», «Жесір ерден кетсе де, кетпес елден» 

тағысын-тағылар. Сұлтанмахмұт өзінен бұрын өткен ақын иелерінің сөздерін де 

пайдаланып отырады: «Адам – құл, өзін жеңіп ұстамаған, деген бір Сократтың 

бар нақылы», «Дүние бос, махаббатсыз мал секілді, деген сөзін Абайдың есіңізге 

ал», «Надсонның айтқанындай: Жауыз жолмен жүре алмай дымы құрыр онан әрі, 

талған күш, ауырған жан, қиналған тән, дертіне жақындықты етер дәрі» т.б [5]. 

  Сұлтанмахмұт әңгіме, очерк, мақала жазғанда, негізінде, халық тілін 

кеңінен қолданған. Ол кезде қазақ прозасының әлі қалыптасып үлгермегенінен 

болу керек, жазушы көбінесе ауызша сөйлеудің әсеріне бағынған, сондықтан да 

сөйлемнің орын тәртібін қатал сақтамай, құрмалас сөйлемдерден гөрі жай 

сөйлемдерді көбірек қолданып отырған. «Қамар сұлуда» С.Торайғыров мақал-

мәтелдерді, кейбір нақыл сөздерді сол қалпында дерлік пайдаланумен қатар, кей 

сәтте аздап өзгеретін немесе өз тарапынан тың өрнекті, кестелі сөздер 

жасайтынын көруге болады. Осы шығармасында жазушы 50-ге тарта мақал-

мәтелдер, афоризмдерді пайдаланумен бірге70 шамалы басқа халық тілдерінен 

енген жеке сөздерді қолданғанын аңғарамыз. Мысалы, «Таң атпайын десе де, күн 

қоймайды», «Арыстан айға шауып мертігіпті», «Суға кеткен тал қармайды», 

«Сыныққа сылтау іздеу», «Соқыр тауыққа бәрі бидай», «Жабулы қазан 

жабуымен», «Ит үрді, керуен көшті», «Шығасына иесі басшы», «Алғаныңмен 

қоса ағар», «Айран сұраған шелегін жасырмас», «Байтал тұрсын бас қайғы», 

«Барар жері басар тауы», «Бастан құлақ садаға», «Жалғыз қаздың үні, жаяудың 

шаңы шықпайды», «Көп қорқытады, терең батырады», «Бір тойған шала 

байлық», «Іштен шыққан шұбар жылан», «Еліктей алмай солықтау», «Қасқырдан 

қайрат кетсе, ешкіні апа қылады» тәрізді белгілі сөз тіркестерімен қатар кейбір 

жүйелі сөз өрнектерін аздап өзгерткенін немес тыңнан, өз тарапынан афоизмдер 

жасағанын көреміз. Бірнеше мысал келтірелік: «Тоғыз қырлы, тоқсан сырлы», 

«Жақсыдан жаман туса емі болмас, жаманнан жақсы туса теңі болмас», «Ойы 

онға, ақылы алтыға бөліну», «Доп емес әркім қағар менің басым», «Асын ішіп, 

текеметін тіліп жүргенін қарашы», «Жылы суға қолын малу» (жай отырады деген 

мағынада), «Бір тойса есектер, миы жоқ алдын есептер», «Арсызға алты күн 

мейрам», «Ілем деп жүріп, ілігіп кетті», «Соқырдың қолына, саңыраудың жолына 

түспе», «Иіліп төсек, жайылып жастық болды» т.б. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ ауылы өмірін, ескілшілдік жайлап тозып, 

іріп бара жатқан салт – сананың көріністерін энциклопедиялық суреттелген 

іргелі туындылар, ол көпті қинаған шындықты ашынып, батыл, ашық айтып, 

онымен күреске шықты. Бұл – Сұлтанмахмұт реализмінің ең бір биікке 

көтерілген тұсы. Мұның бәрі Сұлтанмахмұттың жаңа жол – «шындықтың аулын 

іздеуге» ұмтылуының заңдылығын көрсетеді. Шындықты іздеу жолында талант 

http://engime.org/english-grammar-lesson-1-alphabet-afilshin-alfaviti.html


210 

 

иесі әлеуметтік-саяси, философиялық әдебиетпен таныса бастайды, жалпы күрес 

алаңындағы өз орнын табу үшін заманның күрделі мәселелерін шешу керек. 

Оптимизм мен Отан болашағына деген сенімге толы шығармаларды Торайғыров 

өмірінің соңғы жылдарында, ауыр індетке шалдыққанда жазды. «Егер де сен 

өміріңді арманға арнасаң...» Торайғыровтың лирикасы тақырыбы бойынша әр 

алуан: азаматтық және философиялық өлеңдер бар, махаббат пен табиғат жайлы 

өлеңдері көп. Алайда, бастапқыда айтылғандай, Сұлтанмахмұт азаматтық ақын 

болды. 
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 МІРЖАҚЫП ДУЛАТОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЕЛ,  

ЖЕР ТАҒДЫРЫ МӘСЕЛЕСІ 

 

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ даласындағы күрделі қоғамдық-әлеуметтік 

жағдайды өз шығармаларында айқын танытып, қажетті ойды ашып айта білген 

сөз шеберінің бірегейі – Міржақып Дулатов. Ол тек әдеби-шығармашылықпен 

ғана айналысып қоймай, қоғамдық өмірдің қай саласында болмасын өшпес із 

қалдырған тұтас тұлға, ұлы санаткер, ірі қоғамдық-саяси қайраткер ретінде де 

танылды. 

“Ұлттық ояну, Алаш қозғалысы, Алаш партиясы, Алаш өкіметі, Алаш әскері 

(1905-1920) – бұлардың барлығында да Міржақып Дулатов бел буып, білек 

сыбанып қатысқан, оның түрлі ұйымдарына қатысқан, ұран жазып, күнделікті 

шаруаларын іске асырған, баспасөз бетінде насихаттаған, керек десеңіз, қолына 

қару алып та күрескен – осылардың іздері сақталған көптеген тарихи құжаттар, 

анық деректер толып жатыр. Ол бұл жолда адастым, сандалдым демеген, 

имандай ұйыған берік сеніммен әрекет еткен” , – дейді ғалым Р. Нұрғали өзінің 

“Әуезов және Алаш” атты еңбегінде [1]. 
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Ақынның “Оян, қазақ!” тырнақалды жинағының өзінен оның мақсаты мен 

беталысы айқын аңғарылды.  

Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, 

Өткізбей қараңғыда бекер жасты. 

Жет кетті, дін нашарлап, хал һарам боп, 

Қазағым, енді жату жарамасты [2]. 

Осы төрт жолдан ақынның бүкіл тыныс-тіршілігінің болмысы танылғандай. 

Елін өлеңмен оятуға ұмтылған ақын негізгі түйінді мәселелерді нақты айқындап, 

назар салар тұсты дәл меңзейді. Осы төрт қасіреттен туындайтын зар-мұң бүкіл 

жинақтың өн бойына өзек болуы да сондықтан. 

 “Оян, қазақтың” беташар өлеңі “Қазақ халқының бұрынғы һәм бұл күнгі 

халы” деп аталады. Өлең былай басталады: 

Міржақып неге отырсың қалам тартпай, 

Бәйге алмас болғанменен жүйрік шаппай. 

Шамаңды қадари хал көрсетсеңші, 

Байғұс-ау, оянсаңшы қарап жатпай. 

Тұманға кірді қалың біздің қазақ, 

Арты жар, алды тұйық бұл не ғажап. 

Адасқан ағайынға басшы болып, 

Ішінде жол көрсетер адам аз-ақ [3]. 

“Таршылық халымыз хақында аз мінажат” деген ұзақ өлеңінде бұратана 

халықтардың түрмесі болған патшалы ресейдің тепкісіне тұншыққан ұлтының 

аянышты, ауыр халінің шынайы шындығын ашып, нанымды суреттеп, азаматтық 

армен жырлайды. Болашақ барар жолдың негізгі тірегі ел бірлігі екендігін баса 

айтып, ұлтының ұйымшылдығын қалайды: 

Бірлігі жоқ алты ауызды халықпыз ғой, 

Қатардан сол себепті қалыппыз ғой. 

Ғылым мен мағрифатты керек қылмай, 

Надандық шарбатына қаныппыз ғой... 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының алдында шешімін күтіп 

тұрған басты мәселенің бірі жер мәселесі болғаны белгілі. Патша өкіметі 

Ресейден көшіп келген қара шекпенділерге қазақ даласындағы шұрайлы 

жерлерді бөліп, жергілікті халыққа тау мен тасты, шөлді аймақтарды қалдырды. 

Көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан елдің жағдайы нашарлай түсті. 

Мың жеті жүз отыз бір санасында, 

Біз кірдік Ресейдің панасына. 

Өнерсіз бостығымыз көрінген соң 

Қызықпас кім қазақтың даласына. 

Жылында мың сегіз жүз алпыс сегіз, 

Қазыналық деді жердің һәммесін де, 

Тарылып жылдан-жылға жер-суымыз, 

Мұжықтың кетті бәрі қаласына [4]. 

“Қазақ жерлері” өлеңінде осылайша жырлай келіп, ақын елдің сөзін ұстап, 

билік басында тұрған ақсақалдарға, ұлтының қамын ойлаған зиялы азаматтарға, 
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бұл жағдайды көріп-біле тұра қол қусырып отыру жөн емес деп, дер кезінде 

қимылдамасақ, болашақ алдында борыш өтелмей қаларын еске салады. 

Қадірман халық билеген ақсақалдар, 

Бұл іске фәһім назар саласың ба? 

Темірді қызуында соқпай қалып, 

Нәсіліңнің көз жасына қаласың ба? 

Ақын ой-өрісі құлққынын ойлаудан аспағандарды қатты сынға алады. 

Мұндай сәттердегі Міржақыптың отты сөздері мірдің оғындай тиеді. 

Қызығып, қызарғанға кеткендер көп, 

Шен алып, дәрежеге жеткендей боп. 

Ойлайды өз пайдасын халықты сатып, 

Қазақты еш керексіз еткендей боп. 

Міржақып Дулатовтың “Оян, қазағы” мен өзге жинақтарындағы 

өлеңдерінің құйылысы бір арнадан бастау алып, бір арнаға тоғысып жатты. 

өйткені, оның бүкіл шығармашылық болмысының өрісі азатшыл оймен, ұлт-

азаттық қозғалыспен біте қайнасып кеткен. Оның өлеңдерінде саяси үн өзге 

мәселеден басымдау түсіп жатты. 

“Оян, қазаққа” орыс отаршыл чиновниктерінің аса қатты шүйлігуінің бар 

сыры – Міржақып өлеңдерінен отаршыл саясатты батыл сынаудың көрініс 

тауып, оған қарсы тұруға үндеген үгіттің ашық түрде айтылуында. Міржақып 

поэзиясындағы азаматтық сарын, ақындық шеберлікпен ұштаса келіп, 

оқырманды ілезде ұйытар уытты сөзге айналып, көңіл түкпіріне құйылып түсіп 

жатады. 

М. Дулатов кітаптары да А. Байтұрсынов еңбектері сияқты ХХ ғасыр 

басындағы демократтық, ағартушылық әдебиетке азаттық, теңдік идеясын ала 

келді. Ақын халықтың ақылы мен сезіміне әсер ете отырып, оларды ел тағдыры, 

қоғам алдындағы міндет жайлы ойлануға бастайды, өз тұсындағы қазақ 

ортасының келеңсіз жағдайларына көз жіберіп, басқа халықтар үлгісімен жаңа 

өмір құруға үгіттейді. 

Айнымай тұтқан жолың болсын мынау– 

Азаттық, ағайындық, теңдік сұрау. 

Тайсалмай дұрыстыққа жанды қисаң, 

Борышы адамдықтың сонда тұр-ау!– деген өлең жолдарында оның бүкіл 

өмірінің мән-мағынасы жатыр. “Оян, қазақ!” халықты оятты. Ең алдымен ойы 

бар, ақылы бар жас таланттар оянды.  

Жас ақынның назары ең алдымен халқының өткен тарихына, қазіргі 

жағдайына қадалған. Ол жеке адамды, жеке ойды, жеке оқығанды бөліп 

алмайды, тұтас қарайды, өз халқымен өзге халықты салыстыра отырып, артта 

қалған мешеу халық үшін күйіне зар төгеді. Қараңғыда қамалған елі үшін сергек, 

жігерлі, салмақты ұран тастайды. “Оян, қазақ!” кітабының әлеуметтік-қоғамдық 

мәнін айқындаған айрықша салмағы өз заманының жаралы шындықтарының 

бетін ашатын ұлттық берік рухында жатыр. Жанды азапқа салатын ең үлкен жара 

– қазақ жерінің тағдыры. 

Кір жуып, кіндік кескен қайран жерлер, 

Мұжыққа қош аман бол, барасың да. 
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Қасиетті бабамыздың зираты 

Қалдың ғой көшесінің арасында. 

Моншаға зираттың тасын алып, 

Ағашын отқа, мұжық, жағасың да. 

Таба алмай бір барғанда еш белгісін, 

Көзден жас көлдей болып ағасыз да. 

Шалқар көл, аққан бұлақ, жайлы қоныс, 

Орман-тоғай кетті ғой, ағашың да. 

Ойласам мұның бәрін қияли боп 

Қападан ішім оттай жанасың да..., – деп ақтарылған ақын даланың отарлану, 

табанға түсу, кіріптар болу трагедиясын терең тебіреніспен көрсете білген, 

ашық, дәл айтқан. Жеке бастың, әлеуметтік топтың, белгілі таптың мүддесі емес, 

ақынды толғандырар мәселе – халық тағдыры, елдің қайғысы мен мұңы. 

Ұйқыда жатыр қазақ көзін ашпай, 

Кеттік қой отқа күйіп, өрттен қашпай. 

Әр халық алға кетіп жатса дағы 

Біздің жұрт шегінеді қадам баспай... 

Күн көреміз қайда барып алашым? 

Білгіштердің хәл мүшкілін қарасын. 

Сүйегі жоқ тіске жұмсақ болған соң, 

Әркім жейді біздің қазақ баласын. 

Аз емеспіз, алты миллион халықпыз, 

Әлхамдуллила надандыққа қарықпыз. 

Жайымыз жоқ одан басқа мақтанар, 

Сахарада дикарь болып қалыппыз... 

Міржақыптың жиырма екі жасында жазылған “Таршылық халіміз хақында 

аз мінажат” (1907) өлеңіндегі осынау қамықты ойлар тұманы күні бүгінге дейін 

арыла қойған жоқ. Халқының басындағы ауыр қасіретті айқын көріп, дәл басып 

айта білген ақын енді содан айықтыру жолдарын іздейді. Сол дәуірде бел алған 

қыру-жою, қан төгісті мадақтаған төңкеріс, революция идеясы емес, адам 

баласының игіліктерін,дәріптеп, білімге, адамгершілікке, оқуға, мәдениетке 

үндеу – жас ойшыл таңдаған басты арна. 

“Міржақып Дулатов – ұлтына еңбек етудің үлгісін танытқан, ұлт азаттығына 

бар саналы ғұмырын арнаған, осы бағытта талай тағдыр талқысына түсіп, соның 

бәрін туған елі үшін мойымай көтерген азамат ақын”. 

Ақынның “Азамат” (1913), “Терме” (1915) жинақтарында, одан кейінгі 

жазған өлеңдерінде көптеген өзгерістер пайда болды. Ең алдымен, сөз 

сұлулығына, тіл тазалығына ерекше мән беріліп, ашық айтылатын дидактикалық, 

насихаттық ойлар азайып, оның орнына поэтикалық образға, ішкі қисынға, 

астарға, емеурінге, ишаратқа айрықша көңіл бөлінді. Тақырып ауқымы 

кеңеюмен бірге, өлең формалары құлпырып, ұйқас-ырғақ тынысы арта түсті. 

Ақын өз жүрегіне үңіледі, өз басындағы рухани құбылыстарды жырға қосады. 

Сөйтіп, бірде жарлы, шерлі, қайғылы, бірде жігерлі, ұранды, қайратты өлеңдер 

тудырады. Жалпы алғанда, Міржақып Дулатов поэзиясында сарыуайымшыл, 

пессимистік әуез емес, ерлікке, әрекетке, күреске шақыратын сарындар басым.  



214 

 

Тұспалмен, әзіл-қалжыңмен жазылған “Сұлу қызға”, “Балдызға”, “Алаш” 

партиясына қосылған ақынға“, ”Міржақыптың қайтарған жауабы”, “Жұмбақ”, 

т.б. өлеңдері ақын талантының юморлық, сатиралық қырларын көрсетеді. 

“Міржақып Дулатовтың терең жан күйзелісін, рухани бұлқынысын, ақындық 

қуатын көрсететін бір топ өлеңдері бар, – дейді ғалым Рымғали Нұрғали өзінің 

“Әуезов және Алаш” атты еңбегінде. Біз оларды тұтас шоғыр, тұтас цикл, 

аяқталған топтама деп қараймыз. Осы туындылардан елім, халқым, қазағым, 

алашым деп бостандық, еркіндік, азаматтық деп аһ ұрған азаматтық жүрек 

лүпілін сеземіз. Ақын қайғырған жерде қайғырамыз, жылаған жерде жылаймыз, 

сілкінген жерде сілкінеміз.  

Кең қоныс, атамекен кеткен жоқ па? 

Орнына хахол сұмырай жеткен жоқ па? 

Мал болса бар сенгені, ол да азайып, 

Заманы көші-қонның өткен жоқ па? (“Жұт”) 

Мен біткен ойпаң жерге аласа ағаш, 

Емеспін жемісі көп тамаша ағаш. 

Қалғанша жарты даңқам мен сенікі 

Пайдалан шаруаңа жараса, алаш! (“Шағым”) 

Мысалға алынған бұл өлең жолдарындағы ортақ ой, ортақ сезім, ақын 

жүрегінің басты қайғысы – елдің тағдыры, қазақ болашағы, тоз-тозы шыққан 

жердің пұшайман халі.  

Ақынның “Сағыну”, “Жас қазақтар”, “Елім-ай”, “Зар заман”, “Алашқа” 

өлеңдері – поэзиядағы азаматтық сарындарды биік сатыға көтерген жаңа 

сападағы ұранды, дауылпаз толғаулар. 

Ем таба алмай дертіне мен ертеден, 

Сол бір қайғың өзегімді өртеген. 

Тырп етпейсің бас көтеріп көрпеден, 

Еңсең түсті мұнша неге, елім-ай? (“Елім-ай”)  

Міржақып Дулатовтың “Елім-ай”, “Алашқа” атты зар заманның мұңына 

толы өлеңдері – ұлтының тағдырын ойлап, теңселген ақынның азаматтық ащы 

зары. “Елім-ай” бұрынғы “Елім-ай” сарыны емес, сыртқы зымысқы жау мен ішкі 

озбырлардың әрекеттерінен азып-тозып, ішкі ділінен айырылып, тоз-тоз болып 

боздаған елдің зары.  

Ақынның “Алашқа” атты өлеңі – сұрау-арнау үлгісімен жазылған ұзақ 

толғау. 1916 жылдың дүбірлеріне енді аяқ басқалы тұрған халықтың ішкі 

арпалысын, шарасынан асқан ашу-ызаның екпінін аңғарған ақын іштей толқып, 

сан тарау сұраққа жауап іздейді. “Көк майса, жерің қайдасың?” деп басталатын 

көп сұраққа ақын былай деп жауап қайтарады:  

Қой бағып, қасқыр қашан опа қылған? 

Көре бер өз бетіңмен күнді өлмес. 

Қайраған қолдан келмес, іске әуре боп, 

Қорлыққа, тілімді алсаң, болма кездес. 

Жалпы алғанда, Міржақып Дулатов поэзиясы қазақ әдебиетіне 

алғашқылардың бірі болып азатшыл сарынды алып келуімен, өршіл үнді 

азаматтық пафосымен ерекшеленеді. Оның өлеңдері жадағай ақылгөйлік, 
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мағынасыз үгіт, күнделікті күйбің тірлікті жырлаудан таза. Әр өлеңі халқының 

бостандық пен теңдікке жетер бағытын айқындап, әр сөзі оқырман жүрегінен 

жол тауып жату – осының айғағы.  
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МЕКЕМТАС МЫРЗАХМЕТҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  

АБАЙТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Ұлттық рухымыздың берік болуына қызмет ету тәуелсіз мемлекетіміздің 

әрбір саналы азаматының борышы. Өйткені, ұлттық рухтың игілігі үшін қызмет 

ету ұлттық бірлікті, тұтастықты сақтап, еліміздің елдігіне, болашақ ұрпақтың 

кемелділігіне қызмет атқару болып саналмақ. Сол себепті рухани, мәдени 

мұраларымызды осы бағыт- та бүтін, тұтастық бірлікте зерттеу мәселесінің 

көтерілуі заңды құбылыс. Бүгінгі көзқарастар тұрғысынан қаралып, зерттеліп, 

зерделеніп, өзінің лайықты бағасын алуды қажет ететін отандық әдебиеттану 

ғылымындағы өзекті тақырыптардың нысанына айналуға тиісті тұлға – 

филология ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас Мырзахметұлы.  

Қазақ әдебиеттану ғылымына қомақты үлес қосқан ғалымның өмірі мен көп 

қырлы ғылыми еңбектері әлі күнге дейін арнайы зерттеліп, өз бағасын толық ала 

қойған жоқ. Әр кезеңде әртүрлі мерзімді басылым беттерінде ғалым еңбектері 

жайлы жеке және жанама пікірлер айтылғанымен жүйелі түрде зерделеніп, 

ғылыми айналымға түспегені белгілі. Сол себепті әдебиет зерттеушісінің өмірі 

мен шығармашылығы арнайы зерттеуді қажет етеді.  

Саналы ғұмырын туған халқының әдеби мұраларын зерттеуге арнаған 

М.Мырзахметұлы «Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары» (1982), «Абай 

жүрген ізбенен» (1985), «Абайдың адамгершілік мұраттары» (1993), «Абайтану 

тарихы» (1994), «Восхождение Мухтара Ауэзова к Абаю» (1995), «Абай және 

Шығыс» (1995), «Әуезов және Абай» (1997), «Түркістанда туған ойлар» (1998), 

«Түркістан Тараз арасы...» (2002) атты ірі монографиялық еңбектер мен жеті 

жүзден астам ғылыми-публицистикалық мақалалар жазды. «Абай Құнанбаев. 

Библиографиялық көрсеткіш» (1965, 1989), «Әдебиеттану-хрестоматия» (1972), 

«Абай өмірі мен творчествосы» (1987), «Мұхтар Әуезовтің абайтанудан 
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жарияланбаған материалдары» (1988), «Абайды оқы, та- ңырқа...»(1993), 

«Абайтану дәрістері» (1994), «Жүрегімнің түбіне терең бойла» (1995), 

«Абайтану дәрістерінің дерек көздері» (1997), «Абайды білмек парыз ойлы 

жасқа» (1997), «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі туралы» (1991), 

М.Әуезовтің «Әдебиет тарихы» (1991), «Үш анық» (1992), Шәкәрім 

Құдайбердіұлының «Мұсылмандық шарты» (1993), Құлмат Өмірәлиевтің «Абай 

афоризмі» (1995) және көпшілікке бұрын беймәлім болып келген қазақ ақыны 

Кә-минә Молла Мәди ибн-Меркіш Майлыкентидің «Республикаға сый» (1995) 

еңбектерін құрастырып, алғы сөздері мен түсініктерін жазды.[1, Б. 6-9] 

Ғалым басқарған «Түрік халықтары әдебиет тарихы» ҒЗО алғаш рет «Түрік 

халықтары әдебиет тарихы» оқулығын, хрестоматиясын, жаңа бағдарламасы мен 

библиографиялық көрсеткішін жариялады. Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы 

«Бауыржан Момышұлы мұрасы ХХІ ғасыр көгінде» деп аталатын ғылыми топ 

жауынгер жазушының 100 жылдық мерей тойына 30 томдық толық шығармалар 

жинағы мен батырдың тұлғалық фотоальбомын, Мәскеу қаласынан 

«Легендарный батыр» атты кітабын, «Көз алдымда бәріңсің», «Баукең туралы 

толғаныстар» атты естелік пен күнделіктерін жарыққа шығарды. Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің жанынан құрылған «Абайтану» ғылыми зерттеу-орталығы 

қызметкерлерімен бірігіп «Абайтану әліппесі» 5-8 сыныптарға арналған аудио 

құралын (сөйлейтін қаламсап түрінде) Жапония мемлекетінен шығарды. 

Мерейтойына орай Мекемтас Мырзахметұлының осы күнге дейінгі Абайтану 

саласындағы еңбектері жинақталып үлкен екі кітап болып шықты. Жоғарғы оқу 

орындарына арналған «Абайтану» оқу құралы да жарық көрді.[10.] 

М.Мырзахметұлының абайтану, әуезовтану салаларына байланысты 

жазылған зерттеу еңбектері – қазіргі әдебиеттану ғылымына қосылған қомақты 

дүниелер. Қазақ руханиятының игілігін еселеу әрі ұлт рухын аспандатуға 

арналған еңбектері ғалымның көп жылдық тәжірибесінің мәуелі жемісі. 

Мекемтас Мырзахметұлының зерттеу еңбектерінде абайтану мен 

мұхтартану, бауыржантану, иассауитанудың, Абайдың ақындық зертханасының 

жайы, ақын мұрасының рухани нәр алған қайнар көздері, Абай мұрасының 

шығыспен байланысы 1965 жылдан бастап терең зерттеле бастады. Абай 

мұрасындағы мораль философиясының негіздері оның исламға, адамгершілік 

мұраттарына қатысты зерттеліп ашылды. Қараханидтер заманынан бастау алған 

кемел адам мәселесі Жүсіп Баласағұнидың “Құтадғу білік” дастанында 

қамтылып, Иасауидің “хал ілімі” (камили инсани) арқылы негізделіп, Абайдың 

“толық адам ілімі” арқылы дәстүрлі жалғастық тауып даму жолдары 

жәуанмәртлік, яғни иманигүл(үш сүю) жайындағы Абай танымдары негізінде 

талданып‚ бір жүйеге түсірілді. Мырзахметұлы кеңестік кезеңде-ақ патшалық 

Ресейдің Қазақстанда жүргізген миссионерлік саясаты негіздерін әшкерелеп 

(“Қазақ қалай орыстандырылды”, 1993)‚ қазақ жеріндегі топонимдер мен 

антропонимдердің саяси-әлеуметтік сырларын ашып, қоғамдық ой-санаға ықпал 

етті. Абайтану мен мұхтартанудың ғылыми негізді қарым-қатынасын зерттеді. 

Абай шығармаларын жаңа қырынан талдап, ондағы айтылмай келген шығыстық 

мәселелер мен танылмай келген ойларды, шығыстық термин сөздерді бүгінгі күн 

талабы тұрғысынан жаңаша қорытып, ғылыми айналымға түсірді. Сондай-ақ 
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қазақ әдебиетінің түрлі салаларынан мамандар даярлап, отыздан астам кандидат 

диссертация қорғатты. Абайтанудың библиография көрсеткіштерін құрастырып 

(1965, 1988, 1995) алғы сөздерін жазды. “Абай” энциклопедиясы мен 

М.Әуезовтің 20 томдық, 50 томдық шығармалар жинағын шығаруға 

атсалысты.[6, 12-б] 

1961 жылы атақты жазушы өмірден өткен соң, «Абайтанудың М. Әуезовтен 

кейінгі дәуірі» басталып та кетті. Біршама үзілістен соң жаңа буын, жас 

талапкерлердің ғылыми-зерттеу еңбектері басылым көре бастады. Осы жаңа 

буын, жас толқын жастар өкілі ғылыми тұрғыдан ізденіп, жаңа таным, тың 

көзқарас тұрғысынан келіп, Абай мұрасының шығыстық рухани қазына 

көздеріне қарым қатынасы жайлы күрделі мәселелер көтеріліп жатты. М. Әуезов 

танымын бастапқы табиғи қалпына келтіруге қызу атсалысып, оны ғылыми ойда 

қалыптастырған М.Мырзахметұлы болды. 

Қазақ әдебиетінің қуатты арнасына айналған абайтанудың ғылыми 

тұрғыдан зерттелу кезеңін ғалым М.Мырзахметұлы үш кезеңге бөліп 

қарастырады: «Бірінші кезең яғни абайтанудың алғашқы дәуірі ресми түрде 

баспасөз бетінде 1889 жылдан басталып 1934 жылмен аяқталады. Екінші кезеңі 

1934 жыл мен 1961 жыл аралығындағы абайтанудың Мұхтар Әуезов бастаған 

соны танымдардың заманымен аяқталады. Үшінші кезең 1961 жылдан кейінгі 

Абай мұрасын тереңдей танып зерттеу дәуірімен жалғасады. Яғни ұлы ақын 

мұрасы жолында абайтану мен абайтанудың тарихы деп аталатын екі ғылыми 

арнаның пайда болуын көрсетеді» . [4, 40-б.] 

М.Мырзахметұлы Абай мұрасын танудағы көзқарастардың үш салалы 

арнасы болғандығын ескертеді. Біріншісі; Абайды феодал табының ақыны деп 

танытып, осы тұрғыдан бағалаушылар: Сәбит Мұқанов, Бейсембай Кенжебаев, 

Шарапи Әлжанұлы, Қадір Қуанышұлы болды деп біледі. Зерттеушінің 

көзқарасынша, олар Абайды феодал табының бел баласы, идеологы деген теріс 

танымды ұстанды. Екіншісі; Көркем шығармаларда орынсыз түр қуалап, Абай 

мұрасын бағалауда да таза формалистік таным белеңалды. З.Шашкин мен 

Е.Ысмайыловтың ақынның өлең өрнегін сөз еткен мақаласынан көрінген 

формалистік ағым, әсіресе Абай өлеңіндегі дыбыстарының қайталануынан себеп 

іздеп шектен тыс пікірлерге жол берді. Үшіншісі; Ғалымның өз сөзімен айтсақ: 

«Абай мұрасын тануда аса зиянды компаративизмге ұрынған таным да орын 

алды. Бұл танымды ұстанған кейбір зерттеушілер Абай қарасөздерімен және 

кейбір поэзиялық шығар- маларымен толық түрде таныспай жатып-ақ 

(І.Қабылов, Ы.Мұстамбаев), ал кейбіреулері Абай шығармаларымен толық түрде 

танысып-ақ (І.Жансүгіров) ойшыл Абайды суретші Абайдан бөлек қарады. 

Ақынның дүниетанымынан оның ірі суреткерлік қуаттан туындаған 

шығармаларын бөле қарауы себепті Абайды ірі ақын, бірақ әлсіз ойшыл ретінде 

танытуға ұрынды» [2, Б. 98-99], – деп ақынның философиялық әлемін теріске 

шығарған І.Қабылов пен Ы.Мұстамбаевтың ой-пікірлеріне сын айтады. 

М.Мырзахметұлы өмірлік мән-мағынаға айналған қазіргі абайтанудың 

көкейкесті мәселелерін бүгінгі уақыт талабы тұрғысынан бағамдайды да 

келешек абайтану- шыларға нысана болар бағытын сілтейді. Олар: 1) көне дәуір, 

европа, орыс мәдениетіне байланысты қаралатын ақындық кітапханасының 
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жайы мен Абай және орыс- тың классикалық әдебиеті; 2) Абай және қазақ 

әдебиеті; 3) Абай мұрасының халықтығы; 4) Абайдың реализмі; 5) Абайдың 

ақындық дәстүрі және оның қазіргі әдебиеттегі орны. Аталмыш тақырыптар 

қазіргі абайтанудың өзекті мәселелері.[8, 290-б.] 

М.Мырзахметұлы – әдебиеттанушы ғалым болумен қатар, қазіргі қоғамдық 

өмірдің сан саласына қатысты, ұлт мүддесіне пайдалы, зерделі, ой-

пайымдарымен бүгінгі таңдағы қоғамдық үрдістің ілгері дамуына үлесін қосып 

жүрген қайраткер. Бұған ғалымның әр кезеңде жазылған қоғамдық ой-пікірлерін 

айқындайтын ғылыми зерттеу еңбектері дәйекті дәлел. М.Мырзахметұлы 

еңбектерінде қазақ қоғамының жағдайын, патшалық Ресейден бері жалғасып 

келе жатқан қазақ жерін отаршылдықтың сан түрлі жымысқы тәсілдері 

тыңғылықты баяндалып, мұрағат деректері мен бұрын құпия сақталған құжаттар 

негізінде талдап зерделенеді. Ел тарихы, жер тарихы, тіл, сана сергелдеңі тәрізді 

ұлттық мүддеге көлеңкесін түсіретін қоғамдық құбылыстар зерделі ғалымды 

бей-жай қалдырмады.[7, 278-б.] 

Ұлт болашағына сызат түсіретін мәселелер мен ауыр міндетті арқалаған 

ұлтжанды ғалым ақиқат танымды ұс- танып, мұрағат қазынасынан табылған 

дәлелдерге сүйене отырып, ұлтына сүйеу бола білді. Ғалым не хақында ой 

өрнегін өрбітпесін, «Рухты жою – ұлтсыздану деген сөз. Ұлттықты сақтау – 

рухты сақтау деген сөз» деп қоғамға, халықтың көркем келешегі мен рухани 

жетілу жолына қатысты, ұлттық рухты аспандатар салиқалы пікірлерін ор- таға 

салады. Қазақ қоғамындағы ұлттық сананы, ұлттық рухты қа- лыптастыруды 

басты мақсатқа қойған ғалым ұлттық мә- селелерді көбірек қозғап, ұлттық рух 

пен сананы көтеруге септігін тигізетін өте құнды да терең ойлы ғылыми 

мақалалары мен еңбектерін жарыққа шығарды. Қазақстанның саяси-әлеуметтік, 

қоғамдық өмірінің әр қилы саласына арналып жазылған өткір публицистік 

мақалалары халық жүрегіне жылы жол тапқандығын сеніммен айта аламыз. 

Мекемтас Мырзахметұлы ұлттық рухани мәдениетіміз бен әдебиетіміздің даму 

жолында тағылым мен бикі еңбектің үлгісін көрсеткен азамат.  

Қорыта айтқанда, әдебиеттанушы ғалым қазақ әдебиеті тарихын зерттеуде 

бірегей ғалым ретінде танылып, ұлттық әдебиеттану мен қоғамдық үрдістің өсіп-

өркендеуіне қомақты үлес қосты. М.Мырзахметұлының абайтану, әуезовтану 

салаларын кешенді, жүйелі зерделеуде атқарған ғылыми еңбектері ұлтымыздың 

руханият қазынасы қорына қосылған құндылықтар деп білеміз. 
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ЛАТЫННЕГІЗДІ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНЫҢ ЕМЛЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бүкіл дүниежүзі халықтары көне замандардан бері бір-бірлерімен 

әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынаста, рухани-мәдени байланыста 

тұрмыс-тіршілік етіп келеді. Онсыз адамзат өркениетінің жалпы дамуы мен 

бүгінгі күнгі қалпын көз алдымызға елестете алмаймыз. 

Өркениеттің дамуы барысында ауызша қарым-қатынас жасау жеткіліксіз 

болып, бір-бірімен алыстан хабар алмасу, ауызша айтылған пікірді мәңгілікке 

қалдыру сияқты қажеттілік пайда болды. Соның себебі, салдары ретінде жазу 

өмірге келген еді. 

Жазуды қолдану, жазба тілге көшу – тіл дамуының жаңа кезеңінің бетін 

ашатын құбылыс. Жазу – адам баласының зор жетістігі, тілінің кемелденіп, жаңа 

деңгейге көтерілгенінің айғағы. Жазусыз адамзат өркениеттің дамуын елестету 

де мүмкін емес. Себебі бүкіл адамзат жазудың арқасында ғана бүгінгі ғылым мен 

технологияның қарыштап дамыған заманына жетіп отыр. 

Жазу арқылы тілдік қолданыстар, сөз саптау түрлері жаңғырып, әдеби 

нормалар бірізділікке түсіп бекиді, тілдің қоғамдық-әлеуметтік қызметі (стилі) 

жіктеледі, әртараптанады, жалпыхалықтық сипат алып, қолданыс ауқымы 

кеңейеді. 

Латын әліпбиі – әлемде ең көп қолданыстағы графика. Бұл графикаға көшу 

арқылы Қазақстан әлемдік өркениетке, жаһандану үдерісіне жақындай түседі. 

Бұл күнде латын әліпбиі Еуропа, Азия, Африка және Америка құрлықтарының 

көптеген мемлекеттерінің жазу жүйесіне негіз болып отыр. Латын графикасы 

бірнеше ғасырлық тарихы бар ең жетілген, өзін-өзі тарих тезінде ақтап шыққан 

графика үлгісі екенін естен шығармаған жөн және осы үлгіге сай заманауи 

әліпбиді қазақ жазуына пайдалану өз тіліміздің де өміршеңдігі мен бәсекелестік 

қабілетінің артуына әкелері сөзсіз. 

Түркі әлемінде қолданыс тауып отырған латын әліпбиі Қазақстанның 

туыстас мемлекеттермен рухани-мәдени байланысын арттыра түседі. Әрі латын 

графикасы Қазақстанда 1929-1940 жылдарда қолданылып келген. Сондықтан 

бұл жағдай біздің өткен тарихымызға қайта оралу деп бағалаған жөн. Сондай-ақ 
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шет мемлекеттерде тұратын қазақтар күні бүгінге дейін латын әліпбиін қолданып 

жүргендіктен қазақ жазуының латын әліпбиіне көшуі қазақ ұлты өкілдерінің 

өзара жақындасуына, ұлт тұтастығына қызмет етпек [1]. 

Тілдің болашағы – елдің болашағы. Жазуымызды латын әліпбиіне көшіру 

бір күннің ісі емес. Елімізде латын графикасына көшу жұмыстарының бекітілген 

іс-шаралар жоспарына сәйкес 2018 жылы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институты «Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінің» жобасын әзірлеп, 

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығы «Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері» жобасына сараптама жасау 

мақсатында емле ережелерінің негізгі қағидалары белгіледі.  

Жаңа әліпбидің ең ұтымды тұсы ретінде, қазақ тілінде 28 фонема, оның 

ішінде 19 дауыссыз, 9 дауысты фонема бар екендігін ескерсек, кириллицаға 

негізделген әліпбидегі басы артық әріптер азайды. Әріптер саны азайған соң 

орфоэпия, емле ережелері де жеңілдей түседі. Бұл жайт қазақ тілін оқып-

үйренуді жеңілдете түседі. Емле ережелерінің жеке сөздің және күрделі сөз 

сыңарларының түбір тұлғасы сақталып жазылатын морфологиялық ұстанымды 

басшылыққа алынды. Өйткені осы уақытқа дейін бір-біріне сәйкес келмейтін 

бірнеше орфографиялық сөздіктердің жарыққа шығуы көпшілік елді 

шатастырып, сауатсыздыққа әкелген болатын [2]. 

Қазақ тілінің дыбыстық негізінен шығарылған алғашқы емле ережесі 1929 

жылы латын графикасымен бірге қабылданды. Онда орфографияның негізгі 

ұстанымы анықталып, шеттілдік сөздер қазақ тілі төл сөздерінің жазылу 

принципіне сай таңбаланды. Қазіргі емлеміздегі негізгі орфограммалар сол 1929 

жылғы емле ережелерінде айқындалды» [3, 103б.]. 

Шындығында да, қазақ қоғамында 10 жылдай қызмет еткен аталған 

ережелер қазақ орфографиясы принциптерінің дұрыс таңдалып алынғандығын 

және осы принциптерге сәйкес жасалған емле қағидаттары негізінен дұрыс 

екендігін көрсетеді. Бірақ аталған ережелердің жұмыс істеуіне, оның бұқара 

халыққа таралуына уақыт аз болды. Дұрыс жазуға бағыт-бағдар, жөн сілтейтін 

орфографиялық сөздіктер де бұл кезде жасалмаған болатын. Осы себептен және 

кейбір ережелердің толық болмау себебінен, атап айтсақ, идеографиялық (бас 

әріптің емлесі), графикалық ережелердің және жеке сөздердің емлесіне 

байланысты ереженің толық болмауына байланысты жазу тәжірибесінде 

бірнеше қиындықтар болады. Сондай-ақ шет тілінен енген сөздер дыбыс 

жүйесінше жазылады және кірме сөздердегі еріндік о, ө, ұ, ү әріптері сөздің 

екінші немесе үшінші буындарда таңбаланбайды деген ереже бір сөздің бірнеше 

нұсқада жазылуына негіз болды [4]. 

Бұл, әрине, сауатты жазуға бірінші кедергі ретінде танылды. Мысалы, 

қазіргі түпнұсқа принципімен жазып жүрген материал сөзі бірнеше нұсқада, яғни 

мaterьjel//materьjаl//mәterіjеl түрінде, осы тәрізді математика сөзі – matematjike// 

mәtemәtjike, партизан сөзі – partьjzan// pәrtijzәn түрінде таңбаланды. Сондықтан 

1938 жылы емлеге бірнеше түзетулер енгізіледі. Онда Ленинград, кабинет, совет, 

актив тәрізді сөздер негізгі тұрпаттарын сақтайды (Leningrad – lеnijngirat emes, 

kаbjnet – kәbijnet emes, sovet – sәbet emes), сөздің аяғы қатаң дыбысқа аяқталады, 

орыс тілі сөздеріндегі екінші, үшінші буындарда келетін о, е, у, и (komsomol - 
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kamsamol emes, metro – metra emes, biro – buijra emes, dinamо – dinamь emes, 

proletariat – puroltarьjat, // pyreletarijat //pьrolьtariat // pyreletarijat emes) дыбыстары 

сындырылмай, түпнұсқа бойынша жазылады деген тәрізді бірнеше өзгерістер 

енгізіледі. 
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ҰЛТТЫҚ ӘШЕКЕЙ БҰЙЫМДАРДЫҢ ФРАЗЕОЛОГИЯДАҒЫ КӨРІНІСІ 

 

Қазіргі тіл білімі тілді алдымен, оның ойлау қабілетімен, танымымен, соның 

негізінде тілдік фактілерді тілдік тұлғамен, олар өмір сүрген ұжыммен, ортамен 

тығыз байланыста зерттеуге бой ұрады. Осы тұрғыдан келгенде, сол тілде 

сөйлеуші халықтың тілдік құбылыстарының көрінісін тілдің, тілдік бірліктердің 

ұлтық-мәдени нысандарымен тығыз байланыста зерттеу тіл-этнос-мәдениет 

үштігінің негізін құрайтыны сөзсіз. 

 Тіліміздегі тұрақты тіркестердің мағыналық астарында халықтың ерте 

уақыттан бергі өмірінің бүкіл қыр-сыры жан-жақты сақталып суреттеледі. 

Халықтың күн-көріс, тұрмыс-тіршілік негізінде өрбіген түсінік пайымдаулары, 

соған байланысты қалыптасқан салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар тілдік қолданыстағы 

тұрақты тіркестерден көрініс табады. Сондықтан тұрақты тіркестер 

халқымыздың ұлттық менталдық ерекшелігін бойына сіңірген басты мәдени 

байлығымыздың бірі болып есептеледі. Әр ұлт тіліміздегі фразеологизмдердің 

тұтас жиынтығы Сол ұлт тіліне тән өзіндік бейнелі сөз орамдары арқылы оның 

бүкіл заттық, рухани, мәдени өмірінен хабардар етеді [1, 3]. 

 Қазақ тіл білімінде алғашқылардың бірі болып ХХ ғасырдың басында 

профессор С.Аманжолов идиомалық тіркестер мен фразеологизмдерді зерттеуді 

қолға алу керектігін атап өтті. 1948 жылы қорғалған докторлық 

диссертациясында, тұрақты тіркестерге диалектологиялық деректерден көптеген 

фактілер келтіріп, оларды қазақ әдеби тілімен салыстыра зерттейді. «Қазақ тілі 

идиомалар мен фразеологиялық тіркестерге» бай. Біздің ойымызша, идиомалық 

және фразеологиялық оралымдар қазақ халқының ойлау жүйесін зерттеудің және 

тілдегі мазмұн мен форманы қарастырудың тамаша нысаны бола алады», - деп 

ерекше атап көрсетті [2, 254]. 



222 

 

 Қазақ фразеологизмдерін теориялық тұрғыдан зерттеу мен арнайы 
лексикографиялық еңбектерді басып шығару атақты ғалым І.Кеңесбаевтың 
еңбектерінен бастау алады. Түркі тілдес халықтардың ішінде алғашқы 
фундаментальды еңбекті академик І.Кеңесбаев 1977 жылы басып шығарды.  

 Қазақ тілінде ұлттық әшекей бұйымдарымызға байланысты І.Кеңесбаевтың 
«Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі», «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі», мен 
көркем шығармалардан жиналған жуық тілдік бірліктерді жинастырсақ, 
солардың ішіндегі ең ауқымдысы фразеологизмдер. Олардың ішіндегі ұлттық 
әшекей бұйымдарымызға байланысты «Белбеуі шешілді», «Сүлейменнің 
жүзігіндей», «Бет моншағы үзілмеген», «Құлағыңа алтын сырға», «Бата аяқ 
сырға тағар» сияқты тұрақты тіркестер кездеседі. Ұлттық әшекей бұйымдардың 
атауларына, яғни сырға, жүзік, сақина, моншақ, балдақ, шашбау т.б. әсемдік 
бұйымдарға байланысты фразеологизмдер І.Кеңесбаевтың сөздігінде берілген 
[3,605]. Тілімізде ұлттық әшекей бұйымдарға байланысты фразеологизмдер: 

 Белбеуі шешілді. Бұл жерде егілді, ынтыға елжіреді деген ұғымда. 
Мысалы, Есіме беу, қарағым түскен кезде, Белбеуім бес ораған шешіледі (Қазақ 
халық өлеңдері). 

 Балдағы алтын ақ берен. Асыл, өткір қару-жараққа айтылған. Мысалы, 
Бұл батырдың мылтығы балдағы алтын ақ берен еді (Қазақ ертегілері). 

 Бос белбеу. Адамға байланысты салдыр, салақ, жалқау екендігі айтылған. 
Сонымен қатар, ештеңемен ісі жоқ, болбыр, ешнәрсеге құнты, ебі жоқ деген 
мағынада. Мысалы, Бота тірсек бос белбеу бозбалалар, Арасынан табылмас 
жайды ұға алар (С.Бақбергенов, Қайран шешем).  

 Жүзіктің көзінен өткендей. Мұнда екі мағынада қолданылады. 
Біріншіден, сұлу, мүсінді. Екіншіден еті тірі, пысық. Мысалы, Өзі де жүзіктің 
көзінен өткендей жұтынып тұр (Т.Ахтанов). 

 Сүлейменнің жүзігіндей. Сүлеймен патшаның күштілігі, оның жүзігінің 
істемейтін нәрсесі жоқ деген қауесеттен туған ескі сенім. Соған теңеп айтқаны. 
Мысалы, Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің 
қоржынындай қасиеті бар (Қазақ ертегілері). 

 Әкеңнің ала моншағын алып па едім немесе Әкеңнің көз құны бар ма? 
Мұнда да адамға қатысты әкеңнің қандай ақысы бар, атаңның қандай құны бар 
ма, не ақың бар, қандай өшің кетті деген мағынада айтылған. 

 Бет моншағы түсті [үзілді]. Адамға байланысты, ұялды, батылы бармады, 
кісіге тіктеп қарауға жүзі шыдамады деген мағынада айтылады. Мысалы, - Әй, 
құдай –ай, сенің орныңа еркек болмағам екен! – деді келіншек. – Қазынаның 
берем дегенін сұрауға да бет моншағың түседі (Ғ.Мұстафин, Таңд.шығ.). 

 Бет моншағы үзілмеген. Ұяң, беті ашылмаған адам. Мысалы, Қаншама ер 
жетті дегенмен, бет моншағың үзілмеген жассың ғой, сондықтан ойыңа алған 
ісіңе батылдығың жете бермейді(С.Мәуленов). 

 Тесік моншақ жерде қалмас. Бұл фразеологизм екі мағынада 
қолданылады, бірінде асыл зат жерде жатып қалмайды, керексіз болмайды, 
екісінде көбіне қыз орнын табады, теңін табады деген мағынада қолданылады. 
Мысалы, Сөзді ұғар осы күні кісі бар ма? Демеймін жалпақ жұртқа бірдей 
жағар. Жазған соң жерде қалмас тесік моншақ, Біреуден біреу алып, елге тарар 
(Абай). 
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 Моншақтап терледі. Адам терлегенде тер моншақтап терледі, қара суға 
түскендей ағып терледі деген мағынада айтылған. Мысалы, Егін-жай болып 
өтелмек, Моншақтап тамған теріміз, Төсінде орман мекендеп, Жайнамақ осы 
жер жүзі (С.Мәуленов). 

 Сақинасы бар. Басында ұстамалы бас ауруы бар деген мағынада, кейде 
адамды кекетіп айтуы. Мысалы, Сақинасы бар кісідей неге тырысв қалдың 
(А.Тоқмағамбетов).  

 Сау басына сақина тіледі. Өзіне-өзі істеді, ауру азап сұрап алды; өзін-өзі 
дауға іліктірді, әлек тілеп алды. Мысалы, Бодан сау басына сақина тілеп алып, 
енді содан құтылатын жол іздеуде (Б.Соқпақбаев, Өлгендер) 

 Құлағыңа алтын сырға. Көпшілік адамға немесе жалғыз адамға ескерте 
айтуы; Сен тыңдамай-ақ қой, есітпей-ақ қой деген мағынада. Мысалы, Келіннің 
құлағына алтын сырға, берер шайын ертерек берсін (Б.Кенжебаев, Асау). 

 Бата аяқ сырға тағар. Қазақтың салт-дәстүрінде қолданылады. Құда түсе 
келгенде ұлдың әкесі жіберетін сый мал мағынасында қолданылады. Мысалы, 
Ұлдың атасы бата аяқ деп бір түйе, бір жылқы жіберді, оны алып барған 
адамдарына шапан жауып жіберді(Ә.Дидабаев). 

 Сырғасы тайды. Оқыс жығылғаннан бақайы шықты, мертікті деген 
мағынада қолданылады. Мысалы, Бірер жылқының сырғасы тайды, тұяғы 
жарылды (Б.Әбдіразақов, Салдалкөк). 

 Шашбауын көтерді. Біреуге жағымпаздық етті, қошеметтеді, біреудің 
арқасына жүрді деген мағынада қолданылады. Мысалы, Бөжей: «Ажарым 
өтпейтін болса, шашбауыңды несіне көтердім?» деп өкпелеп қалды (М.Әуезов, 
Абай). 

 Жалпы, тұрақты тіркестің қалыптасуы – адамның белгілі бір түсінікті одан 
әрі жарқын, нақты бейнелі етіп жеткізуге, әңгімелеушінің тыңдаушыға ойын өте 
әсерлі етуге тырысуының нәтижесі. Тілдің құпиясы адамзат құпиясымен 
байланысты болғандықтан, олардың сырын ашу, ғасырлар қойнауындағы 
жұмбақтар сырын ашуға жол ашады. Тіл – мифтердің сақталуының негізгі 
қайнар көзі болғандықтан, осы деректер тілдің бейнелі тіркестері, халық 
мәдениеті мен менталитетінің қайнар бұлағы болып табылатын тілдік бірліктер 
фразеологизмдердің байланысын талдау зерттеудің өзекті жағы болмақ. 

 І.Кеңесбаев «фразеологиялық бірліктердің бірден жасала қоймағаны, уақыт 
ұзаған сайын бірте-бірте барып қалыптасатыны, еркін тіркестердің негізінде 
жасалғаны сөзсіз. Олар сол дәуірдегі нақты өмір шындығына, халықтың ерте 
кездегі ұғымына, ой-санасына сай келуі де фразеологиялық мағына келе 
өрбіген», - дейді [3, 605]. 

 Дербес мағынаға ие лексикалық бірлік болып табылатын фразеологизмдер 
– тіл байлығы, халықтың тарихы мен танымы, әдет-ғұрпы, салт-санасы көрініс 
табатын рухани қазына. 
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Н. МӘУКЕНҰЛЫ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ЛИРИКАЛЫҚ ҚАҺАРМАН 

 

Нұрлан Мәукенұлы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында 1960 

жылы дүниеге келген. 1984 жылы сол кездегі С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тамамдаған соң, 

республикалық мерзімдік басылымдарда қызмет етті. «Ана тілі» – «Жалын» 

бірлескен басылымы редакторының орынбасары болды. Алғашқы өлеңдерді 

республикалық басылымдарда, «Аудитория», «Қарлығаш» атты жас 

ақындардың жыр жинақтарында жарияланған. 1995 жылы «Бойтұмар», 1999 

жылы «Құснихат» жыр жинақтары жарық көрді. 2000 жылы ақынға «Құснихат» 

жыр жинағы үшін Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығы берілді. 2003 жылдың 

он бірінші маусымында небары қырық үш жасқа қараған шағында дүниеден 

қайтты. Ақын қайтыс болғаннан кейін жыл толғанда курстас досы, көрнекті 

қоғам және мемлекет қайраткері, бүгінде өзі де мақрқұм болған Алтынбек 

Сәрсенбайұлы соңында қалған мұрасын жинақтап, «Жоғалды күн. Жоғалды ай. 

Жоғалды жыл» атты толық жыр кітабын шығарған. Нұрлан Мәукенұлы өлеңдері 

ұлттық бояуының қанықтығымен, тегеурінді ақындық қуатпен өрілген 

поэтикалық тілімен дараланып, қазақ поэзиясының құнды қазынасына қосылды. 

ХХ ғасырдың 80 жылдарындағы поэзиямыздың талантты өкілі - Нұрлан 

Мәукенұлы ғұмыры қысқа болса да талантты мен дарынының арқасында әдебиет 

тарихынан елеулі орын алған шығармашылық иесі. 

Әр суреткерге тән суреткерлік ерекшелік болып табылатын стиль 

лирикалық қаһарман бейнесін даралауда ерекше көрінеді. «Жазушы 

шығармашылығы оның ғұмырнамасымен тығыз байланысты», - деген 

З.Қабдолов тұжырымын ескере отырып [1,334], әр ақынның лирикалық 

қаһарманына тән басты ерекшелік деген тұстан стильдік ізденістерді саралауға 

болады. Лирикалық қарһарман болмысын танып-білуде ерекше назар аударатын 

нәрсе – мінез. Лирикадағы мінез (характер) оның көркемдік қуатын, ерекшелігін 

танытатын бірден-бір мәселе. Әдебиеттанушы ғалым Т.Шапаев «Абстракты 

лирикалық образ төркінінде нақты адамдық, ақындық дара мінез жатады. 

Сондықтан өлеңдегі парасат өрісі, сезімдік кернеу деңгейі – тек ақындық дара 

сипатқа тәуелді» [2, 36] деп жазады. Осы пікірге сүйене отырып, Нұрлан 

Мәукенұлы поэзиясындағы лирикалық кейіпкердің даралық сипатына барлау 

жасап көрелік. Лирикалық туынды адам баласына ғана еншілі сезім сырларын 

ашуға, әлем болмысын тереңдей тануға талпынған жанның – лирикалық 

кейіпкердің тұлғасын мүсіндейтінін ойға қазық етсек, ақынның кейде мұңға 

берілсе де асқақ, ойлы да сырбаз болмысын жоғалтпайтын лирикалық 

қаһарманына тән мінезді әрбір өлеңінен көруге болады.  

Сондай-ақ туған жер, отан тақырыбындағы өлеңдерде лирикалық қаһарман 

азаматтық болмысымен көрінеді. Туған далаға деген сүйіспеншілік сезімін асқақ 

пафоспен өрнектеген өлеңдерде ақын тек өз атынан сөйлеп тұрған жоқ, күллі 
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қазақ баласы атынан сөз алып тұрғандай болады. Лирикалық қаһарманның 

жаңаша бітіммен бой көрсетуіне негіз болып тұрған ақынның ешкімге ұқсамас 

өзіндік қолтаңбасы. Г. В. Гегельше айтсақ, «Бейнелейтін нысанға суреткердің 

шынайы қызығушылығының бір қыры – ол өзін танытқысы келуі. Оған дайын 

күйіндегі шығармадан гөрі, жаңадан туатын субъект арқылы өзін-өзі танытатын 

шығарма жазу артық» [3,312]. Туған далаға қарата айтылған өлеңдер циклынан 

ақын тұлғасы ерекше танылып, «ақындық тұлға-лирикалық қаһарман» ұғымдары 

бір-бірімен тұтасып кеткен. «Ақын өзі туралы, өз «мені» жайында сөз қозғағанда 

адамзат баласы туралы мәселелерді қозғайды. Өйткені «қаламгердің бойында 

адамзатқа тән қасиет барынша көрінеді» [4,190] – деген В. Г. Белинский пікірі 

жоғарыдағы сөзімізді қуаттай түсері хақ. Ақын – ішкі әлем мен сыртқы әлемді 

өзінің рухани болмысы арқылы тұтатсыратын тұлға. Нағыз лирикалық 

шығармада ақынның ерекше көркемдік нәрмен суарылған болмысы өмір сүреді. 

Нұрлан Мәукенұлының дала туралы өлеңдеріндегі лирикалық қаһарман - сол 

далаға деген ықылас-махаббаты ерекше тұлға: 

Қара Ертістің жағасы  

Қаптай қонған қазақтар. 

Мәскеу жақтың баласы 

«Мозамбик» деп мазақтар. 

 

О ғып, бұ ғыпамалдап, 

Күнін көрген со қазақ, 

Дала желін самалдап, 

Өлмей ақ жүр, о, ғажап! [5,10]. 

Романтикалық эмоциямен өрілген мұндай жыр шумақтары ақын 

шығармашылығында бастан-аяқ кездеседі. Ақындық еркіндік, ақтарыла сыр 

төгу, шалқып, шабыттанып сөйлеу – лирикалық қаһарманға тән мінез-әрекет. 

Ақынның кез келген шығармасында өз бейнесі өмір сүреді. Дегенмен бұл 

ақынның дәл өзі емес, «көркем бейнесі». «Сондықтан, өлеңдегі лирикалық тұлға 

автордың, ақынның бейнесін танытады дей отырып, ол оның поэзиядағы 

көркемдік көрінісі екенін ұмытпау қажет» - дейді академик З. Ахметов [6,34]. 

Ақынның бейнесі әр тақырыптағы өлеңдерінде әр қырынан көрініп, әр түрлі 

мінезбен танылуы мүмкін. Десек те, бір ақынның шығармасындағы лирикалық 

кейіпкер бойынан ортақ белгілерді табуға болады. Бұл – ақынның өзіне ғана тән 

ерекшелігін көрсететін даралық белгі. Ақынның лирикалық қаһарманының 

арман-мақсаты, ой-сезімі өз заманымен тығыз, терең байланыста суреттелсе, ол 

типтік тұлғаға айналады. Н.Мәукенұлының туған далаға деген шексіз 

сүйіспеншілігімен танылған лирикалық қаһарманын осындай типтік тұлға 

дәрежесіндегі бейне деп айта аламыз.  

«Ақын бейнесі дегеніміздің өзі де ылғи бір қалыпта, біркелкі сипатта 

көрінбейді, әр қырынан, әр жағынан ашылып отырады» дейді тағы З. Ахметов 

[6,35]. Махаббат, көңіл-күй тақырыбындағы өлеңдерінде өрліктің тасасынан 

көрініп тұратын нәзіктік, қайсарлықпен егіз тәрізді көрінетін сезімталдық – ақын 

Нұрлан лирикалық қаһарманына тән мінездер. Кейбір өлеңдер ақынның жан-

дүниесін бір қырынан ғана танытып, бір сәттік, бір кезеңге ғана тән сезім халін 
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аңғартады. «Сізді көрдім...» өлеңінде ынтызар болған жанға деген сезім терең 

толғаныспен жырланған: 

Сізді көрдім, 

Түсімде Сізді көрдім –  

Төбеме кеп түнерген күзді көрдім. 

Аспан жаққа алаңдап, аңқам кеуіп, 

Бәлкім, тағы бір ғасыр үздігермін. 

 

Сізді көрдім, 

Түсімде Сізді көрдім –  

Қызыл суы жүгірген мұзды көрдім. 

Қызыл сирақ күнімнің белгісіндей 

Мұз бетіне мөрленген ізді көрдім. 

 

Сізді көрдім, 

Түсімде Сізді көрдім –  

Баяғы баяны жоқ қызды көрдім... 

Баяғым бағзы заман болғанынша 

Мың жылап, он ойланып, жүз күлермін...[5,98]. 

Өлеңде мұң басым. Лирикалық қаһарманның шарасыз халі әр шумақта 

қайталанатын «Сізді көрдім, түсімде сізді көрдім...» деген жолдар арқылы 

жеткізілген. Мұндай сыршыл әуен «Саған деген махаббатым өлген бе...», «Кеш 

қақтым есігіңді, кешір жаным» сияқты махаббат, сезім тақырыбындағы 

өлеңдеріне тән. Бұл өлеңдердегі лирикалық қаһарман мұңшыл, сыршыл 

болғанымен күйрек емес, жалпы Нұрлан поэзиясына тән сабырлылықты да өз 

бойынан жоғалтпайды. Лирикалық қаһарман – ақын шығармашылығының 

өзіндік бітім-болмысын танудағы, оның стильдік ізденісін саралаудағы бірден-

бір нысан. Ақындық «мен», ақындық мінез ерекшелігі осы лирикалық 

қаһарманның әр түрлі қалыптағы бейнесінен аңғарылады. Поэтикалық тілде 

терең де кесек ой толғайтын ақынның лирикалық қаһарманының бөлек бітімі 

мына өлеңінен айрықша көрінеді: 

Тірінің қамын тірі жер, 

Тірілер бірін бірі жер. 

Тірлікте қашқан қадірің 

Өлгенде ғана білінер. 

Сәттік ғұмырдың өзіндік заңдылықтары, адами қарым-қатынас туралы сөз 

қозғағанда лирикалық қаһарман сол жайтты термелей, тебірене жеткізушіге 

айналады. 

Өлінің қамын тірі жер, 

Жоқтауын салып жүгінер. 

Жоғалтып алған асылы 

Айырылғанда білінер. 

 

Тірінің қамы бас қамы, 

Күнде бір әлем ашқаны. 
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Күйремейтіндей көңілі, 

Құламайтындай аспаны. 

Өлінің қамын тірі жер, 

Тірілер бірін бірі жер. 

Бір күні біз де барармыз, 

Сен аман болшы, сірі жер! [5, 45]. 

Н. Мәукенұлы поэзиясындағы лирикалық кейіпкер – өмірге ерекше құштар, 

өршіл рухты оптимист, бойына замандастарына тән мінез-құлықты жинақтай 

алған һәм ішкі әлеміндегі мұң мен күрсіністі ойды да жасырып қала алмаған 

типтік тұлға. 

Ақындық ерекшелікті лирикалық қаһарман бойынан іздегенде, ең әуелі сол 

лирикалық қаһарманның мінезіне назар ауады. «Лирикада мінез болады. Ол – 

ақынның мінезі. Өлеңім өзіме тарт дегендей әр өлең тек иесіне ғана тартады», - 

дейді З. Қабдолов [1,318]. Осы мінез лирикалық қаһарман болмысының 

даралығын танытатын басты белгі. 

 Өткінші тірліктің қайшылығы мен азабы, мұңы мен қайғысы ақынның 

лирикалық қаһарманының өзегіне сіңген: 

Қорқам кейде: мен осы көпке барман, 

Алып жейді-ау кеудемде кеткен арман. 

Өмірімнің өзегін жалмаған от 

Жүрегімді жарылған өтке малған. 

 

Ішімде толған удан ірідім бе? 

Түңілсем де түйілмен тірі күнге. 

Кеудемдегі көмбемді алам дейтін 

Айтпай келер ажалым, құры мүлде! 

 

Айлар бойы қарайтын аспандағы Ай, 

Бозарғанда, боз шағыл қашқан қалай? 

Бозінгені боздамас боз адырдың 

Қарасудың қан жұтқан қасқалдағы-ай! 

 

Көкірегімде көл жатыр тыншып ағар, 

Ту сыртымда жел жатыр тыншын алар. 

Тулағанда толқыны тұншықтырып, 

Ойдым ойдым орманым сыңсып алар... [5, 30] 

Көкірегі күрсініске толы лирикалық кейіпкер жеке бастың мұң-қайғысынан 

биіктеп, тұтастай ұлттық тұлғаға айналады. Боз інгені боздамас боз адыр, 

қарасудың қан жұтқан қасқалдағы – қазақ даласына тән суреттер. Ақынның жан 

әлемі осы даламен біріккен.  

Сөзімізді түйіндесек, Нұрлан Мәукенұлының лирикалық қаһарманы кейде 

сыршыл да сырбаз, кейде ой мен мұңның тереңіне батқан ойлы қалыпта болса, 

енді бірде шамырқанып, ширыққан, өз өзін жігерлендіріп, биік мұраттарға 

шақырған мінезімен, сондай-ақ күллі бір ұлттың атынан сөйлер биік дәрежеге 

көтерілген азаматтық тұлғасымен танылады. 
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ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЖАҢА МЕДИАНЫҢ ӨЗАРА САБАҚТАСТЫҒЫ  

 

Қазіргі уақытта БАҚ жүйесі айтарлықтай өзгеріске ұшырауда. 

Компьютерлік технологияның жылдам дамуы, ғаламтордың бүкіл әлемге тарала 

бастауы, заманауи ақпараттық- комумуникативтік ортаға жаңа медианың 

мүмкіндіктері тың, жаңа өзгеріс әкелуге ықпал жасады. Жаңа медиа 20 ғасырдың 

соңында фильм, сурет, музыка, ауызекі және жазбаша сөз тәрізді дәстүрлі 

медианы қамтитын компьютер мен коммуникациялық технологиялардың, 

компьютермен лайықталған құрылғылар мен Интернеттің интерактивті 

қызметтерін танытатын медиа ғылымда пайда болған термин [1]. Оның дәстүрлі 

медиамен бәсекелестігі қазіргі таңда сан алуан қоғамдық пікірді туындатқан. 

Дәстүрлі медиа өзінің бастауын көне замандардан тартады. Бағзы замандардағы 

өркениетті елдердің кітап басу, мерзімді баспасөзді қалыптастыруға ұмтылу 

үрдісі бүгінгі таңдағы БАҚ-тың негізі болған. Елімізде көне түркілік балбал 

тастар журналистиканың түп атасы саналады. Дегенмен нағыз журналистиканың 

қалыптасуына алғашқы қарлығаштары саналатын 1870 жылдан шығарыла 

бастаған «Түркістан уәлаяты газетін», 1888 жылдан басталған «Дала уәлаяты 

газеттерін» және т.б. басылымдарды жатқызуға болады. Ал теледидар мен радио 

еліміздің ақпараттық айдынына 20 ғасырда енген. Қаншама жылдық тарихы бар 

дәстүрлі медиа өз өзектілігін жоғалтпақ емес. Арынды ақпарат айдынында 

деректің молдығы сенімсіздікті, күдікті тудырады. Азаматтық журналистика 

дамыған заманында тұтынушы ақпараттың дұрыстығына көз жеткізу үшін 

дәстүрлі ақпарат құралдарына жүгінеді. Ақпар берудің түрлі жолдарын өн 

бойына тоғыстырған интернет журналистика грамматикалық, деректі тексеру 

сауаттылығы жағынан баспасөз, радио, теледидардан кемшіл қалып жатады. 

Сондықтан осы салалардың оңтайландырылуы ақпараттық кеңістіктегі БАҚ-тың 

қызметтерінің пәрменділігі мен тиімділігін арттырмақ. Жаңа медианың - жаңа 

үрдіс. Ол кез келген мәліметке уақыт пен кеңістікке қарамастан әртүрлі 

компьютерлік құрылғыларға жүгініп қол жеткізуге, пікір алмасуға, сонымен 

қатар өз ақпаратыңды түзуіңе мүмкіндік береді. Бұл туралы О.Стинс пен Д.Ван 

Фухт өз еңбектерінде: «В настоящее время под ним обычно подразумевают 
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цифровые, такие как Интернет, компьютерные игры, цифровые фильмы и 

фотографии, мобильная телефония и виртульный мир. Новые медиа занимают 

свое место среди среди других вещей, порожденных новыми технологиями и 

изменениями в человеческом поведении» - деген тұжырым жасайды [2, 98 б.]. 

Ғаламтордың соңғы кездері қарыштап дамуы журналистикадағы соны үрдіске 

айналған жаңа медианы жасады. Елімізде ғаламтор пайдаланушылары да 

айтарлықтай артқаны байқалады. Дәстүрлі ақпарат құралдарындағы ақпарат 

қабылдаушылар өз назарларын жаңа медианың жаңалықтарына тіккен. 

Интернет, мультимедия, конвергентті ұғыммен қолданып жүрген 

журналистикада ақпаратты тұтынушыға жеңіл қабылдауға мүмкіндік тудыратын 

дыбыс, бейне, инфографика, видео және мәтін арқылы беру – оның жылдам 

дамуын қамтамасыз етуде. Себебі жаңа медиа толассыз ағылған ақпарат 

ағымында уақытты көп қажет ететін ұзын сонар мәтінге тәуелділікті жойды. 

Ақпаратты тұтынушының мәліметтерді қабылдау тәсілі өзгерген, жылдам әрі 

ықшамды болуы басты талаптардың бірі. Осы жағынан алғанда дәстүрлі ақпарат 

құралдары жаңа медиадан қалыс қалуда. 

Интернет, дата, мультимедия, конвергентті журналистиканың пайда болуы 

таңдау мүмкіндігін едәуір арттырды. Салалық сайттар мен порталдардың саны 

артып, тұтынушының қалағанын тезірек табуына жағдай жасауда. 

Жаңа медианың басты ерекшелігі – ақпарат таратудағы шапшаңдығында. 

Дәстүрлі мерзімді баспасөз өнімдері алыс аймақтарға жеткенше ақпарат ескіреді. 

Сонымен қатар ақпарат алушымен пікір алмасу да жолға қойылған. Жаңа медиа 

мен дәстүрлі медианың көптеген айырмашылықтары бар. Олардың ең 

маңыздылары: 

- жаңа медианың жылдамдығы; 

- жаңа медианың ашықтылығы; 

- жаңа медианың қолданушылары, дәстүрлі медианың публикалық 

аудиториясы болуында; 

- жаңа медиа қысқа да нұсқа ақпараттандырады; 

- дәстүрлі медианың мәтінді негізге алуында; 

- жаңа медианың белсенділігінде; 

- жаңа медиа тұтынушыға ақпараттың мазмұнын қалыптастыруға жайдай 

жасаса, дәстүрлі медиа бұл мүмкіндікті өндірушіге береді [2, 98 б.]. Онлайн-

журналистиканың ерекшеліктеріне оқырмандармен тұрақты байланысы, 

олармен нақты уақыт аралығында тікелей сұхбаттаса алатыны жатады.  

«Интернет ақпаратты сақтаудың шектеусіз көлемін ұсынады. Ақпараттар 

бірінің артынан бірі жаңарып отырады, бірақ ескі ақпаратты мұрағатта сақтап, 

оңай ашылатын мүмкіндігімен деректер қорына айналдыруға болады» [5, 27 б.]. 

Беттері сарғайған газетте ақпаратты іздеп отыру жаһандану заманындағы 

зымыраған уақыттың талабына сай келмейді. Ал интернеттің көптеген деректі 

сақтай отыра оны табу мүмкіндігін оңтайландыруы сұранысты арттырады. 

Мультимедиялық технологиялардың өзіндік ерекшеліктері аз емес. 

Олардың ең негізгілеріне «интерактивтілік; дербес тәсілде нақты оқырманның 

немесе оқырмандар тобының қажеттіліктері мен әдет-дағдыларын ескеруге 
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болатыны; лездік; бағалаушылық; икемділік; өзара байланыстылық; үнемділік» 

топтасады [5, 31-32 б.]. 

Қазіргі әлемдік медиа жүйенің даму тенденциясы қазақ журналистикасына 

ауқымды ықпал жасауда. Нәтижесінде, БАҚ-тың ақпаратты беру тәсілінде 

өзгерістер пайда болды. Оған жаңа медианың концептуалды мүмкіндіктерін 

жатқызуға болады. Т.Флюдың пайымдауынша, жаңа медиа технологияларының 

дамуының нәтижесінде жаһандану тенденциясы нығая түскен, ал жеке 

тұлғааралық өзара әрекеттесу үшін цифрлық құрылғыларды қолданудың 

арқасында қашықтық мәселесі өзектілігін жоғалтпақ [4, 18 б.]. 

Концептуалды мүмкіндіктердің қатарына иммерсивті журналистика да 

енген. Иммерсивті журналистика не болмаса қатысу әсерін беретін 

журналистика соңғы кездері ақпаратты берудің жаңа формасын сипаттау 

мақсатында жиі қолданылып жүрген термин. 3D құрылғылардың көмегімен 

кеңістіктің нақты бейнесі жасалып, қолданушы сол ортада қозғалып, көріп, 

естуге мүмкіндік алады. Оқиға орнын 360 градуста тамашалауға жағдай 

жасалған сандық технология қашықтықты ескеруді артта қалдырған. Фото, 

видео арқылы виртуалды шындыққа назар салуға болатын жаңа технология 

біздің елде енді қанат жаюда. 

Өздерінің репортаждары арқылы оқырманмен тығыз байланыс орнатуға 

тырысқан жандар тарихта болған. Телекорреспондент Уолтер Кронкайт деректі 

репортаждар сериясын жасап, көрерменін шындыққа жақындатқысы келген. Ал 

қазіргі таңда Newsweek-тің бұрынғы корреспонденті және The New York Times 

газетінің авторы болған Нонни Де Ла Пенья 2012жылы виртуальды шындық 

технологияларын қолданып репортаждар сериясын жасай бастады [1]. 2015 

жылы The New York Nimes Google-мен серіктесіп NYT VR жобасын іске қосты. 

Бұл жобаның аясында түсірілген тұңғыш фильм «Перемещённые» деп аталды. 

Оның сюжетіне соғыстың әсерінен елдерінен кетуге мәжбүр болған балалардың 

тағдыры арқау болған. Алғашқы қадамдары жасалып жатқан виртуалды шындық 

технологиясын игеру елімізде жаңа медианың дамуына өз үлесін қоспақ. 

Осындай басымдықтарға ие екеніне қарамастан интернет журналистика 

дәстүрлі ақпарат тарату құралдарын ығыстыра алмайды. Заманмен бірге аяқ 

басып, жаңа форматқа ауыса бастаған дәстүрлі медиа – сауаттылығымен, 

сенімділігімен сұранысты қанағаттандырады. «Жаһандық әлеуметтік 

желілердің, блоггингтің адамдар ақпараттың енжар тұтынушылары болуды 

қойып, өздері ньюзмейкерлерге айналған кезде дамуы, азматтық 

журналистиканың белсенділігі – осының бәрі дәстүрлі журналистиканы елеулі 

жаңартады» [5, 48 б.].  

Жаңа медиа жаңа технологияларды пайдаланып тиімді хабар тарату жолы. 

Елдегі елең еткізер жайттардан жылдам хабардар ететін жаңа медиа 

шығармашылық мүмкіндіктерді жетілдіруге, креативті ойлауға бастауда. 

Қоғамдық пікір қалыптастыруда тікелей және жанама әсер етумен, еркін ой 

алмасу алаңына айналғандығымен, көпшіліктің қалауын зерттей отыра 

қанағаттандыруымен озық. Жаңа медиада демократиялылық ұғымы толық 

көрініс табуда. Дәстүрлі ақпарат құралдарының тұтынушыларының жаңа 

медиаға ауысуы дәстүрлі медианың интернет-журналистиканы қолға алу 
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керектігін көрсетеді. Коммуникациялық міндет – осы екеуін біріктіретін басты 

шарт. Ақпарат таратып, хабарландырудың жолдары мен формаларымен ғана 

өзгешеленетін екі саланың басын қосып, бір арнаға тоғыстырған конвергентті 

журналистика буыны бекімеген жаңа сала. Сандық технологияларға жүгінген 

жаңа медианың концептуалды мүмкіндіктері бұл саланы одан әрмен жетілдіріп, 

ақпарат айдынындағы орнын сақтап қалуға жағдай жасамақ. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қ. 

 

ХАМИТ БАЛШАБЕКОВ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ПОЭЗИЯ ТАҚЫРЫБЫ 

 

Есімі республика жұртшылығына танымал поэзия дүлдүлі, өткір де 

шабытты жырдың тасқыны, “өлеңі өміріне айналып, қантамырына тараған” 

ақиық ақын Хамит Балшабеков шығармашылығы жайлы сөз толғап, оның 

ақындығына әділ бағасын беретін күн әлдеқайда жеткен болатын. Ақын – поэзия 

әлеміне сонау 1960 жылдардан бастап араласып, бүгінгі күнге дейін адам 

баласының торыққанда жұбанып, қуанғанда шаттанатын, өмірдің әр түрлі 

сауалдарына жауап беретін сырлы жырлардың авторы. 

 Менде қанша өмірбаян бар дейсің, 

 Арманы – өлең, сүйгені – күй мен ән дейсің, 

 Өзін-өзі өртеп жүрген жан дейсің. 

 Жүрегі жомарт, ниеті – аппақ таң дейсің. 

Осы өлең жолдарынан ақынның бүкіл бітім-болмысын, жан сырын, ішкі 

сезімін, жүрек соғысын тануға болады. Ақын өлеңдері әрбір оқырманның 

жүрегінен жол тауып жатады. Оның өмірге, қоғамға отты жырлармен үнемі үн 

қатып, поэзия әлеміне қызу қандылықпен араласып жататынына таң қаласың. 

Себебі сонау шалғайда облыс орталығынан алыс Шілікті ауылында жатқан 

Хамит ақынның өлеңдерін газет-журналдардан жиі кездестіріп, қуана әрі сағына 

оқитынымыз рас. 

Ежелгі сақтардың мекені болған киелі тарихи жер Шіліктіде тұратын Хамит 

ақын ауылы жайлы былай дейді: “Жан-жағын таулар қоршаған көсілген жазық 

пен көк көмкерген жасыл ойпатта Шілікті ауылы бар. Сол қоныстың аспан 

әлеміне талпына шыққан көкшіл біреуі – менің үйімнің түтіні. Ауылдың алтын 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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бесік екені рас”, - дейді.  

Ақын Шілікті орта мектебінде көп жылдар қазақ тілі мен әдебиеті пәніннің 

мұғалімі болып қызмет атқарды. Ол 1996 жылдан бері құрметті демалыста. 2006 

жылы ақынға Тарбағатай ауданының “Құрметті азаматы” атағы берілді. Ол 

бірнеше облыстық мүшайралардың жеңімпазы болды.  

Хамит Балшабековтың жарық көрген жыр жинақтары: “Жылқышы әні” 

(Алматы, 1969), “Өмір, саған ғашықпын” (Өскемен, 1993), “Қантамыр” 

(Өскемен, 2003). Ал “Алтай әуендері” хрестоматиясы мен “Тарбағатай ақындары 

жырлайды” атты жинақтарда өлеңдері жарияланған. Ендігі уақытта “Көгілдір 

әлем” және “Туған жердің топырағы” атты екі өлең жинағының даяр тұрғанын, 

олардың жарық көре алмай жатқанын айтып, ақын қатты өкініш білдіреді. “Егер 

жазғандарым, расында өміршең болса, кітап болып шықса да, шықпаса да 

өлмейді. Ең үлкен қасірет поэзияның тартпамда жатқаны жаныма батады...”- 

дейді.  

Поэзия тұнығына бойлаған Хамит өлеңдері өзіндік өрнегімен, қуатты 

екпінімен ерекшеленеді. Отты, жалынды, алмастай өткір әрі сыршыл мұңды 

жырлары өлең көгінің көкжиегінен көрінеді. Өзіне пір тұтып, сүйіп оқитын аға 

буын ақындырынан Қасым Аманжолов, Сағи Жиенбаев, Мұқағали Мақатаев, 

Тұманбай Молдағалиевтің поэзиясы екенін айтады. Ол: “Ғасырлар керуенінен 

қалыспай, уақыт арнасынан бөлінбей, өзінің үнін өзгеге таныта білген, ел 

жүрегінен өлмейтін орын алып келе жатқан, болашақ ұрпаққа рухани 

қазынасымен ұялмай баратын ақындарды пір санаймын”, - деген еді белгілі 

журналист У.Тоқпатаевқа берген “Дидар” газетіндегі жауап хатында. Өлеңді 

көпіртіп жаза беруден аулақ, шабыт толқыны келген сәтте ғана жүректен қозғап, 

тереңнен толғап жазатын Хамит ақындықтың белгісіне осындай қасиеттерді 

лайық деп атайды.  

Хамит Балшабеков өлеңдерінің тақырыбы: Отан, туған жер, адам, өмір, ана, 

әке, поэзия, адамгершілік, махаббат, достық, көңіл күй сырлары мен ішкі жан 

дүниесін білдіретін өлеңдері. Сонымен бірге арнаулары, балладалары, 

дастандары мен поэмаларын да ерекше айтуға болады. Жазушы М.Құмарбекұлы 

ақын өлеңдері туралы: “Оның қай өлеңін алсаңыз да адамның өміріне, тылсым 

тіршіліктің иірімдеріне терең бойлап, сезім пернелерін дөп басады”, - деп баға 

береді.  

Ақын өлеңдерінде өмірге сағынышпен, сүйіспеншілікпен, үлкен үмітпен 

қарайтын жан бар. Лирикалық қаһарман – жүрегіне жыр құйылған, кеудесін 

шабыт кернеген, сезімі аласұрған өршіл рухты ақын.  

  Өмір, саған ғашықпын жүрегіммен, 

   Өзгелерден болған жоқ тілегім кем. 

  Өзегімді өртеген ойларым көп, 

  Өзің үшін шаттанып, жүдедім мен. 

Өмір үшін шаттанып, жүдеген ақынның өзегін өртеген ойлары көп. 

Тіршіліктің тереңіне үңілген ақынның кеудесінде арманы, көңілінде бүршік 

жарған мұраты бар.  

Ақынның өмір жайлы толғаныстары терең ойлылыққа құрылған. Мына бір 

өлеңінде өмірді дойбының тақтасына балайды.  
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 Өмір деген дойбының нақ тақтасы, 

 Соқтығысқан қара тасы, ақ тасы, 

 Сол майданда қара ниет сұмдардан, 

 О, тағдырым, ақ жандарды сақташы.  

Тақтадағы ақ тастар мен қара тастар соқтығысады, ал өмірдегі 

қақтығыстардан ақ жандардың жеңгенін ақын тағдырдан тілейді. Ақ пен қараның 

жекпе-жегі, ұтыс-ұтылыстары туралы ақын пәлсапалық ой толғайды.  

Хамит Балшабеков шығармашылығындағы ерекше даралап айтатын мәселе 

– ақын лирикасындағы поэзия тақырыбы. Поэзияны ерекше қадірлеп, өмірінің 

мәніне айналдырған ақын оған тәңірдей табынады. Қазақ поэзиясының ірі 

тұлғалары Махамбет, Мәди, Қасым Аманжолов, Төлеген Айбергенов, Мұқағали 

Мақатаевқа арнап жыр жазады. Әсіресе “Поэзия” атты дастанынан ақынның 

поэзияға деген махаббатын, өнерге деген құрметін биіктен көруге болады. Ақын 

поэзия жайлы, өзі жайлы, ақын жайлы сыр шертеді.  

“Алауыртқан таңдардан сені іздедім, 

Қарауытқан таулардан сені іздедім”, - 

деп Мұқағали Мақатаев поэзияны іздеп шарқ ұрса,  

 Хамит: 

  Поэзия, тарқамас сенсіз мұңым, 

  Шығар емес сенсіз ай, сенсіз күнім – 

дейді. Ақынға поэзиясыз өмірдің мәні мен сәні жоқ. Онсыз күн мен айдың шығуы 

мүмкін емес. Ол поэзияны “қуат берер жанашырым”, “асылым, арман гүлім, “ 

бақ қонысым, мекенім” деген балама тіркестермен бейнелейді.  

“Поэзия” атты поэмасында Хамит ақындар жайлы, олардың тағдыры, хал-

жағдайы, мінез ерекшеліктері мен ішкі жан дүниесі туралы егжей-тегжейлі 

жүрегінен ақтарылады.  

Енді нені айтайын, енді кімді, 

Жоғалтпа ақын, дарқандық, кеңдігіңді! 

Тереңдігің өзіңе жарасады, 

Өмір мәнін ұға біл кемді күнгі – 

Ақынға тән кеңдігің мен дарқандығыңды, тереңдігіңді жоғалтпа деген 

ақылды уағыздайды. Ақындардың өмірде ерекше адамдар екенін, олардың 

бәрінен биік әрі жоғары тұратын ескертеді.  

Ақын өлеңдерінің тілі бейнелілік, көркемдік қуаттылығымен шебер 

қиюласқан. Мұқағали ақыннның: “Күпі киген қазақтың қара өлеңін, шекпен 

жауып өзіне қайтарамын”, - деген сөзін Хамит те құптайды. Ақын өлеңдерінен 

теңеу мен эпитеттің, құбылтудың тамаша үлгілерін кездестіруге болады. 

Мәселен: 

  Шығыс жақтан шашырап өрген арай, 

  Шашын жайып барады көлге қарай. 

  Найзадайын шаншылған қарағайдың 

  Жапырағын түртеді жел баладай – 

деген өлеңінен “шашын жайып барады көлге қарай”, “жапырағын түртеді” деген 

кейіптеудің түрлерін, “найзадайын”, “баладай” деген теңеулерді кездестіруге 

болады. 
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Ақын өлеңдеріндегі образды сөз тіркестері мен шешендік оралымдары, сөз 

саптаулары өзіндік айшығымен дараланады. “Өмір, саған ғашықпын” 

жинағындағы “Табан тайып сүрінсең” атты өлеңінің 4 шумақты өлеңінің барлық 

16 тармағы “т” дыбысынан, “Ажарын түтіп адамның” атты 4 шумақты өлеңінің 

16 тармағы “а” дыбысынан, “Салмағын жойып ойымның” атты өлеңі бірыңғай 

“с” дыбысынан, “Қара түнді жамылып” өлеңі бірыңғай “қ” дыбысынан басталып, 

қатар түзіліп салтанат құрайды. Дыбыс үндестігін құрайтын өлеңдегі ассонанс 

пен аллитерациялар шумақтағы тармақтарға ерекше қуат, келісті әуез береді.  

Хамит Балшабековтың өлеңдеріне, дастандарына, балладаларына толық 

талдау жасау қажет. Бұл игі іс – біздің міндетіміз.  
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Ә.НҰРПЕЙІСОВТІҢ «СОҢҒЫ ПАРЫЗ» РОМАНЫНЫҢ ИДЕЯЛЫҚ-

КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ 

 

Көрнекті жазушы, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Ә.Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» белгілі қаламгерлер С.Жұбатырұлының 

«Абыржы», Қ.Жиенбайдың «Даңқ түрмесінің тұтқыны» романдарында уақыт 

шындығы Арал теңізі тартылуының экологиялық зардаптарын реалистік 

сипатпен қамтуымен ерекшеленеді [1]. Реалистік сипат пен көркемдік қиял 

тоғысуы арқылы эпикалық шығармалардағы кейіпкер мен табиғат, қоғамдық-

әлеуметтік орта байланыстары аясындағы поэтикалық мағына айқындалады. 

Өмір шындығы ортасындағы жеке кейіпкерлер тағдыры мен табиғат тынысын 

сабақтастырып, тіршілік қозғалыстары мен құбылыстарының баламаланып 

суреттелу тәсілін қолдану арқылы жазушылар өмір философиясын айқындайды. 

Бұл орайда, Ә.Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» романының идеялық-

композициялық құрылысындағы үш кейіпкер (Жәдігер, Бәкизат, Әзім) арқылы 
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Адам – Табиғат – Қоғам тағдырларының біртұтас өріліммен, бір-біріне 

баламаланумен берілетін психологиялық сипат болмысын аңғарамыз.  

Романның тақырыбы – Арал теңізінің тартылуынан туындаған 

экологиялық-әлеуметтік дағдарыс ахуалы, идеясы – табиғаттағы, қоғамдағы 

күрделі қайшылықтар әлемін жеке адамдар тағдырлары арқылы ұқтыру. 

Романның реализмі – ХХ ғасырдағы адам мен табиғатқа, қоғамдық-әлеуметтік 

ортаға тән өрлеу мен дағдарыстар болуын әлеуметтік-психологиялық сипатымен 

аңғарту», - дейді ғалым Қ.Әжиев [2]. Өмір шындығы қозғалысында адал жүрсе 

де еңбегі еш болмайтындар тағдыры Жәдігер бейнесімен ұғындырылады. Атақ-

дәреже, мансап үшін туған жерін де, өзін сүйген адамды да сатып кететіндер 

Әзім бейнесі арқылы жеткізілген. Ал, осы екі еркекке де әйел болып жүрген 

Бәкизат – далбаса үміттің құрбаны. Романның көркемдік түйіні – адамдардың 

күрделі тағдырының да – сең үстіндегідей хал-ахуал екендігін аңғарту. 

«Соңғы парыздың» ерекшелігі – Бәкизат, Жәдігер, Әзім арасы роман 

тартысының қақ ортасынан алынған орнын босатпайды. 

Көркем өнердің түбегейлі міндеті адам образын жасап, анық, терең характер 

ашу екенін ұққан жазушы халық ортасының және үстем тап адамдарының 

әрқилы жанды бейнелерін көз алдымыздан өткереді. Оның біразы өздерінің 

балықшылық кәсібімен тың көрінсе, біразы характер өзгешеліктерімен көзге 

түседі. Соның ішінде ұмытылмайтын көз алдынан кетпейтін соқырға таяқ 

ұстатқандай дерлік кескін мен тұлғалар бар. 

Психологиялық роман табиғаттың өзі жеке адам тағдырын екі әлем, 

сұлулық пен ұсқынсыздық, саналы мен бейсаналы, өмір мен өлім, т.б. 

арасындағы келмейтін ымыраға мәңгілік құндылықтар жайында ой қозғауға 

мәжбүр етеді. Бұл – психологиялық туындыларға қойылатын басты шарттардың 

бірі. Ә.Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» романы осы талаптарға толықтай дерлік 

жауап береді.  

Ә.Нұрпейісов сөзбен сурет салудың шыңына шықты. Шығармасының 

алғашқы сөйлемінен – ақ өзгеше әлемге енгендей боласың. Нұрпейісов 

суреттеген адам тым кесек, тым ірі. Сөз саптауы, сөйлем құрауы – бүгінгі біз 

білетін синтаксиске сия бермейді, өзінше оқшау ойлар, бөтен бітім, ырғақ, желі, 

үрдіспен түседі қағазға. Бейне тулаған телегейдің екпіндеп, ентелеп жететін 

толқыны.  

«Соңғы парыздағы» Әзім - өзімшіл, билік құмар, жаны қиналғанда сүйгенін 

де сатып кететін опасыз жан. Ал, Жәдігер – тым бұйығы, өте адал, еңбекқор әрі 

қарапайым. Бәкизат – сұлулыққа жаны құмар, аңқау,өзімшіл әйел. Сары Шая – 

су жұқпас өтірікші, Қозы Қарын – жылпос, билік басындағыларға, үлкендерге 

жағымпаз, Көшен – қырсық, Қожбан – екіжүзді, Сары Иван – иман жүзді, 

ақылды, байсалды, кейіпкер. Міне кейіпкерлердің мінезіндегі осы ерекшеліктері 

арқылы оқырман есінде қалады. Автордың кейіпкерлер бейнесінедегі, 

мінезіндегі ерекшеліктерін өте қарапайым әрі нанымды суреттеуі шығарманың 

бағасын онан әрі көтере түседі. 

Романда автордың осы тілсіз сезімге тіл бітіріп, тауып, танып қана қоймай, 

қағаз бетіне түсіру арқылы оқырманға да танытқаны байқалады. Романдағы: 
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«-Бәтіш!.. Шын... Шын айтып тұрсың ба? – деп едің, шыдамы таусылған қыз 

күйіп кетіп: 

-Шын! Шын! Шын айтам! – деді де, келеңсіз неме жетеңе әлі де жеткен жоқ 

па дегендей, тастай қып түйіп алған жұдырығымен сені иығыңның басына ұрды-

ұрды да, жылап жіберді. 

Құрсын, онан ары не боп, не қойғанын білген жоқсың. Қашаннан бері 

сыртқа шықпай, іште булығып келген сезім ақтарылып кетті. Бұл не? Адуын, ақ 

жын ба? Әлде құйынға айналып кеткен жынды сезім бе? О – хо – ха – ха! Оқыс 

шыққан оспадар күлкінің де оң-терісін ойлаған жоқсың. Тағы да сондай оғаш 

қимыл жасап, жаныңда тұрған Бәкизатты жас бала көрмей көтеріп алғансың – 

ды. Бәкизат құшағыңда қол-аяғы тыпырлап: «Жібер! Жібер!» деп жатыр.Тақа 

болмағасын жұдырығымен төмпештеп ұра бастады. Сен есіріксің бе, есалаңсың 

ба, не боп, не қойғанын білмейтін сияқтысың. Бұның аяғы қайда апарады? Неге 

соқтырады? Ойлаған жоқсың. Сол арада жүрегін кернеп бара жатқан осынау 

шексіз шаттық, шексіз қуанышты тежемей, тіпті тежегісі келмегендей әлі де 

болса қарқ-қарқ күліп құшағындағы қызды жоғарыға жүгіріп алып шықты да, 

ізінше төмен түсіп, жаңа өздері тұрған жерге әкепті. Неге бүйтті? Неге бүйткенін 

білген жоқ – ты. Бәкизат құшағынан дік етіп ырғып түсті. Қызарақтаған бетіне 

қапелімде қан ойнап, қара көздің жанары шоқтанып кетіпті» - деген үзіндіден 

сезімнің тазалығы, қуанышты сәтіндегі ессіз, оғаш қимылдарының шынайылығы 

аңғарылады [3]. 

Романдағы жағымды образдар саны өте аз. Олар: Жәдігер, Сары Иван, 

Жәдігердің анасы. Ал, Әзім, Бәкизат, Сары Шая, шопыр бала – Қожбан, Қозы 

Қарын, Әзімнің ағасы, Көшен сияқты жағымсыз образдар жетіп артылады. 

Автор Сары Шая, Көшен мен шопыр бала Қожбан образын сатира арқылы 

суреттеген. Сатирамен суреттелер құбылыс – керексіз, кесір құбылыс. Сатира 

өмірдегі кеселді, келеңсіздікті, кері кеткендікті қопара қазып, көптің көз алдына 

– көрініске шығарады, қағып-сілкілейді, мысқылмен түрейді, сықақ етеді, көпті 

одан түңілтеді.Күні өткеннің, тозып біткеннің кедергіге айналғанын аңғартып, 

оған адам бойынан жиреніш шақырады. Қулық пен сұмдықты, екіжүзділік пен 

мансапқорлықты, ұятсыздықты, әйтеуір өмірдегі зиянды жайттарды аяусыз 

әшкерелеп, адамдарды онымен ымырасыз күреске үндейді, сөйтіп ілгері басуға, 

кедергіні жоқ етуге жұмылдырады. 

Ой, заңғар – ай, беті бүлк етпеді. Теңіз тартылғалы бұл елдің халқының ісі 

мен мінезі ұқсап барады. Ел ішінде ырым-жырым көбейіп, садақа, жаназа десе, 

жұрт жұмысын тастай жүгіреді. Брынғы активтердің көбі кәзір басында сәлде, 

қолында құран; бала піштіргенде, өлік жерлегенде, үшкіріп-түшкіргенде әсіресе 

пітір-зекет тиетін тұстарда, бір кездерде «Құдай жоқ! Құдай жоқ» деп, халықты 

қырып жібере жаздаған қызыл көз белсенділер кәзір молла жанында мүлгіп 

отырғандары. Осы жігітте әне бірде алыс жолдан шаршап келгеніне қарамастан 

шаң-шаң машинасын үйге тұмсығын тіреп қоя салды да, жаназаға жүгірді. Көріп 

тұр: жүгіріп бара жатып басын сүлгімен орап ала сала, сапта тізілген ақ сәлделі 

шалдардың арасына зып беріп кіріп еді; үсті-басынан аңқып қоя берген арақ пен 

мазут исі мұрындарына жақпады ма, пірәдар тақуа немелер кірпідей жиырыла 

қалды. Құдды араларына әзәзіл жын-шайтан кіріп кеткендей, шалғайымен қағып: 
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«Өй, найсап! Өй, патшағар, кет! Аулақ, аулақ!» деп, бұны араларынан аластамақ 

болып еді, бірақ бұл көнбеді... Тек әркім бір түрткілеп шетке ығыса-ығыса, 

ақырында ақ сәлделі шалдар тізілген саптың аяқ жағынан бір – ақ шықты [3]. 

Көзін жұмып апты. Мүлгіп тұр. Шын көңілімен құдайға жалбарынып тұр 

ма, анада аудан орталығында оқушы балаларға жол бермедің деп бес сом штраф 

салған мұртты милицияны боқтап тұр ма, белгісіз. Әйтеуір бұл қағынған ақ 

сәлделілер не істесе, соны істеп, құран ұстаған қолын кеудесіне қойып, көзін 

жұмып, ернін жыбырлатып күбір-күбір етеді. Осы тұрғанда өмір бойы темекі 

шегіп, арақ ішіп аузы бұрқырап жүрген бейпілдігі кәперіне кіріп тұрған жоқ. 

Кәзіргі түрі көз ашқалы ораза, намазды қаза жібермей, Құдай жолын тұтынған 

пірәдәр біреудей. Көңілін аққа ұйытқан тақуа түс мұсылманша моп-момақан 

бола қапты. Жаназа соңында құран шыққандарға садақа таратқанда үлесінен құр 

қалып бара жатқандай ұмтылады. Сыбағасын жұрттан бұрын алады да, қай елдікі 

екені белгісіз, әйтеуір маршқа келетін бір сазды ыңылдап, колхоз орталығындағы 

дүкенге тартады. Садақадан тиген бес-он тиынға бір жарты алып, тылтиған тар 

шалбардың қалтасына сүңгітеді де, маршқа келетін әлгі әнді ыңылдап үйіне 

тартады» - деп автор тұтас сол дәуірдегі екі жүзді алаяқтардың бейнесін Қожбан 

бейнесіне сыйдырып берген. 

«... Сары Шая бұған туыс. Өз басы суқаны сүймесе де, бірақ бұған «қалқам», 

«қарағым – шырағым» деп, ал анасына «ақ жеңешем» деп іші-бауырыңа кіре 

келгенде, бұл түгіл, анасы да осы пәлеге қалай «төрге шық» деп рай беріп 

қалғанын білмейтін. Сонан ол төріңе шығып, дәміңді татқасын үй ішінің 

қамқорын соғып, үлкен-кішіні айналып-толғанып асты-үстіне түсе бастағанда, 

оған асымен бірге ықыласын да беретін – ді. Енді, міне... жуынып жатқан тыр 

жалаңаш кісілердің арасынан табанын жерге тигізбей дедектетіп жетелеп әкеле 

жатқан ағасын атарға оғы жоқ. Бұл албастының ши қалпағы жел шақырғандай 

етегі делиіп, кісіге ұқсап жүретіні киім кигенде екен. Бір құлағын анада 

Көткеншек Көшен қыршып алғалы өзінде тіпті ұсқын қалмапты. Бір басқа – бір 

құлақ. Мойны қылдай. Денесі шілдей. Бір қолында леген... 

... Қалай десе де, Сары Шая айтыпты, Сары Шая үйтіпті-бүйтіпті деген неше 

түрлі құянпұрыс қылық осы өңірдің халқының аузында. Осы жұрт онан азар да 

безер боп ат-тонын алып қашып жатады. Қолынан келсе қайсыбіреу оны қара 

жерге тығып жібергісі кеп қаны қайнап тұрса, екінші біреу оған зәру. Үйткені 

бұл ауылда басқа былай тұрсын, балаларға аспан астының ілім-білімін үйретіп 

жатқан әлгі өшетілдердің қолынан келмейтін арызға, актіге, малға, жанға куәлік 

жазарда қолы жүйрік...»  

Сары Шая – кеңес белсендісі – Құдайсыздар ұйымына мүше. Бірақ 

Құдайсыздығы – бер жағы. Қыл аяғы қойнында комсомол билеті бар Қожбан, ол 

да алдамшы жәдігөй. Ретін тауып, молдалардың арасына сыналап кіріп, кісі 

өлген азалы үйді бірге тонасып жүр... Осылардың бәрі типтік жағынан тамырлас 

– жалған жүйенің жалдаптары. Әдеби шығарманың мазмұны - өз эстетикалық 

идеалының тұрғысынан суреткер таныған ақиқат өмір де, пішін – осы шындық 

тұтастырыла жинақталған көркем образдар жүйесі, яки әдеби қаһармандар өмірі. 

Шығармада Жәдігер портретінің субъективтілік аядағы көрінісі адамдар 

психологиясын, характерлерін танытатын нанымды штрихтармен өрнектеледі. 
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Қаһармандар өз көзқарастары, ниет, тілегі тұрғысынан баға береді. Алайда 

кескін-кейіптілік белгілер, қабылдау процесінің эмоционалды-экспрессивтік 

сипатына қарамастан, табиғи қалпын сақтайды.  

Романда балық шаруашылығына байланысты кәсіби сөздер, тарихи сөздер, 

жергілікті аймақта ғана қолданылатын диалект сөздер, синоним сөздер де 

кездеседі. Бұл автордың жан жақтылығы мен стилінің ерекшелігін көрсетеді. 

Сонымен қатар автор романда ескі мифтік тұлғаларды, қызықты әңгімелерді 

ұтымды қолданады. Себебі, оқиға шиеленіскен сайын оқырман қызыға түсіп, 

ақыры не боларын білгісі келіп зор қызығушылықпен оқитынын автор қаперінде 

ұстаған. 

Романның жазылған уақытына қарамастан онда: Алла, Құран, шариғат, 

кәлима, иман, молда, сәлде, пітір-садақа, жаназа, ораза, намаз секілді діни сөздер 

де жиі кездеседі. 

Психологиялық параллелизм қаһарман мен табиғат көріністерінің астаса 

суреттелуі арқылы жасалады. Және бұл салыстыруға себептік қызмет атқаратын 

нәрсе – адамның ішкі көңіл-күй әуендеріндегі пейзажбен ортақ тебіреністер.  

Ә.Нұрпейісов психологиялық параллелизм әдісін айқын дабырайтпай-ақ, 

астарлы жолмен пайдалану арқылы романдағы реализм қуатын арттырмаса, 

кемітпейді [4]. 

Романдағы психологиялық параллелизмге Жәдігердің көңіл-күйі мен 

табиғаттағы құбылыс арқау болған. «... Қыз бас-аяғына асықпай көз жүгіртті де, 

... теңіз суына қымсынбай кіре берді. Өмір бақи есірік желмен ерегісіп келе 

жатқан теңіз осы кезде күш шақырғандай қайта ыңыранып, қара көк толқын 

ереуілдеп иық көтере бастаған –ды. Аспан ала бұлт. Сонау алыста бірде 

қосылып, бірде аралары ыдырай сала ыққа қарай жөңкіліп бара жатқан аудаң-

аудаң ақ бұлттар бауырындағы көлеңкесін өзіне аудырмай төмендегі теңізге 

түсіріп, теңбіл-теңбіл көлеңке жал-жал толқындармен тербеліп шайқалып кетеді. 

Сен аспанды да, аспандағы бұлтты да көрген жоқсың. Алакөз алақтап біресе 

қызға қарады. Біресе досына қарады. Қайссына қараса да, алақ-жұлақ көзде бір 

үрей, бір үміт кезек алмасып, жанары ешкімге тоқтамады. Әлі де болса сенбей 

тұр ...», деп Жәдігердің дел-сал күйі мен табиғаттың осынау бір ыңыранып, 

жауар не жаумасы белгісіз шағын қатар өрбітеді. 

Жәдігердің ашулы сәті мен қыстың қақаған аязды сәті «Үйге симағасын 

сыртқа шығып еді; күндізгі қара суық қатая түскен бе, қалай? Желең шыққан 

бойы тітіркеп кетті. Сен бірақ ішке қайтып кірген жоқсың. Әлденеге Сары 

Шаяның қылығы қаныңды қайнатып тұр. Бірақ жалғыз сол сұмырай ма?..», - деп 

суреттеледі. 
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ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Кез келген ұлттың толыққанды ұлт болып қалыптасып дамуы үшін оның 

ұлттық санасы, ұлттық құндылығы және ұлттық мүддесі болуы керек. Олай 

болса, ұлттық сана, ұлттық құндылық, ұлттық мүдде деген ұғымдарға талдау 

жасайық. Біріншіден, ұлттық сана дегенде біз ұлттық идеология, психология, 

менталитет, патриотизм, тәрбие мәселелеріне тоқталуымыз қажет. 

Ұлттың ұлт болып қалыптасып дамуы үшін ұлттық құндылығымыздың 

маңызы ерекше. Ұлттық құндылыққа – ұлтымыздың мәдениеті, әдебиеті, өнері, 

музыкасы, спорты, салт-дәстүрі жатады десек, қазақта «ата-қоныс» деген ұғым 

бар. Яғни, «ата-қоныс» қазақ үшін киелі жер болып саналады және осы көшіп-

қонып жүрген жерлерінің тауы мен даласы, өзен мен көлдері, орманы мен құмы 

қазақ халқының аңыз-әңгімелеріне, өлең-жырларына, шығармашылығына арқау 

болған. Соның негізінде қазақ халқы өз алдына, тәуелсіз мемлекет болып өмір 

сүргенде оның тілі, мәдинетімен қатар әдебиеті де қалыптасып дамыған. 

Біздің ұлттық мұрамызда халықтың ғасырлар бойы басынан өткерген 

тарихи тағдыры, арман-мұраты, мұң-мүддесі жатыр. 

Қазақтың мәдени құндылықтарының ішінде ұлттық өнер ерекше дамыған. 

Өнердің дамуы негізінен сол ұлттың күнделікті өмір салтына байланысты 

халықтың тұрмыс-тіршілігіндегі қажеттіліктен туындайды. Сол сияқты 

күнделікті тұрмыс қажеттілігінен туындыған қол өнерін айтуға болады. Оның 

ішінде – ағаштан, теріден жасалған ыдыс-аяқ; жүннен, теріден істелінген киім-

кешек; асыл тастармен әшекейленіп, алтын күмістен жасалынған зергерлік 

бұйымдар; кілем, алаша тоқу, киіз басу т.б. Мұнан басқа қазақ ұлтының рухани 

мәдениетіне байланысты – сөз өнері, саз өнері, сән өнері сияқты өнердің басқа 

да түрлері жоғары дәрежеде дамыған. Осы асылдарымыз қазақ халқының 

бірнеше ғасыр бойы Ресейдің бодандығында болып, өмір салтына өзгерістер 

енгеннен кейін (қазақтың төл ұлттық қол өнері) басқа рухани және материалдық 

құндылықтармен ауыстырылып, көбі ұмытылып кетерлік күйге жетті.  

Ұлттық құндылықтарымыздың бір тармағы – дәстүр. Дәстүр – ұлтты 

рухтандырып, оның ішкі, сыртқы келбетін өрнектеп, көрсетіп тұратын 

сипаттардың бірі. Алдымен «дәстүр» сөзінің мағынасын біліп қойғанның еш 

артықтығы жоқ. «Дәстүр» арабтың «дүстүр» деген сөзінен парсы тілі арқылы 

келген сөз. Егер мағынасына үңілсек «орныққан», «тұрақты» деген мағынаны 

білдіреді. Сондықтан ұрпағымызға сәби кезеңінен бастап ата-анасы, ұстаздары 

олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, ұлттық дәстүрлерімізді бойына 

дарытып отыруға міндетті. 

Ұлттық тәрбиенің қайнар көзінің бірі – ұлттық мүдде.Ұлттық мүдде 

дегеніміз – сол ұлттың рухани, әлеуметтік, қоғамдық дамуында шешуші роль 

атқаратын оның басты белгілері. Бүгінгі күні қазақ халқының мемлекет құрушы 

ұлт ретіндегі басты мүдделері – тәуелсіздігіміздің нығаюы, жеріміздің 
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тұтастығы, тіліміздің дамуы, дініміздің сақталуы, салт-дәстүріміздің, тіліміздің 

өркендеуі.  

Сондықтан осындай ауыр жүк арқалаған ұлттық мүддемізді болашақ жас 

ұрпақ бойына сіңіру ұстаздар алдындағы абыройлы міндет. Ол үшін ұстаздар өз 

пәнін теориялық тұрғыдан жетік білумен қатар, өз ұлтының ғасырлар бойы 

тарихи қалыптасқан ұлттық тілі, ділі, діні, болмысы, психологиясы, 

менталитетін терең меңгеріп, ауыз әдебиеті үлгілері мен ақын-жазушылардың 

көркем шығармаларындағы айтылған айшықты ойларын сабақ үрдісінде де, 

сабақтан тыс жұмыстарда да үнемі басшылыққа алып, түрлі әдіс-тәсілдер 

арқылы білім алушылардың бойына дарытып отыру керек. Оған дәлел 

Ж.Аймауытовтың төмендегі айтқан ой-тұжырымы болмақ: «Ұлтын шын сүйіп, 

аянбай қызмет қылған азаматты көп жұрт күшті, өнерлі, білімді жұрт болып, 

күресте тең түсіп, басқаларға өзін елітіп отыр. Ұлт үшін қызмет қылмай, бас 

қамын ойлап жүрген азаматтардың елі артта қалып отыр... «...Естеріңізде 

болсын: қара халықтың мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің қазақ болуы 

қиын. Баласына осы бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ өміріне жақындатып 

тәрбиелеу керек. Орыс тәрбиесін алған бала ұлт қызметкері бола алмайды» [1]. 

Ұлт пен тіл ешуақытта ажырамайтын, бірімен-бірі кірігіп, бөліп алуға 

болмайтын нәрсе. Ұлттың ең негізгі қасиеті – қабілетінде, ал қабілет ойлаумен 

байланысты, өз кезегінде ойлау деген нәрсені құрайтын – тіл. Осыдан тиісті 

қорытындылар жасауға болады. Ұлттың рухы тілдің мазмұнын рухтандырып 

тұрады. Рухсыз тіл – тіл емес. 

Ұлттық рухтың ең бір абыройлы қызметі – тілді рухтандырады. Тілдің 

рухты бойына сіңіріп алып, ұлттық дүниетанымдық, психологиялық, басқа да 

толып жатқан ұрпақтан- ұрпаққа беріліп жататын қажетті қасиеттерін бойына 

жинаушы, кезең-кезеңімен кейінгі ұрпаққа жеткізуші құралға айналатын себебі 

де сондықтан. Ұлт пен тілді ажырату мүмкін емес». Осы пікірмен сабақтас 

классик жазушы Мұхтар Әуезов: «Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, 

қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады, себебі, ол 

қандайлық мамандық білімі болса, рухани ой-тәрбиесінде сыңар жақ азамат 

болады. Тегінде, қай мамандық саласында жүрген адам болса да, шын 

интеллигент дәрежесіне жету үш әдебиетті білу жалпылығы ортақ шарт. Ана 

тілінен бірнеше жағдайлар себеп болып ажыраған ел «азған» ел атанып, кейіннен 

аты өшіп, ұрпақтары бұршақша бытырап, қардай еріп, құмға сіңген судай 

дерексіз жоғалып кеткенін тарихтан кездестіруге болады. Ондай сормаңдай ел 

бұрынғы кезде аз болмағандығына тарихта дәлелдер аз емес», – дейді. 

Алаш ардақтыларының бірі Жүсіпбек Аймауытов: «Ана тілін біліп тұрып, 

бөтенше жақсы сөйлесең, бұл – сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, орысша жақсы 

сөйлесең, бұл – күйініш» деп, өзінің ұлт тіліне деген құрметін, жанашырлығын 

білдіреді [2]. 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Орысша оқығандар орыс сөзінің 

жүйесіне дағдаланып үйренген, ноғайша оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне 

дағдаланып үйренген. Қазақ сөздерін алып, орыс я ноғай жүйесімен тізсе, әрине, 

ол нағыз қазақша болып шықпайды. Сондай кемшілік болмас үшін әр жұрт 

баласын әуелінде өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз тілінің 
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жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыландығын кейін басқаша 

оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі ана 

тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз» деп ұрпақтың ұлттық 

тәрбие алуының негізін айтса, Халел Досмұхамедұлы: «Баспа мен мектепте 

қолданған тіл елге ақырында сіңбей қалмайды. Мектеп пен баспаның тілі дұрыс 

тіл болса, елдің тілін көркейтіп, байытып, гүлдендіреді; мектеп пен баспада 

қолданған тіл шатасқан тіл болса, ол ел – сорлы ел, мұндай елдің тілі бұзылмай 

қалмайды» деп тілдің сақталуы мен дамуындағы мектептің ерекше рөлін атап 

өтеді [3]. 

Ұлттың болмысын, басқалардан ерекшелендіріп тұратын маңызды рухани 

табиғатын түсінген Алаш қайраткерлері әрқашан тіл мәселесін ұлттан бөліп 

қарамаған. Мәселен, А.Байтұрсынұлы «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да 

себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де 

жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер, әуелі сол жұрттың тілін 

аздыруға тырысады. Егерде біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек қарнымыз 

ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз керек» [4] 

десе, М.Шоқай «Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл», М.Жұмабаев «Ұлттың ұлт 

болуына бірінші шарт – тіл. Ұлт үшін тілінен қымбат ешнәрсе жоқ» деген құнды 

ой-тұжырымдар жасайды [5]. 

«Әлемнің көркемдік және тілдік бейне-көрінісі - ізгі құндылықтар айнасы», 

себебі қазіргі ауқытта ғылыми зерттеулердің бір қыры - танымдық-тәрбиелік 

сипаты болып отыр. Осыған орай, қазақ тілі мен әдебиетінің әлемнің басқа 

халықтары тіл әдебиетімен байланысын зерттеудің, сондай-ақ әдебиетпен тілді 

әлемнің көркем бейнесін жасаушы ретінде қарастырып, ұлттық және 

жалпыадамзаттық мәдени құндылықтар аясында зерттеудің маңызы зор. 

Еліміздің ертеңі - жастар қолында. Сондықтан, оларға сапалы білім, 

тағылымды тәрбие беру ісіне барлық мүмкіншілікті жұмылдыру қажет. Әсіресе, 

ұлттық мінез бен болмыс қалыптастыру - бүгінгінің басты мәселесі. 

Ұлттық характер – көркем шығармадағы кейіпкердің мінез-бітімі, ой-сезімі 

дүниесіне тән психологиялық, моральдық сипат-ерекшеліктері. Әдеби характер 

адамның өмірдегі мінез, қимыл-әрекет ерекшеліктерін жинақтап, екшеп, типтік 

дәрежеге көтеріп, сомдап бейнелеу арқылы жасалады. Сондықтан да оны 

жекелеген қасиеттердің қосындысы деп санамай, солардың бірлігі, тұтастығы 

деп санаған жөн. «Ұлттық характер – тарихы категория. Ол қоғамдық, рухани, 

экономикалық және саяси жағдайларға сәйкес қалыптасады» – деп түсіндіреді 

академик Зәки Ахметов [6]. 

Характер белгілі қоғамдық жағдайда пайда болады және сол уақытына 

сәйкес болады. Адамның мінез-құлқы оның қилы кезеңдерде, әсіресе, 

адамшылық қасиеттер сынға түсетін екіұдайда өзін қалай ұстап, қандай әрекет 

ететіні ой-өрісіне, сана-сезіміне байланысты. Осыған орай әдеби шығармада 

характер күрес-тартыс үстінде, кейіпкердің іс-әрекеті, ой-ниеті, мақсат-тілегі 

арқылы көрініс тауып, анықталады. Кейіпкерлердің бір-бірімен қарым қатынасы 

олардың характерлерін барынша толық аша түседі. Әдеби кейіпкердің характері 

шығармада оның іс-әркеттерін суреттеу арқылы, психологиясы, жан дүниесі 

тікелей бейнеленуі, яғни, мінез арқылы айқындалып, сондай-ақ сыр-сымбатын, 
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бой-тұлғасын, бет-әлпетін, сөйлеу ерекшелігін көрсету, яғни, жанама мінездеу 

арқылы жан-жақты ашыла түседі. 

«Ұлттық болмыс– әлеуметтік психологияда, философияда, мәдениетте, 

этнологиядағы белгілі бір ұлттық қоғамның (этностың) тұрақты ерекшеліктерін, 

санасын, қызығушылықтарын, рухани құндылықтарын, ынтасын, әлеуметтік-

психологиялық қорғаныс тетіктерін сипаттайтын күрделі түсінік» [7]. 

Әдеби шығармадағы кейіпкердің ұлттық сипатымен ерекшеленген мінез-

бітімі, оның белгілі бір халықтың өкілі екендігін танытатын психологиялық және 

ойлау, сөйлеу өзгешелігі. Дүниені ұлттық түсінікпен қабылдау жолы қай адамға 

болсын тән қасиет. Өнерде, әдебиетте адам бейнесін бұл қасиет толық көрініп 

отырады. Әр халықтың өз эпикалық туындыларын олардың талай замандар ұлт 

болып қалыптасуынан бөліп қарауға болмайды.»  

Ұлттық болмыс, ұлттық характер ұғымдарына әдебиеттану сөздігінде 

осындай анықтамалар берілген. Ұлттың мінезін зерттегенде осы анықтамаларды 

басшылыққа алу шарт. Ал шығарма ұлттық характер жасау үшін оның дүние 

танымын, психологиясын, әдет ғұрыптарын т.б. қасиеттерін білу керек. Бұл 

жөнінде Н.В.Гоголь: «әр ақын өмірге өз халқының көзқарасымен қарап, әр 

нәрсені ұлттық психологияға сәйкес құбылыстай сезініп, толғанғанда ғана 

ұлттық сипатты бейнелеп беруі мүмкін», – деген ой айтады. Бұл дұрыс та. 

Мысалы "Игорь полкы туралы жыр" орыстардың, «Махабхарата» Индия 

халқының, «Нибелунга туралы жыр» немістердің, «Манас» қырғыздардың, «Ер 

Тарғын» қазақтардың дүниетанымын, мінез-болмысын айқындайтын 

шығармалар. 

«Отаншылдық сезімді орнықтыру қай заманда да, қай қоғамда да маңызды. 

Бұл, әсіресе, жас мемлекеттер үшін ерекше мәнге ие. Біз патриоттық тәрбие 

беруге көп көңіл бөлуге тиіспіз. Мұның бір қайнар көзі тарихты білу, одан 

тағылым алу, бабаларымыздың даңқты істері үшін мақтану екендігі анық» [8], - 

деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев айтқандай, өткеніміз бен бүгінімізде қазақстандық 

жас ұрпаққа ауыз толтырып мақтанышпен айта алатын тағылымды тарихымыз, 

тәуелсіздігімізбен бірге келген жетістіктеріміз мол. Демек, өткен тарихымыз бен 

бүгінгі табысымыз ел азаматтарын, әсірес, жас буын өкілдерін отаншылдық 

рухта тәрбиелеуде маңызды рөл атқарып, үздіксіз қызмет ете бермек [9]. 

Бұл тарауда қаралатын мәселенің ерекшелігі Қазақстандағы түрлі 

құндылықтардың саяси тұрғыдан талдануына кіріспес бұрын, оның теориялық 

негіздемесін жасап, әлемдік ғылымда жинақталған зерттеудің әдіс-тәсілдеріне 

жүгінуге жол ашатындығы. Міне, сондықтан да, біз өз зерттеуімізді ең алдымен 

тақырыптың теориялық және әдіснамалық негіздемесін жасаудан бастап 

отырмыз. Енді соны әдебиеттанулық тұрғыдан талдауға көшейік. 

Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі құндылық мазмұнын қарастыра отырып 

«ұлттық құндылық» ұғымының мәні мен мазмұнын ашып көрсетуді мақсат еттік. 

Ұлттық құндылықтар нақты қоғам үшін заттың, құбылыстың, идеяның 

маңызының құнды болуын көрсетеді. Бүгінде дамушы елдер атарында келе 

жатқан жас мемлекетіміз үшін ұлттық мүддені жақтаушы ұрпақты тәрбиелеп, 

бабалар салтын сақтауда құндылықтық көрсеткіштер маңызды рөл атқарады. Бол 

дегеніміз адамгершілік нормалары, қоғамда қалыптасқан жақсылық пен 
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жамандық және кез-келген адамның өмірінің негізін құрайтын өмірлік, 

әлеуметтік құндылықтар туралы түсініктер. Расында да, осы құндылықтарды 

қалыптастыру барысында түрлі мәселелерге тап болып жатамыз. Бұл 

адамгершілік және ұлттық құндылықтық нормалары жазушы қаламына бағыт 

береді.  

Құндылықтың табиғаты мен мәні неміс классикалық философиясының 

негізі болды. Осы философиялық дәстүр құндылықтарды категорияларға бөлу 

мен философиялық түсінігіне қарай топтастыру басталады. Көптеген 

философтардың еңбектерінде өнегелік тұрғысынан түсіндіріледі. Бұл дәстүрдің 

бастамасы И.Канттан басталды «таза өнегелік – «әрбір іс-әрекеттің» 

адамгершілік құндылығының әрекеті» [9].  

Рухани (субъективті) құндылықтар – қоғамдық сана құбылыстарының 

нормативті, ұсыныс жасау, бағалау жақтары. Олар өздеріне сәйкес формалар 

арқылы беріледі және адамның әлеуметтік, табиғи болмысындағы бағдарының 

нормативті формасы болып табылады. Рухани құндылықтарды қоғамдық 

сананың дәстүрлі және дәстүрлі емес формаларына сәйкес жіктеуге болады. 

С.Е.Нұрмұратов: «Рухани құндылықтар жүйесінің өрбуіне, оның қоғамда өзінің 

игілікті қызметін атқаруына адамның рухани дамуы негіз болады. Адам рухани 

тұрғыда жетілген сайын оның рухани құндылықтарға деген сұраныстары 

ұлғайып, олар бірте-бірте өмірінің мәнді өзегіне айналды», – дейді [10]. 

Мәдениет құндылық ретінде адамның дамуына, оның ізгілігінің, адамгершілігі 

мен шығармашылық қабілеттерінің дамуына, оның еркінің нығаюына, табиғатқа 

үстемдік етуі мен қоғамдық қатынастар, өзін-өзі басқаруының өсуіне әсер етеді. 

Ұлттық құндылықтардың табиғатын мынандай деп түйіндеуге болады. Бір 

де бір ұлт (этнос) басқалардан оқшау өмір сүрмейді. Өз көршілерімен тіл 

табысып тұру үшін олардың құндылықтарын білу керек. Құндылықтар арқылы 

өзаратүсіністік пен ынтымақтастықтың жүзеге асуының бірден-бір шарты – 

халықтың мінез-құлқы танылады. Ұлттық құндылықтардың қайнар көзі – халық 

(этнос). Халық (этнос) жеке тұлға арқылы танылады. Этникалық құндылықтар 

әрбір тұлғаның адамзаттың құрамына өзінің «ұлттық келбетімен», өз этносының 

жетістіктерін бойына сіңірген «ұлттық адам» ретінде кіруіне мүмкіндік береді.  

А.Ю.Шадженің ойынша, «ұлттық құндылықтар» ұғымының мазмұнын 

нақты бір этникалық қауымдастық мойындаған құндылықтар ретінде анықтауға 

болады. Басқаша айтсақ, өзінің этникалық қауымдастығын саналы түрде ұғыну 

және оның құндылықтарын ұстану ұлттық құндылықтардың негізін құрайды. 

Ұлттық құндылықтар салыстырмалы түрде дербес, тәуелсіз сипатта болады 

және, ең алдымен, рухани өмірде, мәдениет саласында көрініс табады. Ұлттық 

құндылықтар қоғамдық өмірдің барлық саласын қамтиды» [11].  

Міне, бұл өз кезегінде әрбір ұлттың өзіндік қайталанбас ерекшелігі мен 

мәдени-тарихи тамырларының тереңдігін айқындайды.  
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КӨРКЕМ МӘТІНДІ ТАЛДАУДАҒЫ ЭЙДОС-КОНСПЕКТІНІҢ РӨЛІ  

 

XXI ғасырда келер күннің жарқын болуы тікелей ғылым мен экономикаға 

тығыз байланысты екенін әр ел жетік біледі. Осы орайда «Ел болашағы – 

жастардың қолында» демекші, жастардың қолында бар қазақ ұлтының болашағы 

тұр. Сол себепті жастардың ғылыммен айналысып, бәсекеге сай болуы маңызды 

факторлардың бірі. Елбасы Н.Ә.Назарбаев «2019 жыл – Жастар жылы» деп 

жариялап, қазақтың жас буын өкілдеріне көптеп көңіл бөлуде. Тереңірек үңілетін 

болсақ, экономикамыздың да мықты болуы – жастардың білім деңгейімен 

ұштасады. Сондықтан «Әр елдің өсіп-өркендеуі оның ұлттық білім алу жүйесінің 

дамуына тікелей байланысты. Қазіргі таңда сапалы білімге деген сұраныс 

артып келе жатқан кезде оқытушылардан да білім берудегі жаңашылдық 

талап етілуде. Бүгінгі оқу орындарының міндеті жан-жақты білім берумен қатар, 

баланың бойында рухани асыл қасиеттерді қалыптастыру, ұлттық 

құндылықтарды қадірлеуге үйрету, түрлі шығармашылық немесе өзі таңдаған 

мамандығын меңгере алатын, өмірге икемді жастарды тәрбиелеу екенін де 

ұмытпаған жөн. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін оқытуда түрлі әдіс-

тәсілдерге сүйенген дұрыс» [1]. Сондай әдіс-тәсілдің тиімді түрінің бірегейі – 

Эйдос-конспект. Эйдос-конспектіні, әсіресе, қазақ әдебиеті сабағында 

пайдаланған өте тиімді. Сондықтан эйдос-конспект мұғалімге таптырмас 

көмекші құрал десек те болады. 

Эйдос-конспект алған білімге сын көзбен қарау, іздену, оның 

ақиқатын дәлелдеуге, білімді саналы түрде алуға негізделген. Бұл әдістің тағы 
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бір тиімділігі студенттің қызығушылығын арттырып қана қоймай, оның жеке 

тұлға ретінде дамуына, өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады. 

«Сөздікке жүгінетін болсақ, «эйдос» сөзі грек тілінен аударғанда (éidos) 

«түр», «образ» деген мағынаны білдіреді, ал конспект – қандай да бір мәтіннің 

қысқаша мазмұны, яғни, эйдос конспект дегеніміз түрлі феномендерді (заттар 

немесе процестер) индуктивті талдап, мәтіннің керекті әрі маңызды мазмұнын 

жүйелеп, қысқаша конспект құрып, сол мазмұнға сәйкес айқын мәні бар бейненің 

суретін салу» [2]. Эйдос-конспектінің үш түрі бар: түсті (түс символикасы 

негізінде), графикалық ( тірек схемалар-графиктер негізінде), көркемдік (сурет, 

фотосурет немесе коллаж негізінде). Көбінесе әдебиет сабағында студенттерге 

шығармашылық қабілеттерін көрсетуге болатын көркемдік эйдос-конспектілерді 

орындау ыңғайлы болып келеді және бұл түрі компьютерде жұмыс істеуді қажет 

етпейді. Студенттерге бояулармен, қарындаштармен жұмыс істеуге мүмкіндік 

беруге болады. Сондай-ақ, фотосуреттерді, түрлі түсті суреттерді пайдалануға 

болады. Осылайша, бір әдебиет сабағында көркем шығарманы оқырманның 

қабылдауы, ұғымдармен танысу, сурет салу және сөйлеу түсініктемесін құру 

дағдылары біріктіріледі. Сөзіміз дәлелді болу үшін Ғ.Мүсіреповтің «Бесеудің 

хаты» (№ 1 кесте), М.Шахановтың «Нарынқұм зауалы» (№ 2 кесте), 

Ш.Айтматовтың «Найман-Ана» (№ 3 кесте), Т.Ахтановтың «Боран» (№ 4 

кесте), Б.Майлиннің «Күлпаш» (№ 5 кесте), С.Мұратбековтың «Жусан иісі» 

(№ 6 кесте) шығармаларын эйдос-конспекті арқылы талдадық.  

Ғабит Мүсіреповтің тарихи деректер негізінде жазылған «Бесеудің хаты» 

атты драмалық шығармасында басты назар Голощекинге аударылған. Оның 

бейнесін «қырсық бұқа» кейпінде көруге болады. Бұл бұқа оқырманға негізгі 

идеяны жеткізіп, Голощекиннің іс-әрекетін сипаттайды. Бұқа – адамды сүзе 

алатын, қорқыныш үрейін тудыратын жануарлардың бірі. Ол үй жануары 

болғанымен, мінезін көрсетіп, адамға шабуыл жасай алады. Шығармада 

суреттелген Голощекин де дәл сондай кейіпте, «асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ 

қалмасын» деп, халықтың жанында жүргенімен, малын қырып, асынан айырған. 

Яғни, бұқа да, Голощекин де адамдардың арасында жүрсе де, оларға зиян 

келтіруі мүмкін жандар. Сонымен қатар, бұқаның жай емес, қырсық ретінде 

бейнеленуі де бекер емес. Бұл Голощекиннің бойындағы қырсықтық мінезбен 

ұштасады. Өйткені ол халықтың жағдайын естімеді, көрмеді, жоғары жақтағы 

билік өкілдеріне айтпады. Тек өзінің қызметтік мәртебесін ойлап, қырсықтық 

мінез танытты. Осылайша эйдос-конспектінің көмегімен «қырсық бұқа» арқылы 

бұл туындының мазмұнын ашуға болады.  

Ал Мұхтар Шахановтың «Нарынқұм зауалы» поэмасын эйдос-конспект 

арқылы талдайтын болсақ, негізгі идеясы мен мазмұнын қанды қанжар мен 

багрянник гүлі арқылы бейнелеуге болады. Қанды қанжар – қылмыстың, 

багрянник – гүлдер тілі бойынша сатқындықтың белгісі. Ықыластың Махамбетті 

өлтіруі тек ақын өлімі ғана емес, қазақ халқы үшін де жасалған ауыр қалмыс. Ол 

қазақтың қас ақыны Махамбетті ғана емес, тұтас бір халықты сатып кетті. Ал бұл 

поэмадағы Ықылас жасаған сатқындықты, негізгі түйінді: «Ақын деген киелі 

аққу самғаған, Аққуды атқан пендені қай атаңнан көріп едің, оңбаған?» деген 

жолдардан көреміз. Осылайша Ықыластың сатқындығы мен қылмысын қанды 
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қанжар әрі багрянник гүлі арқылы нақты жеткізуге болады. Бұдан оқырманға 

поэма түйінің де түсіну ешбір қиындық тудырмайды. Өйткені поэманың өзі де 

осы Ықыластың іс-әрекетінің аясында өрбиді.  

 

№ 1-кесте. Ғ.Мүсіреповтің «Бесеудің хаты» драмалық шығармасы 

негізінде жасалған эйдос-конспект 

 

 
 

№ 2 кесте. М.Шахановтың «Нарынқұм зауалы» поэмасы негізінде 

жасалған эйдос-конспект 

 

 
 

Шыңғыс Айтматовтың «Найман-Ана» романы да әдебиет әлеміндегі қызықты 

әрі көлемді туындылардың бірі. Аты-жөнін, шыққан тегін «ұмытып», тек өз 

қожасының айтқанын орындайтын қара күш иесіне айналып, құл болған Найман 

ананың баласы роман соңында іздеп келген анасын өлтіріп, «мәңгүрттіктің» неге 

жеткізетінін көрсетеді. Балаға бұл дүниеде анадан артық жан бар ма? Ал Ананы 

есіне түсірмегені – жадынан мүлдем айырылғанының дәлелі. Шығармадағы 
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«мәңгүрт» Жоламанды белгілі бір дәрежеде түйе бейнесінде көруге болады. Түйе 

малы мінсең көлік, ішсең сусын, жесең тамақ, ауруыңа шипа, кисең киім болады. 

Яғни адамға барынша қызмет етеді. Құлға айналған бала да түйе сынды 

адамдарға қызмет еткен. Сөйте тұра, түйе – момын, жетекке ере беретін 

жануарлардың бірі. Бұл романның басты кейіпкері Жоламан да мәңгүрт болған 

кезінде жетекке ерген түйені елестетеді. Осылайша түйенің бойындағы екі 

негізгі қасиетін алға тарта отырып, «Найман-Ана» романына ассоциация ретінде 

алуға болады. Бұдан оқырман роман желісін де түсініп, оны еске де сақтай алады.  

 

№ 3 кесте. Ш.Айтматовтың «Найман-Ана» романы негізінде жасалған 

эйдос-конспект 

 

Қазіргі қазақ әдебиетінің биік деңгейін байқататын шығарманың бірі – 

Тахауи Ахтановтың «Боран» романы көтерген идеясымен де, кейіпкерлерімен де 

қызықты туынды. Бұл туынды өмірдің өзекті шындығын көрсеткен, бұрын 

айтыла бермейтін көлеңкелі мәселелерді батыл көтерген, кейіпкерлерінің рухани 

әлеміне талдау жасаған жаңашыл шығарма ретінде жоғары бағаланады.  

«Бейнеті, қиындығы көп өмірдің қай беткейін алып қарағанда да, 

Қоспанның ешқашан ұжданын саудаға салмағандығы, адал өмір кешкендігі 

көрінеді» [3]. Міне, осындай Қоспан сынды адам менің ойыма төбеттің бейнесін 

еске түсіреді. «Қазақ халқы төбеттерді тұрмыс-тіршілігінде көп пайдаланған. 

Көшпенді қазақ тұрмысында төбеттің үлкен мәні бар, ол оның үйі мен мал-

жанын қорғаған. Төбеттің қойшының еңбегінде атқаратын рөлі де аса маңызды. 

Төбеттер үйімізді күзетіп, достық ниетінен әлі күнге дейін таймай келеді. Олар 

біздің эмоциямызды түсінетін бірден-бір жануар. Оған көз жүгірте бір 

қарағанның өзінде қуанып тұрғаныңызды, мұңайғаныңызды, ашуланғаныңызды, 

ұялғаныңызды бірден сезе қояды» [4]. Көптеген жақсы қасиеттерге ие жануар 

мен үшін Қоспанның бойындағы қасиеттермен сәйкес келетіндей. 

 Төбет те, Қоспан да, ең алдымен, адалдықтарымен ерекшеленеді. Төбет 

өзінің иесіне, ал Қоспан өзінің Отанына қорғаушы бола білді. Екеуі де халыққа 

көмек көрсетіп, қауіп төнген кезде де тастап кетпейді. Қоспан өзінің командирі 

Қасболатты аман алып қалса, төбеттің де өзінің иесі үшін еш аянбайтыны анық. 
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Сондай-ақ, төбет кезінде бүкіл ауылдың тыныштығы үшін көз ілмесе, Қоспан сол 

халық үшін майданға барды. Алайда, төбет те, Қоспан да сол халықтан өздеріне 

деген қарым-қатынастардың түр-түрін көреді. Олардың жақсылығы көбіне 

ескерілмей қалды. Қоспанды жұмысқа алмай жатса, төбетке де адамдар 

қамқорлық танытпайды. Сондықтан менің көз алдыма Қоспанның бейнесі дәл 

төбеттің бейнесінде елестейді. Романның толық мазмұнын жеткізу үшін сынған 

сүйектің суретін салуды да жөн көрдім. Бұл жай ғана сынған сүйек емес, 

Қоспанның өмірінде болған қиындықтардың айнасы іспеттес. Нәтижесінде 

осындай сурет арқылы Тахауи Ахтановтың «Боран» романының мазмұнын, 

идеясын, мәнін ашуға болады.  

 

№ 4 кесте. Т.Ахтановтың «Боран» романы негізінде  

жасалған эйдос-конспект 

 

Әлеуметтік мәселенің бетін ашқан туындылардың бірегейі – Бейімбет 

Майлиннің «Күлпаш» әңгімесі. Аштықпен тұспа-тұс келген жас келіншек 

Күлпаштың өмірі азап пен қиындыққа толы. Эйдос-конспектіде Күлпаштың 

өмірі оқырманға түсінікті болу үшін раушан гүлімен бөлінген ыдыс арқылы 

бейнеленді. Әдетте ыдыс – тоқшылықтың белгісі. Бұл ыдыстың жартысы 

тамаққа толы, яғни Раушанның екінші рет тұрмысқа шыққандағы тоқшылық 

өмірін көрсетеді, бірақ бай адамға тұрмысқа шыққанмен де, көңілі жарым, жан 

дүниесі жаралы, өйткені ол тек өзінің бірінші күйеуі мен баласын ойлайды, 

уайымдайды, сағынады. Сондықтан тамақ толы ыдыстың шетінде сынықтары 

бар. Ал екінші жағында бір үзім нан болмаса да, ыдыстың өзі бүтін, ешбір 

сынықсыз салынған. Өйткені Раушанның нағыз өмірі сол жақта, күйеуі мен 

баласының жанында еді. Яғни бұл ыдыс – Раушанның көңілі. Ыдыстың 

ортасындағы раушан гүлі де бекер салынған жоқ. Бұл гүл Раушанның жақсы 

өмірге деген ұмтылысы. Раушан үшін жақсы өмір – тоқшылықта, күйеуі мен 

баласының жанында болу. Алайда Раушан бұл күнге қол жеткізе алмай кетті. 
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Міне, осындай қарапайым ғана сурет арқылы да түрлі туындылардың идеяларын, 

мазмұнын дәл ашып көрсетуге болады.  

 

№ 5 кесте. Б.Майлиннің «Күлпаш» әңгімесі негізінде жасалған  

эйдос-конспект 

 

 
 

№ 6 кесте. С.Мұратбековтың «Жусан иісі» әңгімесі негізінде жасалған 

эйдос-конспект 

 

 
 

Соғыс кезіндегі екі баланың бірінің басынан өткен оқиғаларды жинақтаған 

туынды – Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» әңгімесі. Бұл әңгіме Аянның 

өмірінің желісі бойынша өрбиді. Ол бар қиындықпен арпалысып, нағыз өр 

мінезді, қайсар әрі ақылды жігіт, Аян арыстанның нақ өзі еді. Сол себепті эйдос-

конспектіде Аян арыстан бейнесінде берілді. Арыстан – аңдардың, қала берді 

орманның патшасы, мықты да ақылды жануарлардың бірі. Оның бойында 

Аянның бойындағы зеректілік, төзімділік, намысшылдық, қайраттылық, 
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қамқорлық, батылдық бар. Ертедегі арыстанның өзі бар жануарды жинап 

жиналыс өткізуін де Аянның ауыл балаларын жинаған кезімен елестетеміз. 

Осылайша бір жануардың образымен «Жусан иісі» әңгімесін көпке дейін есте 

сақтауға болады. 

Көркемдік эйдос-конспект тек суретпен шектелмейді. Суретпен қатар, 

мәтіннің мазмұнын ашатын кілт сөздер, негізгі ойлар және оқырманның өзі 

түйген идеясы да жазылуы тиіс. Шығармадағы оқиға байланысы, шарықтау шегі, 

құрылысы, кейіпкерлер образы – бәрі шығармадағы негізгі идеяны жеткізу үшін 

керек екені анық. Идеялық түйін арқылы әр студенттің шығарманы қаншалықты 

меңгергенін анықтауға болады. Сондай-ақ, бұл көркем шығармаға оқырманның 

қойған нүктесі десе де болады. Әрі оқырманның шығармадан іріктеп алған 

керекті деген үзінділерінен де қандай мәселелерге көңіл бөлетінін, оның ішкі жан 

дүниесіне жақын эпизодтарды, кейіпкерлерді аңғаруға болады. Бұл, әсіресе, 

оқытушыға бағалау кезінде өте ыңғайлы болып келеді. Сонымен қатар “бес 

саусақ бірдей емес” демекші, әр студенттің де қабылдауы түрлі болып келеді. 

Осылайша эйдос-конспект бір туындының бірнеше қырын ашып, әрқалай, 

тереңінен талдауға тірек болады.  
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БАБАЛАР МҰРАСЫ ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық 

дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен 

озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра 

білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол 

адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 

полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды», – 

деп жаңарудың жаңаша мазмұнына ой жүгіртіп, жаһандану дәуіріндегі 

қазақстандық мәдениеттің бүгіні мен болашағына үлкен мән берді. Олай болса 

біздің біздің ұлттық – рухани тамырымыз ата – баба дәстүрінен бастау алады. 

Адамдық, азаматтық қасиеттердің болмыс-бітімі де осы ата-бабалар дәстүрінен 

http://emirsaba.org/pedagogicheskie-innovacii-kak-uslovie-povisheniya-kachestva-ob-v2.html?page=1
http://emirsaba.org/pedagogicheskie-innovacii-kak-uslovie-povisheniya-kachestva-ob-v2.html?page=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Эйдос
http://bilim-all.kz/jospar/64
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жалғастық тапқан. Ал оның діңгегі ақыл-нақылға толы аталы сөзімен ел жадында 

қалған би-шешендер мұрасы.  

«Тарих өткен өмірді әңгіме еткенімен бүгінге және болашаққа қызмет 

етеді». Халық жадында сақталған асыл қазыналар, жасырын сырлар енді-енді ел 

игілігіне айналуда. Халқымыздың тарихы, түптеп келгенде, ел болу жолындағы 

күресінің тарихы. Рухани жаңғырудың бастау бұлағы «Мәдени мұра» (2004), 

«Халық – тарих толқынында» (2013) бағдарламалары аясында басталды.[1] 

Елбасының биылғы жылы жасаған дәстүрлі Жолдауы «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп аталғаны мәлім. Елбасы араға аз 

ғана уақыт салып бұл жаңғырудың жөні тіпті бөлек екенін, нақтырақ айтқанда 

рухани жаңғыруға бет бұрған қоғамдағы «ұлттық сана туралы» ой төңірегіндегі 

ойын одан әрі өрбітті. Ұлттық сананы жаңғыртудың кезеңі келді деп білетін, 

дамыған, келешегі баянды мемлекет құруды мұрат еткен Елбасы бұл бағыттағы 

кемел ойларын бірнеше бағытта, дәлірек айтқанда бәсекеге қабілетілік, 

прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы, Қазақстанның 

революциялық емес, эволюциялық дамуы, сананың ашықтығы жайын 

жаңғыртумен жалғастырған. Аталған аманаттардың қай-қайсысы болса да ХХІ 

ғасырға азат, тәуелсіз ел ретінде қадам басқан қазақ елінің жұлдызын 

жарқыратып, әлемдік өркениет көшіне ұмтылған халықтар санатына қосуды 

мұрат тұтады. 

Елбасының тарихи жадыны жаңғырту үшін, айтылған осы ойларының әрбір 

түйіні кейінгі ұрпаққа сабақ боларлық даналық мектебі. Құлдық қасіреттің, 

бодандық қамыттың не екенін білмейтін жас ұрпақ өсіп келеді. Алайда, бұл 

ұрпақ өткен тарих тағылымынан ғибрат алып, ғасырлар бойы күрестің жемісімен 

келген жеңісті баянды ету жолында болатын қиындықты жеңіп, мәңгілік ел 

болуды мақсат етіп отырғанда ғана халық арманы шын мәнінде жүзеге асады деп 

білеміз. 

Ұшса құс қанаты талатын, шапса тұлпар тұяғы тозатын қазақтың сайын 

даласында өз кезінде қаншама би – шешендер өмір сүріп, тарихта өздерінің 

өшпес іздерін, өлмес сөздерін, бай асыл мұраларын қалдырды. Осындай рухани 

мәдениеті бар қазақ батыс – шығыс елдерінің ешбірінен кем емес, тарихта 

жаңсақ жазылып келгендей жазу-сызуы да кенже дамыған емес. 

Бұған дәлел - сақтардан, ғұндардан, көне түркілерден, талас жазуларынан 

бастау алған жәдігерлер, алысқа бармай-ақ туған өлкемізден табылған Берел 

қорғанының, Шіліктінің, Тарбағатайдың қазба мұралары және би-шешендерінің 

асыл сөздері, шежірелері.  

Халқымыздың мақтанышына айналған қазақтың көне ауыз әдебиетінің өзі 

арада талай ғасырлар өтсе де ұрпақтан - ұрпаққа тарап, ел зердесінде мықтап 

орныққан, танымдық мәнін, тәрбиелік мазмұнын әсте жоймаған, заман ағымына 

қарай қайта жасарып, жаңғырып айрықша көпшілік ілтипатына ие болып 

отырған түрі шешендік сөздер. Қазақ - табиғатынан ділмар, шешен халық. Бізде 

ежелгі Грек, Рим мемлекеттеріндегідей шешендер тәрбиелейтін арнаулы 

мектептер болмаған, әйтсе де сөз қадірін білген халқымыз ел ішінен шыққан 

тума дарын шешендерді, ақылгөй қария, күміс көмей әнші - жыршыларды 

айрықша бағалаған. Тілі қылыштың жүзіндей өткір, ойы салиқалы, терең, 
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қысылшаңда қиыннан қиыстырып жол табатын шешендердің әділ төрелігіне 

тоқтай да білген. Халық туғанына, қарына тартпай тура билік айтқан, дала заңын 

берік ұстанған шешендерді ханнан бетер қастерлеген. Бұрын соты, қаралаушысы 

мен ақтаушысы жоқ заманда ел ішіндегі жер, жесір, құн дауы, екі ел арасындағы 

үлкен дау - жанжалдарды да билер екі - ақ ауыз сөзбен орнықты кесімін айтып, 

әділ шешіп отырған. Қазақ тарихында елдің елдігін, халқының бірлігін, 

бүтіндігін көксеген, елді адалдыққа, адамгершілікке, жақсылыққа үндеп, 

халқының мұң - мұқтажын, мүддесін көздеп ғұмыр кешкен ділмарлар көптеп 

саналады. Төле, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтеке билер - заманында қоғамдық 

қайраткерлер дәрежесіне көтерілген ірі тарихи тұлғалар.  

Шығыс Қазақстанның киелі топырағында туып, есімдері иісі қазаққа 

мәшһүр болған Ақтамберді, Ақтайлақ Байғараұлы, Тышқанбай Тілеубердіұлы, 

Бейсенбай Тойсарин, Бәйеке Жазыбайұлы, Құнанбай Өскенбайұлы сынды би-

шешендер тарихымыздан берік орын теуіп, қазыналы сөздері ел жадында мәңгі 

сақталып келеді. 

1720-1816 жылдары аралығында өмір сүрген, қазақ халқының атақты 

шешені Ақтайлақ би жайында оның бүгінгі ұрпақтарының бірі, әдебиет 

зерттеушісі Серікқазы Қорабаев өзінің еңбегінде былай деп жазады: 

«Семей облысының Жарма, Аякөз, Таскескен аудандарын мекендеп 

отырған найман ішіндегі Сыбан руының Жангөбек тармағынан 

шыққан Нарынбай сөзге шешен, әділ би болған екен. Оның 

баласы Құттыбай қазақ шежіресінде асқан шешендігіне орай «Қу дауысты 

Құттыбай» деген атпен белгілі болған. Құттыбайдан Байғара, Боран, Ботақара, 

Сейтен тарайды. Шетінен сөзге жүйрік, шешен болғандықтан бұл төртеуін ел 

арасында «Бас ауыл» деп атаған. Сол төрт Құттыбайдың Байғарасынан туған 

Ақтайлақ би заманында алдына жан салмайтын, үлкен рулардың шешендігімен 

бас қосқан алқалы жиындарда сөйлесіп қағысқанда бір ауыз мақалмен немесе 

толғау жырымен ел тоқтататындықтан қазақтың қара тілі атаныпты. Ақтайлақ би 

шамамен 1720 жылы қазіргі Семей облысының Абай, Жарма 

аудандары ортасындағы Құндызды өңірінде туып, жүзге қараған шағында 

дүниеден өткен екен. Зираты Аягөз ауданының «Ақши» кеңшарының жерінде.[2, 

592 б.][3, 880 б.] Ақиық ақынның ғасыр жасағанына оның: 

Екі қырық, бір он бестен асып тұрмын, Аяқты апыл-тапыл басып тұрмын, - 

дейтін өлең жолдары куә болады». [3, 880 б.] 

Ақтайлақ би – Абайдың атасы, атақты би Өскенбаймен, Жанақ ақынмен 

замандас. Ел ішінде билікке қанағаттанбағандар Ақтайлаққа барып жүгініп 

дауын шешіп, көңілдері жай тауып қайтады екен. Ертеде Өскенбайдың тұсында 

тобықты руының бір тармағы – Көкше жігіттері барымтада керейдің бір кісісін 

өлтірген екен. Керейден Биболат би дау қуа барса, не құн, не сөз бермей 

қайтарып жіберіпті. Биболат Өскенбайға жүгінсе керек. Өскенбай би: «Мына 

керейдің құнын неге бермейсіңдер?» дегенде, Көкшелер жағы: «Біз кісі өлтірген 

жоқпыз», деп мойындарына алғысы келмей, дауласыпты. Сонда Өскенбай би: 

«Жазда Сергиопольде (қазіргі Аякөз) съезде бас қосамыз, мәселе сонда 

шешіледі, екі жақ билеріңді айтыңдар, мен хабардар етемін» дейді. Көкше жағы 

билікке Бопыны атайды да, Биболат Ақтайлақ биді ұстайды. Келесі жазға дүйім 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1720
https://kk.wikipedia.org/wiki/1816
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D2%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B3%D3%A9%D0%B7_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/1720
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B3%D3%A9%D0%B7_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D2%9B_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%8B#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D2%9B_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%8B#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D2%9B_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%8B#cite_note-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D2%9B_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%8B#cite_note-3
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жұрт Сергиопольде бас қосады. Ақтайлақ би Бопының пара алғанын естіп 

жатады екен. Съезде билікті кім айтады дегенде, Ақтайлақ би Бопыға: «Ақсүйек 

төресің ғой, бірінші сен айт» депті. Сонда Бопы: «Бұл адамның өлігі тамбыс 

көрінеді ғой. Керей Тобықтыдан төрт кісі күмән ұстасын» деп, Көкшенің 

ыңғайына көшеді. Биболат бұған қанағаттанбай, мен Бопыға салған жоқпын, 

Ақтайлақ би не бұйырса соған ризамын дейді. Сонда Ақтайлақ толғай жөнеліпті: 

Сауын саусаң бие сау, 

Салқын түспей су алмас. 

Күшті жисаң, түйе жи, 

Қырқадан қиялай көшсең мұңаймас. 

Қатын алсаң дегдарды ал, 

Артында жылай қалса кім алмас, 

Жез қарғылы құба арлан, 

Жетпей түлкі шала алмас. 

Мен жүз түйе құн кестім, ердің құны – екі елу. Елу түйесі қазірден бастап 

Керейдің алдына салынсын. Елу түйенің онын – Өскенбайдың, онын- Бопының, 

онын осы отырған билердің, онын – Көкшенің, онын - Найманның шаңырағына 

байладым деп, бітім шартын жасапты. Ақтайлақ бидің аталы сөзі кейінгілерге 

нұсқа болып қалыпты.  

Шығыс Қазақстанның Зайсан өңірінен шыққан билердің енді бірі - Жәке 

Қойтанұлы. Ол Сайқан тауының бөктерінде 1830 -1914 жылдар аралығында өмір 

сүрген. Абақ керей руынан шыққан. Он жеті жасынан ел ісіне араласып, билік 

айтып, шешендігімен танылған. 1883 ж. 800 үй меркіт руын бастап Сауыр тауына 

барып қоныстанған, сол рудың үкірдайы болып сайланған. Керей, найман 

тайпаларына төрелік айтып, би болған. Түрлі дау-дамайларда әділдігімен көзге 

түсіп, «керейдің Жәкесі, меркіттің әкесі” атанған. Тарбағатай, Алтай, Қобданы 

билеген қытай ұлықтары, салық салу, жер мәселесін Жәке бимен келісіп шешкен 

деседі. Жәке би ел ішінде сауат ашу ісіне де ат салысып, 1889 

жылы Ласты өзеннің бойынан медресе ашқан. Зайсаннан Нұғман қазіретті 

шақыртып, бала оқытқан. Сол медресе кейін «Жәке медресесі» аталып кеткен 

екен. Жәке бидің айтқан билік, нақыл сөздері Алтай аймағының орталық 

Сарсүмбе қаласынан шыққан «Таң шолпан» журналының 1947 жылғы 2-санында 

жарияланған. 1944 жылы немересі Қабыл тәйжінің аузынан І.Омаров жазып 

алған Жәкенің шешендік сөздері бүгінде М.Әуезов мұражайында сақтаулы 

тұр.[4][5][6, 306 б.]  

Сондай атақты би-шешендердің енді бірі Тышқанбай Тілеубердіұлы. Ол 

1832-1891 аралығында өмір сүріп, Орта жүздің Керей руынан шыққан. Оның 

қарауындағы елдер Құнанбай би ауылымен қатарлас, аралас көшіп-қонып 

жүрген екен. Тышқанбай би екі ел арасындағы елшілікте көбірек 

жүрген мәмлегер кісі ретінде танылған. Ол көбінесе, Абай, Шәкерім, Ақылбай, 

Мағауия ауылдарына жиі барып тұрған деседі. М.Әуезов «Абай жолы» 

эпопеясында (4-кіт. 337- бет) Абай ауылындағы жиынға келген Тышқанбайды 

беделді би-шешендердің қатарында айтады.[6] 

Мұқыр сайлауында Абай соққыға жығылды дегенді естіп, ат жетер жердегі 

ел адамдарын жинап, «Абайды сабатып, тыныш отыра алмаймыз» деп атқа 
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мінгендердің бірі. Абай Тышқанбаймен, балаларымен достық қарым-қатынаста 

болған. Бұл туралы Тышқанбайдың немересі Ырыздықбайдың (Социалистік 

Еңбек Ері) естеліктерінде айтылған. Естелік Абайдың Семейдегі республикалық 

әдеби-мемориалдық қорығыңда сақтаулы. [6] 

Шығыс Қазақстан би-шешендері дегенде Құнанбай Өскенбайұлы жайында 

сөз қозғамау мүмкін емес. Құнанбай әрі би, әрі қажы. Құнанбай 

жасынан палуан, найзагер болды, қатал да әділдігімен ерекшеленіп‚ әкесі 

Өскенбай бидің тәрбиесінде ел билігіне араласты. 1834 жылы әкесінің орнына 

Күшік-Тобықты болысының старшындығына сайланады. Осыдан 1856 жылға 

дейін билік тізгінін қолынан шығармаған. 1846 жылы генерал 

Вишневскийдің ұлы жүз қазақтарын Ресейдің боданы ету мақсатында жүргізген 

арнайы экспедициясына қатысты. Экспедиция құрамында болған поляктың 

саяси қайраткері А.Янушкевич сапарнамалық күнделігінде Құнанбайдың 

қайраткерлік тұлғасы туралы: «Құнанбай өңірге аты жайылған адам, қарапайым 

қазақтың баласы. Ғажайып ақыл-ес және жүйрік тілдің иесі. Іскер, 

аталастарының игілігі туралы қам жейді, дала заңдары 

мен Құран қағидаларының жетік білгірі, қазақтарға қатысты ресейлік 

жарғыларды бес саусағындай біледі, қара қылды қақ жарған би және 

өнегелі мұсылман. Жұрт пайғамбардай сыйлайды. Одан ақыл сұрауға жас та, кәрі 

де, кедей де, бай да шалғай ауылдардан келіп жатады. Тобықты руының сеніміне 

ие болып, болыстыққа сайланған…, әділетсіздік пен дәулеттілердің зорлығына 

қарсы қалқан болған» - деп сипаттайды («Қазақ даласына жасалған саяхат 

туралы жазбалар», А., 1979)[7, 402 б.]. 

Би-шешендердің асыл сөздері - халықтық тәлім-тәрбие құралы. Қазақ 

халқының отбасылық ортасынан бастап, ауыл-аймақпен, байтақ атамекендегі 

ағайын-туыстармен, көпшілікпен қарым - қатынас жасау мәдениетінің 

адамгершілік асыл қасиеттер аясында қалыптасуында би-шешендер сөздерінің 

ықпалы зор болды. Ата-ананы, аға-ініні, бірге туысқан үлкенді-кішілі қыздарды, 

жеңгені, келінді, нағашыны, жиенді, қайын жұртты, көршіні, ауылы үйі аралас, 

малы қоралас ағайынды, қандас халықтарды, бүкіл адамзатты - бәрін де 

құрметтеу мәселелері би-шешендер сөздерінде қамтылған. Аразды 

татуластырып, алысты жақындастырып, елмен елді елдестіріп, дау-дамайды 

бітістіріп, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтып дипломатиядық қызмет 

атқарған би-шешендер Шығыс Қазақстан өңірінде жетерлік. Оны бір мақаланың 

аясында тауыса да алмаспыз. Демек, болашақта аталмыш тақырып аясындағы 

зерттеу толастамақ емес. Мұның өзі өткенді қайта жаңғыртып, бабалар мұрасын 

болашақ ұрпаққа таныстыру, Елбасымыздың сілтеген бағыт-бағдарын жүзеге 

асыру.  
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ  

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ РӨЛІ 

(АУҒАН СОҒЫСЫНЫҢ САЛДАРЫ МЫСАЛЫНДА) 

  

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында еліміздің ұлттық білім беру 

жүйесінде «Қазақстандық патриотизм» ұғымы қолданылуда. «Қазақстандық 

патриотизм» арқылы Отан, туған жер, ел, атамекен, туған өлке туралы түсініктер 

оқу-тәрбие үрдісінде, сабақтан тыс іс-шараларда Отансүйгіштік сезімді 

дамытуға, ұлттық салт-дәстүрді сақтау, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу 

сияқты сезімдерді студенттер бойында қалыптастыру жүзеге асырылуда. Осыған 

орай жастар арасында Ауған соғысының қыр-сыры мен салдарын түсіндіру 

бүгінгі күні қажет мәселе деп ойлаймыз. Кеңес дәуірі кезеңіндегі кереғар 

саясаттың салдарынан тарих бетінде өшпес із қалдырған Ауған соғысының 

басталғанына 40 жыл толса, аяқталғанына 30 жыл толғалы отыр. Қазіргі 

жариялық заманда қанша құпия құжаттар жарияланғанымен, көптеген еңбектер 

жазылғанымен Ауған соғысы - әлі де зерттеуге тұрарлық тарихи оқиға. 

Айтылмаған ақиқаттар мен ашылмаған мәселелер бітер емес.  

Кеңес Одағы басшыларының шағын тобы 1979 жылдың желтоқсанының 12-

і күні Ауғанстанға кеңес әскерін енгізу туралы шешім қабылдауымен соғыс 

басталды. Сол айдың 27-і жұлдызында Кеңес әскерінің шектеулі контингенті 

Ауғанстан шекарасынан өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанындағы Женевадағы 

келісім қабылданғанға дейін соғыс қимылдарын жүргізді [1]. 110 айға созылған 

бұл соғыстың құрбандары да аз болмады. Осы уақыт аралығында КСРО-ның 620 

мың азаматы Ауғанстан елінің шекарасынан өтті. Әскер қатарында 21 мың адам 

жұмысшы және қызметші кәсібімен айналысқан [2, 377-б.]. Соғыс біткеннен 

кейін кеткен жауынгерлердің қанша бөлігі отанына қайта алмады? Бір 

санитарлық шығынның өзінен 469 мың 685 адам зардап шегіп, соның ішінде 11 

мың 654 адамы армиядан босатылды. Оның 92%-ы мүгедек болды [3, 405-б.]. Бұл 

көрсеткіштердің арасында қазақстандықтардың саны жоқ емес. Қазақстан 

республикасының Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көрсеткіштері 

бойынша соғыс аяқталғаннан кейін елімізде мүгедектігі үшін 262 адам зейнетақы 

алған [4]. Бұның өзі толық көрсеткіш емес.  
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Ауған соғысынан қайтып келмеген адам шығыны 14 мың 453-ке жетті [3, 

378-б.]. Көптеген отбасының шаңырағы шайқалды, аналар балаларынан, әйелдер 

тірегінен, балалар асқар тауынан айырылды. Із-түссіз жоғалғаны қаншама! 

Қайтып келгендердің өздері әлі де соғыс зардаптарын шегуде. Жұқпалы дертпен 

ауырып, кейбірі аяқ-қолдан айырылып мүгедек болып қалды. Ал қайтып 

келгеннің өзінде жағдайлары қалай болды? 

Ауған соғысының әскер қатарынан келген азаматтар көп уақыт ардагер 

ретінде мәртебе ала алмай келді. Мәселен, 2007 жылы соғысқа қатысушылардың 

бірі үшінші топтағы мүгедек Тойбаев Дүйсенбек сұхбатында былай айтады: 

«Егер бізге «соғыс ардагері» деген мәртебе берілсе, онда Ұлы Отан соғысының 

ардагерлері секілді әлеуметтік кепілдіктерге ие болар едік. Ал қазір, заңмен 

қорғалмағандықтан, шенеуніктерге де өтініш жасап бара алмайсың. Өйткені, 

олардың айтатын жауабы белгілі, біз сендерді онда жіберген жоқпыз дейді. Ал 

мемлекет бізге оң көзқарас танытатын болса, онда қоғамның да, билік 

өкілдерінің көзқарасы да өзгереді» [5]. Бұл сөздерден байқайтынымыз соғыс 

біткелі 10 жыл көлеміндей уақыт өтсе де, өкімет тарапынан қажетті көңіл 

бөлінбеген. Алайда, кейіннен келе Ауған соғысы ардагерлеріне «жауынгер-

интернационалистер» атағы берілді.  

Қазіргі таңда жауынгер-интернационалистерге көмек ретінде көптеген іс-

шаралар, соның ішінде әлеуметтік көмек, ескерткіштеріне гүл шоқтарын қою 

рәсімі, еске алу кештері, жастар арасында түсіндіру жұмыстары арқылы ардагер 

үйінің ауласын тазалау, еріктілердің күнделікті тіршілік істерін атқарып беруі 

жүргізілуде. Осы мәселе жайлы ҚР Парламенті Мәжілісініӊ депутаты, Ауған 

соғысы ардагерлері ұйымдарыныӊ "Қазақстан ардагері" Қауымдастығыныӊ 

төрағасы Бақытбек Смағұлдың баяндамасындағы мына сөздері көзіме ерекше 

түсті : "Біз ауған соғысы және жергілікті қақтығыстарға қатысушы ардагерлердіӊ 

еӊ өткір проблемаларыныӊ шешілуі ардагерлердіӊ халықпен мақсатты 

жұмысына ізгі ықпал етіп, тыӊ серпін береді деген сенімдеміз. Бұл жұмыс өз 

кезегінде ортақ іске - жас ұрпақтыӊ санасын жаӊғыртуға ардагерлік ұйымдар 

тарапынан қосылар қомақты үлеске айналады. Ауған соғысы ардагерлерініӊ 

ұйымдары намыс пен парыз қағидаттарын басшылыққа ала отырып, сыртқы 

қатерлерден елді қорғаудыӊ әрдайым алдыӊғы шебінде болатынын атап өткім 

келеді. Біздіӊ жауынгерлердіӊ әрқайсысы қаһарман халқымызға тән 

қажырлылық пен қайсарлық, батылдық пен жігерлілік секілді асыл қасиеттерді 

паш етіп, тағылым-өнеге көрсетуге кез келген уақытта дайын" [6]. Соғыс 

ардагерлерін үлгі ретінде көрсету жастарға тәрбиелік жағынан әсер етеді. 

Патриоттық сезімді оятумен қатар қоғамдық-әлеуметтік жұмыстарға белсенді 

араласуына септігін тигізеді. 

Қорыта айтқанда, Ауған жеріне әскер жіберуі Кеңес үкіметінің қателігі деп 

ойлаймыз. Елдің бар күші пайдасынан зияны көп он жылға созылған соғыс 

қажеттілігіне жұмсалды. Адам шығына да аз болған жоқ. Соғыс зардабын әлі де 

тартып жатқандар бар. Бірақ саяси жағынан қарағанда келешекке үлгі ететін 

тәжірибе болды деп санаймыз. Ел қауіпсіздігі мен бейбіт өмірін қамтамасыз 

етуде шешім қабылдау кезінде осы тәжірибеге сүйену қате болмас. 
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БЕСІК ЖЫРЛАРЫНЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНЫМДЫҚ МӘНІ 

 

Тұрмыс-салт жырларының ішіндегі бесік жырлары – жалпыхалықтық тілдің 

тұнбасын бұзбай «өмір сүретін» этномәдениеттік феномен және «Халық өмірінің 

материалдық және рухани байлықтарын бойына жинаған, оның наным-

сенімдерін, дәстүрін көрсететін, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын баға жетпес 

байлық» болып табылады [1, 2б.].  

Лингвомәдени мәліметтерді сақтаған жыр байлықтарының ішіндегі бесік 

жырлары – мәнді шағын қалыпқа түсірген ақпаратты мәтін. Ғалым Л.Гумилев: 

«Ананың сүтін татқан сәби оның этникалық өрісіне кіреді», - деп жазады [2, 

38б.]. Бесік жырлары – біздің қазіргі мәдениетіміздің лингвомәдени бөлшектері 

және әлеуметтік коммуникацияның ерекше түрі. Бесік жырлары жанр 

табиғатынан ғұрып – өлең – тіл – музыка сияқты төрт негізден жарастық таба 

отырып, этнолингвомәдени тіл өрнегінің үлкен қырын құрайды. Ол әлеуметтік 

мәдениеттік коммуникацияның ерекше бір түрі және адамның күнделікті өмірін, 

мәдени дамуынан хабар беретін ұлттық құндылық болып табылады.  

Қазақ дәстүрлері бала туғаннан соң шілдехана, ат қою, қалжа, бесікке салу, 

тыштырма, қырқынан шығару, иткөйлек, тұсаукесу, сүндет той т.б. бірнеше 

ғұрыптармен жалғасын табады. Мысалы, баланы алғаш бесікке бөлер алдында, 

ең алдымен балаға арналған бата, ақыл сөздері айтылған өлеңмен бесікті 

аластайтын болған. Бұл дәстүр осы күнге дейін жалғасын тауып келеді:  

Алас, алас, аласы,  

Келді, міне, баласы.  

Көш, көш, пәлесі, 

Келді, міне, егесі...  

Қазақта баланы бесікке бөлерде бесікті отпен аластап:  
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Алас, алас, пәледен қалас, 

Көзі жаманның көзінен алас, 

Тілі жаманның тілінен алас, 

Қырық қабырғасынан алас, 

Отыз омыртқасынан алас! - дегендей ырыми өлеңдер айтылады. Мұндай 

анимистік ұғым әр халықта сақталған.  

Бесікке қатысты этнолингвомәдени айшықты төмендегідей ырымдар мен 

тыйымдар бар: бос бесікті жын-шайтан ұя салмасын деп отпен аластап, оны ақ 

матамен орап қояды; бесіктің бетін ашық қалдыруға болмайды; бос бесікті 

тербетуге болмайды (бос бесікті тербеткен адам ұрпақсыз қалуы мүмкін); бесік 

ұрпақ жалғастыратын бұйым, оны аяқ астына тастауға, сатуға болмайды. Көп 

балалы үйдің бесігін төрге іліп, қастерлеген, кейін жас отауға ырымдап 

сыйлаған; баланы түнде бесігімен түзге шығаруға болмайды. 

Халықтың сан ғасырлық тұрмыс-тіршілігінен және ұрпақ тәрбиесінде 

маңызы зор мағлұматтар беретін бесік жырлары жанрына терең бойлаған адам 

ананың дүниетанымы, қиял дүниесінен құнды мәліметтер алады. Академик 

Р.Сыздық «Сөздер сөйлейді» еңбегіндегі: «Қазақтың бай ауыз әдебиетімен өткен 

ғасырда өмір сүрген ақын-жырауларының тілінде, жырларда ескі тұрмыс-салтқа 

байланысты бұл күнде ұмыт бола бастаған немесе мүлде ұмытылған я болмаса 

мағынасы өзгерген сөздер мен сөз тіркестерінің кездесуі табиғи құбылыс» дейді 

[3, 11б.].  

Баланың ой-сезімі бесік жырлары арқылы қалыптасып, ойын өлеңдері, 

ертегілер арқылы қанына сіңеді және олардың этнолингвомәдени әсері сәби 

санасына табиғат әлеміндегі орны туралы халық білімін жинақтайды. Бесік 

жырлары – ұлттық сезім, әдеп, парасаттылық және күнделікті өмір талғамы мен 

сезім жиынтығы. Олар халықтың ғасырлар бойы жинақтаған бай тәжірибесін 

сақтаған, ұлттық рухани байлықтың қайнар көзі. Ананың ақ тілегінде табиғаттың 

әсем құбылыстары өз көрінісін табады. 

Ана сәбиге ойларын эмоционалдық-экспрессивті бейнелер арқылы 

жеткізеді. Жырлардың әуеніне байланысты сәбиде алғаш рет қоршаған әлем, 

заттар туралы этномәдени түсініктер қалыптасады. Бұл түсініктер халықтың 

табиғатқа, тұрмыс-тіршілігіне т.б. байланысты бейнелер арқылы жырға 

қосылады. Өлең мазмұнына есейген кезде түсінікті болатын қоршаған орта 

жайлы (орман, ай, күн, тау т.б.), жануарлар, хайуандар (құлын, қозы, түлкі, 

қасқыр, бота, мысық, ит, т.б.), құстар әлемі (қарлығаш, көгершін, үкі, бүркіт т.б.), 

киім-кешек тағы басқалар қосылады. Мысалы: 

Әлди, әлди, әлди-ақ, 

Ер жеткенде жылқы бақ. 

Үлкен таудан түлкі қақ, 

Тәңір берсін басқа бақ, 

Әлди, әлди, бөбегім-ау!  

Бесік жырларындағы бейнелілік жүйесі этномәдени сипатты танытуда 

үлкен қызмет ақтаратын фразеологизмдер, теңеу, метафоралардың орны ерекше. 

Ғалым Р.Авакова тіліміздегі фразеологизмдердің ерекшеліктерін 

психолингвистикалық фактор ретінде талдай отырып, олардың пайда болу 
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кездері мен қалыптасуына ұйтқы болатын этномәдени деректерді саралаған 

пікірін бесік жырларына да қатысты қолдануға болады: «Адам сәби шағынан 

тілді, сол арқылы мәдениетті меңгергенде ғана адам болып қалыптасады. Халық 

мәдениетінің ұшқыр іздері тіл арқылы көрініс табады. Тіл нәзік болғанымен, 

оның табиғаты күрделі, сондықтан да әлем бейнесі адамзат тілінде әрқилы 

бейнеленеді. Кез келген сөз мифологиялық құпияға ие, оның мағынасы мифтік 

түсініктер лирикалық сырларға толы, адамға киелі болады» [4, 148б.]. 

Бесік жырларында діншілдікке баулу, құдайға, аруақтарға сыйыну туралы 

фразеологизмдер, теңеулер қоса жырланады. Мысалы,  

Ұйықта, бөпем, ұйықтай ғой,  

Тәтті ұйқыға бата ғой.  

Ғайып ерен қырық шілтен,  

Ақ бесікте тербеткен.  

Әр халықтың тілінде кездесетін сөздік (лексикалық), құрылымдық 

(морфологиялық, синтаксистік) ерекшеліктер ұлттық болмыс пен дүниетанымға 

байланысты болады. Бесік жырларындағы осындай құралдардың бірі – метафора 

белгілі бір ұлтқа тән болып келеді. Халықтың төрт түлікті, жабайы аң-құстарды 

метафора ретінде қолдануы оның қоршаған табиғи ортасына, яғни 

экстралингвистикалық факторларға, этномәдени дүниетанымға байланысты 

болады. Мысалы, сәбиді «ботам», «қозым», «құлыным», «балапаным», 

«көгершінім» деп еркелетеді. Мысалы: 

Әлди, әлди, тайлағым, 

Өрістегі шандағым, 

От басында ойнағым, 

Сүт бетінде қаймағым, 

Әлди, әлди, бөбегім-ау. 

Түркі халықтарында қасқырдың магиялық күші бар деп есептеледі. 

Қасқырдың терісі, еті, тісі, тырнағы адамдарды, әсіресе балаларды түрлі 

аурулардан сақтап, жаман күш иелерінен қорғаштайды деген түсініктер, 

ырымдар бар. Сондықтан қасқырдың арланының тісін баланың бесігіне іліп 

қояды.  

Бесік жырларында төрт түлік мал жайында көптеп кездеседі, ол арқылы ерте 

кездегі халықтың психикасы, тілек-мүддесі айқын көрінеді. Мысалы:  

Жас иісім, жұпарым,  

Алты қанат тұлпарым...  

Айналайын боташым,  

Мөлдіреген көзіңнен...  

Қонақ келсе, қой, бөпем,  

Қой тоқтысын сой, бөпем,  

Құйрығына той бөпем...  

Бесік жырларында табиғат құбылыстарына жататын ай, күн, жұлдыз, жел 

т.б. бейнелер де ерекше көрініс береді, бұл бейнелердің де этнолингвистикалық 

танымы зор. Балаларды еркелеткенде әрқашан «айым», «күнім», «жұлдызым» 

деген сөздерді қоса отырып, ересек адамдар «Таудай үлкен бол», «Шынардай 

бол» деген ақ тілектерін тілейді. Мысалы: 
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Айналайын, шырағым, 

Көлге біткен құрағым, 

Жағамдағы құндызым, 

Әуедегі жұлдызым, 

Әлди, балам, әлди-ай! 

 Бесік жырларында жалпы аң-хайуанаттар атауларына байланысты 

метафоралар: күшік, бота, қозы, қошақан, лақ, құндыз т.б. үй және жабайы 

құстардың бейнелік метафорасы: тоты құсым, аққуым, қарлығашым, балапаным, 

бұлбұлым т.б. Мысалы: 

Қарғам, қарғам деседі, 

Қарғам қашан өседі? 

Жақсы тілек жар болса, 

Сонда қарғам өседі. 

Бейнелердің этномәдени ерекшеліктері – ұлттық мәдениетпен біте 

қайнасқан, ұлттық мәдениеттің сипаты. Бұл құбылыстарды зерделеуге бесік 

жырларындағы бейнелік құралдар салыстырулары көп үлес қосады.  

Бесік жырлары – халықпен бағзы заманнан жасасып келе жатқан 

мәдениеттің бастамасы сонау мифопоэтикалық және фольклорлық қабаттарды 

құрайтын феномен. Қарапайым бесік жырлары – ежелгі халық 

психологиясының, мәдениетінің, тілдік байлығының куәсі. Әрі халық бесік 

жырларының мәтіндері этномәдени шындықтың абстрактілі үлгісі болып 

табылады [5, 21б.].  

Бесік жырлары этнос болмысынан туындап, санасында сараланып, тарихи 

жадында сақталып, тілі арқылы ғасырлар бойы қалыптасып, қордаланып, 

рухани-мәдени мұра ретінде атадан балаға, әулеттен нәсілге үзілмей ауысып келе 

жатыр. Бесік жырлары қарапайым көркем тілі әсем, жеңіл, ойнақы ұйқасы бар 

ұлттық бояуы қою, астарлы мазмұн-мәні бала жанының эстетикалық талғамын 

қанықтыратын көрікті әлем, балалар әлемінің мәңгі таусылмас бастау бұлағы. 

Осы бұлақ арқылы ана сәбиінің мінез-құлқының қалыптасуына, қоғамға қажетті 

азамат болып шығуына тікелей әсер етеді. Бұл этнопсихологиялық тәлім-

тәрбиенің алғашқы іргетасы болып табылады. Мысалы:  

Ұлы топта күрескен,  

Палуан болар ма екенсің?  

Бал қайнатып, шай ішкен,  

Қазы кертіп, жал жеген,  

Асты болар ма екенсің?  

Бесік жырлары халық жырларының ішіндегі балаларды ұйықтату 

мақсатындағы айтылатын жыр ырғақтары бесікті тербеткен кезде жеңіл, ритмге 

сай келеді. Мысалы:  

Күлімдейсің – күнімсің, 

Батар-дағы күн шығар, 

Уілдейсің, күйімсің,  

Күй де бір кез тынығар. 

Сен де тынық бір мезгіл,  

Толқып қана жат, бөпем, 
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Аспанымда жүзе біл, 

Айым менің – ақ бөпем! 

Бесік жырларының интонациясы ананың қуаныш, күйініш, жоғарғы 

сезімдердің алуандығын көрсетеді. Оның мақсатына сай интонация бірде өзінің 

көңіл-күйін (эмоционалды) білдіру қызметін жүзеге асырса, кейде ол 

айтылымның коммуникативтік түрін (сұрау, қалау, мақұлдау) анықтап, тағы 

бірде қабылданып отырған деректердің семантикалық ұйқастығын білдіреді.  
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БЕСІК ЖЫРЛАРЫНЫҢ ЭТНОМӘДЕНИ СИПАТЫ 

 

Бесік жырлары – ұлттық рухани негіз, себебі ол еліміздің кешегі және 

бүгінгі тарихын тізбектеп, этнолингвомәдени қазынаны сақтап келеді, әрі 

этнографиялық, этномәдениеттік феномен болып табылады.  

Этностың бастан кешкен тарихынан, рухани өмірінің ахуалынан хабардар 

ететін этнолингвомәдени коннотациялар төмендегі мағыналық кеңістік 

түсініктер мен концептілерді қамтиды: бесік жыры – этнос, бесік жыры – 

мәдениет, бесік жыры – тіл, бесік жыры – психология, бесік жыры – мифология 

[1, 35б.]. Бесік жыры жас нәрестенің шыр етіп жерге түскен алғашқы күнінен 

бастап, ат жалын тартып ерге отыруға жараған шағына дейінгі аралықтың 

бәрінде де айтылады.  

Адамның туғаннан бастап бар өмірі халқымыздың ғасырлар бойына 

қалыптасқан салт-дәстүрлерімен тығыз байланысты. Толып жатқан ырым-

жосындардың атқарылуы адам дүниеге шыр етіп келген күннен-ақ перзент тойы 

– шілдеханадан басталады. Кіндігі түскен баланы бес күннен соң бесікке салады. 

Бұдан кейін баланы бесікке бөлеп, ат қою тойы басталады. Ал баланың туғанына 

қырық күн толысымен оны қырқынан шығарып ырымын жасайды. Бұдан басқа 

тісі шықты деп қуану, тұсау кесу, ашамайға мінгізіп атқа отырғызу секілді көп 

кәде, жол-жоралғылар да бар. Соның бәрінде де әзіл-күлкі, ойын-сауық аралас 

жүреді.  
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Бесік жыры – сәби жүрегіне алғашқы рухани нәр беретін бірден бір қазық. 

Бесік жырында ел тұрмысының көріністері мол-ақ. Ондағы «жілік шағып 

берейін», «байқұтанның құйрығын жіпке тағып берейін», «қой тоқтысын сой, 

бөпем», «қуырдағына той, бөпем», «үстіне тоқым жабайын, астына терлік 

салайын» «быламыққа май құйып, төңкерме ғып берейін» т.б. толып жатқан 

этнографиялық детальдар мен баланы жақсы көру, еркелету, айналып-толғануға 

байланысты айтылатын не түрлі балама, теңеулер табиғатынан қазақы 

тұрмыстың иісі аңқып тұрады. «Қозы жүнді көрпешім», «қойдың жүні қалағым», 

«көлге біткен құрағым», «жапанға біткен терегім», «жағамдағы құндызым», 

«әуедегі жұлдызым», «әлди, әлди тайлағым, өрістегі шандағым», «құлынтайым», 

«серке балам», «от басындағы айнағым, сүт бетіндегі қаймағым», «алты қарын 

майымыз, жеті қарын жентіміз» тәрізді айшықты сөздер төрт түліктің еті мен 

сүтін тамақ, жүні мен терісін киім етіп, ен табиғатты кең жайлап, аңшылық, 

саятшылық құрған өмірден туған өрнектер.  

Ең алдымен, қазақтың «киелі ақ бесігінің» халық дүниетанымында маңызы 

зор. Этнограф ғалымдардың зерттеулеріне сүйенетін болсақ, «Бесік – қасиетті, 

киелі, құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып есептеледі. Жаңа туған баланы 

бесікке салу – халқымыз үшін елеулі дәстүрлердің бірі. Бесікке салу жолы үлкен 

немесе елдің тәрбиелі, өнегелі әжелеріне, аналарға тапсырылады. Ол бесікті 

отпен аластап, «тыштырма» жасап алып, баланы бесікке бөлейді. Бесікке салған 

адамға «бесікке салар», яғни кәделі сый беріледі. Осындай қуаныш үстінде бесік 

жыры айтылады.  

Балаға байланысты иткөйлек ғұрпының да маңызы зор. Мысалы, иткөйлек 

ғұрпының болмысы нәресте дүниеге келгеннен кейін қырық күн өткеннен соң 

баланы қырқынан шығарады. Оған әйелдер жиналып, үлкен тегешке қырық 

қасық су құйып, теңгелер салынған суға нәрестені шомылдырады, содан соң 

қарын шашы мен тырнағы алынады. Осы уақытқа дейін, яғни қырқынан 

шыққанша киген итжейдесіне түрлі тәтті-дәмділер түйеді де, бір иттің мойнына 

байлап қоя береді. Қазақ фольклорисі Е.Тұрсынов «Ит жейде» салты туралы 

мынадай мәлімет береді: «У казахов, киргизов, узбеков и татар существует 

обычай, непосредственно указывающий на былую роль собаки как тотема – 

родоначальника: новорожденному надевали рубашечку, которая называлась «ит 

жейде», «ит көйлек», «эт күлмәк» («собчья рубашка»); по проишествии сорока 

дней «собачью рубашку» снимали, наполняли сладостями и подвязывали к шее 

собаки на радость детворе, которая гонялась за нею, расхватывая лакомства», - 

деп жазады [2, 227б.].  

Біздің бала туыпты,  

Иткөйлегін жуыпты.  

Бәйтерекке жайыпты, 

Байдың қызын алыпты. 

Әй-әй бөпем, әй-бөпем. 

Осы бесік жырындағы ит көйлек ұғымы туралы былай дейді: «Дүниеге 

келген нәресте қырқынан шыққанға шейін «ол әлі туған жоқ, әлі о дүниеде өмір 

сүруде. Қырық күн толғанда нәресте шынымен де туады, бұл дүниеге келеді. Осы 

ғұрыпқа иттің қатыстырылуы жайдан-жай емес, өйткені: 
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1. ит – әлі тумаған адам жанының тұлғалануы; 2. ит – о дүниелік күзетші; 3. 

ит – өлген адамның жанының кейпі. 

Нәрестенің дүниеге келгеннен бастап киген көйлегінің «иттің көйлегі» деп 

аталуы да, осы көйлектің ит мойнына байлануы да осы бір-бірімен айырып 

алғысыз үш түсініктің этнографиялық көрінісі болып табылады», – дейді 

С.Қондыбай [3, ІІІ: 131-132б.].  

Жоғарыда көрсетілген бағалау қатынасы алдыңғы балалары шетінеп, бала 

тұрмай жүрген ата-аналардың балаға ит көйлек кигізу ритуалында да көрініс 

тапқан. Бұл ритуал басқа да түркі халықтарында әр түрлі формада бар: баланы 

итке ас беретін ыдыста немесе иттің тұратын орнында құндақтаған, яғни 

магияның бір көрінісі деп те атауға болады. Ғалымдардың пікірі бұл ритуал 

жамандық иелерін алдау мақсатында баланың күшікке (итке) уақытша 

айналуының символдық формасы дегенге саяды. 

Шілдехана. Өмірге келген нәрестені қазақтың ұғымында перілер мен 

диюлар аңдиды екен. Сәбиді осындай адам рухына жат елестерден қорғау 

мақсатында шілдехана өткізіледі. Шілдехананың символдық мәні – сәбиді 

арамдықтан қорғау және жаманшылдықтың қоршауында қалдырмау. Ана сүтіне 

әбден қанған сәбиге ешбір арамдық пен жат елестердің шамасы келмейді екен. 

Шілдехана, бір жағынан, жас сәбидің өмірге келу қуанышын тойлау 

салтанаты. Кей жерлерде бұны шілделік деп те атайды. Шілде – қырық күн бойы 

жын – шайтанды жолатпау мақсаты баланы қырқынан шығару дәстүрімен 

ұласады. Шілденің қырық күнінде сәби әлі бұл дүниенің мүшесі бола қойған жоқ. 

Қырық күн толғанға дейін оны ешкімге көрсетпеген, өйткені кез-келген күш 

баланың жас әлеміне әсер етуі мүмкін болған. Қырық күн толғанда ғана оны 

қырық қасық суға шомылдырып, «Отыз омыртқаң тез бітсін, қырық қабырғаң тез 

қатсын!» деп жаңа өмірге қабылдаған. Қырық күннің сыры осында. Бұған 

байланысты сөз орамдары халықтың нанымы мен түсінігінің қандайлығын 

көрсеткен. Шілде тері шықпаған, қырықтың қылауы, шілдесінде шыр жұқпаған, 

қырық аяқ су – осының айғағы. Яғни шілдехана, қырқынан шығару рәсімдерінің 

символдық белгілері – сәбидің, әлсіз жанын белгісіздік пен жамандықтан, жын-

шайтандардан, басқа әлемнің қастандығынан қорғау және оны осы әлемге қосып, 

тұрақтандыру. Бұл жерде де халықтың үлкен сенім-наным, түсінігі көрініс береді 

[4, 120б.]. 

Шіл – парсы тілінде чил түрінде айтылып, «қырық» деген ұғымды білдіреді. 

Парсыларда чилтон көзге көрінбейтін қырық қолдаушы ретінде 

түсіндіріледі.  .Шілде тілімізде жаз маусымындағы белгілі бір айдың аты جباى

«Жаздың тамылжыған ыстық күндері» мағынасында қолданылады. Шілде тек 

қана жаз мезгіліне ғана емес, қыс мезгіліне де жұмсалады: қысқы шілде деген 

ұғым бар. Мұндағы шілде дегеніміз қырық ұғымын береді. В.В.Радлов бұл сөзге 

«қырық күндік ыстық» деп түсінік береді: шilgä (Кір) сорок самых жарких дней 

лета [Рсл ІҮ: 1116]. Шариғатта науқас адамды ауруынан арылту үшін «Ясин» 

сүресін қырық рет оқу, яғни шиләсін түсіріп оқу үрдісі бар. Шиләсін оқу – Құран 

кәрімнің Ясин сүресін 40 рет қайталап оқу деп түсіндіріледі. Сондықтан шілде 

сөзі тілімізде шариғи ұғымнан өзінің сандық 40 күндік мезгілге орай түсінікте 
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қабылданып, тілімізден орын алған [5, 25б.]. Шілде тәрізді шілдехана да, 

«қырық» мағынасының негізінде пайда болған сөз [6, 82б.]. 

Қырқынан шығу. Қазақ келтірімі бойынша, дүниеге келген бала 40 күндік 

уақыт өткенге шейін «әлі тумаған» болып есептелінеді: яғни ол – әлі тумаған, ол 

– өлі, тек 40 күн өтіп, 41-інші күн болғанда ғана ол «ресми түрде» дүниеге келеді. 

Осы уақыт ішінде нәрестені бөгде адамдарға көрсетпейді (тіл-көзден сақтайды). 

Қырқынан шыққан соң ғана, арнайы жоралғы («қырқынан шығару», «ит 

көйлек») өткізіп, баланы «өлілер дүниесінің қақпасын күзететін итке» сыйлық 

беріп, бұ дүниеге шығарып алады (Немесе, қырқынан шықпаған нәресте «ит 

кейіпті» деп есептеледі, 40 күн өткен соң оның «ит көйлегін шешеді» ит кейпін 

адам кейпіне ауыстырады»). («Ит-жан» түсінігі. Өлген адамның жаны итке 

айналады деген келтірім арғықазақта болған. Сол сияқты әлі тумаған жан да ит 

кейпінде болады.) [3, І: 136б.].  

Қазақ халқының ғұмырында жеті, тоғыз, отыз, қырық, бір сандары 

қасиетті деп есептеледі. Мысалы, «Жеті жарғы», «Бір тоғыз», «Үш тоғыз», 

«Қырықтың бірі – қыдыр» деген қағидалар осы сандық ұғымынан пайда болған. 

Соның бірі – баланы «қырқынан шығару» дәстүрі. Әдетте баланың туғанына 

қырық күн толған соң оны ыдысқа қырық қасық су құйып шомылдырады. Бұл – 

ресми дәстүр. Сәбидің қарын шашы алынып, оны сәбидің өзінің киіміне матаға 

орап тігіп қояды. Мұндағы мақсат ертеде сурет болмағандықтан, баланың сәби 

кезінен ескерткіш ретінде сақтаудан шыққан.  

Баланы қырқынан шығарудың тағы бір ерекше маңызы бар. Қырық күннен 

соң сәби ширап, көз тоқтатады, құбылыс, дыбысты сезе бастайды. Қырқынан 

шығару салты, міне, осыған байланысты шығып, ол сәбидің жан жүйесінің 

қалыптасып, дені сау болып өсуіне деген ақ тілектен шыққан.  

Қырық саны халық санасында киелі мән алған. Ғалым Қ.Ғабитханұлы 

қырық санының дүниетанымдық мән алуын дүниені төрт бұрыш деп таныған 

көне түркілердің түсінігімен байланыстырады. Яғни төрт бұрыштағы немесе 

төрт бағыттағы күн айналымы бағыты бойынша, шығыс, түстік, батыс, 

терістіктегі жалпы санауға мөлшерлеуге болатын жан, мал, жер мезгілдің ең 

жоғарғы шегі төрт он – қырық болуға тиіс [7, 146б.].  

Тұсау кесер. Қазақ халқы арасында кең тараған этнографиялық астары мол 

салт өлеңдерінің бірі – «тұсау кесу» жыры. Ырымның негізі аяғынан қаз тұрып, 

апыл-тапыл жүре бастаған сәбидің қадамын байлап тұрған тылсым күш бар, 

соны қиып жіберсе, бала жүгіріп кетеді деген көне магиялық ұғымнан туған 

сияқты. Бұған ұқсас түсінікті әлем халықтары тарихының барлығында 

болғандығы белгілі, ал Орта Азия халықтарының көпшілігінде бертінге дейін 

сақталған. Мәселен, Қарашай-Балқар халқында «жанға атлан» (алғашқы қадам) 

деп аталады. Бұл салт бойынша бала алғаш жүре бастаған сәтте жүгері ұнынан 

күлше пісіріп, оны сәбидің аяғынан домалатады. Нанды ұстап алуға талпынған 

бала әрекетін қызықтаған әйелдер: 

Хайда, хайда, топ, топ... 

Балачыгым, топ, топ, топ, – деп әндетеді [8, 101б.].  

Қаз, қаз, балам, қаз балам,  

Қадам бассаң мәз болам немесе  
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Тәй, тәй, балам, тәй, балам,  

Жүре қойшы, жай балам... деген тұсау кесудің ырғақты интонациясы мен 

сөзі баланың бір басып, екі басып барып жүрексініп қалатын аяқ алысына 

ыңғайланып жасалған. Қаз-қаз – «аяғыңды қаздаң-қаздаң басып жүре ғой» деген 

мағынаны береді. Бірақ сол сөзді түгел алмай, тек бастапқы бірінші буынын ғана 

алған. Өйткені үзіп-үзіп, нақ-нақ айтылатын ырғақ баланың аяқ алысын 

жеңілдетеді, өлең ырғағына тез жүріп кетуге жаттықтырады. Баланы төсектен 

тұрғызып, бірін қойға, бірін жылқыға, бірін сиырға, түйеге жұмсаған тіршілік 

көрінісі де өлеңге арқау болған. Жас балалардың да өлең-тақпағы мал өсімімен 

тіршілік қылған елдің тұрмысына лайықты.  

Қорыта келгенде, бала өмірінің әр даму баспалдығы ырым-жорамен аталып 

отырған.  
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БАСТАУЫ 

       

Ата-бабаларымыз кең байтақ далада мекен еткен, сондықтан оларға 

«Атамекен, туған жер» ұғымы әрдайым қастерлі де қасиетті ұғым болған. Бұл 

қасиеттер ұрпақ бойына оқумен, біліммен, үйренумен, ізденумен, құлшыныспен, 

талпынумен бітеді. Кеңес Одағының батыры, Халық қаһарманы, даңқты 

қолбасшы Бауыржан Момышұлы мынадай өсиет қалдырған: «Біздің тарихымыз 

батырға бай тарих, халқымыз батырлықты биік дәріптеп, азаматтық пен 
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кісіліктің символы, үлгісі санаған. Батырлық деген, ерлік деген ұрпақтан ұрпаққа 

ата дәстүр болып қала бермек. Өткенін білмеген, тәлім-тәрбие, ғибрат алмаған 

халықтың ұрпағы - тұл, келешегі тұрлаусыз. Біздің қазақ халқы - батыр халық». 

Қазақ халқын құрып кету қаупінен сақтап қалған, жерін жауға бермей, ұлан 

байтақ өлкесін қазақ еліне мәңгі қоныс ету мақсатында жарғақ құлағы жастыққа 

тимей, елім деп еңіреп өткен хас батырлар қаншама десеңізші! Бұлардың ерлігі 

кейінгі ұрпақка қашан да болса өнеге болмақ.  

Бәсекелес тұлғаны – елді сүйетін оның өркендеуіне еңбек ететін, туған ауыл 

мектебіне көмек көрсететін азаматты қалыптастыру үшін қауымға өз қызметін 

бағыттау қажет. Сонда ғана қоғамның сана сезімі жаңалыққа бет бұрады. [1].  

Егер осыған дейін білім саласында басты мақсат білім алушыға нақты білім, 

ғылым негіздерін оқыту болса, қазір елжандылыққа, адамгершілігі рухани 

жағынан қалыптасқан, құзыретті жеке тұлға, рухы биік патриот етіп тәрбиелеу 

басты мәселе болып тұр. Себебі еліміздің болашағы қандай болатыны, 

жастардың бойына қандай тәрбиені сіңіретінімізге байланысты. «Рухани 

жаңғыру. Болашаққа бағдар» мақаласы аясында «Туған жер» бағдарламасы 

жастарға патриоттық тәрбие беруде көп септігін тигізіп отыр. Жас ұрпақты 

тәрбиелеуде басты ұстанар бағытымыз – ұлттық құндылықтар болуы қажет. 

Нақты айтқанда, жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа 

отансүйгіштік және адамгершілік, рухани тәрбие - мектеп табалдырығындағы 

білім беру сапасын көтерудің кепілі болып табылады. Олай деуіміздің себебі, 

отанға деген құрмет, отанға деген сүйіспеншілік адам бойында өздігінен 

қалыптаса қоймайды. Бұл асыл қасиетті қалыптастыру үшін біріншіден, өз 

тарихымызды – Қазақстан халқының тарихын білуіміз керек және кейінгі 

ұрпаққа үйретуіміз керек. Екінші, өз тілімізді – туған халқымыздың тілін білу 

шарт. Тіл – тарихымыздың жабулы құлпын ашар әмбебап кілт екендігін 

жастардың санасында жетілдіруіміз қажет. Үшіншіден, атадан-балаға жалғасып 

келе жатқан салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды білген жөн. Бұл ұлттық 

санамыздың қалыптасуына бірден – бір жол. Төртіншіден, өткен тарихымыздың 

жақсылықтары мен игі тағылымдарын сақтау, дамыту әрі жаңа сапа беру. 

Бесіншіден, ұлттық қадір-қасиетімізді арттыру. Міне, адам бойына қалыптасу 

қажет бес түрлі қасиеттің түптеп келгендегі ортақ мақсаты ұрпақ жүрегіне отанға 

деген сүйіспеншілігін қалыптастыру. Қандай халық болмасын өзінің ұлттық 

болмысын мен халықтық тәлім-тәрбие қазанында қайнап, жетілуі тиіс, яғни 

ұлттық кодты сақтай білуі тиіс дегенді білдіреді. Тарихымыз тереңнен тамыр 

алатын, бабаларымыздан қалған рухани-бай мұраларымызды ұрпақтар бойына 

сіңіру азаматтық борышымыз.Ұлт жоспарын орындауда әр саланың өзіндік үлесі 

болса, ұстаздар қауымы қосатын үлес – жас ұрпақты жаңа қоғам мүшесі етіп 

білім мен тәрбие беруді жаңаша құру, оны осы талаптарға сай тәрбиелеуіміз 

керек [2].  

Қазақстандық патриотизм – көп ұлтты Қазақстан халқының өзін-өзі 

тануының күрделі жолы. Өзін-өзі тану – өзіндік өсу мен өзіндік даму процесі 

арқылы жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгеруге, бағалауға алып келеді. Ең 

бастысы – жас ұрпақтың бойында Отанға, туған еліне деген сүйіспеншілік 

сезімін қалыптастыру. Қазақстандық патриотизмнің негізін қалыптастыру – 
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мемлекеттің және барлық азаматтардың экономикалық өмірі мен қауіпсіздік 

жағдайын жасау болып табылады. Қазақстандық патриотизмнің ұлтшылдықтан 

айырмашылығы ол басқа халықтарға деген құрмет сезімінің, бүкіл адамзат 

туралы адамгершілік түсінікке қайшы келмейтін Отанға деген сүйіспеншіліктің 

үлгісі бола алады. 

Егер әрбір студенттің бойында өзінің туған жеріне, отбасына, айналасына 

деген кіршіксіз махаббат сезімі болмаса, онда оның бойында ешқандай 

сүйіспеншілік сезімі болмайды. Сондықтан да студенттердің бойына патриоттық 

сезімін қалыптастыру жұмысын олардың жақындарына, достарына, туған жеріне 

деген құрмет сезімін дамытудан бастауды қажет етеді. 

Қазақстандық патриотизмнің негізгі компоненттері: 

- Отанға деген сүйіспеншілік; 

- Отан тағдырына деген жауапкершілік сезімін арттыру; 

- Отан мүддесіне қызмет етуге дайын болу; 

- Отанды қорғау; 

- Отанның қол жеткен жетістіктерін ішкі және халықаралық аренада 

мақтанышпен көрсете білу; 

- Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде үйрену; 

- Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерінің құқықтарына құрметпен қарау; 

- Ана тілін білу; 

- Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерінің ұлттық салт – дәстүріне және әдет – 

ғұрпына құрметпен қарай білу; 

- Қазақстан халықтарының келісімі мен ұлтаралық бірлігін сақтау; [3] 

Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында тәрбие беру мәселесіне жаңаша 

көқарас тұрғысынан қарауды және студенттердің патриоттық сана-сезімін, 

сапаларын, мінез-құлқын қалыптастыруды көздейтін тәрбиенің формалары мен 

әдістерін жетілдіруді талап етіп отыр. Бұл бүгінде байсалдылық, табандылық, 

батылдылық, батырлық, қайсарлық туралы білім ғана емес, 

өнегелік, тәрбиелік көрсету қажет болып отырған уақытта аса маңызды. 

Патриоттық тәрбиені қалыптастыру еліміздің барлық жоғарғы оқу орындарында 

негізгі міндет ретінде енгізілуі қажет. Бұл Қазақстанның жоғарғы оқу 

орындарында студенттерге қазақ халқының этностық ерекшеліктерін, тарихы 

мен мәдениетін, сондай-ақ халықтың батыр ұл-қыздарының ерлік істерін 

дәріптеу жастарға патриоттық тәрбие берудің және оны қазіргі жағдайда 

зерттеудің қажеттілігін арттыра түсетіні сөзсіз. 

Жалпы Қазақстанда тұратын халықтардың қазақ халқының ұлттық 

тарихына деген қызығушылығын дамыту, ұлттық сана-сезімді қалыптастыру 

оның патриоттық сезімін тәрбиелеуде негізгі бағдар болады. 

Патриоттық тәрбиенің басым көрінетін тұсы қалыптасып келе жатқан 

жастардың ғана емес, ес жиып, белін буған аға-әпкелеріміздің бойынан бірінші 

кезекте көрінуі қажет. Ал қазақстандық патриотизм Қазақстан азаматының өзін 

осы елдің төл баласы, нағыз азаматы ретінде сезінгенде, Қазақстанды өзінің 

туған елі, Отаны деп есептеген жағдайда ғана қалыптасады. Жалпы 

Қазақстанның патриот азаматы деген ұғымды төмендегідей түсіндіре аламыз: 
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1. Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдері Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздеріне ерекше құрметпен қарап, шын ниетімен қадірлеуі.  

2. Қазақстанда тұратын барлық халықтардың ұлтына қарамай, Отанды 

қорғауға дайын болуы.  

3. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскер қатарында 

болатынына ұлттық патриоттық мақтаныш сезімінің болуы.  

4. Қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сүю және құрметтеуге, оның 

таңдаулы дәстүрлерін сақтауға және оны дамытуға ынталы болуы және т.б.[4]. 

Өз тарихын білу - ұлттық сана-сезімнің ажырамас бөлігі, ол этникалық 

тұтастықтың сақталуы мен оның келесі буындарда жалғасын табуда маңызды. 

Қазіргі ұрпақтың өз халқымен бірлігін сезінушілігі және өзін оның күллі тарихи 

жетістіктерінің тікелей мирасқоры мен нақты сақтаушысы әрі жалғастырушысы 

ретінде сезінуінің мәні зор болмақ. 

Бүгінгі күндегі патриоттық сана-сезімнің әлсіреуі, адамдардың өз елі мен 

оның жетістіктері үшін ұлттық мақтаныш сезімінің өзгеруі – бұл қоғамның 

өнегесізденуінің, халықтың тұрақсыздануы мен ыдыраушылығының ажырамас 

сипаты болып отыр. Қазірде Қазақстанда Отанға деген сүйіспеншілік, қоғамдық 

қатынастарды демократияландыру және гуманизмдендіру негізінде жастарды 

патриотизмге тәрбиелеуге мүмкіндік туып тұр. Бұндай жаңарған қазақстандық 

патриотизм мазмұнын қазіргі озық мәдениет құндылықтары ғана емес, сондай-

ақ, қазақ мәдениетінің дәстүрлі құндылықтары, оның айрықша 

руханилық, азаматтық пен өнегелілікке ұдайы ұмтылушылық құндылықтары да 

құрайды. Өткеннің үздік дәстүрлерін сақтай отырып, қазіргі заманғы 

өркениеттің мейлінше озық бағыттарын игере отырып, қазақстандықтар өз елін 

ең алдыңғы қатарлы шепке қайта шығара алады. Бұған халқымыздың 

жоғалмаған, қайта, жаңа әлеуметтік өмір жағдайында жаңарған патриотизмі 

қайта кепіл бола алады.  

 Қазақстан жаңа ғасырға дүниежүзі елдері қатарында терезесі тең ел ретінде 

келіп отыр. Жаңа ғасырды бастаған ұрпақ келер ұрпаққа қарыздар болып қалмас 

үшін қолдан келген игіліктерді жасайтыны анық.  

Рухани жаңғыру – әрбір жеке тұлға үшін оның тәрбиесі, ұлттық сана-сезімі, 

ұлттық рухани тамырынан нәр алған құндылықтары мен оның жаһандық 

өзгерістерді дұрыс бойына сіңіруі. Н.Ә. Назарбаев өз мақаласында бәсекелікке 

қабілетті болу мәселесіне айрықша көңіл бөледі. Біздер, яғни ұстаздар қауымы 

үшін басты шарт тараптардың бірі. Жаңа ғасыр, жаңа заман осыған қарай тез 

қарқынмен зымырап бой алып барады. Елбасының рухани жаңғырудағы алға 

қойған басты бағыттырының да бірі осы. Кез-келген халық заман ағымына ілесіп, 

үнемі жоғары және жақсы ілесіп отыруы керек. «Бағдарлама неге «Туған жер» 

деп аталды? Өйткені туған жерге оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне 

айрықша іңкәрлікпен ат салысу – шынайы патриотизмнің маңызды 

көріністерінің бірі болып келеді. [5].  

 Қорыта айтқанда «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

жастарымызды отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында жас ұрпақты ойлы да 

іскер, жігерлі де батыл, өзіне-өзі сенімді, интеллектуалды деңгейі биік, жан-

жақты азамат ретінде қалыптастыруда жалпы ұстаздар қауымының қызметі 
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өлшеусіз. Еліміздің жеткен жетістіктері аясында жас ұрпақты Отанын сүюге, ол 

үшін аянбай қызмет етуге тәрбиелеу – біздің басты міндетіміз. Қазақстандық 

патриотизм – бүкіл қазақстандықтарға тән. Себебі ортақ Отан, ортақ тарих, ортақ 

батырлар дәстүрі, ортақ туған жер, ортақ салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ортақ 

қазақтың тілі.  
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СЕМАНТИКА КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ В  

ФОЛЬКЛОРНЫХ НАРРАТИВАХ ВКО 

 

Существование в современной духовной культуре народа календарной 

обрядности обусловлено стремлением этноса к самоопределению, осознанию 

себя как нации. Включение культурных архетипов прошлого в современную 

жизнь определяет актуальность изучения фольклорного дискурса и календарно-

обрядового нарратива в контексте праздничной культуры. 

Единообразную структуру описания календарных праздников установил 

В.Я.Пропп (культ растений, обрядовая еда, обрядовые игрища и увеселения, 

поздравительно-заклинательные песни, обряды поминовения усопших и т.д.) [1]. 

Используя его методику, рассмотрим истоки, структуру и семантику обрядовых 

комплексов славянского фольклора на территории ВКО. Кроме того, на наш 

взгляд при описании фольклорных нарративов следует учитывать такой 

критерий жанровой организации фольклорного текста, как функциональность. 

Она, по мнению Б.Путилова, проявляется на трех уровнях: во-первых, в наличие 

сквозных идей, образов, мотивов, характеризующих мировоззренческие, 

экзистенциальные концепции мировосприятия человека; во-вторых, в 

конкретной церемонии, выработанной традицией, с определенным 

инвариантным сценарием; в-третьих, уровнем функциональных связей [2, с.96-

97]. По мнению Г.И.Власовой, «праздник как целостный феномен народной 

культуры и субкультуры описывается и конструируется с помощью 

календарного нарратива…» [3, с.72]. Кроме того, полагает исследователь, 

фольклорные нарративы представляют собой устные дискурсы, 
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структуирующие восприятие и описание значимых для социума событий, 

календарных или семейных праздников, обрядов, ритуалов, поверий, примет. 

Характеристика фольклорных жанров в их разновидностях и тематических 

группах может быть дана в сопоставлении с материалами, собранными 

предшествующими экспедициями Казахского государственного университета 

им. С.М.Кирова (ныне КазНУ), опубликованных в сборнике М.М.Багизбаевой 

«Русский фольклор Восточного Казахстана» и монографии Г.И.Власовой 

«Календарный и свадебный фольклор восточных славян Казахстана», которая 

использовала архивные материалы научно-исследовательской лаборатории 

КазГУ им.Аль-Фараби по Восточному Казахстану. 

В таблице представлено количество описаний праздников и обрядов в 

архивах ВКГУ им. С.Аманжолова [4], Областного этнографического музея 

г.Усть-Каменогорска (ОЭМ) (записи 2004-2011 гг.) и архивных материалах 

научно-исследовательской лаборатории КазГУ им. Аль-Фараби «Региональное 

изучение русского фольклора Казахстана» (материалы по Восточному 

Казахстану) (НИЛ ВКО). 

 

Таблица 1 – Количество описаний праздников и обрядов в архивах 

 

Праздники и обряды Архив ВКГУ, ОЭМ Архив НИЛ ВКО 

Рождество 3 3 

Ряженье 2 1 

Рождественская звезда 1 2 

Колядование 4 2 

Вечорки 3 - 

Святки 2 1 

Рождество 

Гадания на Рождество 

2 

9 

- 

Крещение 2 1 

Масленица 4 7 

Сороки 3 3 

Вербное воскресенье 1 - 

Пасха 5 3 

Егорьев день 1 - 

Троица 4 5 

Ильин день 2 1 

Успение 1 - 

Спасы 1 1 

Праздник урожая 1 - 

Итого 51 30 

  

В сборник М.М.Багизбаевой «Русский фольклор Восточного Казахстана» 

(1991 г.) включено 25 текстов календарно-обрядовой поэзии: рождественские и 

новогодние колядки, щедровки, колядки-меланки и весенние песни – заклички 
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весны. Исследовательница отмечает, что не все календарные праздники и 

элементы обряда бытовали или сохранились в памяти исполнителей[5, с.17]. 

Благодаря записи устных рассказов информантов (в круглых скобках 

указывается номер сведений об исполнителях, данных в архиве ВКГУ 

им.С.Аманжолова [4]), нами был, по возможности, реконструирован весенний 

календарный цикл праздничной обрядности на территории ВКО. Он 

представляет собой общую для всех этнокультурных традиций 

последовательность моделей поведения. В данной статье остановимся на 

описании обрядово-ритуальных действий во время некоторых весенних 

праздников, зафиксированных в фольклорных нарративах нашего региона.. 

Весенние праздники имеют свою календарную приуроченность. Первый 

праздник, являющийся подвижным, который отмечается за 56 дней до Пасхи – 

это Масленица. Это один из наиболее древних народных праздников, который 

проводился с особенным размахом. Зима в народном сознании, как известно, 

отождествлялась со смертью, с мраком. Потому проводам Зимы и встрече Весны 

придавалось такое важное значение. Праздник отмечается в течение недели, 

причем каждый день имеет свое назначение. Масленичные костры зажигали в 

последний день Масленицы (так называемое Прощеное воскресенье). В 

Прощеное воскресенье, по обычаю, люди просили друг у друга прощения за 

нанесенные в течение года обиды. Это был день очищения и объединения людей. 

Информант Ф.М.Сиротина из с. Большенарымское рассказывает: «Масленка 

продолжается семь дней. Это праздник после Рождества. В эти дни едят только 

молочное – жирное. Пекут блины. С четверга по субботу – катание. Лошадей 

запрягают в кошевку. Ребята едут верхом. Последний день называется 

«прощеным днем». В этот день люди просят друг у друга прощение: «Прости за 

грехи, какие были. – Бог простит и я прощаю». Солому привязывают к палке, 

жгут ее и бегают с палкой по домам: «Масленицу сожгли!»» [3, с.101-102]. Часть 

масленичных обрядов имела архетипическое и ритуально-магическое 

содержание. Зажигая ритуальный огонь в честь набирающего силу Солнца, люди 

стремились приблизить огонь к Солнцу, чтобы соединить земной и небесный 

огонь, тем самым ускорить наступление долгожданной весны. Известно, что на 

кострах сжигали солому(солома непосредственно связана с зерном, хлебом). 

Солому (отслужившую) возвращали земле, чтобы она возродилась и принесла 

плоды. Костры часто жгли на озимом поле, а головешки и пепел разбрасывали 

по всему полю или зарывали в снег. Все это должно было способствовать 

будущему плодородию земли. В фольклорных нарративах описания праздника 

центральное место занимает мотив сжигания соломенного чучела Масленицы, 

куклы в женском обличии. В ВКО информантом так описывается этот 

праздничный ритуал: «С понедельника начинается, всю неделю стряпали, мяса 

не ели, только масло, яички, пиво пили. Так и гуляли. Запряжем коня, нарядим, 

челка в кисточках, хомут под серебро. Девки подвязывались кашемировыми 

шалями. Всю неделю катались в одних санях, потом к кому-то в гости ехали. В 

последний день навязывали снопы, жгли их и возили по всему селу. Масленица 

сгорела. Затем семь недель поста. Ребенок с двух лет тоже постился» [7, с.101]. 
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Последний день Масленицы называли не только Прощеным, но и 

Целовником. Молодые супружеские пары (поженившиеся в последний год) 

катались на салазках с горы и целовались. Эти поцелуи должны были разбудить 

природу, содействовать ее расцвету и плодоношению, а молодые пары, по 

поверью, получали от земли силу, здоровье, укрепляли семью. «На Масленицу 

собирались компаниями и праздновали: сегодня - у одного, завтра - у другого, 

или в один день могли у двух хозяев по очереди. ''Все на пиве было''. Еда на 

Масленице - блины, сдоба, мясо, пельмени, солонина. Катались на конях. Увидят 

катающихся и говорят: «Вон Масленка едет». Катаясь, наряжались в сарафаны, 

шали. Лошадь украшали тканью какой-нибудь, дугу украшали, колокольчики 

вешали. Катались те, у кого время свободно, у кого лошадь есть. Кто жил 

победнее, не было своей лошади, поглядывали на других катающихся» (31). 

Современный вариант Масленицы – это праздник «Проводов русской 

зимы». Так вспоминают о праздновании Масленицы информанты: «В 1970-х 

готовили праздник. Наряжали тройку лошадей, пару, одну лошадь. Дуги с 

колокольчиками, цветами, украшенные цветной тканью. Кареты с плюшевыми 

накидками (скатерти сняли, шторы), кучера наряжены. Наряжены ''жених'', 

''невеста'', ''бояры''- свадьбу везли. Все готовили дома выпечку, блины, калачи. 

Расставили столы возле клуба, накрыли закуски. Продавали в буфете еду, пиво 

привезли. Кроме повозок были верховые. Дед Доронин сделал русскую печку из 

картона, поставил на сани, сел на них и приехал к клубу. Саня Тетерин запряг 

собаку и подъезжает к клубу ''как чукча''. Это всё было сделано от души, по 

собственному желанию. На празднике катали ребятишек на конях по улице, 

устраивали соревнования: на столб лазили, в мешках ходили – точно, как по 

старинке Масленицу праздновали. Были праздники Проводов Зимы и позже, но 

уже не то и не так, надеялись, что кто-то сделает» (30).В селе Самарское «широко 

празднуется Масленица. Устраиваются ледяные катальные горы вдоль реки 

Лайлинки. Катаются как на санках, так и на коньках. На стадионе жгут чучело, 

баллоны, продаются блины, проводятся концерты. Очень интересно проходят 

святки. Главное развлечение на них - ряжение. В основном наряжаются 

школьники, но иногда можно встретить и взрослых людей. Одевая длинные, 

цветные юбки, колядующие исполняют песни и заклинания, разбрасывают 

зерно» (32). Уже более десяти лет XXI века в Восточно-Казахстанской области 

Масленица празднуется ежегодно и представляет собой целостный фольклорно-

этнографический комплекс большей частью развлекательного характера, так как, 

по мнению Э.Ф.Шафранской, «ментальность земледельца вытесняется 

ментальностью урбанистической, прагматика и эстетика не удовлетворяет 

современным условиям существования человека» [6, c.105]. 

После Масленицы в крестьянском труде нет перерывов. Наступает 

обновление природы и человек должен в это время совершить повторяющуюся 

из года в год свою миссию по отношению к природе. И открывает ряд данных 

ритуальных действий обряд «заклинания весны», выпечка ритуального хлеба в 

виде птичек и далее обряд первого выгона скота в поле. Обряд заклинания весны 

был приурочен в Восточном Казахстане к «Сорокам». В селе Черемшанка 

Глубоковского района информант А.Н.Бородулина вспоминает, что ее мать «на 



273 

 

Сороки святые пекла птичек из пресного теста (потому что пост) размером с 

воробья, вместо глаз вставляли пшено. Утром будила детей: «Вставайте, 

ребятишки. Сороки святые прилетели. Птички прилетели». Считалось, что в этот 

день птички все слетаются. Дети брали испеченных птичек, выносили на улицу 

и отдавали птичкам, либо крошили, либо отдавали целиком» (35). «В народной 

этимологии 22 марта указывался праздником весны и птиц: «Был праздник 

такой, сорок святых называется. Сорок святых – это говорят, сорок птиц. Птицу 

вообще считают святой. И вот тогда и пекли этих жаворонков». В селе 

Черемшанка записана следующая примета: «Если на Сороки Святые (22 марта) 

холод, весна холодная. ''Сорок морозов'', заморозков, градусов по 15» (36). В 

Больше-Нарыме бытует примета: желательно, чтобы в этот день был буран, 

потому что если его не будет, то снег может выпасть даже в конце июня. «Сорок 

святых» 22 марта. Большой праздник. Это весенний праздник. В этот праздник 

встречают 40 птичек – 40 жаворонков. Пекут пироги. Поют: «Жаворонки, 

прилетите к нам, / Тепла лета принесите нам. / нам зима надоела, / Она весь хлеб 

нам поела» [3, c.102-103]. 

В День Благовещения, считалось, что ничего нельзя делать по хозяйству, 

нарушение этого запрета считалось грехом. Архетипичной является и модель 

поведения в этот день, которая народом так или иначе соблюдается. По словам 

информанта Ф.М.Сиротиной из Больше-Нарыма, «за день до этого дня 

убираются, девушки вечером заплетаются, на ночь платком завязываются. В 

день Благовещения ничего нельзя делать по дому. Пекут, чай пьют. В этот день 

«девка косы не плетет, птица гнезда не вьет». Большой грех не праздновать этот 

день. Говорят, что кукушка в этот день не праздновала, вот и осталась на всю 

жизнь без гнезда» [7, c.104]. В с. Северное Зыряновского района «В этот же день 

«птица гнезда не вьёт, девица косу не плетёт», то есть запрещается что-либо 

делать. Гликерия Ивановна рассказала, что во время её молодости 

действительно, даже не расчёсывались, еду готовили накануне вечером, те, кто 

держал скот, готовили корм заранее, что бы при необходимости его только 

рассыпать, а не набирать, т.к. это тоже работа» (45). 

Реконструкция праздничного комплекса области позволила выделить 

региональные особенности его бытования. Длительное проживание разных 

национальностей на одной местности (порой в границах одного села) привело к 

смешению этнически выраженных ритуалов и к формированию единого 

праздничного календаря восточных славян Казахстана. Календарные праздники 

являются смешанными, близкими к северно-русским и южно-русским, с 

частичным включением украинских и белорусских элементов. Локальные 

особенности календарного цикла в основном прослеживаются в 

старожильческих селах и селах со смешанным составом населения, а также в 

бывших казачьих станицах. Проживая в изоляции от основного этноса, славяне 

до сих пор не утратили понимание смысла, значимости календарных обрядов. 

Таким образом, в современной фольклорной культуре Восточно-Казахстанской 

области актуализирован хронотоп масленичного и других народных праздников. 

Это связано с проявлением осознанного на бытовом уровне православия 

восточных славян, возвращения к своим корням и актуализацией этих 
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праздников в жизни современного человека. Кроме того это позволяет судить о 

сохранении праздничной культуры и развитии естественной фольклоризации 

традиций и обычаев славянского населения ВКО. 
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С. АМАНЖОЛОВ – ДИАЛЕКТОЛОГ ҒАЛЫМ 

 

Қазақ диалектологиясы – тек қана Қазан революциясынан кейінгі жылдарда 

пайда болып, тіл білімінде өзіндік ірге тасын қалай бастады. Қазақ 

диалектологиясының зерттелуімен қатар, қалыптасу тарихы профессор 

С.Аманжолов есімімен тікелей байланысты. С. Аманжолов қазақ тілі тарихы мен 

диалектологиясы туралы 1948 жылы докторлық диссертатция қорғап және де 

осы тақырыпқа көптеген ғылыми еңбектерін арнады. С. Аманжолов – қазақ 

тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді жинақтау мәселесі туралы алғашы рет сөз 

еткен адам. Бұл мәселені Ғылым академиясының сол кездегі тіл және әдебиет 

секторының алдына қойды. Сол кездегі маман кадрлардың аздығына, сонымен 

қатар қаржы жетіспеушілігіне қарамастан, Қазақстанның түпкір – түпкіріне 

диалектологиялық экспедициялар ұйымдастырылды.  

Осы тұста көптеген бағдарламалар, сұраулықтар жасалды, материалдардың 

сұрыптаулары мен реттелуі басқарылып отырды. Осы бір істің аясында халық 

тіліндегі мол сөздік қор жинақталды. Қазан револиюциясынан бұрынғы 

уақыттағы халық ақындары мен жазушылардың шығармашылығынан, аудандық 

газеттерден көптеген материалдар жинақталып, сұрыптала бастады. 

Жинақталған материалдар қазақ тіліндегі диалектілерді зертеумен қатар халық 

тілінің орасан зор байлығын ашуда, ұлт тілі болып қалыптасу процесін, сондай – 

ақ тілдің даму бағыттың біліп, қазақтың әдеби тілінің қалыптасуы жолын 

көрсетуде аса құнды материалдар болып табылады.   



275 

 

Диалектология (грекше .dialektos – cөйлеу, logos – білім)- тіл білімінде 

белгілі бір тілдегі диалектілік ерекшеліктерді, олардың түпкі шығу тегін, таралу 

сипатын, әдеби және ұлттық тілге қарым қатынасын зерттейтің саласы болып 

табылады. Диалектология саласында жиі қолданылып жүрген төмендегі бірнеше 

атауларға тоқтала кеттейік.  Изоглосса (изо – грекше isos – тең, бірдей; glossa – 

тіл, сөйлеу; ағылшынша - isoglottic line) – изоглосс. Лингвогеографиялық 

картадағы белгілі бір тілдік құбылыстардың таралу шегін көрсететін сызықтар. 

Изосема (ағылшынша – seme, франц. seme) – изосема. Лингвистикалық 

картадағы белгілі бір сөз мағынасының таралу шегін көрсеттетін сызықтар. 

Изосинтагма (ағылшынша - isosyntagm) лингвогеографиялық картада 

синтаксистік ерекшеліктердің таралу шегін көрсететін сызықтар. Изолекса 

(isolexa) – изолекса. Лексикалық ерекшеліктердің таралу шегін көрсететің белгі, 

сызық. Изофон (ағылшынша – isophone; испанша isfona) – изофон. Тілдегі 

фонетикалық ерекшеліктердің таралу шегін көрсеттетін белгі. Изоморфема 

(ағылшынша – isomorpheme) – изоморфема. Тілдегі морфологиялық 

ерешеліктердің таралу шегін көрсететің сызықтар. [1.,18]. Біздің пікірімізше, 

тілдегі ерекшеліктерге байланысты тілдік құбылыс, тілдік мағына, синтаксистік, 

фонетикалық, лексикалық, морфологиялық диалектік сөздердің 

айырмашылықтары болады. Мысалға; дыбыстық алмасулар о\ұ – монша, ойран, 

сорақы, қолдану деудің орнына мұнша, ұйран, сұрақы, құлдану деу; ө\у – дөнен – 

дүнен, өгей – үгей сөздерінің дыбыстық алмасулары жүреді. Бұл изофон болып 

табылады. Қазақ тілі диалектілерінде көп мағыналық (полисемиялық) 

құбылыстар өте жиі кездеседі. Бір диалект сөз келесі бір мағынада қолданылатын 

сөзде яғни екінші диалект сөзде басқандай мағынада қолданылуы мүмкін. 

Немесе диалект сөз әдеби тілдегі мағынасын сақтай отырып, қосымша 

диалектілік мағынада қолданылуы мүмкін.  

Қазақ тілі диалектілерінде көп мағыналықты сөз еткенде, бір жайды 

ескерген жөн. Кейбір сөздердің әр түрлі мағыналарының бәрі бірдей бір 

диалектен табылуы мүмкін. Мысалы: Құбыр. 1. Құбыр. Өндірісте су жіберетін 

құбыр бар. 2. Пештің түтін шығатын трубасы. Пештің құбыры кең, түтін 

қайтпайды. Бұл изолексаға жатады. Мысалы, оңтүстік аймақ тұрғындар көбіне – 

көп қолқап десе, Қызылорда обылысының солтүстік шығыс аймақтарындағы 

тұрғындар биялай болып айтылады да, солтүстік – батыс тұрғындарына тарап 

кетеді. Оңтүстік аймақтарда таралған қолғап сөзінің әдеби изогласы белгілі бір 

шекарада биялай сөзімен тоғысып, әрі қарай изоглосқа ұласады. Сонда қай 

жақтың диалект сөзі басым болса, сол жалпыхалықтық тілге кіреді яғни әдеби 

тілге енеді. Әдеби тіл дегеніміз – жалпыхалықтық тілдің хатқа түсіп, белгілі 

дәрежеде өңделген ереше түрі. Қазақ диалектологиясы – тек қана Қазан 

революциясынан кейінгі жылдарда пайда болып, тіл білімінде өзіндік ірге тасын 

қалай бастады. Қазақ диалектологиясының зерттелуімен қатар қалыптасу тарихы 

профессор С.Аманжолов есімімен тікелей байланысты. С. Аманжолов қазақ тілі 

тарихы мен диалектологиясы туралы 1948 жылы докторлық диссертатция қорғап 

және де осы тақырыпқа көптеген ғылыми еңбектерін арнады. С. Аманжолов – 

қазақ тіліндегі диалекттік ерекшеліктерді жинақтау мәселесі туралы алғашы рет 

сөз еткен адам. Бұл мәселені Ғылым академиясының сол кездегі тіл және әдебиет 
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секторының алдына қойды. Сол кездегі маман кадрлардің аздығына сонымен 

қатар қаржы жетіспеушілігіне қарамастан, Қазақстанның түпкір – түпкіріне 

диалектологиялық экспедициялар ұйымдастырылды. Осы тұста көптеген 

бағдарламалар, сұраулықтар жасалды, материалдардың сұрыптаулары мен 

реттелуі басқарылып отырды. Осы бір істің аясында халық тіліндегі мол сөздік 

қор жинақталды. Қазан револиюциясынан бұрынғы уақыттағы халық ақындары 

мен жазушылардың шығармашылығынан, аудандық газеттерден көптеген 

материалдар жинақталып, сұрыптала бастады. Жинақталған материалдар қазақ 

тіліндегі диалектілерді зертеумен қатар халық тілінің орасан зор байлығын 

ашуда, ұлт тілі болып қалыптасу процесін, сондай – ақ тілдің даму бағыттың 

біліп, қазақтың әдеби тілінің қалыптасуы жолын көрсетуде аса құнды 

материалдар болып табылады. 

С.Аманжолов анықтаған ендігі бір мәселе – қазақ тіліндегі диалектілердің 

саны. Халық ауыз әдебиет тілінен жинақталған материалдарды және де қазақ тілі 

тарихын зерттеу нәтижесінде С. Аманжолов қазақ тілінде үш негізгі диалект бар 

деген түйіндіге тоқталады. Олар оңтүстік диалект, солтүстік – шығыс диалект, 

батыс диалект деп бөледі. Оңтүстүстік диалектісі – Алматы, Оңтүстік Қазақстан 

обылыстары, Жамбыл, Талдықорған, мен Қызылорда обылыстарының 

аудандарын қамтиды, солтүстік – шығыс диалектісі – Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Семей, Көкшетау, Қарағанды, Павлодар. 

Қостанайдың шығыс аудандарын, Талдықорғанның солтүстік аудандарын 

қамтиды, Талдықорғанның солтүстік аудандарын қамтиды; батыс – диалектісі 

Батыс Қазақстан, Ақтөбе,Атырау және Қостанайдың кейбір батыс аймақтарын 

қамтиды.  

Біздің пікірімізше, осылайша бөлу тарихи жағынан да, тіл фактілерінің 

сұрыпталуы жағынан дәлелді шыққан. 1953 жылы май айында Мәскеуде болған 

СССР тілшілерінің ғылыми кеңесінде кейбір тілдердің ұлт тілі мен әдеби тілінің 

қалыптасуында белгілі диалектілердің жетекшілік қызметінің үлкен маңызы 

болғандығы анықталды. Осындай тілдердің қатарына қазақ тілі жататындығы 

атап көрсетілді. Кеңестің материалдарын қорытып жазған мақаласында аса 

көрнекті кеңес диалектологтары Р.И.Аванесов пен В.Г.Орлова былай деп жазды: 

«История различных языков, в частности, например, казахского и таджикского, 

показывает, что ведущая роль одних и тех же диалектов могла в отдельных 

языках сохраняться на протяжении всей их историй, в том числе и при переходе 

от языка народности к национальному языку; тем самым сохранялась одна и та 

же основа и письменного (литературного) языка». [1., 33].   

Қазақ тіліндегі диалектілердің саны жайында тілшілердің арасында тағы бір 

көзқарастар қалыптасқан. Бұл – Ж.Досқараевтың пікірі. Ж.Досқараев диалллект 

деп атамайды, говарлар тобы деп атайды. Говарлар тобын – солтүстік – батыс, 

оңтүстік – шығыс деп екіге бөледі. Солтүстік – батыс говарлардың таралу аймағы 

Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе обылыстары және Қостанайдың кейбір батыс 

аудандары. Қызылорданың солтүстік – батыс аудандары жергілікті халық тіліне 

негізделген болса, Оңтүстік – шығыс говарлар тобының таралған аймағына қарай 

С.Аманжоловтың оңтүстік диалектісіне жуық келеді. Солтүстік – батыс 

говарларына мысал келтіретің болсақ, сөз тіркестерінде; баз кешу (күдер үзу ) , 
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сүрен жайлау (апат келу), шара көру (шара қолдану), шахаты келмеу (шамасы 

келмеу) жар газеті ( қабырға газеті). Сөз тұлғаларындағы өзгешеліктер – сізің, 

бізің,(сіздің, біздің деудің орнына), сізікілер, біздікілер ( сіздердікі, біздердікі) , 

біткеру, жеткеру (бітіру, жеткізу), беркіту – (бекіту); дыбыстық алмасулар – ш\ж 

келешек – кележақ, берешек – бережақ; ж\ш келемеж – келемеш, былжырақ –

былшырақ; ұ\у шұжық – сүзік Шыны менде өзгешеліктер көп- ақ. Бұл 

өзгешеліктер тек батыс обылыстарындағы мекен еткен халыққа тән екендігі 

туралы Ж.Досқараев өз пікірін білдірген. [3.305.]  

Келесіде, Н.Сауранбаев қазақ тіліндегі диалектілерді екі топқа бөледі: 

солтүстік-батыс, оңтүстік-шығыс. Ендігі де фонетикалық айырмашылықтарына 

қарап, айтқанда, ш орнына ч, д орнына л қолданылуына қарай екі топқа бөлінеді: 

Солтүстік пен батыс аймақтарындағы ш, д диалектілер тобы. Оңтүстік пен 

оңтүстік – шығыс аймақтарындағы ч,л диалектілер тобы. Оның айтуынша, ч, л 

мен сөйлейтін аймақтар бұрынғы кездегі өзбек, қырғыз, ұйғыр халықтарымен 

аралас болғандықтан, бұл көрші халықтардың әсерінен болған фонетикалық 

құбылыс. Н. Сауранбаев өмірінің соңғы жылдарында дулат, жалайыр, найман 

руларын және де Маңғыстау, Зайсан өңіріндегі диалект бірліктерін жинаумен 

шұылданданған. Тұрмысқа, жаратылыс пен өзімдіктерге, мал мен жануарларға 

байланысты диалект бірліктерін жинақтап, көне жазба ескерткіштеріне 

қолданылғаның анықтауды өзіне мақсат етіп қойды. Мысалға: андуа – үй 

сылайтын қалақ темір, ас жаулық – дастархан, келең –бойдақ жігіт, дәпәкүс – 

осал адам,баттама – тезек, бүйрек – түйе ауруы кемелек – ешкі ауруы, рауағаш – 

бояу жасайтын шөптің тамыры секілді диалекттер Зайсан өңірінде бұрынғы 

уақытта қолданысқа енген.[2.250.] Қазақ диалектологиясының пайда болуы, 

қалыптасуы – қазақ тілі біліміндегі шытырманы көп болған елеулі кезеңдердің 

бірі.  

Пікірлер тартысының нәтижесінде қазақ диалектологиясының бірсыпыра 

түбірлі мәселелерінің шешілуіне, ал бірқатар мәселелерінің ғылыми дәрежеге 

көтерілуіне мүмкіндік туды. Қазір ешбір күмәнсіз шешілген мәселелер – қазақ 

тілі диалектісіз тіл деген көптен бері орын алып келген пікірдің қате екендігі, 

қазақ тілінде жергілікті диалектілердің бар екендігі, олардың өз ішінен бірнеше 

говорға бөлінетіндігі, қазақтың ұлттық әдеби тілі мен ұлт тілінің қалыптасуында 

белгілі бір диалектінің жетекшілік ролі болғандығы сияқты мәселелер. Ал әлі де 

болса толық шешілмеген, ғылыми тұрғыдан бірыңғай қорытындыға келмеген 

мәселелер – қазақ тіліндегі диалектілердің саны, қамтитын аймақтарының 

көлемі, шегі, диалектілердің бұрынғы тайпалармен, тайпалық одақтармен және 

жүздермен қаншалықты дәрежеде байланысты екендігі, ұлт тілі мен ұлттық 

әдеби тілдің қалыптасуында жетекші болған қандай диалект екендігі туралы 

мәселелер. Қалыптасу тарихы жас болғанмен де, оның айналасында пікірлер 

тартысы, айтыс көп болды. Осындай кезеңдерде аса зор қажырлылықпен қазақ 

тіліндегі диалектизмдерді зерттей білген С.Аманжолов - диалектолог ғалым. 
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ХАМЗА ЕСЕНЖАНОВТЫҢ «АҚ ЖАЙЫҚ»  

РОМАН-ТРИЛОГИЯСЫНЫҢ ТОПОНИМДІК КЕҢІСТІГІ МЕН 

ОЛАРДЫҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ 

 

Есенжанов Хамза Ихсанұлы (1908-1974) – жазушы, Қазақстан Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты. Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданында туған 

[1]. Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік техникумын, Абай атындағы Қазақ 

педагогикалық институтын, Ленинградтағы (қазіргі Санкт-Петербор) 

Мемлекеттік өнертану институтының аспирантурасын бітірген. 1932-1937 

жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының жауапты хатшысы, 

КСРО Ғылым академиясының Қазақ филиалы әдебиет пен фольклор секторының 

меңгерушісі қызметтерін атқарды. 1937 жылдан Қазақ мемлекеттік 

филармониясының, кейін Қазақ опера және балет театрының директоры 

қызметін атқара жүріп, Қазақ педагогикалық институтында орыс әдебиеті 

тарихынан сабақ берді. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары республикалық 

басылымдарда қаламгердің «Өлеңтінің жағасында», «Қызыл құмақ», «Күшке 

күш» сияқты әңгімелері мен «Жер шарында» атты пьесасы жарияланды. 1938 

жылы жалған саяси айып тағылып, 20 жылға жуық уақыт сталиндік қуғын-

сүргіннің зардабын тартты. Елге оралған соң, 1956 жылдан өнімді 

шығармашылық еңбек жолын бастады. Жазушының басты шығармасы «Ақ 

Жайық» трилогиясы. Бұл үлкен еңбекте жазушы Батыс Қазақстан өңіріндегі 

революциялық қозғалысты, Кеңес өкіметінің қалай орнағанын суреттейді. 

Жазушының ұзақ жылдар бойғы еңбегі кезінде әдеби ортада лайықты бағасын 

алды. Заманымыздың заңғар жазушысы М.Әуезов трилогияға «Еуропа үлгісінде 

жазылған тұңғыш шығарма» деп баға берді. Автор отарлық езгіден қиналған 

халық бостандығы мен бақыты үшін күрескен ерлердің жиынтық бейнелерін 

(Хакім, Әлібек, Әділбек, Шолпан, Нұрым) жасаумен қатар, нақты тарихта болған 

адамдардың (Дмитриев, Әйтиев, Қаратаев, Белан, т.б.) өмір жолын шебер 

суреттеді. 

1963 жылы трилогияның заңды жалғасы болып табылатын «Көп жыл өткен 

соң», ал 1970 жылы «Ағайынды Жүнісовтер» романдарын жазды. Соңғы екі 

кітапта жаңа өмір құрған елдің сан қырлы тұрмыс-тіршілігі мен әділет үшін 

күресі, адамның азамат ретінде қалыптасуы бейнеленген. «Ақ Жайық» 

трилогиясы мен «Көп жыл өткен соң» роман-дилогиясы 5 кітаптан тұратын тұтас 

эпопея іспетті. Жазушы өмірінің соңғы жылдары «Қарт қазақ», «Жайын ілерде», 

«Жар», т.б. әңгіме, очерк, әдеби-сын мақалалар жазды. 1978-1981 жылдары 
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жазушының 6 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. Жазушы көркем 

аударма саласында да өнімді еңбек етіп, М.Шолоховтың «Тынық Дон» 

романының 1-ші және 4-ші кітаптарын, И.Тургеневтің «Рудин», И. Шуховтың 

«Өшпенділік» романдарын, А.Пушкиннің «Дубровский» повесін, т.б. 

шығармаларды қазақ тіліне аударды. Сонымен қатар бастауыш, орта мектептер 

үшін оқулықтар жазды. 

Әдебиетiмiздiң тарихында өзiндiк орны бар белгiлi қаламгер Хамза 

Ықсанұлы Есенжанов қазақ халқына талай тың дүниелер сыйлады. «Ақ 

Жайық» трилогиясы кезiнде оқырманды елең еткiзген кесек туынды 

болатын [2]. Ол қандай тақырыпта жазса да оқырманын бей-жай қалдырған емес. 

Хамза Есенжанов шығармаларының өлке тарихындағы іздері Бүгінгі орта, 

заман, қоғам бір басқа, бірақ біздің әрқашан өзіміздің түп тарихымызды, 

тамырымызды, ұлттық құндылықтарымыздың бастауын, сонымен қатар оларды 

сақтауға, дамытуға зор үлес қосқан аға буын өкілдерін ұмытпауымыз керек 

екендігі - бұл ешбір дау туғызбайтын аксиома. Осы бағытта өткен тарихымыз 

бен қазіргі кезімізді екшелеп, материалдық және рухани байлығымызды 

жинақтап, зерделеп, келесі ұрпаққа тәлім-тәрбие беруде, олардың тарихи 

танымдары мен эстетикалық талғамдарының қалыптасуларында музей 

мекемесінің алатын орны ерекше екендігі хақ. Қазақ рухани әлеміне небір өнер 

мен әдебиет дүлдүлдерін сыйлаған киелі Ақ Жайық өңірінің, қасиетті Нарын 

құмының қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері Хамза Есенжановтың өмірі мен 

шығармашылықтарында ерекше орын алатыны сөзсіз. Мәдениетті – қоғамның 

өмір сүруінің қозғаушы күші деп санайтын біздің музей мекемесі өмірбаяндары 

облыс тарихымен бірге өрілген саңлақ ақын – жазушылардың өмір және 

шығармашылық жолдарына қатысты жәдігерлерді жиыстыруды өздерінің басты 

міндеттерінің бірегейі санайды. Өйткені ақынды, жазушыны тану арқылы біз рух 

және руханияттың тылсым сырына үңілмекпіз. Олардың тілі–бір ұлттікі 

болғанымен, жазғандары, көкейдегілері – адамзаттікі. Кейінгі буын өкілдерінің 

адамзаттық биікке шығуларында, одан үйренулерінде осы арыстарымыздың өмір 

жолдарын бейнелейтін жәдігерлер сәл де болса себеп болса, бұл музей 

орындарының көкірегі ояу азаматты тәрбиелеуге қосқан тамшыдай болса да 

үлесі деп білеміз. Осы жерде қазақтың талантты ақын ұлдарының бірі, бұл 

өмірден ерте баз кешкен, отыз алты жыл ғұмыр жасаған (1948-1984) Сағат 

Әбдуғалиевтің “Хамза Есенжанов” атты өлеңіндегі зұлмат жылдардың құрбаны 

болған қаламгердің бұралаңға толы өмір соқпақтарын айта келе, “Жампоздарды 

жаратқанда нар етіп, Жасық итке тумысынан тар етік” “Ақ қарындай өзің басқан 

Сібірдің, Шашыңыз да ерте кетті ағарып” “Залалы ащы зауалдардың зәуінде, Аға 

сені отырамын үлгі етіп” деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. 

Дүниеде атаусыз нәрсе жоқ, әр нәрсенің өз атауы бар, тіпті тау мен тастың, 

кішкентай бұлақтың немесе жотаның, белдің де өзіндік атауы бар. Өйткені әрбір 

зат болмаса тіршіліктегі кез келген құбылыстың алдымен аты ауызға оралары 

хақ, содан соң ғана сол аттың заты жөнінде ойланатынымыз ақиқат. Сондықтан 

ат пен зат үйлесімділігі қашанда маңыздылығын жоймайды. Кең-байтақ 

мекеніміздегі сан мыңдаған жер-су атауларының тарихында халқымыздың әдет-

ғұрып, салт-санасы айқын бейнеленген. Қасиетті жеріміздегі төбе мен тау, көл 
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мен өзен атауларының өзіндік сыры мен тарихи сипаты олардың әрқайсысына 

бабалар мұрасы ретінде қарауға негіз болады. 

Қазақ елінің ұлан-ғайыр аумағының едәуір бөлігін құрайтын Батыс 

Қазақстан облысын ел арасында «Ақжайық өңірі» деп атайды [3]. Бұл өлке 

Ақтөбе, Атырау облыстарымен, Ресей мемлекетінің бес облысымен 

шектесетіндіктен, біздің облыстың тарихи тамыры тереңнен бастау алады. 

Сондықтан Батыс Қазақстан облысының жер-су атауларын бірнеше 

топонимикалық жүйеге жіктесек, аса бай тарихы бар өлкенің ономастикалық 

картасының біркелкі бейнесі шығады. Бұл Х.Есенжановтың «Ақ Жайық» 

трилогиясынан көрініс тапқан. Облыстың оңтүстік-батысында орналасқан Бөкей 

ордасы ауданының атауы «Орда» деген топонимнен туындаған, яғни орын 

немесе орналасу деген түбірден тараған. «Орда» сөзі – көне түркі тілінде ертедегі 

тайпалардың, тайпалық бірлестіктердің хандары мен бектерінің, ұлықтарының 

билік жүргізетін жерін белгілеу үшін қолданылған ханның сарайы, ел 

билеушілер тұрағы. Дәл осы топоним дәл бүгінгі күні де өз мәнін жойған жоқ. 

Мысалы, «Отызыңда орда бұзбасаң, қырқыңда қамал алмассың» деген мәтел сөз, 

сондай-ақ «Орда бұзар отыз жас» деген сөз тіркесі осы сөзіміздің нақты дәлелі 

бола алады. Сонымен қатар «Жайық» гидронимі «суы жайылып ағатын өзен» 

деген мағынадан туған, яғни қазақ даласының ірі ағысты Жайық өзені – Орал, 

Жайық қаласы Орал қаласы болып өзгергендігі баршамызға аян. Ал бүгіннің 

көзімен қарасақ, «Ақ Жайық», «Жайық» топонимдері белгілі бір өңірдің атауы 

ретінде қолданылады. Қала атауы Орал – облыс орталығы, бір сөзбен айтқанда, 

Орал тауы мен өзенінің атына қатысты қойылған, яғни оралып жатқан тау мен 

өзеннің көрінісін дәл бейнелегендіктен осылай аталған. 

Батыс Қазақстан облысындағы Шалқар деп аталатын үлкен көл – халық 

арасында кеңінен қолданылатын топонимдердің бірі. Бүгінде шетелдік 

қонақтардың демалыс орнына айналған мемлекеттік дәрежедегі макротопоним 

«Шалқы+ар» – «ернеуінен асып, төгілу» деген ұғымнан пайда болған, судың 

қасиетіне байланысты туған көне атау. Сондай-ақ Казталовка ауданындағы 

Ақкөл деп аталатын көлдің аты маңайындағы ақ құмға орай қойылған. Осы 

аудандағы Қарасу ауылының аты қыста қатпайтын жерасты суымен толатын көл 

табанына орай берілген. Осы жерге қар мен жаңбыр суы көп жиналатындықтан, 

«қар, жаңбыр суынан жиналатын қара су» деген мағынаны білдіреді. Күні бүгін 

де «Қарасу» елді мекені деп аталып келеді. 

«Талдыапан» ауылы – түбінде үлкен су қоймасы бар ауыл. Бұл –табиғаттың 

сыйы. Бір кезде орыс байы осы жердегі көлді айнала алма ағашын, оған қоса 

ықтасын боларлық терек еккен. Бір қарағанда апан тәріздес бұл көлді кейін 

жергілікті халық «Талдыапан» деп атап кеткен. Ел-жұртты салт-санасынан 

айырып, руханият тамырынан ажыратқан солақай саясаттың салқыны әлі де 

сезілуде. Терең мағына мен құпия сырға толы жер-су атауларын отаршылдық 

таңбадан арылту бағытында соңғы жылдары өткен облыстық ономастикалық 

комиссияның отырыстарында 15 ауыл байырғы атауларын иемденді. Мысалы, 

өзге ұлт өкілдері көп қоныстанған Зеленов ауданындағы Чесноков ауылы – 

Сұлукөл, Первосвет – Шалғай, Набережный – Асан, Вавилин – Бастау, Кирово – 

Алмалы, Чебаково – Кеңжайлау, Белугин – Өркен, Родник – Айнабұлақ, 
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Астраханкино – Аққайнар, Кузнецово – Бірлік, Красненький – Жігер, Калинин – 

Табынбай болып өзгертілді. Міне, дәл осы тектес елді мекен немесе көше 

атауларын өзгерту сән-салтанат үшін емес, елдігіміз бен бірлігіміз үшін қажет. 

Өйткені тарихи атаулар –ұлттығымыздың айқын көрінісі. Отаршылдық кезеңді 

еске салатындай атауларды тілдің төл заңдылығына сәйкестендіру. Әрбір іс 

халықтан бастау алатындығын ескерер болсақ, дәстүрге бай, тарихы өнеге 

болатын өңір – Батыс Қазақстан жерінің айшықты атаулары өз жерінің тарихына 

айналуда, яғни топонимдер – жердің тілі болса, ал жер дегеніміз – географиялық 

атаулар арқылы адамзаттың тарихы жазылатын кітап. 

Қорыта келгенде, тарихы жоқ елдің болашағы бұлыңғыр, сондықтан келер 

ұрпақ тарихтан тағылым алу үшін елдігімізді әйгілейтін, ұлттығы-мызды 

ұлықтайтын тарихи атауларымыздың тарихи шежіре екендігін санаға құю – 

басты міндет. Өлкеміздегі әр жердің, судың, елді мекендер мен мәдени 

орындардың аттарының қатпарлы сыры – кейінгі ұрпаққа өнеге болып табылады. 
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Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Мен 2012 жылғы 

желтоқсан айында жария еткен «Қазақстан-2050» Стратегиясында «2025 жылдан 

бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін» мәлімдедім. 

Бұл – сол кезден барлық салаларда біз латын қарпіне көшуді бастаймыз 

деген сөз. Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, 

оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз. 

Ол кезең де таяп қалды, сондықтан біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы 

бастан қолға алуымыз керек. Біз осынау ауқымды жұмысты бастауға қажетті 

дайындық жұмыстарына қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне 

көшірудің нақты кестесін жасауы керек. 

Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 

ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру 

процесінің ерекшеліктеріне байланысты»,- деген болатын [1]. Міне осы 

тұрғыдан келгенде латын әліпбиімен қазақ тілінде сауатты жазу – бұл ұлт 

болашағымен астасып жатқан мәселе. 
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Қазіргі таңда жалқы есімдердің лингвистикалық сипатын ономастикалық 

бағытта жан-жақты зерттеп, ғылыми тұрғыдан зерделей білу, әрбір атаудың 

немесе жалқы есімнің жинақталған қызметі арқылы көрінетін құбылыстарды 

терең тани білу көкейкесті мәселеге айналып отырғаны белгілі. Әсіресе қазақ 

тілінің латын графикасына көшуіне бейланысты жалқы есімдердің 

орфографиялық мәні бүгінгі күн үшін өте өзекті мәселегеге айналған.  

«Жалқы есім» ұғымына жеке заттың, құбылыстың атауы болатын сөз, сөз 

тіркесі, адам аттары (антропонимдер), географиялық атаулар (топонимдер), діни 

атаулар (теонимдер), жануарлар атаулары (зоонимдер), аспан денелерінің 

атаулары (астронимдер), тарихи уақиғалармен байланысты мезгіл атаулары 

(хрононимдер), рухани нысандар атаулары (идеонимдер) т. б. жатады [2]. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының мамандары даярлап, 

Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы 

мамандары ұсынып отырған «Қазақ емлесінің негізгі ережелерінде» [3]. жалқы 

есімдердің емлесіне байланысты төмендегідей ережелер ұсынылады.  

Кісі есімінің қысқартылған әрпі мен кісінің тегі тасымалданбайды: 

A.Baıtursynuly, B.Momyshuly, Ǵ.Mustafın, Á.Kekilbaı. Жалқы есімдердің емлесі 

Кісінің аты, әкесінің аты, тегі бас әріппен жазылады: Dýlat Saǵynuly Berdaly, 

Seıdimbek Qyrmyzy Qanatqyzy. 

Кісі есімдеріне қосымшалар түбірдің соңғы буынына, ал -ов, -ев 

жұрнағымен аяқталған кісінің тегіне түбір сөздің соңғы буынына сәйкес үндесіп 

жалғанады: Álıhannyń, Álıhanǵa; Berdalyǵa; Dilshattyń, Dilshatqa; Nábıevanіń, 

Nábıevке; Baıǵaraevtyń, Baıǵaraevqa. Ескерту. Соңғы буыны á-мен аяқталған кісі 

есімдеріне қосымшалар жуан жалғанады: Kúlásh-qa, Kúláı-ǵa, Bilál-ǵa. 

Екі сөзден құралған кісі есімдері бірге жазылады: Tóremurat, Aısáýle, 

Temirbolat, Saqypjamal, Ábilqasym. 

Хан, зада, қали (ғали), гүл, бала, бек, бай, бану, қожа (ғожа), бике, айым, 

ділда, ханым (ғаным), жан, нұр, қазы (ғазы) сөздері арқылы жасалған кісі 

есімдері бірге жазылады: Batyrhan, Tursynzada, Nurǵalı, Qýanyshqalı, Aıgúl, 

Aqbala, Aqylbek, Jaqsybaı, Shárbaný, Toqqoja, Nurbıke, Nuraıym, Nurdilda, 

Bıbihanym, Aıǵanym, Asyljan, Ahmetqazy, Baıǵazy. 

Кісі есімдері сыңарларының жігіндегі қ, к дыбыстары және қатар келген 

дауыстылар ауызша айтылуына сәйкес жазылады: Nurǵısa, Aıǵyz, Nurǵaısha, 

Baıgeldi, Esenǵul, Qaragóz, Kenjáli, Bıbajar, Qojahmet. Ескерту. Кейбір кісі 

есімдерінің түбір тұлғалары сақталып жазылады: Ábilqaıyr, Ábdiqadyr, 

Ábilqasym, Bekqaıyr, Qalamqas, Bıbikamal, Shámshiqamar. 

Араб, парсы тілінен енген кісі есімдері қазақ тілінің дыбыстық заңдылығына 

сәйкес жазылады: Ysqaq, Symahan, Rysjan, Rysaldy, Ysmaıyl немесе Symaıyl. 

Ескерту. Бірқатар кісі есімдері қалауы бойынша өзге де нұсқамен жазылады: 

Muhammed, Muhambet, Ibragım, Ibrahım, Ybyraıym, Fatıma, Bátıma, Hasan, Hasen, 

Husaıyn, Qusaıyn, Hadısha, Qadısha, Fazyl, Pazyl, Sofıa, Sápıa, Ábdiqadyr, 

Ábdiqadir, Ál-Beıbarys, Álbeıbarys. 

Тарихи тұлға есімдеріндегі ататекті айқындайтын сөзалды, сөзортасы 

нақтылаушы артиклдер есімнің ішінде кіші әріппен, ал сөз басында бас әріппен 

жазылады: Ábýnasyr ál-Farabı, Az-Zakır Rýkn ad-dın Beıbarys, Leonardo da Vınchı, 
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Janna d’Ark, Fon der Gols, Lıýdvıg van Bethoven; Ál- Farabıdiń murasy barlyq túrki 

halyqtaryna ortaq. Barsha túrki halyqtary úshin Ál- Farabıdiń murasy óte qundy. 

Көрсетілген есімдерге қосымшалар буын үндестігіне сәйкес жалғанады: 

Leonardo da Vınchı (-diń, -ge, -i); Fon der Gols (-tyń, -qa, -y); Vılgelm fon Gýmbolt 

(-tyń, -qa, -y). 

Ертегі, миф, аңыз-әпсана кейіпкерлерінің аттары бас әріппен және бірге 

жазылады: Asanqaıǵy, Jelaıaq, Qambarata, Oısylqara, Zeńgibaba, Shekshekata. 

Құрамында би, жырау, ата, ана, батыр, абыз, ақын, баһадүр, хан, сері, сал, 

датқа, сұлтан, қажы, сұлу, бегім, ханым сөздері бар ұлттық- мәдени 

қоғамдастыққа кең танымал кісі есімдерінің алдыңғы сыңары – бас әріппен, 

екінші сыңары кіші әріппен бөлек жазылады: Móńke bı, Buqar jyraý, Qorqyt ata, 

Domalaq ana, Jalańtós batyr, Baıserke abyz, Dýlat aqyn, Ábilǵazy bahadúr, Abylaı 

han, Qasym han, Aqan seri, Birjan sal, Baızaq datqa, Baraq sultan, Qunanbaı qajy, 

Baıan sulý, Shaǵat begim, Aısheker hanym. 

Дәстүрлі мәдениетте ерекше орын алған кісі есімдерінің алдында 

қолданылатын тұрақты эпитеттер бас әріппен жазылады: Úkili Ybyraı, Qyz Jibek, 

Jaqaıym shekti Jetes bı, Qazdaýysty Qazybek, Er Tarǵyn, Qaraqypshaq Qobylandy, 

Jaıaý Musa, Er Tóstik. 

Жануарлар мен құстарға қойылған атаулар бас әріппен жазылады: Aıtóbel, 

Qoıankók, Qulager, Mańmańger, Bóribasar, Aqtós, Qaratorǵaı. 

Географиялық және астрономиялық атаулар бас әріппен жазылады: Alataý, 

Jetisý, Ertis, Jaıyq; Kún, Аı, Jеr, Sholpan, Jetiqaraqshy, Súmbile, Úrker. 

Ауыл, қала, облыс, аудан, көл, мұздық, өзен, теңіз, мұхит, асу, арал, құм, 

жұлдыз, көше сөздері бар жер-су және астрономиялық атаулардың бастапқы сөзі 

бас әріппен жазылады: Ordabasy aýly, Túrkistan qalasy, Almaty oblysy, Shalqar 

aýdany, Balqash kóli, Abaı muzdyǵy, Esil ózeni, Aral teńizi, Tynyq muhıty, Kúngeı 

asýy, Barsakelmes araly, Borsyq qumy, Sholpan juldyzy, Ýálıhanov kóshesi, Abylaı 

han dańǵyly. 

Тұрақты анықтауыш арқылы қалыптасқан күрделі жер-су атауларының екі 

сыңары да бас әріппен және бірге жазылады: Kishi Azıa, Ortalyq Qazaqstan, Batys 

Qazaqstan, Qıyr Shyǵys, Taýly Altaı, Ońtústik-batys Altaı. 

Төбе, арал, тау, дала, кент, көл сөздері арқылы жасалған жер-су атаулары 

бас әріппен жазылады: Araltóbe, Úsharal, Kókshetaý, Betpaqdala, Jarkent, 

Marqakól. 

Мемлекет және ең жоғарғы мемлекеттік басқару органдары мен лауазым 

атаулары бас әріппен жазылады: Qazaqstan Respýblıkasy, Qazaqstan 

Respýblıkasynyń Prezıdenti, Qazaqstan Respýblıkasynyń Premer-mınıstri, Qazaqstan 

Respýblıkasy Parlamenti Májilisiniń To ́raǵasy, Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti. 

Бірақ мемлекеттік лауазым атауларындағы хатшы, министр, депутат, әкім, 

орынбасар, басшы, төраға сөздері кіші әріппен жазылады: Qazaqstan 

Respýblıkasy Memlekettik hatshysy, Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstri, 

Qazaqstan Respýblıkasy Parlamentiniń depýtaty, Túrkistan oblysynyń ákimi, 

Qazaqstan Respýblıkasy Prezıdenti ákimshiligi basshysynyń orynbasary. 

Мемлекеттік әкімшілік-басқару органдары, заңнамалық құжаттардың 

(министрлік, комитет, департамент, кодекс) күрделі атауларының әрбір құрамы 
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және екінші сыңары да бас әріппен жазылады: Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy 

mınıstrligi, Qazaqstan Respýblıkasy Ishki ister mınıstrligi; Qazaqstan Respýblıkasy 

Qarjy mınıstrliginiń Memlekettik múlik jáne jekeshelendirý jónindegi komıteti, 

Qazaqstan Respýblıkasy Aqparat jáne kommýnıkasıalar mınıstrliginiń Aqparattandyrý 

departamenti, Qazaqstan Respýblıkasy Eńbek kodeksi. 

Оқу орындары, ғылыми мекемелер, қоғамдық ұйымдар, өнер орталықтары 

күрделі атауларының әрбір құрамы бас әріппен жазылады: Ál- Farabı atyndaǵy 

Qazaq ulttyq ýnıversıteti, Sh.Ýálıhanov atyndaǵy Tarıh jáne etnologia ınstıtýty, 

Qazaqstan Sýretshiler odaǵy, Abaı atyndaǵy Opera jáne balet teatry. 

Оқу орындары факультеттері мен кафедраларының атаулары, ғылыми 

мекемелер мен қоғамдық ұйымдардың жеке бөлімдері мен ұжымішілік 

ұйымдарының атаулары бас әріппен жазылады: Qazaq ulttyq ýnıversıtetiniń Tarıh 

fakýlteti, Shyǵystaný fakýltetiniń Shyǵys fılologıasy kafedrasy; Til bilimi ınstıtýtynyń 

Til mádenıeti bólimi, Jazýshylar odaǵy Kórkem ádebıet bólimi, Til bilimi ınstıtýtynyń 

Ǵylymı keńesi. 

Ғимарат, ескерткіш атаулары, көркем әдебиет, музыка, сәулет, өнер, 

туындыларының алғашқы сөзі бас әріппен жазылады: Beıbitshilik pen kelisim 

saraıy, Qazmedıa ortalyǵy, Táýelsizdik saraıy, Áziret Sultan meshiti, «Abaı joly» 

roman-epopeıasy, I.Esenberlınniń «Kóshpendiler» trılogıasy, «Tar kezeń» romany, 

«Sardar» poemasy, «Aıqyn» gazeti, «Aıqap» jýrnaly, «Qazdar qaıtqanda» áni. 

Маңызды тарихи оқиғалар, мереке атауларының бірінші сөзі бас әріппен 

жазылады: Qurban aıt, Naýryz meıramy, Qazaqstan halqynyń birligi merekesi, Bilim 

kúni, 

Мемлекеттік наградалар, атақтар бас әріппен жазылады: Qazaqstan 

Respýblıkasy Memlekettik syılyǵynyń laýreaty, «Halyq qaharmany» ataǵy, «Altyn 

qyran» ordeni, «Eren eńbegi úshin» medali, «Altyn alqa» tósbelgisi. 

Кісі есімінің қысқартылған әрпі мен кісінің тегі тасымалданбайды: 

A.Baıtursynuly, B.Momyshuly, Ǵ.Mustafın, Á.Kekilbaı.  

Жазу - әрбір халықтың рухани, мәдени өсуін, даму деңгейін көрсететін 

әлеуметтік мәні зор құбылыс. Ол өткен мен бүгінді, бүгін мен келешекті 

жалғастыратын алтын көпір. Сондықтан жазу, алфавит адамзат тарихындағы 

құнды дүниелердің бірі ретінде ұрпақтан-ұрпаққа мирас етіп қалдыратын 

байлығымыз. Көріп отырғанымыздай, латыннегізді ұлттық әліпбидің емле 

ережелері бұған дейін қалыптасқан кирилл негізді әліпбидің орфографиялық 

ережелері негізінде қалыптасып, бүнігі қоғамдағы өзгерістерді ескеіп, жетілдіре 

түскен. 
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ӘОЖ 070.1 (100) 

ҚҰМАРҒАЛИЕВ М.Т., БЕКБОСЫНОВА Г.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қ. 

 

ЖАҢА МЕДИА МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Интернет тәрізді коммуникацияның жаңа құралдары саласында үлкен 

ілгерлеуге байланысты, алға ұмтылған ғылыми-техникалық прогрестің соңынан 

үлгеру медиа саласында да қажет болды. Интерактивті желілер пайда болғаннан 

кейін дәстүрлі баспа басылымдарының көпшілігі өз өзектілігін жоғалтты. ХХІ 

ғасырдағы ақпарат айналымынан ұшып кетпеу үшін медиа көздер контентті 

таратудың анағұрлым прогрессивті нысанына көшті. Бұл нысан "жаңа медиа" 

деп аталады. Қазіргі заманғы қоғамда бұл тақырыптың өзектілігіне дау айту 

қиын, себебі қазір интернетке еркін қол жеткізе алатын, желі ұсынатын шексіз 

ақпарат көздерін пайдаланбайтын адамды сирек кездестіруге болады. Әрине, 

біреулерге баспахана иісі бар газеттің жаңа нөмірін ұстап, таңғы кофесін ішіп, 

бір мезгілде елдегі және әлемдегі соңғы оқиғалар туралы білу әлдеқайда 

ыңғайлы. Бірақ қазір көптеген заманауи адамдар қағазды ноутбуктер мен 

планшетті компьютерлерге айырбастаған. Өйткені оқырманға немесе 

көрерменге ақпарат жеткізу уақытын қысқартып, барлығына қол жетімді 

болғандықтан жаңа медиа өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. 

Сонымен «жаңа медиа» дегеніміз не? Жаңа медиа XX ғасырдың соңында 

фильм, сурет, музыка, ауызекі және жазбаша сөз тәрізді дәстүрлі медианы 

қамтитын компьютер мен коммуникациялық технологиялардың, компьютермен 

лайықталған құрылғылар мен Интернеттің интерактивті қызметтерін танытатын 

медиа ғылымда пайда болған термин. Яғни бұл термин цифрлық, желілік 

технологиялар мен коммуникацияларды дамыту процесін білдіреді. Сөз ең 

алдымен цифрлық технологиялар туралы болып отыр, және бұл үрдістер 

қоғамды компьютерлендірумен байланысты, өйткені 80-ші жылдарға дейін 

медиа тек аналогтық тасымалдаушыларға ғана сүйенген. 

Айта кету керек, Рипль Заңына сәйкес неғұрлым жоғары дамыған 

бұқаралық ақпарат құралдары алдыңғыларды ауыстыру болып табылмайды. 

Жаңа медианың міндеті - бұл өз тұтынушысын тарту, өзге де қолдану салаларын 

іздеу, "баспа басылымының онлайн - нұсқасы баспа басылымының өзін 

ауыстыруға қабілетті емес". 

Қабілетті болмаса БАҚ дамуындағы жаңа тармақ неге қарқынды түрде 

дамып келеді? 

БАҚ құрылымында интернеттің рөлі артып келеді, себебі адамдар бос 

уақытының көбін интернетті пайдалануға арнайды. Біз БАҚ-ты бос уақыт 

индустриясы ретінде білеміз: ақпарат негізінен адамдар ұйықтамаған және 

жұмыс істемейтін уақытта тұтынылады. Осылайша 20 жыл бойы бос уақытын 

теледидар көруге арнаған. Тек соңғы 5-6 жылда ғана дамыған елдерде көрермен 

интернетке бос уақытын арнап, ғаламтор медиа тұтыну саласында теледидарды 

ығыстыра бастаған. 
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Интернет, әрине, бұқаралық ақпарат құралдары жүйесінде маңызды. 
Статистика көрсетіп отырғандай, бүгінде тіркелген электрондық мерзімді 
басылымдар ретінде екі мыңнан астам БАҚ жұмыс істейді. Бұл тек билік берген 
тіркеу туралы лицензиясы мен куәлігі барлары ғана. Ал олармен қатар ешқандай 
ресми тіркемесі жоқ, бірақ пайдаланушыларға ақпаратты еркін тарататын, 
жеткізетін басқа да ақпарат көздері бар. Және де бұл тіркелмеген БАҚ анағұрлым 
көбірек ақпарат береді. Бұндай «көздердің» саны бірнеше есе көп және күн 
сайын артып келеді. 

Бүгінгі таңда интернет - қолданушыға контентті таңдаудың барынша 
еркіндігін ұсынатын жалғыз коммуникациялық ақпараттық арна. Интернет 
ақпараттықтан бастап білімге дейін әр түрлі контентті таңдаудың барынша үлкен 
еркіндігін береді. Сондықтан ол іс жүзінде ақпараттық мәзірдің негізіне айналып 
отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарының құрылымына интернетті қосуға 
мүмкіндік беретін тағы бір маңызды элемент - оның жарнама тасымалдаушы 
ретіндегі рөлі. Нарықтық экономика жағдайында дәстүрлі БАҚ-тың, жарнама 
тасымалдағыштардың да қызметін атқаратыны белгілі. Бұл БАҚ 
экономикасының ерекшелігі болып табылады, сондықтан интернетте 
жарнамалық жарнамаларды өте көп қабылдап, медиа арналар ортасына 
бәсекелес болады. 

Сонымен бүгінгі күні қатардағы тұтынушыға ақпаратты қайдан алу керек? 
Жаңа буын алдында өткеннің сарқыншағы болған аналогтық БАҚ немесе қағаз 
бен сия құнына қарамайтын, тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн контент таратуға 
қабілетті түбегейлі жаңа, инновациялық БАҚ ? Қайсысын таңдаған дұрыс? Әркім 
өзі үшін өзі таңдайды, бірақ сұраныс өте айқын түрде қоғамды 
демократияландыру адамдардың олардың айналасында не болып жатқанын 
көбірек білуге ұмтылатынын және жаңа медиа бұған ықпал екенін көрсетеді. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, жаңа медиа - бұл серпіліс, 
бұқаралық ақпарат құралдарын дамытудағы мүлде жаңа саты екенін атап өткен 
жөн. Қазір 2019 жылы интернет газеттер мен онлайн теледидардың болуы 
ешкімді таң қалдырмайды, бірақ 15-20 жыл бұрын бұл іс жүзінде мүмкін емес 
болып көрінген. 

Жаңа медианың кез келген құбылысы сияқты артықшылықтары мен 
кемшіліктері бар. Күмәнсіз интернеттегі ақпарат көздерін пайдалану кез келген 
жағдайда ыңғайлы, сіздің компьютеріңізде планетадағы барлық ақпарат бар! 
Бірақ БАҚ-ын компьютерлендіру нәтижесінде көптеген адамдарға үйреншікті 
қағаз көздері жойылды. Сондай-ақ, ішкі қауіпсіздік органдарына әлеуметтік 
желілердің пайда болуымен халықтың деректер базасын құру оңайырақ болды, 
бірақ бір мезгілде пайдаланушыларға берілетін ақпаратты бақылау мүмкіндігі 
азайды. 

Қандай да болмасын, бұндай қадам жасау БАҚ-тың жаңа деңгейге көшуі, 
уақыт өте келе аяққа тұру үшін үнемі жетілдіріліп, жаңа жағдайларға бейімделіп 
отыру қажеттігінен туындады. 
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ӘОЖ 82-1(574.4) 

КАБИДОЛДАНОВА Е.Б., ОРАЗАЛИН С.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ: ТАРИХИ ТҰЛҒА –  

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ»  

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ТУРАЛЫ АЙШЫҚТЫ ОЙЛАР 

 

Ахмет Байтұрсынов – ұлттық дамудың талай жыл әбден тот басып қараусыз 

қалған, тіпті қараң қала жаздаған тегершігін бір өзі айналдырып көріп, тоқтаусыз 

қозғалысқа қосып берген ерен тұлға. Туған халқының рухани жаңғыруының 

сырын тап ондай біліп, сол жолда қалтқысыз еңбек етіп, мәңгі ескірмейтін ағыл-

тегіл мол үлес қосқан қайраткер туралы көзқарастарын айтып, пікірлерін 

білдірген тұлғалар аз емес.  

Мәселен, С.Сейфулин: «Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде 

қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын 

жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді. 

Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары үйез, губернатор, судтардың күшін 

салып, тілмашы болып, кейбір оқығандары арларын сатып, ұлықтық іздеп 

жүргенде Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызметтерін қылды. Әуелі ол школда 

қазақ балаларын оқытып тұрды. Надандықпен күресіп, патша үкіметінің әділсіз 

өкім зорлығымен күресіп, Крылов деген орыстың жазушысының 40 мысалын 

қазақ тіліне аударды. Ол 40 мысалдың әрқайсысына сол патша заманның әділсіз 

тұрмысынан алып, қазаққа патша өкіметінің істейтін жәбіршілігін айтып, өзінен 

мысалдар келтірді. Қазақ халқының арын, намысын жоқтап, «Маса» атты өлең 

кітаптарын жазып шығарды. Одан соң Орынборда «Қазақ» деген газетті 

шығарды. Одан соң қазақтың бастауыш мектептеріне арнап «Оқу һәм тіл 

құралдарын» жазып шығарды. Коммунистерше жалы байлардың қдығында 

жүрген жарлылардың ғана арын, намысын жоқтамаса да, коммунистерше жалпы 

байларға оқ атып, жалпы жарлылардың таяғын соқпаса да Ахметтің халыққа бұл 

істеген қызметтері зор қызмет, бұл қызметтің әсіресе көзге көрінетіндері: өзге 

оқыған замандастары өз бастарының пайдасын ғана іздеп, әркім имандарын 

сатып жүргенде Ахмет халықтың арын ідеп, сол өзінің ойға алған ісі үшін бір 

басын бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін, шын ұлтшыл» - 

дейді. [1.54 бет] 

… А. Байтұрсыновтың өлеңдері өзінің сыртқы қарапайымдылығы, ішкі 

мазмұны, жеңілдігі және біркелкілігі жағынан қазақ әдебиетінде бірінші орын 

алады… А. Байтұрсыновтың арқасында санасыз түрде болмаса да шын мәнінде 

орыстана және татарлана бастаған қазақ зиялыларының бір тобы дереу есін 

жиып, … өз ағаттықтарын түсіне бастады… (Міржақып Дулатов) 
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«Ақаңның бұрынғы айтқан сөзін әлі қазақ баласы ұмытқан жоқ, өлеңіндегі 

белгілі сарын әлі ескірген жоқ. Әлі күнге қазақ даласының күшті сарыны болып, 

Арқаның қоңыр желімен бірге есіп шалқып жатыр. Бұдан он-он бес жыл бұрын: 

Алаштың үмбетінің бәрі мәлім, 

Кім қалды таразыға тартылмаған, - деп Ақаң айтса, біз де осы күнде соны 

айтамыз. Айналып келіп таразыға тартылған, сыннан өткен деп Ақаңның ғана 

ардақты атын атаймыз. Одан басқа жалпақ елдің сынына ттолып, мейірін 

қандырған кісілер санаулы. Ахаң ашқан қазақ мектебі, Ахаң түрлеген ана тілі, 

Ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны- “Қырық мысал”, “Маса”, “Қазақ” 

газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер- білім, 

саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер 

болатын. Оны жұрттың бәрі біледі. Бұның шындығына ешкім де дауласпайды» - 

десе, тағы бір сөзінде: өмір бойы туған халқының арын арлаған, арына айналған, 

елі абыройын арқа тұтқан Ахмет Байтұрсынұлы «қазақ жұртының алғашқы 

көсемі» ретінде, міне осылай танылды» – дейді. (Мұхтар Әуезов) 

Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент мүшесі Бақия 

Атшабаровқа Ахмет Байтұрсынұлы туралы айтқан бір естелігінде Әлімхан 

Ермеков былай дейді: «Ахаңды біз өзімізше Алашорда үкіметінің құрамына 

сырттан кіргізіп қоятынбыз, сөйтіп ол кісінің халық арасындағы үлкен абыройын 

партия мақсатына пайдаланатын едік».  

Ломоносовтың бойында екі түрлі қабілет бар- ақындық пен ғалымдық, оның 

соңғысы алғашқысына қарағанда күштірек”- деген еді В. Белинский. Осыған 

ұқсас жайды Ахмет бойынан да көреміз. Оның ақындығын ғалымдығы жеңіп 

кетті… Қазақ даласына азаттық идеясы тарай бастаған тұста жаңа поэзияның 

бастаушысы, алғашқы ту ұстаушысы болып Ахмет қашан да тарих биігінде 

тұрады. (Серік Қирабаев) 

Екі жинақ- “Қырық мысал”, “Маса”- қазақ әдебиетін жаңа тақырыптармен, 

идеялармен, ойлармен, өрнектерімен байытты; Абайдың ақындық дәстүрі ілгері 

жалғасты, заман талабына сай жігерлі поэзия туды, бұдан кейін талантты 

ақындардың жаңа буыны тарам- тарам үлгілерді тереңдетіп, жалғастырып 

әкететін болады. — Рымғали Нұрғалиев 

Сан салалы ғалым Ахмет Байтұрсынов туған тілдің, туған мәдениеттің 

басында тұрды. Туған тілдің әдеби нормасын жасады. Бірде- бір бөгде тілдің 

сөзін қоспай, бірде- бір цитата келтірмей, таза, мөлдір тілмен өзі тапқан қисынды 

баламалармен “Әдебиет танытқышты” жазып шықты. — Сырбай Мәуленов 

Біз бүгін Ахаңның “Әдебиет танытқышын” Аристотель “Поэтикасымен” 

салыстырар едік. Мұның мәнісі- екеуі де: бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ 

әдебиетінің алғашқы әліп- билері”. Асылы, үздік қасиеттер бір- бірінен неғұрлым 

ерекше болса, бір-біріне солғұрлым ұқсас болады”-десе, енді бір жерде: «Ахмет 

Байтұрсынұлы өзінің «Әдебиет танытқышы» арқылы қазақтың таза ұлттық 

топырағына егіп-өсіріп, жалпы әдебиет дегеннің болмысы мен бітімін Ахаңша 

есіліп, Ахаңша көсіліп бір толғап берді. Бұл – сөз өнерінің басы, «әліп-биі». 

Өйткені сөз өнерінің тек ұлттық қана емес, күллі адамбаласылық ұлы 

проблемалары әдебиеттің болмыс-бітімін белгілеумен ғана шектелмейді, бұдан 

әрі біріне-бірі тұтасып, әдеби шығарманың сыры мен сипатын парықтау, ақыр-
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аяғында әдеби дамудың мағынасы мен мәнін анықтау жатыр. Бұларды жүзеге 

асыру жолын «Сөз өнерінде былай белгілейміз: әдебиеттің теориялық 

мәселелерін бірыңғай қисынға ғана айналдырып, оны әлдебір қасаң ереже, кейде 

тіпті қатал заң ретінде ұсынбай, теориялық толғамдарымызды жазушылық 

шеберлік мәселесімен, қажет жағдайда қаламгерлік өнердің қиын иірімдерімен 

ұштастыра, көркем творчествоның психологиясымен байланыстыра жүйелеп 

отыруымыз керек. Бұл міндетті Ахаң өзінен кейінгілердің үлесіне қалдырып 

кетті».- Зейнолла Қабдолов 

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті кітабын жазған, қазақ тілінің негізін жасап, 

қазақ мектебінің іргетасын қалаған алғашқы адам- Ахмет. - Сәбит Мұқанов 

Әбіш Кекілбаев: «Ахмет Байтұрсынов – ұлттық тарихымызда ешкіммен 

салыстыруға болмайтын ерекше тұлға. Бәлкім, біреулерге бұл орынсыз тамсану 

боп көрінер. Оған дейін де бұл далада Фараби, Йассауи, Қорқыт, Асан Қайғы, 

Ыбырай, Шоқан, Абайлар да өтті ғой десер. Ол рас. Бірақ Ахмет Байтұрсынов 

оларға ұқсайды да, ұқсамайды да. Ұқсайтыны: ол да аталмыш алыптар сияқты, 

ұлттық дамуымыздың үрдісі мен қарқыны қалған дүниедегі даму үрдісі мен 

қарқынына сәйкес келмей кенде қалып, көрер көзге тығырыққа тірелген халқына 

адастырмас жол іздеді. Ұқсамайтыны: Ахмет Байтұрсынов ондай жол Қорқыт 

пен Асан қайғыдай үйреншікті үрдісті аман сақтап қалатындай жаңа қоныс 

іздеумен табылады деп түсінбеді; Фараби мен Йассауидей өз тұсындағы кең 

жайылған антикалық немесе исламдық дүниетанымға уақытылы көшу арқылы 

барлық мәселені шешуге болады деп ұқпады Абай, Шоқан, Ыбырайлардай 

теңдікке жетудің жолында тек ағартушылықпен шектелгісі келмеді. Оның 

үстіне, бұлардың ешқайсысын да Ахмет Байтұрсыновтың рухани қалыптасуына 

тікелей әсер етті деу тым асыра атқандық болар еді. Ол кезде жұрттың көбі 

Фараби мен Йассауидің заты түгілі, атына қанық емес еді» - дейді.  

Ұлы ағартушы Алтынсариннің бастамасын ілгері дамытып, нағыз 

ғылымдық дәрежеге көтеріп, жетер жеріне жеткізіп берген- Ахмет Байтұрсынов. 

- Қайым Мұхамедханов 
… Бір кезде сары маса боп ызыңдап оятқан Ахметті қазақ еңбекшілері де 

қадірлей біледі, сөзін оқып, сүйсінеді. - Ғаббас Тоқжанов 

Ахмет Байтұрсынов- біріншіден, қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен 

оқулықтарының авторы. Соңынан із салған жаңашыл ағартушы. Қазақ 

оқушыларының бірнеше буыны сауатын Байтұрсыновтың әліп-биімен ашып, ана 

тілін Байтұрсыновтың “Тіл құралы” арқылы оқып үйренді - Рабиға Сыздықова. 

«ХХ ғасыр даналарының бірі – Ахмет Байтұрсынұлы. Ахаңның өмірі, 

тағдыры, мұрасы – оның ғасырдың ұлы перзенті екендігінің айғағы. Ол күрескен 

кесапаттар – надандық, қараңғылық, ұйықышылдық, адами хайуандық, 

отаршылдық, ұлттың азуы мен тозуы, оның бұратаналық болмысы, жараланған 

жан жарасы, құлшылдық санасы, таланған жері, қансыраған тілі, шоқындыру 

саясатынан жансыздана бастаған діні, орыстандыра бастаған ділі. Бір сөзбен 

айтқанда, қазақ халқының болашақта болу-болмау альтернативасы. Ахаң 

тағдыры – ел тағдыры... [1. 63 бет] 

...А.Байтұрсынұлы – ХХ ғасырдың ірі құбылыс, феномені. Оның есімі осы 

дүбірлі ғасырдың түбірлі, түбегейлі құбылыстарымен тағдырлас. Сондықтан 
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байтұрсынұлытану шын мәнінде ғасыртану десе де болады. Сондықтан 

байтұрсынұлытануды дамыту барлық гуманитарлық ғылымдардың ортақ 

парызы. Ендеше, Ахаң болмысы жан-жақты ашылғанда ғана ұлт перзентінрің 

қырлары мен сырлары ашылады, әлемдік ұлт-азаттық қозғалысына қазақ 

халқының косқан сүбелі үлесі сомдалады. Сөз жоқ, бұл болашақтың ісі». 

(М.Қозыбаев) 

«Қазақ тіл білімінің ана тіліміздегі іргетасын қалаудағы Ахаңның және бір 

зор еңбегі – ғылымның осы саласының терминдерін жасауы. Ғалым қазақ тілі 

грамматикасына қатысты категориялардың әрқайсысына қазақша термин 

ұсынды. Осы күнгі қолданылып жүрген «зат есім», «сын есім», «есімдік», 

«одағай», «үстеу», «бастауыш», «баяндауыш», «жай сөйлем», «құрмалас 

сөйлем» сияқты сан алуыан лингвистикалық терминдердің баршасы 

А.Байтұрсынұлыныкі. бұлар не бұрынғы қарапайым сөздің мағынасын 

жаңғырту, не жаңа тұлғадағы сөз жасау арқылы дүниеге келген соны сөздер, 

сәтті шыққан атаулар. Мұны бұлардың күні бүгінге дейін қолданылып келе 

жатқан өміршеңдігі дәлелдейді. Ғалымның қазақ тіл біліміне әкелген жаңалығын 

замандастары жоғары бағалады» . (К.Хұсайын)[1.94 бет] 

«Ахмет Байтұрсынұлы – халқымыздың ұлы перзенттерінің бірі, әмбебап 

ғалым, ақын, аудармашы, журналист, көсемсөз шебері... Бір сөзбен айтқанда, 

«сегіз қырлы, бір сырлы» адам. Ахмет Байтұрсынұлының сан қырлы 

қасиеттерінің бірі оның қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі болып 

табылады. Осы күнге дейін А.Байтұрсынұлының аса ірі қоғам және мемлекет 

қайраткері, айлалы саясаткер ретіндегі қызметі туралы жеткіліксіз айтылып, аз 

жазылып келеді. оның басты себебі, Ахмет Байтұрсынұлының ұлттық 

демократиялық Алаш қозғалысының көсемдерінің бірі, Алаш партиясы мен 

Алаш автономиясын құрудың бастау көзінде тұрған айтулы тұлғалардың 

бірегейі болғандығына ғана байланысты емес еді. Қоғам және мемлекет 

қайраткері ретінде Ахмет Байтұрсынұлы біраз бұлтарысы бар күрделі жолдан 

өткен адам. Алаш қозғалысының жетекшілерінің бірі болған ол 1918-1919 

жылдары Кеңес өкіметіне қарсы саяси күштермен одақтас болып, Қазақстанда 

большевизмге қарсы күресумен шектелмей, бұл күрестің барысында күш 

салмағы қарсыластар жағына ауа бастаған 1919 жылдың көктемінде Алаш 

басшылығының келісімімен Кеңес қкіметі жағына шыққан; В.Лениннің 

ұйғаруымен Ахмет Байтұрсынұлы 1919 жылы жазда құрылған Қазақ өлкесін 

басқару жөніндегі жоғары кеңестік ұйым – Қазақ революциялық комитетіне 

мүше болып тағайындалып, 1920 жылы қазан айында құрылған Ресей 

құрамындағы автономиялы Қазақ Кеңестік Социолистік Республикасының 

(ҚАКСР) үкімет мүшесі – оқу-ағарту комиссары болып сайланған. Басқа сөзбен 

айтқанда, Ахмет Байтұрсынұлы Алаш қозғалысы аясындағы қоғам қайраткері 

ғана емес, кеңестік Қазақстанның алғашқы жылдарында жоғары лауазымды 

мемлекеттік қызметтер атқарған адам. Ахмет Байтұрсынұлы өткен өткен 

осындай күрделі жол оның қайраткерлік сан қырлы және саясаткерлік қызметін 

зерттеушілер үшін айтарлықтай қиыншылықтар тудырады. Солай болғанына 

қарамастан, Ахмет Байтұрсынұлы мемлекеттік жүйелердің қайсысында жұмыс 

жасамасын (алаштық жүйе ме, әлде кеңестік жүйе ме – бәрібір) ол бірінші кезекте 
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өзіне бсты нысана етіп жалпыұлттық, бүкілхалықтық мәселелерді таңдап алды 

да, оларды туған елінің мүддлеріне сай шешу үшін еңбектенді». (К.Нұрпейіс) 

[1.103 бет] 

Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 125 жыл толуына орай, 

Е.Жанпейісовтің редакторлығымен басылған «Ұлттық рухтың ұлы тіні» деген 

кітаптың кіріспесінде Е.Жанпейісов: «Жиырмасыншы ғасырдың алғашқы 

қырық-отыз жылы – қазақ өркениетінің ең бір қарқынды дамыған, гүлденген 

тұсы. Олай дейтініміз: ұлт мәдениеті, үлкен әдебиет, қазақтық ғылым білім де – 

бәр шын мәнінде осы кезде ірге көте бастады. Бәрінің де кейін қаз тұрып кетуіне, 

қалыптасуына Ахмет Байтұрсынұлы тікелей мұрындық болды. Сондықтан да 

осы қырық-отыз жылды қазақ өркениетінің «Байтұрсынов дәуірі», «Байтұрсынов 

ғасыры» десе де болады. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ атаулыға қадірлі, аяулы 

есімі жылдан жылға уақыт көш ілгері озған сайын әлемдік мән-мағына ала 

түскендей. Жиырмасыншы ғасырды қарсы алған және оны бүгін шығарып 

салғалы тұрған екі буын зиялылардың, әлемнің әр шалғайында, Орынбор мен 

Алматыда, Түркия мен Германияда өткен халықаралық симпозиумдар мен 

конференцияларда, басқа алқалы жиындарда қазақ, орыс, нидерланд, қырғыз, 

түрік, неміс, қарақалпақ, өзбек, өзге де түрлі ұлт ғалымдарының ол жөніндегі ой-

толғамдары, ғылыми баяндамалары мен зерттеу мақалалары соған айғақ». [2.25 

бет] 

Қорыта келе, Ахмет Байтұрсынұлы рухы ұлт өркениетінің өркендеу 

жолында былайғы заман ұрпақтарының санасында да осылай сабақтасып, 

жалғаса бермек деп ойлаймыз.  
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ОРЫС ГРАФИКАСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ  

 

Жазу – адамзаттың ұлы мәдени құндылықтарының қатарына жататын, 

өркениет дамуының құрамдас бөлігі. Нақтырақ айтсақ, жазу – адамдарың 

кеңістік пен уақытқа тәуелді болмай, өмірдің кез-келген салаларында кең түрде 

қолданылатын қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін құрал. Жазу тарихына 

қатысты кеңестік, шетелдік тіл білімінде біраз еңбектер бар, атап айтқанда В.А. 

Истриннің «Возникновение и развитие письма», «Развитие письма», 

Д.Дирингердің «Алфавит», И.Фридрихтің «История письма», И.Е Гельбтің 

«Опыт изучение письма» т.б. [1.18]       

Жазуды графика саласы қарастырады. Графика ( гр. graphike -жазылған, 

өрнектелген, сызылған) аты айтып тұрғандай жазу және соған қатысты 
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мәселелерді қарастырады, яғни белгілі бір жазуға қатысты барлық амалдардың 

жиынтығы, әріп пен дыбыстың арақатынасы, сол әріп, таңбаларды жетілдірудің 

жайы. Қазіргі қазақ графикасының басты құралы әріптер мен түрлі тыныс 

белгілер болып табылады. Бұдан басқа сөздерді қысқарту, бас әріппен жазу, жаңа 

жолдан бастап жазу, текстегі кейбір сөздерді айшықтандыру да графиканың 

амалына жатады. Қазір әлемде үш түрлі жазу жүйесі кең таралған, олар: латын, 

кирилица, араб жазулары.[1.23] Жазу тарихында қазақ тілінің әліпби жүйесі 

бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізіп, ұлттық әліпби деңгейіне жеткен. 

Бірнеше ғасыр бойы қазақ халқы араб графикасына негізделген әліпби жүйесін 

пайдаланып келгені мәлім. 1929-40 жылдар аралығында латын графикасына 

негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері қарай кирил 

графикасы әліпбиін қолданып келеді. Қазақ кирил әліпбиі — көбінесе Қазақстан 

мен Моңғолияда пайданаланылатын әліпби. Қазақ филологиясының көрнекті 

қайраткері, қазақ тіл білімінің негізін салушылардың бірі, белгілі түрколог, 

филология ғылымдарының докторы, профессор, Қаз. КСР ғылым 

академиясының корреспондент мүшесі – Сәрсен Аманжолов ұсынған қазақ 

әліпбиі 1940 жылы қабылданған. Ол 42 әріп енген: 33 орыс әліпбиінің әрпі және 

9 өзіндік қазақша әріп Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ (1947 жылына дейін бұрын осы әріп 

орнына Ӯӯ пайдаланылған), Ү, Һ, І. Ертеде қазақ әріптері орыс әліпбиі 

әріптерінің сонында қойылған, сосын дыбысы жақын орыс әріптерінің артына 

жылжытылған. Келесі әріптер: В, Ё (1957 жыл), Ф, Х, Һ, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь, Э, 

қазақтың төл сөздерінде пайдаланылмайды. Бұл әріптер: Ё, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь, Э, тек 

кеңестік дәуірінде орыс тілінен, немесе орыс тілі арқылы енген сөздерде орыс 

емле нұсқауларымен пайдаланылған (1990 жылы бері ресми және жеке жария 

ақпараттарда, әдеби шығармаларда пайдалануы азая түсуде, сиректеніп кетті). Х 

әрпі қазақ фонетикасында Қ түрінде айтылады. Һ әрпі тек сиреген араб-парсы 

кіріс сөздерінде кездеседі, және де Х немесе Қ сияқты айтылады. Е сөздің нағыз 

басында [ʲe] дифтонгоиды боп сөйленеді. Э әрпі әрдайым Е боп айтылады. О 

сөздің нағыз басында [ʷo] дифтонгоиды болып айтыла алады. У әрпі буын 

жасамайтын дыбысты белгілейді, және де ҰУ, ҮУ, ЫУ, ІУ псевдодифтонгтерді 

алмастыру үшін пайдаланылады. [3.89] Ғалымдар жаңа жазу, жаңа әріп 

алдымен тіліміздің табиғи болмысын дұрыс тануға, өзіндік дыбыстық жүйесін 

зерделеуге зор мүмкіндік тудыру керек деген пікірді жиі айтады. Шындығында, 

латын графикасына көшу жай ғана әріп алмастыру науқаны болмауы тиіс. Ең 

бастысы орфографияны «қосаржарлық» сипатынан айыру керек деген принципті 

алға тартуға болады. Жалпы жазу теориясында уәжді және уәжсіз принцип бар. 

Бұл мәселені қазіргі кезде ғалымдар лингвистикалық және психологиялық 

жағынан қарастырып келеді. Лингвистикалық жағы бұл әліпбидегі әріптердің 

саны негізгі дыбыстардан соншалықты алшақ кетпеуі, негізгі дыбыстармен тең 

түсуі т.с.с. Ал психологиялық жағын алар болсақ, жазу – адам ойының 

материалданып, жарыққа шығуының құралы. Сондықтан ұлттық санада немесе 

тілдік санада белгілі бір дыбыстың суреті жоқ дыбысты тіл арқылы жарыққа 

шығару немесе оны жазу өте күрделі. Осыған байланысты Н.Уәлиұлы былай 

дейді: «Әліпбидегі әріптердің саны шамадан тыс көп болуы мектеп 

табалдырығын аттаған оқушыларымызға да оңай тимейді. Ана тілінің 
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дыбыстарын бейнелейтін әріптерді мектепке келген балдырғандарымыз 

дыбысқа (уәжге) сүйеніп, тез үйреніп алады. Сөйтіп дыбыс пен әріптің 

байланысы оқушы санасында білімге айналады. Ал ъ, ь, ц, щ, … тәрізді 

таңбаларды дыбыстық уәжі болмағандықтан, жаттап алуына тура келеді. Қазақ 

тілінің дыбыс жүйесіне қатыссыз әріптерді жаттап, миға салмақ түсіреді. Бұл – 

мәселенің лингвистикалық-психологиялық жағы. 42 әріппен байланысты бұл 

қайшылықты, әсіресе ұстаздар қауымы жақсы біледі. Бұл жайт, жоғарыда 

айтқанымыздай, кирилше әліпбидің түкке алғысыздығынан емес, я болмаса 

кирилшені әуелде тіліміздің жүйесіне сай етіп Ұқсата алмаған тіл мамандарының 

да кемшілігі емес. Қазақ лингвистерінің кәсіби біліктілік деңгейі қай кезде де 

төмен болған жоқ. Әліпбидегі түйткілдің түп-тамыры тоталитарлық жүйенің 

Кеңестер одағындағы тілдерді, ұлттарды бірте-бірте ассимиляциялау 

саясатымен байланысты болды. Кеңестік кеңістікте халықтарды бір тілге 

көшіріп, Бабыл мұнарасын орнатып, көктегі коммунизмге қол жеткізбек болған 

идеологиялық қысымның салдарынан кирилше әліпбиіміз бұрмалауға түсті. 

Қазақ әліпбиіне енгізілген в, ъ, ь, ц, щ … тәрізді әріптер алдымен халықаралық 

терминдерді, советизмдерді, онимдерді (жалқы есімдерді) орыс 

орфографиясымен жазу үшін енгізілген. Қазақ орфографиясы да сиям егіздері 

сияқты қосамжар орфография болып шықты. Қазақ мәтіндерінде қазақша 

жазылатын сөздер мен бөтен тілдің бөркін киген сөздер аралас-құралас жүрді. 

Сөйтіп, советизмдерді, интернационализмдерді, онимдерді Орталық орыс 

орфографиясымен бұлжытпай жазу үшін ч, щ, ю, я, ъ, ь, ц … тәрізді әріптерді 

енгізуге тіл мамандарын мәжбүрледі».Жалпы қазақ әліпбиінде 29 дыбыс бар. Ал 

қазіргі әліпбиімізде в, ё, ф, х, ц, ч, щ, э, ю, я, ъ, ь әріптері қазақ тіліне жат. Ф, х 

әріптері 1938 жылдан қолданысқа енсе, қалған 10 әріп 1940 жылы орыс 

графикасына негізделген әліпбиге көшкенде қабылданған болатын. Бұл әріптер 

орыс тілінен енген сөздерді бұзбай, яғни түпнұсқасына жақындатып қолдану 

үшін алынды. Орыс тілінен енген я, ю, ё, щ, ц, э тәрізді әріптер қазақ әліпбиі үшін 

басы артық таңбалар. Сонымен кирил әліпбиінің қазақ нұсқасында я, ю, ё 

графемалары қандай қызмет атқарады? Я, ю, ё әріптері әдетте дыбыстардың 

қосындысын білдіреді. Мұндай дыбыстардың қосындысы қазақ тілінде екі 

вариантта (жуан және жіңішке), яғни йа – йә, йу – йү түрінде кездеседі. 

Сондықтан мұндай әріптерді әліпби құрамынан мүлде алып тастауға болады. 

Өйткені қазақ орфографиясында йа – йә тәрізді әріптік тіркестермен беруге 

болатын прецедент бар. Сөз басында және дауысты дыбыстардан кейін келетін я 

әрпін қосынды й+а немесе й+ә арқылы таңбалауға әбден болады. Мысалы: 

қойан, тайақ, айа, майа, сайа, қийа, сийа, тұйақ, сайақ. Ал орыс тілінен енген 

кейбір сөздерде дауыссыз дыбыстардан кейін келген я әрпінің орына ә әрпі, 

дауысты дыбыстан кейін және сөз басында келген сөздерде й+а қосар әріппен 

жазуға болады. Мысалы: отрәд, снарәд, аккумуләтр; йадро, йахта, йарус. Осы 

тәрізді ю әрпін әліпбиден алып, орнына й+у қосар таңбасы арқылы таңбалауға 

болады. Мысалы: айу, ойу, кейу, көркейу, айуан, айуанат, хайуан, хайуанат, 

кейуана, миуа, диуана, қиуа, қиуаз. Орыс тілінен енген сөздерде й+у дауыссыз 

дыбыстан кейін келгенде дара у әрпін жазуға болады. Мысалы: буджет, полус, 

лукс. Орыс тілінде дауыссыздың жіңішкелігін білдіретін Ёё әрпі қазақ жазуы 
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үшін тіптен артық болып табылады, өйткені орыс тіліндегі ё дыбысын қазақ 

тілінде й+о, й+ө қосындысы арқылы және кей жағдайда ө әрқылы да беруге 

болады. Мысалы щётка – шөткі, ёлка (шырша) – йолкі сөздерінде ғана кездеседі. 

Сондықтан латынша емледе бұл типтес сөздер қазақ тілінің ерекшелігіне 

байланысты дұрыс жазылуын қуаттаймыз.Байқап отырғанымыздай, мұндағы 

қиындық тек орфографияда ғана емес екен! Жасанды жазылымда қазақ тілінің 

негізгі фонетикалық заңы бұзылады – сингармонизм, орфография айтылымға, 

орфоэпияға кері әсерін тигізеді. Сондай-ақ әліпбиде «ь» (жіңішкелік белгі) 

әріптік таңбасының болуы дұрыс емес екендігін атап өткіміз келеді. Қазақ 

тілінде араб жазуы, латын жазуы болған кездердің өзінде бұл таңба ешқашан да 

қолданылған емес, өйткені, атап көрсеткеніміздей, қазақ тілінде 

дауыссыздардың жіңішкелігі қатар тұрған дауыстылармен анықталады. Осыған 

қарамастан кирил әліпбиіндегі қазақ жазуында бұл таңба аса мол кездеседі, ал 

оның дауыссыздың жіңішкелігін емес, буынның немесе дауыстының 

жіңішкелігін білдіретіні оқырман үшін тиімсіз болып табылады және 

қазақтардың өзін және орыстілді қазақтарды шатастырады.[4.52]   

 Қорыта келгенде, ХҮІІІ ғасырдың басында кирил әліпбиінің негізінде Ұлы 

Петр арнайы жасаған және орыс тілін жазуда беру үшін өте тиімді икемделген 

орыс әліпбиі өзге жүйедегі қазақ тілінің (кеңірек айтқанда – түркі тілдерінің) 

дыбыстық жүйесін беруде үлкен қиындықтар туындатып отыр. Шешілуі қиын 

болып отырған кедергілер шексіз деуге болады – орфографияның 

күрделенгендігінде сөз жоқ, ал күрделі орфография орфоэпияға, айтылымға кері 

әсерін тигізеді. Ә.Жүнісбек қазіргі әліпбиімізді «қазақ әліпбиі» деп атаудың еш 

реті жоқ дейді. Өйткені ол «қазақ әліпбиі» емес, «қазақ-орыс әліпбиі», тіптен 

ақиқатын айтып «орыс-қазақ әліпбиі» десе де болады деген еді. Сондай-ақ 

мамандар әділ атап көрсеткендей, жазуда қазақ және орыс тілдерінің алуан түрлі 

ерекшеліктегі дыбыстарын таңбалау «фонемалардың шашырауына, жайылуына 

әкеледі». Нәтижесінде – тілдің өзіндік ерекшелігі жоғалады. Қазіргі кездегі қазақ 

тілі қолданылып отырған ортадағы өзгеріске ұшыраған тілдік ахуалды ескерген 

жөн. Егер 40-50 жыл бұрын қазақтар өздерінің ана тілдерін жетік біле отырып 

орыс тілін меңгерсе, кейінгі онжылдықта қазақтардың басым бөлігі балаларын 

орыс мектерінде оқытқан жағдайларда, енді орыс тілі арқылы ана тіліне қайту 

үрдісі бел алып отыр. Әрине, осындай жағдайдағы әліпбилердің ұқсастығынан 

қазақ тілінің нағыз табиғи айтылым нормаларын жетік меңгере қою аса қиын 

шаруа. Сондықтан да әліпбиді жетілдіру мәселесі, ең алдымен тілдің қазіргі 

кездегі жағдайына қамқорлық таныта отырып, тілді дамыту перспективасын 

және оны сақтау шараларын қамтиды. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРЫЛУЫ 

 

ХХІ ғасырдың тез өзгеріп жатқан өмір ағысында әрбір индивид өзінің кәсіби 

біліктілігі арқылы, белгілі бір арнайы тілдің, басқаша айтқанда, ғылым 

саласының иесі ретінде танылады. Бұл білім беру саласында терминдердің мәнін 

дұрыс түсіндіру, олардың табиғатын тану мәселесін өзектендіреді. 

Терминология — ақпарат көзі, сонымен бірге терминология — лексиканың 

сыртқы өзгерістерге тез бейімделетін, онымен тығыз байланысты бөлігі. 

Терминологиядан қоғамдағы тарихи өзгерістердің кезеңдерін, себептерін, 

өркениеттердің тегін, тілдің мәдени, ғылыми, техникалық әлеуетін тануға 

болады. 

Ғылыми ұғымды жеткізетін терминдер ұлттық та, ұлтаралық та, 

халықаралық та бола алады. Терминологияда қолданылатын термин сөздердің 

көпшілігі шығу тегі жағынан халықаралық немесе бірнеше тілдерге ортақ болып 

келеді. 

ХХ ғасырдың 50–70-жылдары аралығында қазақ тілінің терминдер жүйесі 

қалыптастырылды, реттелді, бұл тармақ әсіресе практикалық тұрғыдан біршама 

тиянақталды деген тұжырым жасалған болатын және бұған дәйек ретінде қазақ 

терминологиясының 70–80 пайызын кірме, яғни интернационалдық 

(халықаралық), терминдер құрайтындығы көрсетілген еді. 

Қазақ тілі мемлекеттік тіл болу үшін терминдеріміздің құрамы сандық 

қатынасы жағынан керісінше, яғни тіліміздегі терминдердің 70–80 пайызы 

қазақтың төл сөздері болу керек те, қалған 20–30 пайызы кірме сөздер болуы 

керек дейді терминология мәселесімен түбегейлі айналысып жүрген ғалымдар, 

терминолог-мамандар. Бұл 20–30 пайыз бөтен сөздер тіліміздің сөздік құрамы 

мен құрылысын, бірегейлігін бұза алмайды. 

Біздің терминологиямыздың басым бөлігі шет тілдерінің сөздері болып 

кетуі — ұлт тілінің ғылым саласында қолданылмауы салдарынан салалық 

мамандардың термин шығармашылығымен айналысудан гөрі өзге тілдерден 

дайын терминдерді қабылдауға дағдыланғандығынан деп тұжырымдайды кейбір 

зерттеушілер. Сондықтан да мемлекеттік тілді ғылым мен техниканың сан түрлі 

саласында қолданып, термин шығармашылығында іске қосудағы салалық 
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мамандардың рөлі ерекше. Дәлірек айтқанда, бұл солардың қолындағы іс. Бірақ 

салалық мамандардың барлығы бірдей терминге қойылатын талаптарды, 

терминологиялық жүйенің ерекшеліктерін, терминдерді тілдік тұрғыдан 

реттеуді біле бермейді. Сондықтан терминтану ғылымының тіл білімімен тікелей 

байланыстылығынан немесе оның тіл білімінің негізінде қалыптасатындығынан 

болса керек, әлемдік тәжірибеде белгілі бір саланың терминдерін жасап, оларды 

іштей жүйелеуге ерекше үлес қосқан салалық мамандардың барлығына 

қарамастан, терминологиялық жұмыстарды жүргізіп (оның ішінде терминтану 

теориясын), терминтанудың түрлі мәселелерін зерттеген терминологтар, 

негізінен, тіл мамандары болып келеді. [1] 

Терминді әдетте біз ең алдымен, адам қызметінің белгілі бір арнаулы сала 

шеңберінде, негізінен кәсіби мамандар тілінде, аранулы әдебиеттерде 

қолданылатын сөз деп ұғамыз. Ал терминтанушы мамандар арасына терминнің 

тілдік табиғатын танытатын әр түрлі белгілері атап көрсетіледі. Термин жөнінде 

сөз қозғалғанда «Барлық термин – сөз. Бірақ сөздің бәрі термин емес» деген 

тұжырым жиі қайталанып жатады. Бұл тұжырым тілдегі сөз деп танылатын 

тілдік бірліктерге қатысты дұрыс айтылған деуге болады. Алайда терминнің 

ілдік бірлік болып табылмайтын ққұрамына сандар, графикалық таңбалар кіретін 

символ-сөз түрлері де болатындықтан, мұндай тұжырымды терминнің барлық 

типтеріне қатысты жалпы сипат ретінде қабылдауға келе бермейді. Сонымен 

қатар, терминнің тек қана сөз емес, терминологияда сөз тіркесі түріндегі 

терминдердің мол екенін және кейбір тілші-терминолог ғалымдар атап көрсетіп 

жүргеніндей, сөйлем терминдердің де болатынын ескерсек, «Барлық термин – 

сөз. Бірақ сөздің бәрі термин емес» деген пайымдаудың термин табиғатын жан-

жақты ашып тұр дей алмасақ керек. Сондай терминнің тілдік табиғатын 

түсіндіру кезінде өте жиі қайталанатын тұжырымдардың бірі Н.З.Котелованың 

«Терминдер – сөздер, тілдік ешнәрсе оларға жат емес» («Термины – это слова, и 

ничто языковое им не чуждо») деген сөзі. Ғалымның сөзін түпнұсқа тілдегі 

қалпына байланып жоғарыдағыдай сөзбе-сөз, дәлме-дәл көшірмей, автордың 

айтпақ ойы мен сөйлем мағынасын сақтай отырып, өз түсінігімізге лайықтап, 

тілімізге жатықтау етіп сәл басқашалау аударсақ, «Термин деген – сөз, тілдегі 

сөзге тән қасиеттердің ешқайсысы да оған жат емес» деген болар едік. Термин – 

сөздің лингвистикалық табиғатын тану тұрғысынан келгенде ғалымның пікірі 

орынды айтылған. Оны соңғы жылдары терминтану саласында жүргізілген 

көптеген лингвистикалық зерттеулеп нәтижелері растап отыр. Бірақ терминнің 

жасалуы, қолданылуы, қызметі тұрғысынан жалпы әдеби тілдегі атаулардан 

өзіндік айырмашылықтары бар екендігін атап көрсетіп жүрген ғалымдар 

пікірлерін де ескерусіз қалдыруға болмайды.  

Жалпы термин жөнінде нақты мыналарды айтуға болады . 

1. Терминдер негізінен сөз немесе сөз тіркестері болады. (кейде сөйлем 

түрінде де кездеседі).  

2. Терминдер негізінен тілдік бірліктер (символ-сөз, сан, географиялық 

таңба түріндегі терминдер де бар. Бірақ терминологиядағы олардың үлес 

салмағы термин-сөздерге қарағанда әлдеқайда төмен.  

3. Термин – белгілі бір терминологияның мүшесі (А.А.Реформатский). 
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4. Термин деген – ұғым аты.  

5. Терминнің міндетті түрде дефинциясы болады. 

6. Терминдердің негізгі басым бөлігі жалпы есімдер, сөз табына қатысы 

жағынан зат есімдер болады.  

7. Терминдер атауыштық қызмет атқарып, негізінен ғылым тілінде, арнаулы 

сала шеңберінде қолданылады.  

Бұл аталғандарды терминтану саласындағы ғылыми еңбектердің 

көпшілігінде аталып көрсетілетін, мамандар мойындаған терминнің басты 

белгілері деуге болады. Терминтану саласындағы зерттеу еңбектерінде, 

лингвистикалық ғылыми әдебиеттерде терминнің өзге де қасиеттері, өзіндік 

қырлары мен ерекшеліктері аталып жатады. [2, 7 бет ] 

«Халықаралық» терминдер мәселесі қазақ терминологиясында соңғы 

уақыттар еншісінде пайда болған мәселе емес, ХІХ ғасырдың соңына — ХХ 

ғасыр бастау алып, толық шешімін таппай келе жатқан мәселеге жатады. 

Терминтануда осы терминқорды халықаралықтандыруға қарсы 

деинтернационализация деген процесс те бар. Бұл — бұрын тарихи, саяси-

экономикалық немесе басқа да жағдайларға байланысты өзге тілдерден дайын 

терминдерді шектен тыс көп қабылдап келген халықтардың сол халықаралық 

терминдердің орнын өз тілдерінің сөздерімен жаппай алмастыру үдерісі. Мұндай 

құбылыс әдетте қабылдаушы тілдердің иесі болып табылатын халықтың ғылым-

білімі, экономикасы дамып, ұлттық мемлекеттің негізі нығая бастаған уақытта 

басталады. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде бізде де бұл құбылыс пайда бола 

бастады. Ұлттық мемлекетіміздің сипаты мен тіліміздің қоғам өмірінде алып 

отырған орнына, яғни елдегі тілдік ахуалға сәйкес «деинтернационализация» 

үдерісі бізде өте әлсіз, мардымсыз түрде жүріп жатқаны байқалады.  

Тіліміздегі өзге тілдік (кірме) терминдердің көпшілігі орыс тілі арқылы 

қабылданған грек, латын т.б. тілдердің сөздері де, қалған бөлігі араб, парсы және 

орыс сөздері болып табылады. Мысалы, латын тілінен: бейімделу — 

аккомодация, кемсіту — дискриминация, үдеме — градация т.т.; грек тілінен: 

қолтаңба — автограф, кезең, мезгіл — период, ақсүйек — аристократ т.т.; 

ағылшын тілінен: сұхбат — интервью, көшбасшы — лидер т.т.; неміс тілінен: 

сауыт, қап — футляр, азат жол — абзац, бедел — авторитет т.т.; француз тілінен: 

ырғақ, әуез — тембр, сән — декор, шумақ — куплет, таңдаулы — элита т.т.; араб-

парсы тілдерінен: құран, мешіт, қажы, халифат, хадис, шахмат, шах, медресе 

тәрізді сөздер енген. 

Өз тілімізде баламалары қалыптасқан халықаралық ұғымдар да кездеседі: 

оратор — шешен, диск — табақша, колорит — реңк, овация — қошемет, гонорар 

— қаламақы т.б., басқа тілдің сөздерін қазақ тілінің дыбысталу заңдылықтарына 

сәйкестендіріп жазып қабылдаған терминдер де баршылық: мрамор — мәрмәр, 

артист — әртіс, роль — рөл, номер — нөмір т.б. Халықаралық мәндегі 

терминдердің тілімізге көптеп енгендігін қашанда мерзімді басылымдардан, 

басқа да ақпарат көздерінен байқаймыз. Олардың бірқатары ұлт тіліндегі 

терминдерге мән беріліп жатқан кезеңде сол қалпында қазақ тіліне аударылып, 

қалыптасып үлгерсе, бірқатарының екі сыңары да қолданылып, үшіншілері сол 

шет тілінен енген нұсқасында қолданылып жүр. Мысалы, композитор — сазгер, 
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мелодия — әуен, презентация — тұсаукесер, мода — сән, музей — мұражай, 

статуя — мүсін; аранжировщик — аранжировкасын жасаушы, өңдеуші; 

реставрация — қайта өңдеу, қалпына келтіру; шедевр — жауһар, үздік туынды; 

ирония — кекесін, тәлкек; дикция — айқын сөз, мақам; лимит — шек, меже; 

реплика — қағытпа, ілікпе сөз; пафос — шаттық, шабыт; рубин — лағыл, лал; 

трафарет — үлгі, таптауырындық; дирижер, нота, натюрморт, амфитеатр, 

трилогия, драма, ария, экран, цирк, балет, жанр, рояль, соната т.б. [1] 

Мұндай жарыспалылықты кез келген арнаулы салада кездестіруге болады. 

Олардың ішінде терминкомның ресми бекіткеніне қарамастан, бірізді 

қолданылмай жүргендері де бар. 

Міне осы мысалдардан-ақ көріп отырғанымыздай бүгінгі таңдағы жаһандық 

даму жағдайында қазақ халқы ағылшын тілді мемлекеттермен экономикалық, 

саяси, мәдени байланысын күшейтуге тырысуда. Соның нәтижесінде қазақ 

тіліндегі кірме сөздердің саны артып бара жатқаны баршамызға мәлім. 

Қолданысымызға көптеп еніп жатқан ағылшын сөздері мен сөз тіркестерінің 

тіліміздегі игерілуі мен зерттелуі сөз ауысу үдерісінен қалыс қалып келеді. 

Сондықтан осы олқылықтың орнын толтыратын, кірме сөздердің қабылдаушы 

тілдегі үйлесу жолдарын, әдіс-тәсілдерін, атқаратын қызметін әлі де зерттей түсу 

керек деп ойлаймыз. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ҚАЗІРГІ АЙТЫСТЫҢ ТІЛІ  

 

«Айтыс – қазақ өнерінің алтын діңгегі» деп баға берген ұлы жазушы Мұхтар 

Әуезов. Қазақ халқының дәуірлер мен ғасырлардан бері қалыптасқан даналық 

пен шешендігі көрініс табатын айтыстың басқа ұлттық өнер түрлерінен, 

мәдениет-әдебиетінен әлдеқайда биік әрі көш ілгері екендігі, қазақ ұғымымен 

біте қайнасқан ақсүйек өнер екендігі даусыз. Бұл – бақ пен баптың сайысқа 

түсетінімен қатар, ойдың жүйріктігі, тілдің ұтқырлығы, білім көкжиегінің кеңдігі 

көрінетін, ақынның бар болмысын танытатын сөз барымтасы, жыр көкпары. Бұл 

– тоғыз жолдың торабы деп айтуға болатындай бірнеше жанрды бойына жинаған 

күрделі өнер. Мысалы, сахнада отырған ақын қарсыласына мұқият құлақ түріп, 

оны тыңдай отырып, өз басында соның айтқандарына шабуыл, сауалдарына 

жауап ойлай отырып, әмбе өз ішінде болып жатқан көңіл-күйді, миында болып 

жатқан ойлардың шайқасын қарсыласына да, көзі қарақты, қырағы көрерменге 

де білдіртпей образға еніп, өз кезегі келгенде табан астында суырып салып, соны 

https://articlekz.com/kk/article/16225
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елге көркем де әдемі етіп жеткізе білуі тиіс. Яғни айтыс ақыны актер де, 

домбыраның құлағында ойнайтын күйші де, мықты орындаушы да, даусы 

жұртты елең еткізетіндей әнші де, шумағы шымыр, өлеңі өрелі ақын да, 

қысылтаяңнан шыға алатын жол тапқыш, сөз тапқыш, өте білімді, және ең 

бастысы қарапайым халықтың мұң-зарын, уайым-қайғысын өз басынан 

өткергендей сезіне біліп, соны батыл түрде қаймықпай билікке дат айтып 

жеткізетін жүректі, ержүрек болуы шарт. Сол үшін де ол айтыскер ақын деп 

аталады. Сонысы үшін де оларға елдің ықылас-құрметі, ілтипат-ізеті айрықша, 

ерекше болады. Суырыпсалма айтыскер ақын болу – кім көрінгеннің қолынан 

келе бермейді. Оған үлкен жүрек керек. Көп ізденіс пен талмай еңбектенуді талап 

етеді. Ал айтыстың көркемдік ерекшелігіне, стиліне, тіліне келетін болсақ ол бір 

жеке тақырып. Өйткені 1980-90 жылдардағы ұлттық өнер мен егемен 

Қазақстандағы, қазіргі кездегі ақсүйек өнердің айырмашылығы жер мен көктей. 

Ақындар да, олардың тілдері де, жалпы айтыстың да көркемдік тұрғыдан 

өзгергендігі байқалады. Қазіргі айтыс жаңа бағытқа бет бұрғандығы көпшілікке 

мәлім. 

Дегенмен кейбір айтыстардың мазмұнына, лексикасына, сөйлем 

құрылыстарына қарап, қай заманда пайда болғанын топшылауға болады. 

Мысалы, жануарлар айтысына, өлі мен тірінің айтысына қарағаңда, жұмбақ 

айтыстың анағұрлым кеш туғандығы анық. Өлшеусіз талант, әрі әнші екі 

саңлақтың шешен сөздері – өзінің көркемдік жағынан күні бүгінге дейін үлгі. Бұл 

айтыстың сөздері анықтық, тазалық, дәлдік жағынан болсын, көркемдік, сұлулық 

жағынан болсын қазақ поэзиясының төрінен орын алады. Үздік теңеу, эпитет, 

жалпы троп пен фигураның бұл айтыстан небір шұрайлылары табылады [1]. 

Ақындар айтысы жанрлық қалыптасуын рулық айтыстардың арнасында 

дамытқаны белгілі. Жалпы айтыстың ұзақ даму жолындағы кезеңдік 

ерекшеліктерін, басты сипаттарын саралағанда 

- дәстүрлі айтыс, 

- кеңестік айтыс, 

- тәуелсіздік алғаннан бергі уақыттағы айтыстар деп жіктеуге болады. 

«Қазіргі айтыс» жинағын үш том етіп жариялатқан филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзатай Жолдасбек кейбір кемшіліктерді 

атап өткен. Олар: сөзге әуестену, қайталаудың көптігі, ырғақтағы кедейлік, 

қазіргі ақындардың өзіндік «Мені» әлсіздігі, өзін-өзі кемсітудің, орынсыз 

қорланудың бір түрі – қарсыласын мақсатсыз мақтау, қоғамның жақсылығын 

көрмей, орынсыз ғайбаттау. Сондай-ақ бұрынғыдай ақындардың бір-бірінің 

намысына тиіп сөйлеудің жоқтығын қазіргі ақындардың моральдық тұрғыдан 

кемелденуі деп бағалайды. Еліміздің тәуелсіздігін паш етіп, мақтанудың өзі 

ұлттық идеологияға қызмет етеді. Болашақта ұлттық идеология үшін маңызды 

айтыс жалпыхалықтық сұранысқа ие болуы керек. Әрі ақын – идеолог, ол 

қазақтың ән-жыры, рухы тал бойына дарыған перзент ретінде сөйлемеуі мүмкін 

емес. Саяси мінберлерден күткен сөздер аздық етіп жатқанда, айтыс төрінен 

айтылған ақын сөздері жиналған қауымның көңілін талай серпілтті. Тегінде, 

шешендік екінің біріне берілмейді, ал айтыс − синкретті өнер, бір өзі бір 
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сахналық қойылым. Мұнда ақын әрі шабуылшы, әрі қорғанушы, әрі шешен, 

тапқыр, әрі музыкант [2]. 

Біз көріп жүрген бүгінгі күндегі айтыс – өзіне жаңа тыңдарманды, көрермен 

қауымды жинап алған, стилі мен тілі бөлек, тактиканы көбірек қажет ететін 

айтыс. Өйткені адам дамыған сайын, өзімен бірге барлығын жетілдіреді. 

Солайша көптеген өзгерістер алып келеді. Ал тілге келетін болсақ, оның қай 

заманда да не өліп, жойылып, ескіріп, көнеріп, не жаһанданып, жанданып, 

жетіліп отыратыны белгілі. Біз сөз етіп отырған суырыпсалма ақындар 

жарысында да жаңа сөздердің, сөз тіркестерінің, мақал-мәтелдердің, бұрын 

болмаған, тың тіркесті сөз айшықтарының қазір қолданылып жүргенін естиміз, 

байқаймыз, көреміз. Демек жетілген, дамыған, ілгерілеген. Бұрынғы 

айтыстардан әлдеқайда озық. 

Ал стильге келсек, керісінше. Мүмкін бұл 90-жылдарда айтыс ақындарының 

бүгінгіге қарағанда саны аздығына байланысты ма екен. Ал қазір жастар 

жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап шыға келді. Бұл – ілгерілеу, әрине, 

жақсы. Оған қуанбасақ, ренжімейміз. Алайда, көп болуы, саны бар, сапасы жоқ 

болуына орай қазір әрбір айтыскердің өз салған дара жолы жоқ. Өзіндік стилі 

барлар, өз соқпақтарын салғандар өте аз. Қалғандары солар салған сүрлеумен 

келе жатқандар. Бірінің сөзін бірі қайталайды, бір айтыста сахнаға 20 ақын 

шықса, соның 10-ы бір мақаммен, 5-еуі бір мақаммен, 5-еуі бір мақаммен 

айтысып шығады. Бұл талғамды бұзады. 

Ұзын сөздің қысқасы, Ринат Зайыт айтпақшы: «біздің қазақтың айтысы 

әлдеқашан дамып кеткен. Дамығаны соншалық бұзыла бастады». Бірақ заман 

жаңарады, ұрпақ алмасады, талғам, сұраныс өзгереді. Ақындар да пенде ғой, 

бейімделеді, көнеді, көшпен бірге жүреді. 
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ӘБІШ КЕКІЛБАЕВТЫҢ «КҮЙ» ПОВЕСІНДЕГІ КҮЙ ҚҰДІРЕТІН 

СУРЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІГІ  

 

Руханият әлемі - қазақ қаламгерлерінің шығармашылығынан кең орын 

алған. Көркем әдебиеттің басты мұраты өткенімізді және бүгінімізді тірілтіп, 

бедерлеу ғана емес, Кеше, Бүгін, Ертеңді қамти отырып, үзілмейтін бір алтын 

арқаудың, мың-мың жылға созылып келе жатқан жалғастық заңының барына 

мойынсұну. 

Сонда, Кеше, Бүгін, Ертеңді - "Уақыт арқауын" үзбей жалғастырып тұрған 

не дегенде, бұл өзі күллі адамзатқа ортақ ойдың, ортақ үміт, ортақ мұраттың 
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бақиға кетер мәңгілігінде екен. Жақсылық атты ұлы ұғымның адамзат 

көкірегінде сөнбеуінде екен. Жақсылыққа құштар, жақсылықтан үміткер, 

жақсылықты мұрат қып ұстанар күштің, ниеттің, тілектің, рухтың өлмеуінде 

екен. Заманаларды жалғастырып түрған, әрі-беріден соң, Адамның мәңгі тірлігі 

- жақсылық жолындағы ұрпақтан-ұрпаққа ауысқан күресі ғана. Әбіш Кекілбаев 

шығармаларын оқи келе, осыған тоқтайсың. Қай шығармасынан да сондайлық 

өмір шындығы шырқайды да тұрады. 

Ә.Кекілбаевтың "Күй" повесінің тақырыбына арқау болған оқиға - Абыл 

күйшінің тағдыры. Десе де "тақырыбына, арнаған адамына қарап, бұны күй, 

күйші туралы деп топшылау оңайдың оңайы болар еді. Алайда, атақты күйшіге 

бағыштала тұра, бұл халық тағдырына, оның әлеуметтік хал-күйіне соққан, 

көшпенділердің тіршілік салтына, қоғамдық жағдайына көркемдік тұрғыда 

барлау жасаудың үлгісі дерлік туынды" [1, 178-179 б.]. Повесте қазақ пен көрші 

жатқан түрікпен жұртының ата жері үшін айқасып, "қанға қан, жанға жан" деп 

жағаласып жан сақтаған өмірі суреттеледі. Екі елдің тіліндегі азды-көпті 

айырмашылығын айтпағанда, дәстүр тағылымында, тұрмыс-салтында ұқсас 

жайттар өте көп. Бірақ қанды кекке ұласып жататын барымта, жесір дауы 

Қарақұм мен Маңқыстау маңын мекен еткен екі елдің еңсесін басқан. 

Қаламгердің қадау ойлары да осы оқиғалардан оқырманын ой түюге шақырады: 

"Қара жерге бәрібір. Адамдар пайдам дегенін қылсын. Тірі жүрсе, тірі 

жүргендерін ауырсынбайды, өлсе, өлгендеріне қиналмайды. Әйтеуір, олар бір-

біріне қанша кеуде қағып асып-тасқанымен, бұдан басқа барары жоғын жақсы 

біледі. Адамдар бірін-бірі жеңсе, жеңер, бірақ бұны жеңе алмайды. Жер бетінде 

қанша қырғын соғыс болса да, жеңіс жердікі. Ол үстіне сыйыспаған адамдарды 

астына ап, оп-оңай-ақ сиыстырады [2, 114 б.]. 

Автор адамдар арасындағы алауыздықтың ру, ұлттардың ғана емес, түтас 

халықтардың тарих бетінен із-түзсіз жойылып кетуіне әкеп соғатынын көркемдік 

түрғыдан шебер де шешен, сенімді суреттейді. Шығармада Дүйімқараның 

Көкбөріні қазулы көрге лақтыруы, зорлыққа үшыраған түрікмен бойжеткендері, 

қайда түрып, қайда келе жатқанын сезбей, алда да не боларын түсінбей келе 

жатқан қазақ балаларының тағдыры - адам жаны түршігерлік оқиғалар. Повесте 

түңғыш рет мәңгүрттердің пайда болуы туралы көркемдік негізде баяндалады. 

"Кенет тұтқын балалардың бірі артындағы тұтқынның кеудесіне екі шекесін 

алма кезек ұрғылап шыңғырып жіберді. Ақ тайлақтың терісі күнге күйіп 

тырысып барады. Қаудырлап кеуіп жатқан түйенің көні бас сүйекті сытырлатып 

шаға түсті. Қазір-ақ үн қылып уатып жіберетіндей" - деп суреттелетін 

түрікмендердің қолға түскен қазақ балаларын қинай отырып мәңгүрт ету 

жолдары да оқырманды бей-жай қалдырмайды. 

Туынды табиғатынан, әрине өнер мұратын, көне жәдігерлерді 

жаңғыртушылар мен күй-шежіре сипаты танылады. Күй - құдірет көңілді 

тербейді. Жан-жүрекке әсер етіп, санаға сілкіністер жасайды. Күй күмбірімен 

бірге туған жердің суреті бар бояуымен ашылады, перзентінің жан жылауымен 

тербеледі. Ата қоныс, құт мекеннің тағдыры күйші өміріндегі желілі сарын. 

"Күй" повесі туралы ойларын сараптай отырып көрнекті әдебиет сыншысы, 

ғалым-зерттеуші 3.Серікқалиев былай деп түйеді: "Мұнда Абылдың өзі емес, 
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күйі сөйлейді". Түркімен Жөнейттің Абыл күйшіні тірідей жерге көмуі де - 

бұрын-соңды ел естімеген қаталдық. Жөнейт кезінде өз баласы Дәулетті қазақ 

ауылына түркімен жігіттерімен бірге атқа қондырып, өліміне себепші болған. 

Дәулет - Абыл күйшімен күй тартысып, тең тарасқан. Өнер құдіретін терең 

сезінген екеуі елді бітімге шақырмақ болған. Ол арман адыра қалған. Оған 

себепші де Жөнейттің өзі. "Кек қайтарам" деген қанды тілегі өз жүрегін қан 

жылатты. 

Енді міне, сол баласымен балбырата күй тартысқан тарлан күйші тұтқында. 

"Аға-ау, күпсініп, көкірегіңізбен жер айырып барғанда көп болса бес-алты 

қазақты өлтірерсіз, бір үйір жылқыны үркітерсіз. Сол бес-алты бейкүнә пенденің 

жайбарақат өз тіршілігімен жүргенінен, сол бір үйір жылқының өз өрісінде 

жайылғанынан сіздің намысыңызға шоқ түсетіндей не бар?" деген іні сөзін де 

қабыл алмаған. 

Повесте Абылдың тірідей жерге көмілуі - жауыздықтың шарықтау шегі. 

Алайда, Жөнейт күйшіні көмгенмен, өнер рухын өшіре алмайды. "Өнердің өлмес 

рухын оның мәңгілікке кетер жалғасынан тапқандай боламыз. Өнердің ол 

жалғасын Құрбан күйшіден тапқандай боламыз. Керегенің басындағы қылышқа 

жүгірмей, жас бала Құрбан дутарға қызығуынан табамыз. Құрбан ағасы 

Дәулеттің күй тартқанын көрген, өлер шағында қазақ күйшісінің күй тартқанын, 

тыңдаушысын сілтідей тындырғанын естіген ...". 

"Күй" - өнер құдіретінің, қуатының, адам еңбегінің, ақыл-ой мүмкіндігінің 

айнасы. Автор өнер құдіреті арқылы адамзатқа - азаттық, теңдік пен 

туысқандықты жырлаиды. Тарих пен тағдырды көрсету негізінде адам тағылым 

алуды мұрат етеді. 

Шығарманың түпкі түйіні де, айтар ойы да осы - өлімді өнер ғана жеңеді. 

Өнер, өнерді бағалау - мәңгілік. 

"Жазушының "Күй" повесіндегі басты кейіпкерлердің қай-қайсысының 

тағдырын алмаңыз, олар ең алдымен ұлт тағдырымен жіксіз астасып жатады. 

Ә.Кекілбаев осы образдар арқылы қазақ халқының қилы кезеңдегі бастан кешкен 

тарихи тағдырын оқырманның көз алдына алып келеді. Екі қаламгерге тән 

қолтаңбаның, суреткерлІк ерекшеліктің, жазушылық даралықтың анық 

ажыратылатын тұсы осы. Т.Әлімқұлов кейіпкер тағдырын, оның ішінде өнерпаз 

тағдырын басты нысанада ұстаса, ал Ә.Кекілбаев үшін кейіпкер іс-әрекеті 

арқылы заман, уақыт сырына үңілу маңыздырақ" [3,112 б.]. 

Қаламгердің жасампаздық қуатының молдығын дәлелдейтін туындының 

бірі - "Аңыздың ақыры". Бұл көркемдік-эстетикалық тұрғыдан болсын, 

әлеуметтік-философиялық астары жөнінен болсын - кемел туынды. 

Жырларының арасында отырып, өз өнерінің асқақтығын мойындатқан 

күйшінің қүдіретін өнер рухын қаламгер жоғары биіктікке көтереді. Жауының 

өзін жуасытып, жеңіліс тапқызады. Жеңіс - өнердікі, өнер - рухыныкі. 

Жазушы аңыздық деректен ауытқи отырып, күйшіні өзінше азаптап, өзінше 

шешім шығарады. Жөнейт онсыз да өзі қолға түсіп, қасқа болып, соры қайнап, 

кісенде отырған тұтқынды айдаладағы түлейге апарып көмдіреді. 

"Аңыздың ақырында" автор шынында да салауатты, салмақты көрінген 

кейіпкерлердің ішкі жан сырына терең бойлаған. Мұнда "Ханша - дария" 
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хикаясында ара-тұра байқалған баттиған қара бояуды кезіктірмейсіз. Көркемдік 

нақыш-қайырымдар ішкі психологизмді, драмалық тартыс-талқыны иланымды 

беруге, терең иірімге, шәркез сезімге соғып, оны суыртпақтап, шым-шымдап 

беруге жұмсалған" [1, 181 б.]. Шығармадағы махаббат мұнарасын тұрғызған 

шебер бейнесі романды әлеуметтік-философиялық тұрғыда күшейтіп тұр. 

Себебі, Ақсақ Темірдей қатал да асқақ, өзімшіл билеушіден қорықпай, өз өмірін 

махаббаты үшін құрбандыққа қиюға даяр шебер бейнесі асқақ әміршінің 

тасасында қалып қоймай, оқырман жүрегінде мәңгілік орын алады. 

Бұл - қаламгер шеберлігі, көркемдік концепция. Шығарма оқиғасында "Күй" 

повесімен ұқсастықтар да кездеседі, ол - күйші Абыл мен шебердің 

философиялық және психологиялық шешім жөнінен үндесуі. Аңыздардың 

желісіндегі оқиға уақытында алшақтық болғанымен, күйші мен шебердің азапқа 

мойымауы - өнер үшін өз жанын құрбан етуге даяр болуы рухани 

болмыстарының үндестігіне саяды. Екеуін де жақындастырып тұрған күш-жан 

тазалығы, рухани құндылықты қастерлеу. Осы мақсатта екі кейіпкер де шығарма 

шыңына көтеріледі, ой-сезімі, жан әлемі, мінез-қаракеті арқылы жеке дара 

көрінеді. 

Біздіңше, шығармадағы болмыс бедері, адамдар қарым-қатынасы, махаббат 

мәселесі - өнер тақырыбы төңірегінде өріс алады. Өнер құдіреті - жан-жүрек, 

сезім дүниесін тербейді. Ақыл-ойға қозғау салады. Ақиқат пен жалғандық 

сараланады, білік пен білек күші таразыға түседі. 

Талай жұртты ат тұяғында таптатқан тәкәппар әмірші осындай өнер иесінің 

алдында дәрменсіз халде. Себебі, шебердің қолынан жасалған талай дүние тамам 

жұртты тамсандырғаны һәм тамсандыра берері де анық. Ал, жер-жаһанды 

уысында ұстағысы келген әміршінің "шексіз билік, атақ-даңқ, абырой - бәрі-бәрі 

жел етек ұрғашының бетіндегі арзан шырайдай, дүниеқоңыз саудагердің 

қолындағы сасық дәулеттей, баянсыз фәнидің аз күндік алданышы ғана болып 

шықты". 

Автор Ақсақ Темірдің ішкі күйзелісі арқылы өнер рухын биіктетеді, дарын 

иелерінің ісін мәңгілік мұра ретінде бағалайды. Сол арқылы ұлт мұратын 

руханият желісін асқақтатып, адам мен оның еңбегін, ақыл-парасатын, жан 

жылуын, жүрек сәулесін, сезім күшін арттыра түседі. 

Ә.Кекілбаевтың ел аузындағы аңыздар желісі бойынша жазған 

шығармаларының бірі - "Ханша дария" хикаясы. Қаламгердің "әуел бастан-ақ 

жұрт көкейінде жүрген ірі, күрделі тақырыптарды қозғап, сол күрделі қалпында 

жеткізуге қалыптасқан жазушы екенін көреміз. Автор жеңіл сезім мен уақиға 

қуып кететін, ұшқары ойлайтын адам емес, әрдайым қоғамның, ортаның тың 

сөзін айтуға тырысады. 

Жазушы өзінің бірде шығармасында бүгін құрылып, ертең тарап жататын 

колхоз, совхоздың тіршілігін сөз етпепті, бірде-бір хикаят, романында қызыл 

белсендінің бейнесін жасамапты. Кекілбаевтың парторг, озат шопан, белгілі қайраткер 

деген кейіпкері жоқ. Оның алған бағыты өзінің Таймасы сияқты ұрпақтан-

ұрпаққа жеткізіп келе жатқан, қандай зұлмат заманда да елдің елдігін сақтап 

қалған, мықтылығын ту ғып ұстаған, жердің кеңдігін сақтаған. Азаматтың, ердің 

бейнесін жасау - сол бейнені кейінгі ұрпаққа ту етіп тапсыру"[4, 44 6.]. 
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Бұл шығармада дүниені дүр сілкіндірген Шыңғысханның таңғұт еліне шабуылы 

баяндалған. Жер жаһанды уысында ұстауды арман еткен Шыңғысханның талай 

баланы анадан, талай даланы даладан айырғаны тарихтан белгілі. Өзіне қарсы 

шығар пенде қалдырмауды қалаған қанқұмар билеуші жеті жасар баладан 

жетпістегі шалға дейінгі еркек кіндіктіні жер жастандыратын. Бірақ, таңғұт жұрты 

әміршісінің әйелі Гүрбелжін сұлу тұтқынға түссе де Шыңғысханның қаһарынан 

илікпеді, өзін тәкәппар қалпында ұстады. Қайсар әйел "екі жасауылдың күштеп 

жер тізерлеткенін, бұл оның бас игені емес екенін көрсеткісі келген болу керек, 

көкке қарап қолын жайып, ерінін жыбырлатып дұға оқыды, сонда әлгі тізе 

бүккені Аллаға ақырғы мінәжат қылғаны болып шықты" [2, 8 б.]. 

Жазушы Шыңғысхан жауыздығын, тырнағынан қан тамған тоғышарлығын, 

опасыздығын алуан іс-әрекеттері арқылы ашады. Тұтас бір халықты түп-

тамырымен тұңғиыққа батырғысы келген, ұрпақсыз қалдыруды мақсат тұтқан 

Шыңғысханды өз қақпанына түсірген қайсар ана осы Гүрбәлжін болатын. Автор 

Шыңғысханды жеке-дара көрсетпейді, керісінше халықпен байланыстырып, сол 

арқылы түпкі мақсатын опасыздық әрекеттерін, жаулап алу ниетін әшкере етеді. 

Қандық әрекеттерін қайсар ана алдында әшкерелеп, тізе бүктіреді. Ол 

Шыңғысханды өлтіру арқылы жауыздық атаулының апанына тосқауыл қойды. 

Шығарма эпилогында Гүрбелжін ханшаның моласының тәуәп етушілердің 

тастаған бір уыс топырағы арқылы үлкен бір төбеге айналғандығы баяндалады. 

Автор оқырманды Гүрбелжіңнің Шыңғысханнан қалай кек алғанын өзінен басқа 

тағы бір адамға айтып берген кісі де Темір - Олхоға бір уыс топырақ қосқан адам 

болып есептелетін көрінеді," - деп ел сеніміне айналған қағидадан хабардар 

етеді. Жауыздықтың шегі жоқ. Бірақ, ол жауыздық Шыңғысхан көкірегінде 

қалай оянды - Әбішті толғандырған ол емес. Жауыздықты жасай-жасай кеп, 

оның өзін қолында күш, билігі бардың тірі жан талқыға сала алмас заңды 

тірлігіне сайған зұлымдықтың қарғысы ұшырамай, кете беруі мүмкін бе деген 

ұлы сауал. Әбіш бұл сауалға өнер тілімен жауап береді. Көркем өнердің, оның 

ішінде, әдебиеттің қүдіреті де сонда. 

"Күйші тыңдаушысын өзіне баурай алатындай құдіретке ие болу үшін, өзі 

жан-тәнімен берілген, күй тартқанда күйден басқаны ұмытып кететін болуы 

керек. Өйткені, күйді үйреніп, оны әсерлі шерту, жеткізе толғау шеберлікпен 

қоса жан тебіренісінің қуаттылығын талап етеді. Күйдің терең сырын өзгеше 

сезімталдықпен түсінбейінше, шынайы жүрек сезімімен орындамайынша күй 

табиғатын ашу қиын. Бұл, әсіресе, Тәттімбет күйлеріне тән" [5, 20 б.]. 

Күй - қүдірет, күй - өнер, күй - өмір. 

Т.Әлімқұловтың күй тарихы тақырыбына жазған әңгімелерінің бірі -

"Сарын". Шығарма кейіпкері - ерекше дарын иесі, күйші Тәттімбет. Сарыарқа 

төсін сан ғасыр арманға бөлеп мекендеген қалың елдің тыныс-тіршілігін 

суреттеген тұстарда қаламгер құлашын кеңге сермейді. "Тәттімбеттің бір 

кезеңдегі қайратты, қызығы мен қызуы мол өмір асуы артта қалса да, күйші 

өнерге деген құштарынан жаңылмайды. Жер, су, тау, көл, орман, тоғай көрінісі 

тұтаса келе керіліп жатқан кербез даланың бар сұлулығы мен сәулетін көз алдымызға 

алып келеді, Авторлық баяндау әдісін, лирикалық шегіністерді, кейіпкердің 

"сана ағымын" қаламгер сәтімен, ұтымды пайдаланған. Осының барлығы тұтаса 
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келіп Тәттімбеттің күллі күйшілік бітім-болмысын іштен ашады. Жалпылама 

ашпайды, бейнелі, тартымды ашады [3, 300 б.]. 

Қазақтың сайын сахарасын, кең байтақ даласы мен қойнауы жасыл 

жайлауын көкірегінде күмбірлеткен, кара домбыраның қоңыр үнімен суреттеген 

атақты күйші Тәттімбет қартайған шағында өткен өмірінің өкініштерін есіне 

алып, елден бөлектеніп қырға шығып, оңашада өз ойымен сырласып, сұлу 

табиғатпен мұңдасып үлкен толқыныс үстінде болады. Кезінде жастық-балалық 

шағы өткен дархан даланың әрбір тау-тасына дейін күңірене көз жібереді. "Оның 

тіршілік қызығын армансыз кешкен жері Сарыжайлау, Өмір-бақи арылмас 

қайғы-қасіретке, ішқұсалыққа душар еткен де сол Сарыжайлау". Күйдің сазына 

байланысты аса дарынды сазгер, зерттеуші А.Жұбанов мынадай болжам айтады: 

"Күйде жаратылыстың не бір әдемі суретін бейнелеу бар. Сонымен қатар сол 

әсем суретті көріп, үлкен эстетикалык рахат тауып тұрған адамның жан 

қылының үні бар. Мүмкін бұл сурет кәдімгі өзіміз білетін жайлау болар деген де 

ойға келесің. Сылдырап ағып жатқан бұлақ, асыр салып асық ойнап жүрген 

балалар, қосылып әндеткен қыздардың да үні бар. Күйде кешкі ауылдың баяу 

үнде берілген симфониясы, күндізгі күннің сәулесімен, енді, міне, адамның мұрнын 

жарғандай келіп тұрған көкорай шөптің исі бардай..." [6, 89 б.]. 

Тәттімбет мұрасын - күй өнерінсіз елестету қиын. Жалпы, Тәттімбеттің 

бірнеше атақты күйлері бар, солардың ішінде шоқтығы биік, дара тұрған шығарма 

- "Сарыжайлау" күйі. Бұл күй қартайып, науқасқа шалдыққан кезде туады. 

"Тәттімбеттің дөңгеленген нәркес көзі өзінің көлеңкесіне түседі. Көлеңке 

бағанағыдай бүркіт пішімді, қонымды емес, миқы-сиқы боп ұзарып кетіпті. 

Құбыладағы қаз бауыр қоңыр бұлттар қоюланып, біріне-бірі мінгесіп, түсін 

суыта бастапты. "Өткінші өмір осы! - деді Тәттімбет. Ендігі тіршілігім мынау 

миқы-сиқы көлеңкеге, анау сұрланған бұлтқа ұқсас. Қой, дүниеден көшпей 

тұрғанда Сарыжайлау туралы күй шығарайын. Қазақтың ертегі-аңызын әуенге 

қосқанша өз басымның кешкенін сыр ғып шертейін", - деп қиналады кейіпкер [7, 

12 6.]. 
Автор күйші мен күйді табиғатпен шебер байланыстыра сипаттайды. Ынтыққан 

күйшінің көңіл күйін, жан тебіренісін әсерлі жеткізеді. "Домбыраны саусақ 
сөйлетпейді, көңіл сөйлетеді. Тәттімбеттің саусақтары өзімшіл көңілдің әмірін 
екі етпей орындады. Күйшінің ерні жыбырлап, іштегі үндер дүмпу атып жатты," 
- деп кейіпкерімен бірге толғанады. "Салалы саусақтар бұғалық толғаудан 
сағалыққа қарай секіріп түскенде, домбыра оқыс сылқылдап, дәмді саз төге 
бастады. Құйқылжыған дыбыстар көкірек қаға шегініп, манағы құлақ күйіне 
ұласқанда "Сарыжайлаудың" бірінші тарауы туды," - деп суреттейді. 

Жазушы қазақ күйінің қадірін асқақтатып, керемет теңеулер мен суреттеуде 
өз талантын, күй табиғатын түсінуін өте ұтымды пайдалана білген. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Тоқбергенов Т. Көңілдің отын қоздатып // Жалын. - 1989. - № 4. - 178-
179б. 

2. Кекілбаев Ә. Ханша дария хикаясы. - Алматы: Атамұра, 2003. - 114 б. 
3. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы.-Алматы: Санат, 2003. -



306 

 

188б. 
4. Досжанова С. Ә.Кекілбаев шығармаларындағы кейіпкер ерекшлігі // 

Респ. ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Түркістан, 2001. – 44 б. 
5. Бекенов У. Күй көтерер көңілдің көкжиегін. - Алматы: Қазақстан, 1975. 

-225 б. 
6. Жұбанов А.Қ. Ғасырлар пернесі: (Қаз. Халық композиторларының өмірі 

мен творчествосы туралы очерктер). - Алматы: Жазушы, 1975. - 400 б. 
7. Тоқбергенов Т. Тәкен Әлімқұлов. - Алматы: Рауан, 1992. -120 б. 

 

 

ӘОЖ 821.512.122.09-1 

МАМЫРБЕКОВ Е.Е., АПЫШЕВА К.Ә. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҰРПАҚҚА ҮНІМ ЖЕТЕ МЕ... 

 (С. ҒАБДУЛЛИН ПОЭЗИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ) 

 

 Серік Ғабдуллин өзінің творчестволық жолын облыстық "Коммунизм туы" 

газетінде әдебиет қызметкері болудан бастаған еді. Өлең өнеріне құлаш сермеп, 

қаламы жүйрік, ойы ұшқыр, талабы жоғары, талантты биік журналист екенін 

таныта бастады. Осы "Комммунизм туы" қазіргі "Дидар" газетінде 1990 жылға 

дейін қызмет атқарды. 1991 жылы Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамының 

облыстық ұйымы басқармасының төрағасы болып сайланып, 1995 жылдың 

қаңтарына дейін жұмыс істеді. 

Серік Ғабдуллин бала жасынан, оқушы кезінен әдебиетке, өлең өнеріне 

ынталанып, аудандық сол кездегі "Социалистік майдан" газетінде оның мөлтек 

жырлары, балауса өлеңдері жиі жарияланып жүрді. Оның өлеңге деген 

құштарлығы, табиғи дарыны, алдына қойған мақсаты, творчестволық 

талпынысы биік асуларға жетелей түсті. Университет қабырғасында жүргенде 

оның алғашқы туындылары жарық көрді. 

 Өмірдің өзенінде, өнердің өзегінде өзіндік өрнегімен таныла білген Серік 

Ғабдуллиннің әр жылдары шыққан "Көктем лебі" (топтама 1975), "Бұқтырма 

сарыны" (1978), "Көктем-көк өрім шағым" (1982), "Ақ босаға" (салт-дәстүр 

танымы, 1993), "Жылдардан жеткен жаңғырық" (очерктер жинағы,1995), "Сөйле 

менің жүрегім" (1998) т.б. кейінгі жылдары жарық көрген «Алтай асу» (2003), 

«Ұланғайыр» (2003), орыс тілінде басылып шыққан «Седой тулпар» (2006) жыр 

жинақтарын оқырмандар жылы қабылдады. 2007 жылы жарық көрген 2 томдық 

таңдамалы өлеңдер жинағы өнегелі өмірінің, ұзақ жылғы еселі еңбегінің жемісі. 

 "Бұқтырма сарыны" тақырыбы жағынан сан-салалы. Әрбір өлеңнің өлеңдік 

қасиеті, орындалу мәдениеті көңіл аударарлық, онда- еліне, жеріне деген ғашық 

жүректің асау дүрсілі анық сезіледі. 

 Мұндай өлеңдер қатарына осы жинаққа енген "Ұланым менің", "Алтай", 

"Ертіс", "Өскемен", "Ульба сарыны" сынды өлеңдерін жатқызуға болады. 

Жастарды өлең жазудың қыр сырымен таныстырып, болашаққа бағыт-бағдар 

бере білді.  
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 Туған өлкесін махаббатпен жырлаған ақын Өскемен қаласының келбетін: 

Өскемен көктеп келеді, 

Асқар Алтай шашудай 

Ақ жауынын төгеді. 

Қайың желек жамылып, 

Терек алқа тағынып, 

құлпырады жасылдай 

Тірлігінің табылған соң керегі. 

Өскеменнің келбеті 

Жасанған қыз, келіннің 

сымбатынан аумайды. 

Атқан таңның нұрындай, 

Құлдыраған құлындай, 

Асау Ертіс арқырап, 

Толқындары аунайды, - деп, қызыға жырлайды [1].  

Әсем қаланың жүрегін ақын жауқазын жырымен, ыстық сезімімен 

жылытады. Өнер адамдары үшін туған қаланың әрбір мезгіл келбеті өлеңнің 

сиясы төгілген аяулы уақыт парағы іспеттес. 

Өскеменнің аспаны 

Бірде бұлтты, бірде ашық. 

Бозторғайдың жыршы үні, 

Ақ қайыңның бүршігі 

Жасыл бақтың ішінде, 

Жарасымды пішінде 

Менімен тұр сырласып. 

Өскеменнің көшесі 

Толған думан-күлкіге, 

Шаттық асып шарадан, 

Көңіл біткен салады ән, 

қуаныштың қаймағындай кілкіме. 

Мен армансыз болайын, 

Арнама бір толайын, 

Жүрегіме жалғыз рет жыр түне.., - деуі ақын Серік Ғабдуллиннің үрегінен 

жарып шыққан жақұт жырлары перзенттік махаббатынан туған шынайы 

шумақтар екені даусыз. 

Сөйле менің жүрегім, сөз келгенде, 

Шаршы топта сайрайтын кез келгенде. 

Таразылап тарт ойды безбендерге 

Көңілімнің сырын айт көз көргенге 

Өркен жайып өмірім өзгергенде, 

Сөйле менің жүрегім сөз бергенде, - деп өзі жырлағандай, жерлесіміз Серік 

Ғабдуллин есімімен де, творчестволық ісімен де облыс жұртшылығына танымал 

ақын. 

 «Алтай» атты өлеңінде ақын: 

Бұл өлкеге қашаннан ғашық адам 
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Бұл өлкенің перзенті жасымаған 

Бұл өлкенің қойнында жақын жырлар 

Бұл өлкенің көгінде тасыған ән, - деп туған жеріне деген [2] үйіспеншілігін 

ыстық сезімін, перзентік махаббатын паш етеді. 

 «Көктем - көк өрім шағым» атты жинағына өлеңдер мен балладалар 

топтастырылған. Оның өлеңдері өмір мен уақыттың көріністерін бейнелейді, 

еңбек адамдарының кейіпкерлерінің ортасында жүрген ақынның жүрек тынысы 

айқын аңғарылады. Жастық шақ, бейбітшілік, достық тақырыптарын игеруде 

ақын қаламы шеберлікке бейім келеді. Табиғат суреттері де соншама әдемі 

әсермен беріледі. Әрбір лүп етті сезім ақ қағазға жыр болып құйылып жатқанда. 

 Көктем келді, қарларды гүлге орады 

Қонып жатыр көлдерге жыл қонағы. 

Балғын бауын балауса бастарына 

Шұғыламен шашырап нұр қонады, - дейді ақын көктем жайлы жырларында. 

 Қалай десек те, жұлдызы жарқыраған Өскемен қаласының қойнауы жыр, 

кеудесі күй, өңірі өлеңмен өрнектелген. Ақынның шалқар шабытын оятқан, 

сазгердің әлеміне сырлы сәуле құйған, күйшінің тылсым кеңістігін күмбірлеткен 

туған қаламыз ақын өмір сүрген кезеңнің куәсы. Перзенттік махаббатпен өмірге 

келген Өскемен қаласының сән-салтанатын айшықтап, абыройын асқақтататын 

әндер, жақұт жырлар өміршең боларына бек сенеміз.  

«Бұқтырма сарыны» тақырыбы жағынан сан – сапалы. Әрбір өлеңнің 

өлеңдік қасиеті, орындалу мәдениеті көңіл аударарлық, онда еліне, жеріне деген 

ғашық жүректің асау дүрсілі анық сезіледі. Мұндай өлеңдер қатарына «Ұланым 

менің», «Алтай», «Ертіс», «Ульба сарыны» өлеңдерін жатқызуға болады. 

 Кітапққа Кенді Алтайдың келісті келбеті, замандастырымыздың жарқын 

бейнесі, ой-арманы мен жан сезімі арқау болған. Ақынның көптеген жырлары 

терең тамырлы мазмұн мен мәнге, астарлы тың ойға құрылған. Сазды 

лирикалары сонысымен оқырман көңілінен жол табады.  

 Оның жылу шашқан, жүрек сырын ашқан, оқырмаға жыр боп тасқан, сезім 

қылын басқан кітаптары оқырмандардың өресінде. Оның басты кейіпкерлері 

ретінде соғыс азабын көріп, басынан аяғына дейін бірге күрескен, бейбіт еңбек 

жылдарында да ерен еңбектерімен, өнегелі істерімен ел құрметіне бөленген 

аяулы ардагерлер. Отан үшін қанды балақ майдан кешкен жандар өмірі туралы 

баяндалады. Бұл кітапқа шырай кіргізу үшін туған жер табиғатының сұлулығын, 

оның адам сезіміне, оның ойларымен, өмірімен және тіршілігімен әсер етуі. 

Бұның бәрі ақынның ақиқатты бейнелеуінің шынайы үлгісі екендігін дәлелдеп 

бергендей. Тағы бір баса айтып кететін бір жайт бар. Бұл кітаптың маңыздылығы 

сонша, бұл жерде елдің, жердің тарихы, ондағы ғұлама көзі ашық, көкірегі ояу 

адамдардың озық ойлы пікірі, ақыл-кеңестері, нақыл сөздері мен өлеңдерінің 

өздері бір төбе. Одан біз, жас ұрпақ бұдан аларымыз өте зор. Серік ақынның 

нағыз бет-бейнесін көреміз.  

 Туған жанға деген махаббатын өз шығармаларында, соның ішінде: 

 Ұлым менің- 

 Ізгі үміті талмаған. 

 Ой- арманым, 
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 Ешбір кіршік шалмаған. 
 Бауырымдағы 
 Жас тұйғыным сенсің ғой. 
 Қанат жайып, 
 Болашаққа самғаған,- деп «Ұлыма» деген өлеңінде жеткізе білген. 
 Ақындардың азаматтық-отаншылдық ұстанымдары туған жерді, 

атамекенді жырлаған өлеңдерінен де мол байқалады. Қазақ даласының барлық 
аймақтарындағы таулар да, өзендер де, ормандар да, бетегелі белдер де, жалпақ 
жондар да, кең жазықтар да бүкіл қазаққа ортақ Отан. Қос ақын Серік пен 
Тұрғазы қазақ даласының барлық өңірлерін өзара сабақтас, тұтас Отан 
ұғымымен сүйген қазақ азаматына тән парасат биіктігі ұлағатты көзқарасын 
жырлайды. Кең байтақ қазақ жеріндегі көлдер де, таулар да, жусан көмкерген 
кең дала да, қойнауларды мекендеген ауылдар, күннің қызуы мен таза ауасы - 
бәрі де қазақ перзентінің жан дүниесі, сыры болып төгілген: 

 Келбеті мың мәртебе тамсандырған, 
 Туған жер құшақ жайды қарсы алдымнан. 
 Толқыса балғын егін баурайында, 
 Қызғалдақ көз тартады жайсаң қырдан. 
 Байлығың: бал балауса, беделерің, 
 Қой жусан, түйе мия, көделерің. 
 Әлем әдебиетіндегі азаматтық лирика арқылы халықтардың ұлттық-

отаншылдық және жалпы жалпы адамзаттық, гуманистік көзқарастары 
танылады. Ақындар - туған Отандарының және адамзат өркениетінің ортақ 
мұраттарын жырлаушылар. Серік Ғабдуллин поэзиясындағы азаматтық – 
отаншылдық өлеңдер де классикалық мұралар дәстүрімен үндес сипатымен 
жырланған. Туған Отаны қазақ даласындағы ата – бабалар қалыптастырған 
кемел ойлы парасат, көркемдік ойлау биіктігінде жырлауды дамыта 
жалғастырған. Серік Ғабдуллин өлеңдері қазақ поэзиясының поэтикалық 
қазынасын байыта түскендігімен ерекшеленеді. 

 Көңіл – күй, табиғат, махаббат, саяси - әлеуметтік, азаматтық, 
философиялық лирика болып шартты түрде жіктелетін өлеңдердің бәріне ортақ 
поэтикалық сарын – адамдардың ішкі жан дүниесіндегі сезім тебіреністерін 
көркемдік шындықпен жырлауы. 

 Серік Ғабдуллин ақынның көңіл – күй лирикасы сипатындағы өлеңдерінде 
лирикалық қаһарманның сезім тебіреністері арқылы қайшылықты тіршілік 
қозғалысындағы адам жан дүниесінің ішкі әлем құбылыстары психологиялық 
тұрғыдан жырланған. Ақынның көңіл – күй лирикасы – психологиялық 
өлеңдерге тән жанрлық болмысымен айқындалатын үлгілер.  

 Психологиялық өлеңдеріндегі көңіл – күй толғаныстарының күйіну, сүйіну, 
өкіну, үміттену, т.б. алуан түрлі өрнектері ақын жырларының ойлау кеңістігін 
қамтыған күрделі болмысын танытады. Ақын өміріне, өнеріне саяхат шеккен 
оқырман мына ұланғайыр әлемге ұзақ – сонар сапарда келе жатқандай әсер 
алады. 

Жонына жолдың қақ тұрып, 
Таяды желдің табаны, 
Шапанын шешіп лақтырып, 
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Қоңып күз қашып барады, - деп жырлаған Серік ақынның не себепті өлең 
жазып жүргенін енді ғана түсінген секілдімін. Ақын өлеңді жазбай тұра 
алмайтын болған соң жазады деген сөзге сенбеске лаж жоқ, - дейді жазушы Серік 
Байхонов [3].  

 Ақындық өнерді сүйетін, өлең өнерінің тылсым дүниесіне сапар шеккісі 
келетін барша адамдарға Серік Ғабдуллаұлының «Алтай асу» атты жинаған оқып 
көрген жөн шығар. Бұл кітап «Кешеден - Бүгінге», «Бүгіннен – Етеңге», 
«Ертеңнен - Мәңгіге» деген үш бөлімнен тұрады. Ойлап қарасаңыз 
тақырыптарының өзі адамды ойландырмай, өзіңе қарай баурап, қызықтырмай 
қоймайды. Әр бөлімде Туған жерге деген құрмет үлкен махаббат жатыр. Сіз бен 
біз онша жеткізе білмейтін ұлтжандылық сезімі, адами ақиқаттар аса керемет 
теңеулермен оқырманға жол тартқан.  

 Өкініш пе, аңсау ма, сағыныш па?! 
Ала бөтен аңсарым алып – ұшпа. 
Сапар шеккім кеп тұрар сәбилікке, 
Жалын беріп жүректе жарылысқа. 
Қара бала құлындай құлдыраған,  
Жанарынан жамырап нұр құлаған. 
Айдарынан айшықты шуақ төгіп,  
Шекесінен шалт қарап тұрды маған, - қандай мағыналы әрі тебіреніске толы 

шумақтар десеңізші [4]. 
 Қорыта айтқанда, дарынды ақын Серік Ғабдуллин поэзиясындағы 

азаматтық – отаншылдық өлеңдер арқылы халық өмірінің мызғымас беріктігі 
дәлелденген. Жан-жақтан анталаған жат ықпалдармен арпалыса жүріп, туған 
даласын, жан дүниесіндегі қайсарлығын, күрескерлігін жоғалтпаған қазақ 
ұрпақтарының ғасырлар белестерінен өткен, енді жаңа тарих асуларына аттанған 
жарқын болашақ жолы аңғарылады.  
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ЖАС ҰРПАҚТЫҢ ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА КҮЙ 

ӨНЕРІНІҢ ЫҚПАЛЫ 

 

 Кішкентай нәрестенің тәй-тәйлап бірінші қадам басқанынан-ақ тәрбиелеу 

өте маңызды міндет. Атам заманнан қазақ еліміз бала тәрбиесінің қыр-сырын 

ашып, сөзбе-сөз жеткізген асыл сөздерін ысырып тастау нағыз ақымақтықтың 
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белгісі. Ендеше баланы тәрбиелеп өсірудегі күйдің қаншалықты маңызы бар? 

Қарастыра кетейік. 

 «Қазақтың бай ән-күйі шындықты көркем бейнелеуде адамгершілік нәзік 

сипатымен, тазалығымен, өмірге құштар көтеріңкі лебімен, және тіршілікпен 

құйындасып жататын шынайылығымен - халық жаратылысын ерекше асқақ 

адамгершілікпен толғаған, терең философиялық синтезге толы, әсерге бөлейді», 

- дейді көрнекті музыка зерттеуші Б.В. Астафьев. Алғашқы қарапайым 

музыкалық аспаптарда тартылған саз сарын адам мен қоршаған орта арасында 

дәнекерлік қызмет атқарған деп айтуға негіз мол. Қазақ халқының ешкімге 

ұқсамайтын бітімі мен болмысын ажарлайтын ұлттық қадір қасиеті аз емес. 

Соның бірегейі есте жоқ ерте замандарда туып, қалыптасып, дамып жетіліп, 

бүгінгі күннің қажетіне жарап отырған күй өнері. Күй қай дәуірде де халық 

өмірінің айнасында дидарының табиғатынан айнымаған өнер. Қазақта неше мың 

күй болса, оның қосарлана айтылатын сонша аңыз әңгімесі бар. Қобыз, домбыра, 

сыбызғы, жетіген, шаңқобыз, сазсырнай сияқты музыкалық аспаптарымызда 

тартылатын мың сан күйдің бірде-бірі себепсіз шықпаған. Бұл аңыз әңгімелер 

тартылатын күйдің музыкалық мән-мағынасын, әуендік ерекшелігін, иірім - 

қағыстарын дұрыс түсінуге себепші болуымен бірге, халқымыздың тарихи-

әлеуметтік өмірінен мол мағлұмат береді. 

 Өз аясына күй аңызын, күйдің өзін, күйді тарту шеберлігін қамтитын 

күйшілік өнер біртұтас рухани құбылыс ретінде ден қойғызады. Бұл рухани 

құбылыстың тындаушы мен арадағы байланысы эмоциялық-эстетикалық және 

ағартушылық міндетке ұласады. Соңғы жылдардың ғылыми тәжірибесі адам 

болмысындағы үстем қасиеттер генетикалық факторлардың нәтижесі емес 

екенін анықтады. Адам бойындағы үстем қасиеттер туа бітпейді немесе тұқым 

қуаламайды, ең алдымен естуден болатын лингвистикалық факторлардың 

нәтижесі. 

 Күй- адамның жан бауырына кіріп, ішіңдегі мұң қайғыны қайырып тұрып 

шығаратын күйшілердің сазы. Домбыра үніндегі дәстүрлі музыкалық тіліміздің 

байлығы соншалық, қазақ тарихы болмысын бұл аспап күймен баяндағандай. 

Бұл, әсіресе, сөз емес, қазақ халқының ғасырлар бойы қатталған мың сан 

күйлерін тарихи тұтастыққа танитын және оның синкретті тілін түсінетін 

тыңдаушы үшін күмән тудырмайтын ақиқат. 

 Күй - адамның белгілі бір сезім сәті. Ол сезімнің қуанышты болуы да 

немесе мұнды, қайғылы болуы мүмкін. Адамның көңіл күйі. «Күй» сөзінің «көк» 

болып қолданылуын орта ғасырдан жеткен жазба мұралардан да кезіктіреміз. 

Махмуд Қашғаридың «Түркі тілдерінің сөздігі» атты кітабында «көк» сөзі «күй» 

мағынасында қолданылады. Күй аспапты музыка ретінде сөзге кіріптар емес. 

Өмір-тіршілік дерегін білдіретін ең мәнді сөз немесе сөйлем көп ретте күйдің 

әуендік буын ырғағына ғана әсер етеді. Күйдің логикалық құрылымына сөз 

ықпал ете алмайды. Сондықтан да, күйдің музыкалық бітімі өзінің біртұтас 

әуендік жаратылысымен, бас-аяғының бүтіндігімен тәнті етеді. Қазақ күйлері 

өзінің төл тыңдаушыларын ең алдымен әуендік, дыбыстық тілімен баурайды. 

Сондықтан да, күй түсінетін кәнігі тыңдаушы сол күйдің айтар тіліне орай алуан 

түрлі сезім мен әсерге бөленеді. Күй көне жанр. Оның сан ғасырлық тарихы бар. 
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Қалыптасқан дәстүрлері мен мектептері бар. Күй тілі ана тілімен бірдей. Күй 

мазмұны халықтың өмір айнасы. Сондықтан, күйдің түр-түсінен, тілінен, ұлттық 

сипатынан айырылып қалмайық деп, сонау XX – ғасырдың 30-жылдары 

Құдайберген Жұбановтан бастап Мұхтар Әуезов, Ілияс Жансүгіров, Ахмет 

Жұбанов тағы басқа қазақтың біртуар азаматтары қайта-қайта айтып та, жазып 

та кетті. Өйткені, әр күйдің мазмұны, өзіндік тілі, әуен ырғағына сай екпіні бар 

екендігін тыңдаушыларымыз терең сезінеді. Күй тілімен қазақ тілінің 

мағыналары бірдей деп түсінсеңіздер дұрыс болады. Алайда, халық күйлері деп 

аталып жүрген көне күйлер тек бір өңірде ғана емес, жалпы қазақ даласына да 

кеңінен таралған. Әр түрлі тартылатын әдіс-тәсілдеріне қарамай бұл ел-жұрт 

тамсана тыңдаған. 

 Күй билетеді де, жылатады да, толғандырып, қуантады да. Осындай 

керемет әндерді тартушыларды- күйшілер дейміз. Күйшілердің ұлылығы неде? 

 Құрманғазы, Дина, Дәулеткерей, Байсерке, Ықылас, Тәттімбет, Мәмен, 

Өскенбай, Сейтек, Сүгір, Тоқа, т.б. сынды ұлы ата- бабаларымыздың төккен тері 

мен сол заманда көрген зұлапат тағдырларын қалай ұмытайық. Қиыншылықты 

көріп өтсе де ұлылығын танытты, көкірегінде «қазақ елім» деп соғып тұрған 

жүрегі асыл заттан қымбат. Әуенді сөйлете білген, талай еңбектен қайысқан 

саусақтары күй шерткенде аттың шабысы сынды. Елі сүйген, елін сүйген бұл 

аталарымыздың даналығы жастарға үлгі.  

 Осы күймен қазіргі заманның жастарын қызықтыруға бола ма? Жауабым- 

әрине. Күй өнері тәрбиелік мәні бар педагогикамен ұштасып жатқан дүние. 

Жалпы, педагогикада тұлғаны тәрбиелеу болса, күйде де дәл осы міндеттер 

тоқтаусыз толғанады, яғни өсиет, нақыл сөздер тәрбиенің сан түрлі қырларын 

келер ұрпаққа жүктейді, жастарды еңбек сүйгіш, өнегелі, өнерлі, арлы азамат 

болуға үндейді. Кіші, орта мектептерде музыка сабағында күйді тыңдату, 

мағынасын терең түсіну өте қажет деп ойлаймын. Күй өнері жақсы мінез-құлық 

машықтарын, адамның қоғамдық мұраттарын қалыптастыруда елеулі рөл 

атқарады... Күй мен ән адамды эстетикалық сезімдерді туғызу арқылы, кісінің 

өзін-өзі тәрбиелеуіне, бойдағы нашар қасиеттерден арылуына ықпал етеді. «... 

Құлаққа ілінетін күй сезім күйі... тіршіліктің суреті, әңгімесі аз болса да ішкі 

өмірдің сыры көп, адамды өз ішіне үңілтетін мұң мен шердің сарыны бар». Өнер 

атаулының бірнеше түрінің қалыптасуында оның осы қоғамдық қажеттілігі 

ықпал етсе керек. Мысалы, ән, күй, терме, айтыс, толғау дастан мұның бәрі 

ізгілікті тәрбие қуатын арттыруға бағытталады. Өйткені, әр саланың өзінің 

сезімге әсер ететін тұстары бар.  

 Күй өнері - ұлт менталитетінің айнасы. Құрманғазы, Абай, Махамбеттерді 

мақтан етіп айтамыз. Осындай бабалардың білімі, олардың айтқан өсиеті бүгінгі 

жастарды тәрбиелеуге әбден мүмкіндігі жетеді. Бүгінгі және ертеңгі 

Құрманғазы, Абай, Махамбеттерді тәрбиелеп шығару үшін алдымен домбыра 

үніне бөлеп, бойына сіңіру қажет. 

Қазактың күйшілік дәстүрінде аттары аңызға айналған біртуар ірі 

дарындардын есімдері өнер тарихында алтын әріптермен жазылып қала бермек. 

Күй -тарихтың өткені мен бүгінін көз алдына әкелетін ерекше қаcиеттерімен 

сипатталады. Бұл-өнерді өмір салты еткен елдің ортасында болатын табиғи 
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жағдай. Көшпелілер өмір салтында өнер, тек қана эстетикалық-эмоциялык әсер 

берумен шектелмейді. Ол сонымен бірге адалдар арасындағы карым-қатынасқа 

дәнекер болып, салт-дәстүрлерді орнықтырып, қоғамдык өмірді реттеп отыруға 

тікелей араласады. Кешпелі қоғамдагы қазак өнері жеке адамдар денгейіқце өмір 

сүрумен әсте шектелмеген. Өнердің кез келгені бүкіл халыктық денгейде көрініс 

тауып отырған. Өйткені, өнер көшпелілердің бір-бірімен қарым-қатынасының 

тілі өмірлік мұқтаждарының айғағы. Олар өз өмірлерін әсем сазды бесік 

жырымен бастап, эпикалық жоктаулармен аяқтап отырған. Сондыктан да, 

мұндай талғампаз ортада мойындалатын өнерпаздардың дарыны мейлінше 

тегеруінді болып келеді. Ондай дарынды өзінің айналасына қанатты өнердің 

шапағаты мол шуағын шашып, өзінен кейінгі өкше басар ұрпактың рухын 

мейлінше шыңдай кетіп отырған. Мұндай дәстүрдің айғағын әйгілі күйшілер 

Мүсірәлі, Дәулеткерей, Құрманғазы, Мәмен, Сейтек, Дина, Науша, Қали, 

Окантардан көруге болады. 

 Күй өнеріне баулығанда оқушылардың өмірге деген көзқарасы, түсінігі мен 

мәні айқындала түседі, тарихты таниды және өзінің ұлы да дана халықтың 

ұрпағы екенін түсінеді. Елін, жерін сүйіп, патриоттық сезімі оянады. Күй өнерін 

пайдалану арқылы оқушылардың рухани дүниесін байыту, ой-өрісін кеңейту, 

адамгершілік-эстетикалық көзқарасының қалыптасуына ықпал ету, халықтың 

мәдени мұрасына қамқорлықпен қарап және оны бағалай білуге үйрету болып 

табылады. Күй сипатына, түрлеріне, мезгіліне қарай айыра білуге, олардың 

мазмұнына көтерілген әлеуметтік мәселелерді дұрыс түсінуге тәрбиелеу арқылы 

естіген күйлерін шынайы сезіммен қабылдап бағалай білу қабілеттерін 

қалыптастыра отырып күйшінің өзіне тән орындаушылық ерекшеліктеріне 

тоқталып оқушылардың көркемдік талғамын жетілдіру.Әрине, әр оқушының өз 

әлемі мен индивидуалды психологиясы болады. Күйшілердің ішкі рухани 

байлығымен сырт болмысының өзара үйлесімділігін атап көрсетіп, олардың 

сахнада жүріс - тұрысы, тартымды киім киісі, көпшілік алдында өзін-өзі ұстай 

білу мәдениетін үлгі - өнеге ету арқылы жас жеткіншектердің, оқушылардың 

этикалық және эстетикалық тәрбие берудегі рөлі орасан зор.Педагогтың 

маңызды міндеті әр баланың мүмкіндігінше қызығушылығын ояту. Музыка 

сабағынан беретін ұстаздар мен педагогтардың құлақтарына алтын сырға. 

 Қазіргі қоғамдық орындарда шет елдің мағынасыз құр айқайын жиі тыңдап 

жатамыз. Мақсаты тек әлі дұрыс қалыптаса қоймаған жеткіншектің психикасын 

бұзу. Түрлі надандықтар мен әшкерелейтін сөзден тұратын өлеңдерінің құны бір 

тиын. Оны тыңдасаң шаршап мазаң қашады. Сол қоғамдық орындарда, ұзаққа 

болмасада, күйлерді неге қоспасқа. Қарт адамдар мен орта жастағы адамдардың 

құлағының құрышы қанып, жай табар еді. Күйді сүйетін де жастар бар. Күй 

дегенде делебесі қозатын бәйге атындай тыпыршып тұра алмайтын нағыз күй 

сүйгіш қазақтың саны бүгінде көбейіп келе жатқаны қуантады. Себебі күйді 

өсіретін-орта екені белгілі. Ендеше күйдің рухын көтеретін биік деңгей, 

ықыласты көпшілік, зиялы қауым керек. Кез келген текті өнер сияқты, қазақ 

халқының осынау арнада көрініс тапқан өнері де өзінің ғасырлар қойнауынан 

тамыр тартқан ұлы дәстүрімен, әбден шыңдала қалыптасқан канондық 

қасиеттермен, эстетикалық төлтума тегеурінімен ден қойдырады. Адам дамуына, 
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өз жолын табуға музыканың мызғымас әсері бар. Әуеннің мағынасы бар ма, бар 

болса неде деген мәселемен өлеңді тыңдау керек. Себебі, кез-келген ұрпақ, өзі 

ғұмыр кешкен кезең үшін өткен мен болашақ арасының жанды көпірі. Осынау 

тарихи өларада ғұмыр кешкен ұрпақ өзінің бойында өткен өмірден дарыған ұлы 

қасиеттердің бар екенін терең сезінуі қажет. Сезіне отырып, өзін қалыптастырған 

өткеннің барша асылын, алдағы өмірінің кәдесіне жаратуға міндетті.Ал күйді 

тыңдап өскен бала қандай болып өседі? 

 Өз зерттеуім бойынша, бала күй тыңдап өссе сөйлеу мәнері, ойлау қарқыны 

мүлдем бөлек болады. Не ойласа да терең ойланып, асықпай жауап береді. 

Қарттарды сыйлаған, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп тұратын ел баласы 

болады.  

Мінекей, кішкентай сәби болсын, мектеп, орта жастағы адам болсын күйдің 

әсері алмастырылмайтын сезім. Күй халқымыздың рухани азығы, сонымен қатар 

идеологиялық тәрбиенің өткір құралы. Күй өнері арқылы жас ұрпақтың бойында 

адамгершіліктің асыл қасиеттері: ар-ұят, сыпайыгершілікті, үлкенді силап, 

кішіні құрметтеуді еңбекті қадірлеуді, рақымды болуды, елін, жерін, халқын 

сүюді жолдастықты уағыздай отырып, осы тамаша қасиеттерге қарама-қарсы 

адамды аздыратын өтірік, мақтаншақ, тағы да басқа жаман әдет, жат мінездер 

сыналады. Күйшілердің жазған күйлері- өшпес мұра. Сондықтан күйдің адам 

өмірінде, қазақ өмірінде мәні өте зор. Абай атамыз «туғанда дүние есігін ашады 

өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең», дейді. Адам баласы туғаннан о дүниеге 

кеткенге дейінгі өмірі осы әнмен, күймен, қазақтың дәстүрлі өнерімен тікелей 

байланысты. Әннің сөзі бар, түсінуге болады. Ал күй - тылсым дүние. Қазақта 

«өнер алды қызы тіл» деген сөз бар. Тілмен біреудің көңілін жаралап өлтіруге де, 

өлейін деп жатқан адамды тірілтіп алуға да болады. Ал күй өнеріне келсеңіз, 

баяғыда Жошы хан «балам жайында жаманат әкелген адамның көмейіне 

балқытылған қорғасын құямын» дегесін, небір шешен, ділмарлардың тілі 

байланып, қаралы хабар жеткізуге дәттері жетпегенде, бір домбырашы келіп, 

қайғылы күй ойнап, баласының өлімін ханның өз ауызынан айтқызған. Мінекей, 

күйдің құдіреті! Демек, тіл тоқтаған жерде күй жүреді деген сөз. Осы өнерді 

дамытайық және рахаттана тыңдайық, ағайын. 

 «Домбыраның сырлы сазына ауызданбаған бала, уызына жарымаған 

көтерем қозыдай болады» деген қазақта сөз бар. «Домбыраны қастерлей 

білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын 

түсінбеу деген тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая 

болмайды, жеміс те бермейді»,-деген Бауыржан Момышұлы сөзінің тереңде 

жатқанын ұғуға болады. Балалардың жалпы музыканы қабылдау ерекшелігі, 

өмірге деген көзқарасы, мінез құлқы, білімі, жалпы мәдениеті, музыкалық 

қабілеті, ой-өрісі бірдей болып келмейді. Тәй-тәй басқан баланың жүрісін 

біртіндеп түзеу, былдырлап сөйлеген сөзін қалыпқа келтіру, жаман әдеттерін 

кішкентай кезінен қадағалау-ананың парызы болса, шәкірттің дұрыс отыруын оң 

қол, сол қол саусақтарының қойылуын, алғаш домбыра ұстаған сәттен бастап 

үнемі ескертіп отыру, қадағалау, домбырашы ұстаздың парызы. Болашақ ұрпақ 

үшін, рухани құндылықтарымыздың дамуы үшін, музыка жетекшілеріне, 
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мұғалімдеріне артылық отырған сенім мол. Сондықтан болашақ жасұрпаққа күй 

өнерін дәріптейік, ұлттық құндылықтарымызды сақтайық! 
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XXI ғасырда ақпараттық-коммуникативті технологиялар БАҚ пен 

қоғамның дамуына әсер ететін маңызды факторлардың біріне айналды.  

Соңғы жылдары ҚР БАҚ жүйесі айтарлықтай өзгеріске ұшырауда. 

Компьютерлік технология саласындағы жылдам ілгерілеу, ғаламтордың пайда 

болуы мен дамуы, заманауи ақпараттық-коммуникативтік ортаға үлкен 

өзгерістер әкелуде. Ғаламтор ҚР қоғамдық өмірінің белгілі деңгейін қамтитын 

қуатты ақпараттық ортаға айналды. Жаңа ортада ғаламторлық БАҚ белсенді 

дамып, айтарлықтай орынға ие болды. Елімізде интернет-медианың пайда болуы 

және дамуымен бірге, бұқаралық коммуникация саласында еңбек ететін 

адамдарға, журналистерге, қоғаммен байланыс бойынша қызметкерлерге де 

талап күшейді. 

Ақпараттық технологиялар саласындағы мемлекет саясатты нарықты 

дамытудың негізгі факторы БАҚ болып табылады. Әлемдік тәжірибе, әрбір ел 

ақпараттық қоғам қалыптасқан саяси, әлеуметтік экономикалық және мәдени 

жағдайлармен анықталатын бастапқы межеден бастап өз жолымен жүріп келе 

жатқандығын дәлелдеуде. Қазақстанның ақпараттық қоғамға өтуі әлі 10-15 

жылға жалғасады, оның саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайы дамыған 

елдерден айтарлықтай ерекшеленеді [1, 3б]. Қазіргі таңның өзінде ақпараттық 

қоғамдағы интернет-журналистика мәтіндік, графикалық, сандық, сөйлеу, фото, 

видео, музыкалық және басқа да ақпараттардың жиынтығы болып отыр. 
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Интернет - журналистика – XX ғасырдың соңында интернеттің дамуы мен 

өркендеуінің нәтижесінде пайда болған журналистиканың жаңа түрі. Интернет 

желісі, кең аудиторияға дереу әрі сапалы ақпарат таратудың жаңа әдісін ойлап 

тапты. Бұл тұрғыда, кез келген интернет пайдаланушы адам өзіндік бұқаралық 

ақпарат құралын құруға үлкен мүмкіншілікке ие болды. 

Интернет (ағыл. Interconnecting Networks) – өзара байланысқан желілік 

бөліктер, яғни TCP/IP хаттамасы негізінде өзара байланысқан жаһандық 

ақпараттық жүйе. Интернет желісі ішінде еркін ақпарат алмасу жүретін ұлттық, 

аймақтық және жергілікті компьютер желілерін біріктіреді [2, 6 б.].  

Интернет басылымдардың өзінің ресми БАҚ беделі болуы мүмкін, ал кей 

жағдайларда болмауы да мүмкін. Интернет басылымда қызмет ететін журналист 

(интернет - журналист) дәстүрлі журналистиканың жұмыс істеу техникасымен 

көп кезіге бермейді. Мәселен, полиграфия, телетүсірілім немесе аудиожазбаның 

арнайы аппаратуралары. Ал интернет журналисттің қызметіндегі ең бастысы әрі 

маңыздысы – оның интернеттегі құқылық аспекті. Дәлірек айтсақ, журналист 

интернет желісіне жариялаған әрбір мақаласына жауапты, бірақ практика 

жүзінде бұл жағдай көбінде іске аспайды. 

Интернеттің пайда болуына жанама серпін берген жайт Кеңес Одағының 

1957 жылы алғашқы жасанды Жер серігін ұшыруы еді. Сол кезде КСРО мен 

АҚШ арасындағы технологиялық қарулану жарысы басталған болатын. 1958 

жылдың басында Д.Эйзенхауэр нұсқауымен АҚШ қорғаныс министрлігінің 

шеңберінде Жетекші зерттеу жобалары агенттігі құрылды. Оның міндеті Кеңес 

Одағы тарапынан ядролық соққы болған жағдайда америкалық 

коммуникациялар желілерінің құлдырауына бөгет болатын технология жасап 

шығару болды [2, 6 б.].  

1961 жылы бұл салада интернет атасы деп жиі аталатын Леонард 

Клейнроктың теориялық зерттеулер жинағы ұсынылды. Желіні құрудағы 

жетекші рөлге Джон Ликлайдер ие. Өзінің «Galactic Network» атты жұмысында 

ол болашақта әлемнің кез келген нүктесінен бағдарламалар мен мәліметтер 

базасына бір мезетте қол жеткізу мүмкіндігіне ие адамдардың арасында 

жаһандық компьютерлік байланыстың болу мүмкіндігін болжаған болатын.  

1971 жылы Рэй Томлинсонның бастамасымен электронды пошта 

технологиясы – мәтіндік хабарламаларды жіберу жүйесі ойластырылып 

шығарылды. Алғашқы жіберілім тізімдері 1975 жылы пайда болды, ол шын 

мәнінде желілік басылымдардың түп бейнесі болды, себебі алғаш рет 

компьютерлік желіде жарияланымдардың жаппай таралуы орын алды [2, 7 б].  

1980 жылдары дүние жүзі бойынша желілер саны мен оларға қосылулар 

саны үдемелі түрде өсе бастайды. Интернет технологиясы зерттеушілердің 

көбінің қолдауына ие болып, желіні күнделікті компьютерлің 

комммуникациялар үшін әртүрлі санаттағы адамдар пайдалана бастайды. 

1990 жылдардың ортасына дейін интернет тек ғылым, білім 

қауымдастықтарына және үкіметтік құрылымдарға, көбінесе, тек АҚШ-та 

қолжетімді болды. Қазақстандық kz 1994 жылдың 19 қыркүйегінде дүниеге 

келген екен.  
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Ник Армстронг (2008) New-Law Journal-да: «Веб-сайттар және веб-

парақшалар бейтарап болып көрінгенімен, интернет тұтынушылар тарапынан 

даулы немесе жала жабу материалдарының берілуінен үнемі қауіптеніп 

отырады. Бұған айқын мысал әлеуметтік желілер саласында қарқынмен дамып 

келе жатқан – MySpace, Facebook және блогтар мен Google арқылы таралатын 

дербес жарияланымдарды атауға болады [3]. 

Веб-орта ерекшеліктері. WWW бірқатар ерекше қасиеттерге ие, олардың 

арасынан маңыздыларын бөліп көрсетуге болады. Олар: 

- Ашықтық. Интернетке қосылған кез келген адам қол жеткізе алатын ашық 

жүйе. Ақпараттық жүйелерге телефон желісі немесе жерсеріктік арнасы арқылы, 

сонымен қатар кабельдік телевидение желілері арқылы қол жеткізуге мүмкіндік 

береді.  

- Децентрализация. Интернет желі дамуын бақылайтын 

орталықтандырылған ұйымдастырушылық құрылымының болмауымен 

сипатталады. Желідегі ақпарат мазмұнын қадағалап немесе пайдаланушылардың 

қосылуын бақылап отыратын арнайы ұйым жоқ. Бүкіләлемдік тор желі 

пайдаланушыларының қажеттіліктері мен қалауларына сәйкес салыстырмалы 

түрде тәуелсіз дамып отырады. 

- Қолжетімділік пен географиялық тәуелсіздік. Интернеттің ақпараттық 

ресурстары тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн бойы жер шарының кез келген 

бөлігінде қолжетімді. Одан бөлек, пайдаланушы оның қажеттіліктеріне 

толықтай жауап беретін ақпарат көзін таңдау мүмкіндігіне ие болады. 

- Жайлылық. Интернет пайдаланушыға желідегі өз жұмысын максималды 

түрде визуализациялай отырып, өзіне ыңғайлы уақыт пен режимде қажетті 

ақпаратты алуға мүмкіндік береді. 

- Өлшемділік. Желідегі барлық ақпаратқа дерлік есеп пен сандық талдау 

жасай алады. Интернет технологиялар аудитория құрамы мен оның өзін-өзі 

ұстауын бақылай отырып, бір мезетте оның сұрауларына жауап беруге мүмкіндік 

береді.  

- Интербелсенділік. Интернеттегі коммуникацуия – интербелсенді, яғни 

тараптар арасында белсенді өзара әрекет алмасу жүріп жатады. Диалогтік қасиет 

технологиясының өзіне кірітіріліп, журналистикаға коммуникацияның бір 

бағыттағы тәсілдерінен бас тартуға мүмкіндік береді. 

- Шығынның аздығы. Желілік басылымдарды өндіру және қолдау баспалық 

басылымдарға қарағанда әлдеқайда арзан. Олар жасалудың төмен бағасымен, 

өңделудің қарапайымдылығымен, сондай-ақ ақпараттың таралымын көбейту 

қызметімен ерекшеленеді [2, 8-11 б]. 

 Соңғы жылдары интернеттің индивидуализациялануы кең ауқымды 

танымалдылыққы ие болды. Кез келген тұлға өз алдына ешқандай да шектеусіз 

әрі бақылаусыз ақпараттың құрастырушысы және таратушысы. Соған орай, 

блогосфера ұғымы уақыт өте келе үлкен сұранысқа ие болып, өркендеу үстінде. 

Тіпті, ғылыми ортада осы блогосфера дәстүрлі БАҚ ты ығыстырып тастауыда 

мүмкін деген пікір қалыптасты. Қазіргі таңда, халықтың көпшілігі тәжіриебелі 

журналистика мен блогосфера бір – бірін барлық бөлімдер бойынша жақсы 

толықтырады деген ойға тоқталады-мыс [4].  
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Сурет 1 – Интернет жүйесіндегі ең қажетті құралдар  

 

Жоғарыда айтқандай елімізде интернеттің дамуы 1994 жылдың аяғы десек 

болады. Сол кезеңдегі сайттардың қатары 15-ке жеткен екен. Содан бері 

Отандық интернет желісінде әртүрлі тақырыпты, мысалы, ірі компаниялар, 

мекемелер, облыстық-қалалық әкімдіктерден бастап, елдегі спорт, мәдениет, 

тарих, жаңалықтарды, т.б. қамтыған сайттардың қатары біртіндеп көбейе түсті 

[5]. 

Блогты интернет журналистика дамуының тағы да бір баспалдағы ретінде 

қабылдасақ болады. Ол интернет өркендеуінің бірден-бір дәлелі болмақ. 

Интернет – журналистика – дәстүрлі журналистиканың эволюциясы, жаңа 

ғасырдың жаңалығы. «Қай елдің баспасөзі күшті болса, сол елдің өзі де күшті» 

деп Алаш қайраткері Міржақып Дулатов ХХ ғасырда айтса, ХХІ ғасырда бұл 

аталы сөздің де формасы өзгергендей. Яғни, қай елдің ақпарат кеңістігі, 

ғаламторы күшті болса, сол ел ғана өзінің «ақпараттық иммунитетін» қа-

лыптастырып, ақпараттық экспанциядан қорғанбақ, басқаға мойындатпақ, 

танытпақ. 

Телеконференциялар – ұжымдық коммуникациялық жүйе, 
қызығушылықтары ұқсас болып келген адамдардың қатынасуына арналған 

клуб

Чаттар – шынайы уақыт режимінде жазбаша дискуссияларды қолдайтын 
ұжымдық коммуникацияның интербелсенді жүйесі

Жіберілім тізімдері – бұл қызмет бір адамнан көп адамға принципі бойынша 
жұмыс істейді және оның қызметінің мәні электрондық пошта арқылы 
барлық тілек білдірушілерге тематикалық хабарларды жіберу қызметі

ICQ қызметі – пайдаланушыларға шынайы уақыт режимінде 
хабарламалармен алмасуға, сонымен қатар чат ұйымдастырып, файл және т.б. 

жіберуге мүмкіндік беретін қызмет

FTP қызметі - шынайы уақыт режимінде алыстағы компьютерден өз 
компьютеріне немесе керісінше файлдар көшірмесін жасау мүмкіндігін 

беретін қызмет

Telnet қызметі – интернетке қосылған компьютерлерге басқа 
компьютерлермен байланыс жасап, оларды іздеуге мүмкіндік береді

WWW– интернеттің ең танымал қызметі, әрі ақпаратпен жұмыс істеудің ең 
ыңғайлы құралы

WWW ресурстары – интернетке танымалдылық әкелген орасан зор 
мәліметтер ауқымы
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Заман талабына сай қоғамда түрлі өзгерістер белең алуда. Әсіресе, соңғы 20 

жылдың ішінде Қазақ журналистикасында біршама мақсаттар орындалып, талай 

жетістіктерге де жетіп те үлгердік. Соның ішінде, интернет-журналистиканың 

көз алдымызда қарқынды дамып келе жатқанын айтпай өтуге болмас. Алайда, 

журналистика саласында қандай өзгеріс болмасын, журналистің мақсаты мен 

қызметі әрқашан да біреу. Ол – халыққа адал болу, қоғамға нақты, дәлелденген 

ақпаратты ғана жеткізу.  
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ТУРИСТІК ЛЕКСИКА ЖӘНЕ ЛИНГВОЕЛТАНЫМ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК 

 

 Тіл – еліміздің егемендігінің, тәуелсіздігіміздің іргетасын нығайтудың 

басты белгісі. Бағзыдан басталар ұлы тарихы бар алаш жұртын өзге елдерден 

өзгеше етіп танытар, даралай түсер қадау-қадау белгілердің денін ана тілінен 

табуға болады. Тіліміздің бедері берік, бейнелілік сипаты анық болғандықтан да 

халқымыз тарих толқынында жойылып, жоғалып кетпей, жер бетін жайлаған 

жүздеген ұлттар санатында өмір сүріп, тәуелсіз ел мәртебесіне ие болып 

отыр.Сондықтан да қазақ елі әлемдік контексте өзінің байтақ жерімен, баянды 

мінез-құлқымен, ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып жалғасқан бай сөздік қорымен, 

тіл арқылы көрініс табар терең философиялық ой әлемімен, діңгегі берік елдік 

қалыбымен, тұғыры мықты ұлттық тұтастығымен жаңа дәуірге желкен жайып 

келеді. 

 Көп ұлттар мен ұлыс өмір сүріп отырған егемен елімізде тіл, оның ішінде 

мемлекеттік тіл ең өзекті мәселе болып табылады. Елбасы туған тілі туралы: 

«Дауға салсаң, алмастай қиған, сезімге салса, қырандай қалқыған, өмірдің кез 

келген орайында әрі қару, әрі қалқан болған әрі байырғы әрі мәңгі жас отты да 

ойнақы ана тілінен артық қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не бар екен?! Әрине, 

одан қымбат ештеңе жоқ деп айтуға болады. Ғасырлар бойы қазақтың ұлт 

ретіндегі мәдени тұтастығына ұйытқы болған оның ғажап тілі»- деп толғанады. 

Сонымен қатар елді және сол елдің мәдениетін, әдет-ғұрпын,салт-дәстүрін шет 
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мемлекеттерге танытуда тілдің атқарар қызметі ерекше. Кез келген шет елдердің 

азаматтары мен азаматшалары қазақ ұлты мен мемлекеті туралы алғашқы 

мәліметтерді қазақ тілінен ала алады. 

 Тіл - қоғамдағы адамдардың өзара пікір алысу, бір-бірімен қарым-қатынас 

жасау құралы. Әрбір тілдің дыбыс жүйесі, сөздік құрамы және грамматикалық 

құрылысы болады. Тілдің осы аталған әр түрлі жақтары тіл білімінің тиісті 

салаларында, мысалы, тілдің дыбыс жүйесі тіл білімінің фонетика саласында 

қарастырылса, сөздік құрамы лексикология саласында, грамматикалық 

құрылысы грамматика саласында қарастырылады. Біз қозғағалы отырған тіл 

білімінің саласы лексика (грек.лексикос-сөздік)-тілдегі сөздердің жиынтығы, 

сөздік құрамы. Лексикаға тілдегі барлық сөздер кіреді. Қазақ лексикасы шығу 

тегі жағынан төл сөздер мен кірме сөздерден (араб,парсы,орыс, т.б.) тұрады. 

Сөздер стильдік қызметіне байланысты бейтарап лексика, сөйлеу тілінің 

лексикасы, жазба тіл лексикасы деп бөлінеді. Осы лексика түрлері арқылы 

туристік лексика тілінде қолданылатын тіл оралымдарын анықтай аламыз. 

 Біздің түсінігімізде тіл қарым-қатынас құралы ғана емес, ол ұлттық 

мәдениеттің басты формасы, сондықтан мәдени негіздерге деген қызығушылық 

тіл тамырына тереңірек үңілуді қажет етеді. Тіл мәдениеттің өмір сүру формасы, 

мәдениет оның ішкі мәні болғандықтан, тіл мен мәдениетті бір-бірінен бөліп 

қарастыруға болмайды. Тілде адамның осы әлемді түсініп қабылдауға ізденген 

жолдары сақталады, ұлт өмірі туралы жүйелі мәлімет жинақталады. Сол 

мағлұмат арқылы әрбір этнос, халықтың өзіндік ерекшеліктері семантикалық 

өріс және образ түрінде бейнеленеді. Тіл - ұлт пен этностың бүкіл рухани, мәдени 

байлығының өзегі. Белгілі бір халықтың барлық болмысы мен өмір-тіршілігін, 

дүниетанымы мен әдет-ғұрпын бойына сіңіріп, бүкіл мұрасы мен асыл қазынасы 

ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіліп отырылуы, тілдің басты кумулятивтік 

қасиетіне байланысты. 

 Кез келген тілді үйрену сөздерді меңгеруден басталады. Адам санасында 

белгілі бір дәреже сол тілдің сөздік қоры қалыптасқанда, ол қарым-қатынас 

жасау немесе хабарласу құралы ретінде қызмет атқара бастайды. Белгілі бір тілді 

оқытуда фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық білім 

берумен қатар әлеуметтік, мәдени және эстетикалық тұрғыда білім беру 

қажеттілігі туындайды. Мұндай қажеттілікті лингвоелтаным компоненті іске 

асырады. 

 Тілді үйренумен қатар сол елдің мәдениетін, тарихын, экономикасын, 

географиясын, тұрмысын, салт-дәстүрлерін, психологиясын да үйрену қажет. 

Осы тұрғыдан келгенде лингвоелтану тілді өзге тіл ретінде оқытудағы теориялық 

негізі, тіл мен мәдениеттің өзара байланысы дегенге саяды. 

 Бүгінгі таңда елтану аспектісі қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқытып 

үйретуде әлі де болса шешімі табылмаған, ғылыми – теориялық, машықтану – 

тәжірибиелік негізі қаланбаған ілім, пән қатарында қалып отыр. Осыған 

байланысты қазақ елінің ұлттық ерекшеліктерінің ана тілі арқылы жүзеге 

асырылатынын ескерсек, онда қазақ тіл білімінде «Елтану» ілімі мен пәнінің 

мақсаттары мен міндеттері дұрыс айқындалып, тіл арқылы 

лингвомәдениеттанудың тағы бір ғылыми бағыты анықталатынына сенімдіміз. 
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 Олай болса «елтану» ұғымына нені жатқызамыз, оның көлемі, өлшемі не 

болмақ? Сөздіктер мынадай мәлімет береді: «Елтану» зат.геогр. Белгілі бір елдің, 

сондай-ақ ірі аумақтар мен материктердің табиғаты, халқы, шаруашылығы, 

мәдениеті әлеуметтік құрылымы т.б. туралы әртүрлі мәліметтерді жинақтап, бір 

жүйеге келтіріп, кешенді түрде зерттейтін географиялық пән. Кезінде орыс тіл 

білімінде шетелдіктерді орыс тіліне үйрету барысында қалыптасқан «Елтану» 

пәні дүниеге келді. Бұл пәннің мақсаты – тілді үйрету барысында ұлттық 

ерекшелікті барлық қырынан әлеуметтік, мәдени, тарихи жағдайын тұтастай тек 

тіл арқылы таныту. Ұзақ жылғы күнделікті практикалық тәжірбие тіл арқылы 

«Елтанудың» методологиялық негіздерін қалыптастырды. Бұл пән көптеген 

жетістікке ие болды. Бір ғана мысал, өткен ғасырдың алпысыншы жылдары 

Оңтүстік Африкада дүниеге келген баланың атын Юра, Юрий деп қояды.Себебі 

– 1961 жылы тұңғыш ғарышкер Юрий Гагарин туралы өлең, поэма, ән, арнау, 

құттықтау хат, мемлекеттік тұрғыдағы хабарламалар, ғарышкердің өмірбаяны 

мен студент, стажер кезі, еңбек жолы, оның отбасы жөнінде мәліметтер 

көпшілікке белгілі болады, оқулықтарға мақсатты түрде осы тақырыпта түрлі 

мәтіндер, тапсырмалар мен жаттығулар енгізілді. Сондықтан ғарышкерді тану 

арқылы өзге елдер оның ұлтымен де таныса бастады. Сонымен бізге «елтану» 

ұғымы түсініктірек болды, ал «лингвоелтаным» термині де бізге көп таныс емес. 

Бұл термин елтанумен байланысты, алайда ол тілге байланысты болғандықтан 

оны лингвоелтанымдық аспект деп атайды. 

 Лингвоелтанымдық тұжырымдар ХХ ғасырдың 70-жылдарынан бастап 

қалыптасты. «Лингвоелтану» термині алғаш Е.М.Верещагин мен В.Г. 

Костомаровтың еңбегінде жарық көрді. Е.Верещагин мен В.Костомаровтың 

еңбегінде: «Лингвоелтанымдық тәсіл бойынша өзге ұлт өкілдеріне тілді кешенді 

меңгерту – бұл тілдің кумулятивтік қызметін лингводидактикалық тәсілде 

үйретіп, адресат санасына сол ұлттың мәдени өмірін толық сіңіретіндей 

дәрежеде оқыту аспектісі», - деп беріледі. Лингвоелтанымдық бағыттың 

теориялық іргетасын қалаған Е.М. Веращагин мен В.Г. Костомаров қазіргі таңда 

лингвистер, психологтар мен психолингвистер, әлеуметтанушылар мен 

әлеуметтік лингвистикамен айналысатын ғалымдардың қызығушылығын 

тудырған түрлі мәселелерді алғаш рет қозғаған болатын.  

 Сонымен қатар лингвоелтану мәселелері Г.Д.Томахин, А.А.Брагина, 

В.В.Марковкин, В.В. Сафонов, Ю.Е. Прохоров, т.б. ғалымдардың еңбегінде 

жарық көрді. Мысалы Ю. Прохоров лингвоелтану ғылымын танытатын мынадай 

анықтамаларды («оқыту әдістемесі аспектісі», «жеке әлеуметтік тіл білімі 

саласы», «филология саласы») жүйелеп, бірізділікке салу керектігін айтады. Өзі 

мынадай анықтама ұсынады: «Лингвоелтану – бұл әдістемелік пән, яғни орыс 

тілін өзге ұлт өкілдеріне сол елдің мәдениетімен, таңдаулы ерекшеліктерімен, 

құндылықтарымен таныстырудың, үйретудің әдістемелік аспектісі». 

 Лингвоелтаным-бұл қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқыта отырып, 

еліміздің қоғамдық және мәдени өмірінен хабардар ететін әлеуметтік 

лингвистиканың дидактикалық аналогы деуге болады. 

 Лингвоелтаным тіркесі өзі айтып тұрғандай, бір жағынан тілді үйретсе, 

екінші жағынан, сол тілді тұтынатын ел туралы бағыт. Дәстүрлі елтаным мен 
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лингвоелтанымның айырмашылығын нақты анықтап алу керек. Қандай тілді 

оқытуда болмасын, елтаным ұзақ уақыт бойы оқытылып келе жатқан қоғамдық 

пән, ал лингвоелтаным филологиялық пән ретінде тілді оқытудан бөлек 

қарастырылмайды, тілді үйретуде практика түрінде тілдік бірліктердің 

семантикасын оқытады. Аталған филологиялық жол екі түрлі міндетті атқарады, 

біріншіден, тілдік бірліктерден мәденитанымдық ақпаратты бөліп алу, бұл 

жағдайда негізгі нысан мәдениет болып саналады. Екіншіден, тілдік бірлікті сол 

тілді және мәдениетті иеленушілердің санасындағы бейнеге ұқсас етіп 

қабылдату және оқыту. 

 Лингвоелтану – тіл үйретуді негізге ала отырып, сол үйреніп отырған ел 

туралы деректер беру бағыты. Лингвоелтанымның басты мақсаты – түпнұсқа 

мәтіндерді және серіктесінің сөзін қабылдай отырып, мәдениаралық қатысым 

актісіндегі коммуникативтік құзіреттілікті қамтамасыз ету. Елтанымдық бағытта 

тіл үйретудің негізгі тапсырмасы үйреніп отырған халықтың ұлттық мәдени 

ерекшеліктерінен нақты көрініс беретін тілдік бірліктерді меңгерту болып 

табылады. Демек, лингвоелтаным, бір жағынан, тілді үйретуге бағытталса, 

екінші жағынан, үйреніп отырған ел туралы мәліметтер береді. 

Линвгоелтанымның негізгі объектісі сол ел емес, үйреніп отырған елдің аялық 

білімі, яғни жинақталған түрде мәдениеті, мәдениетанымы қарастырылады.  

 Аталған ғалымдар лингвоелтанымдық зерттеулерді сараптай келе 

лингвоелтанудың екі түрлі қызмет атқаратындығын көрсетті:  

1) Филологиялық (немесе лингвистикалық) қызмет, яғни ұлттық – мәдени 

мағынаны анықтау мақсатында тілдік талдау жүргізу. Филологиялық тұрғыдан 

елтанытуда екі мәселеге мән беріледі: а) Тілдік тұлғалардың көмегімен 

мәденитанымдық ақпараттарды алу. Мұндай жағдайда бірінші орынға 

мәдениеттік тұрғыдан білім беру шығады. Бұл әдіс тілді екінші тіл ретінде 

оқытуда басым рөл атқарды; ә) Тілдік тұлғаларды тіл үйренушінің тілі мен 

мәдениетіне ұқсас бейнелер негізінде оқыту мен қабылдауға оқыту.  

2) Лингводидактикалық (әдістемелік) қызмет – тіл арқылы берілген ұлттық 

ерекшеліктерді таныту, оқыту, үйрету, мән – мағынасын жеткізу тәсілдері.  

 Лингвоелтанымдық теорияның негізіне сүйену арқылы сөз мағынасының 

ұлттық мәдени компонентін анықтауға мүмкіндік туды. Тілдегі лексиканың 

елтанымдық қырларын, қатпарларын айқындауға септігін тигізді. Зерттеле келе 

сөздің елтанымдық ақпараттары мынадай топтарға жіктеледі:  

- Эквиваленті жоқ лексика;  

- Фондық лексика;  

- Коннотативтік лексика.  
 Эквивалентсіз лексика – бұл басқа тілдің лексикалық бірліктері арасында 

толық немесе жартылай сәйкес лексикалық бірліктері (сөздер және тұрақты сөз 
тіркестер) жоқ лексика. Негізінен, эквивалентсіз лексикаға реалия сөздер, 
уақытша эквивалентсіз терминдер, эквивалентсіз сөздер жатады.  

 Фондық лексика – бұл жалпы адамзатқа тән ұғымдардың белгілі бір елдегі 
тіл тұтынушылардың таным-түсінігімен ұғынылатын тіл бірліктері.  

 Коннотативтік лексика – фондық лексиканың эмоционалды – эстетикалық 
ассоциациялармен түсіндіруден туындаған тіл бірліктері.  
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 Е.Верещагин лингвоелтанымдық талдау жүргізу алдында дереккөз 
материалдарын таңдап алудың мынадай алғышарттарын ұсынады: «елтанымдық 
мәні бар сөзді таңдау барысында қазіргі тілдік санаға тән тіл бірліктерінің 
өзектілігін айқындап алу басты шарт. Ол үшін сөздің:  

- белгілі бір ақпаратты сақтаушы;  
- қазіргі қолданымдық аясы бар;  
- елтанымдық құндылығы бар қызметтері мен қасиеттері болуы керек»  
 Қорыта келгенде, лингвоелтанымдық бағыттың негізгі мақсаты-мәдени 

константаларды екі немесе үш тілде өзара салыстыра отырып, ұлттық 
нышандарын айқындайтын, сол елдің болмыс-бітімін, халықтың мінез-құлқы 
мен тұрмыстық ерекшеліктерін ажыратып көрсететін тілдік ұғымдар мен 
белгілерді зерттеу. Бұл бағытта қарастырылатын объектілер белгілі бір елдің 
немесе ұлттың өзіне тән белгілерін, басқа ұлтта жоқ өзіндік нышандарын көрсете 
алатын тілдік бірліктер болуы керек немесе В.Г.Томахин айтқандай белгілі бір 
тілдік және этникалық қоғамның фондық білімдері. Яғни, лингвоелтанымның 
басты мақсаты-мәдениаралық қатысым актісінде қатысымдық құзіреттілікті 
қамтамасыз ету, ең бастысы сөйлеушінің негізгі ойды және түпнұсқа мәтіндерді 
қабылдауы. Лингвистиканың бұл саласының білімділік құндылығы оқылатын 
тілдің мәдениетімен танысу-алынған біліммен кейінгі алынған білімді үнемі 
салыстырып, оған баға беріп отыруында. 
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ATTRACTIVE FUNCTION OF HEADLINES IN A  

NEWSPAPER DISCOURSE 

 

Headlines are an integral part of journalism; they determine the face of the 

newspaper. The reader looks through the headlines, and whether he or she reads the 

material depends on how well the headline is constructed. 
A newspaper text is a peculiar phenomenon that stands somewhat apart from other 

types of texts. At first glance, the specificity of the language of the newspaper is quite 
obvious. It is connected with the fact that there are special speech formations in the 
newspaper - headlines, subheadings, and headings. Thus, a newspaper text is a specific 
type of text that occupies a special place in a complex hierarchical system of text. At 
the same time, the headline is a mandatory structural and compositional category of 
any newspaper text. It carries the most important communicative load. 

The newspaper as a means of information and persuasion is designed for a mass 
and heterogeneous audience, whose attention they should keep. First of all, the 
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newspaper text is determined by its headline. The function of influence and persuasion 
can be really realized with the help of skillfully composed headline [1, 95]. 

In the newspaper, the headline takes the strongest, accented position. This is what 
the reader immediately pays attention to. The headline as an integral part of the 
newspaper performs the following language functions: informative (transmits 
information about the text), pragmatic (affects the intelligence and emotions of the 
addressee - recipient of information), attractive (attracting the reader's attention). In the 
modern newspaper headline, the attractive function is one of the most important 
functions [2, 23]. 

In the newspaper, the selection of headlines has its own characteristics and 
complexity. Journalists immediately respond to current events. They are forced to 
invent new and new headlines every day, and editorial staffs also strive to find the most 
successful versions of the headers that should attract the attention of readers. 

The impact of the headline on the reader depends on its technical design – on 
placement on the newspaper page and setting above the text, on its possible division 
into lines, the size and brightness of the theadline - on the choice of the typeface title 
font, its size, saturation and other characteristics. 

Headlines of publications in the newspaper are an integral element of its design. 
The “face” of the periodical largely depends on their nature and design. Their most 
important function is to attract the reader's attention. Headlines help him to get 
acquainted with the content of the issue quickly, to understand what his publications 
report, what is important in the information that is offered to him, what is of particular 
interest to him. The ability of newspaper designers to use headlines in the next edition 
often determines the decision of a reader to read the publications with headlines that 
interested them, or to put the edition aside. The newspaper practice gives numerous 
examples of how the impact of important speeches of the newspaper on readers is 
sharply reduced as a result of an unsuccessful choice and design of headlines: a 
meaningful article with an incorrectly selected, inexpressive, illiterate headline is not 
noticed. And vice versa, a bright headline, that attracted the reader with its content and 
form, encourages to read the following text, or to consider the illustration below it. 

Now almost all texts and many illustrations are published with headlines. The 
exceptions are small informational messages and notes grouped into a selection. Then, 
above it, there is placed a general headline - the heading denoting the main subject of 
these publications, or other common feature for them. 

We illustrate the attractive function with some examples: 
“Players can be friend and foe even in today's climate” [3]. 
As you can see, the headline includes phraseological units friend and foe and two 

terms related to sports topics. These terms are players, and climate in the sense of 
“atmosphere”. The author also uses the modal verb can to show that anything is 
currently possible in sports. The man you thought was a friend can easily turn into an 
enemy. This means that there can be no friends in sports as one of the most dangerous 
types of business. 

The headline we are studying is of interest: it performs an attractive function that 
makes you think about the information of the article and read the article itself to 
understand what kind of sport it is, to find out what the situation is at the moment, and 
who was the subject of discussion. The author skillfully approached the creation of this 
headline. 
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Compare the text of the article, disclosing the information contained in the 
headline: 

“...to those who minds have been filled with the exchange of grim words before 
England's visit to Cardiff this evening for the RBS Six Nations Championship opener - 
of what the Millennium Stadium representatives, and of the sense of “hospitality” and 
“intimidation”.  

“The perfect marriage? A deaf man and a blind woman!” [4] 
The headline contains the phraseological unit perfect marriage. The author tells 

about the traditional marriage of Prince William and Kate Middleton and offers several 
creative alternatives to this union: 

“When you're a prince, perhaps it's only fitting to go to the top for advice... ” 
This passage shows that, in the author's opinion, traditional marriage is not a 

panacea. The idiom perfect marriage used in the headline draws the readers ' attention 
to the intriguing topic of the article. The issue of relationships does not lose relevance, 
and everyone wants to find out real ways to find the perfect husband or wife, available 
to any person, not just the prince. The idea of the article is succinctly and clearly 
expressed in the headline with the help of the phraseological unit. 

In another example, the idiom real angel makes this headline attractive to readers 
by creating an image of a fairy tale:  

“The real angel of the north” [5]. 
“A new gallery in her home town will shed fresh light on Barbara Hepworth, says 

Ben Hoyle…” 
The article is about the exhibition of sculpture. People who are not involved in the 

field of art would probably find this information boring and would not read it, if the 
author did not use in the idiom real angel with the concept of “mysticism” in the 
headline. Calling the exhibits “angelic”, the author gives them a touch of mystery, 
which can’t fail to attract the attention of curious readers. 

Let’s look at another example: 
“Donald Maclnnes: My wedding is costing an arm and a leg - and several other 

bits” [6]. 
In the headline, the idiom to cost an arm and a leg includes the words, denoting 

body parts. The author of the article with humor tells about the necessary expenses 
known to everyone who survived the great event - the wedding. The comic effect is 
created by the play of words. Although the phraseological unit to cost an arm and a 
leg has a figurative meaning, the author uses the expression and several other bits, thus 
hinting that to cover future expenses, you may have to sacrifice a couple of your own 
limbs: 

“I am getting married in September, which is worth celebrating for two reasons: 
one, I get to swan around all day in a magnificent, swooshing kilt, with a big furry 
sporran and a bejewelled dagger hidden down my sock, and two... actually that first 
reason counts double...” 

It is clear in this example that the festive “outfit” would cost a lot (magnificent, 
swooshing kilt, big furry sporran, bejewelled dagger). Thus, it is obvious that due to 
the idiom to cost an arm and a leg and the game of words the author creates a vivid, 
eye-catching headline that attracts the readers ' attention to the problem of the cost of 
a wedding that is familiar to all people who have decided to unite their lives by 
marriage. 
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Thus, the headline should be considered as an independent newspaper genre. 
Within this genre, short texts created, they are very easy to read because of their brevity 
and figurativeness, and also because the headlines are typed in a larger font than other 
texts, and because of this feature they attract the involuntary attention of the audience. 
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ӘОЖ 130.2 

ОРАЛБЕКОВА Т.О. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қаласы 

 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ САЛТ ДӘСТҮРДІН ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында қазіргі 

кезеңдегі әлемдік жаһандану жағдайында заман ағымына икемделуді, жаңа 

дәуірдің озық үлгілерін бойымызға сіңіруді, ұлттық кодымызды сақтауды 

міндеттеді. Қазақстан Президенті Н.Назарбаев: «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 

басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай 

тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, 

замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың 

маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-

рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани 

жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра 

алатын құдыретімен маңызды. Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен 

ықылым заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы 

өркендеудің берік діңі ете оты-рып, әрбір қадамын нық басуын, бола-шаққа 

сеніммен бет алуын қалаймын», – деп жазды. Иә, ақиқатында этносты (халықты) 

анықтаушы бір белгі, ол – этникалық мәдениет. Сол мәдениетке халықтың тілі, 

ділі, діні, салт-дәстүрі, әдет ғұрпы, музыкасы, өнері, т.б. кіреді. Бұлар ұлттық 

кодтың элементтері. Олай болса, ұлттық түп-тамырымызды, ұлттық 
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құндылықтарымыздың бірі – ата-бабамыздан келе жатқан дәстүріміздің озық 

үлгілерін атадан балаға мирас етіп жеткізу керек. Дәстүр – ұлтқа рух беріп, оның 

ішкі, сыртқы келбетін өрнектеп көрсетіп тұратын сипаттардың бірі. Дәстүр – 

адамдардың ғасырлар бойы қалыптастырған құндылығы, әлеуметтік-мәдени 

мұрасы. Академик А.К.Конның этикалық сөздігінде «әдет-ғұрып дегеніміз – 

белгілі бір қоғамда немесе ұжымда белгілі бір тарихи жағдайға байланысты 

адамдар арасында қалыптасқан қоғамдық тәртіптің түрі» деп көрсеткен. Әдет-

ғұрып, салт-дәстүрлер арқылы халық өзін-өзі тәрбиелеп, стандарттап отырады. 

Олар қоғамның, отбасының барлық саласында көрініс табады..Ерте кезеңнен ақ 

ата-бабаларымыз бала, ұрпақ тәрбиесіне көп көңіл бөліп, оларды үлкенге тағзым, 

кішіге ілтипат етіп, бауырмалдыққа, мейірімділікке, ізеттілікке баулыған. 

«Тәрбие – тал бесіктен басталады», «Ұядане көрсең, ұшқанда соны ілесің» деген 

ұлағатты сөзді жадына әбден тоқыған. Сондықтан да баланың бауырмал, 

қайырымды азамат боп ержетуі, алдымен, ата-ананың тәрбиесіне, қоршаған 

ортаның үлгі-өнегесіне байланысты. Баланың алған тәрбиесіне қарай «тәрбиелі, 

өнегелі» екен деп тамсанса, оғаш қылық көрсеткен баланы «тәрбиесіз, өнегесіз» 

деп сөгетін болған. Қазақта ең ауыр сөз – «тәрбиесіз», «тәрбие көрмеген» деген 

сөз. Әри-не, қай қазақ балам жаман болсын десін, демейді де, сондықтан да 

бетімді жерге қаратпа деп өсиет тәрбиесін айтып отыратыны белгілі. Қазақ 

халқының тұрақтанған дәстүрінің бірі – жеті атасын білу. Жеті атасын тарата 

білу арқылы әркім басқа рулармен байланысын білген. Жеті аталық ұстанымға 

негізделген туыстық байланыс институты әрбір казақтың өз ата-бабасын, жеті 

атасына дейін білу міндетін жүктейді. Қазақ халқы ұрпағына өзінен бастап әкесі, 

атасы, бабасы, т.б. жеті атасының нақтылы есімдерін кішкентайынан жаттатып 

өсіреді. Ағайындықтары жеті атаға толмай, жақын-жуықтар бір-бірінен қыз 

алыспайды. Жеті атаға толғаннан кейін бір рудың жастары некелесетін жағдай 

туса, ру ақсақалдары бір боз биені сойып, баталасып барып рұқсат ететін болған. 

Некелесуде «жеті ата» ұстанымына берік болу – этникалық қан тазалығын 

қам-тамасыз ететін этникалық тұтастықтың қуатты арқауы, темірқазығы болып 

саналады. Жеті ата институты қазақ халқының өткеннен болашаққа деген 

сенімін мың сан ұрпақтар арқылы сабақтастырып отыратын тетік ретінде 

танылған. Қазақ арасында «әке көрген оқ жа-нар, шеше көрген тон пішер», не 

«ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тыны-сы бар», т.с.с. мақалдар көп 

сақталған. Осындай ұлағатты сөздердің арқасында ұлды батырлыққа, ептілікке, 

дала тіршілігіне баулыса, қызды – үй тіршілігіне үйреткен. Мәселен, «қыз – жат 

жұрттық» деп, нағыз жұртына (жігіт үйі) барғанда төселіп, бір үйдің тұрмыс- 

тіршілігіне тез бейімделсін, отанасы болуға үйренсін деген тілекпен үй тұрмы-: 

кесте, киім тігуге, кілем тоқуға, тамақ пісіру, тазалыққа үйреткен. Ал ер азамат 

отбасының тірегі дей отырып, ер балаларды түздің жұмысына, яғни, садақ, 

жамбы ату, атқа отыру, шаруашылықпен айналысу, үлкеннің сөзін бөлмеу, қарсы 

келмеу, ақылын тыңдау, т.с.с. қалыпта тәрбиелеген. Отбасында ер азамат сыйлы 

болса, содан бала үлгі алады, сол отбасының баласы тәрбиелі, өнегелі болып 

қалыптасады. Сондықтан да ата-бабаларымыздың өмір тәжірибесімен 

қалыптасқан әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерімізді ұлттық кодымыздың анықтаушы 

бір элементі ретінде қоғамдық, отбасылық іс-әрекетімізде, тұрмыс-салтымызда 
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ұстануымыз керек. Себебі, ұлттық әдет ғұрып, салт дәстүрлер арқылы – қазақ 

халқының өзіндік дәстүрлерін бойына сіңіре білетін, салт-дәстүрлерімізді ұғына 

білетін, оны ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыра білетін, ұлттық рухпен қаруланған 

тұлғаны қалыптастыруға мүмкіншілік аламыз. Халқымыздың тәрбие негізі, асыл 

қазынасы – салт-дәстүрлерді дұрыс жеткізе білсек, ұлтжанды азаматты 

қалыптастырдық деп, нық айтуға болады. Сыйлау мен құрмет тұтуды мақсат 

ететін ұлттық салт- дәстүріміздің қандай түрі болмасын халқымыздың тұрмыс-

тіршіліпне, кәсібіне, наным-сеніміне, өмірге деген көзқарасына байланысты 

туып, қалыптасып, ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, өзгеріп, жаңарып отырған. Осындай 

ерекшеліктерінен туындап қалыптасқан қасиеттері ұлтымыздың салт-дәстүрін, 

әдет-ғұрыптары мен өнерін өмірге әкелді. Жеке адамды сыйлаудан бастап, тұтас 

халықты құрметтеуге дейінгі үлкен азаматтық ұғым - ғасырлар бойы дамып, 

қалыптасқан ұлттық дүние танымның тарихи тәжірибиесінің жемісі. (Ұлт - 

дегеніміздің өзі адамдардың тарихи қалыптасқан жері, тілі, діні, салт-дәстүрі, 

мәдениеті болып табылады. Халқымыздың осындай ізгі дәстүрлі мәдениетіне, 

этнографиялық тұрмыстіршілігінің байлығына аса назар аударғандығын 

көптеген этнограф ғалымдардың, шетел зерттеушілерінің еңбектерінен де көруге 

болады. Адамдардың ұлттық салт-дәстүрін, оның қасиетін қастерлеу ең алдымен 

олардың бір-бірімен сыйласуынан басталатыны ақиқат. Мысалы: Жасы үлкен 

адамға “Армысыз ата, әже” - деп сәлемдесудің өзі өзгермейтін халқымыздың 

мәдени рәсімі. Бұл жердегі “Армысыз” сәлемін алушы жақ “Басыңыздан бақ 

кетпесін”, “Мақсатыңа жет”, “Бақытты бол қарағым”, т.б. ұғымда жауап беріп, 

оны өзіне көрсеткен құрмет деп санайды. Сонымен қатар, Орта Азия мен 

Қазақстан жеріне ислам дінінің енуі халқымыздың дәстүрінің дамуына, кейбір 

әдет-ғұрыптарымыздың өзгеріске түсуіне себепші болды. Осындай өзгеріске 

түскен құрмет ұғымдарының бірі - сәлемдесуге байланысты рәсімдер. Елімізге 

ислам діні енген кезеңнен бастап, халқымыздың көпшілігі (оның ішінде ер 

адамдар) мұсылман дәстүрімен “Ассалаумағалейкум” деп сәлем беретін болса, 

“Уағалейкумассалем” деп жауаптасып сәлем алатын болды. Араб тілінен енген 

бұл сөздердің алғашқысы “Сізге Алланың саулық сәлемі болсын” деген ұғым 

берсе, “Сізгеде Алланың саулық сәлемі болсын” деген мағынаны білдіреді. Ер 

адамдар осылай амандасатын болса, ал әйелдер мен қыз- келіншектер сәлем беру 

барысында бұл сөздерді қолданбай, жасы үлкен адамдарға “Сәлеметсіз бе” деп 

қана амандасады. “Сөз анасы - сәлем” демекші сәлемдесудің түрі көп-ақ, бірақ 

әр сәлемнің өз үлгісі мен ерекшелігі бар. Ол туралы қазақ келіндерінің 

символына айналған апамыз - жазушы, атақты батыр Бауыржан Момышұлының 

келіні Зейнеп Ахметованың “Келін сәлемінің сыры” деген мақаласынан үзінді 

келтіруімізге болады. Онда былай: “...Мезгіл түске таяп қалған. Үйде жалғыз 

отырған соң, әрі әдеттегідей тыс мына тарсылдың өзгешелігі шошытып жіберді. 

Тапа- тал түс болса да есікке келіп: - Бұл кім? - дедім. - Мен! Атаңмын! Бар, киін! 

- деп күн күркірегендей үн есіктің сыртынан. Алғашқы қорыққаным қорыққан 

ба, зәрем ұшты. “Бар киін” деген сөздің байыбын бірден ұға алмай, үйде киіп 

жүретін халатымның түймесін бір салып, бір ағыттым. Киім салатын шкафка 

жүгірдім. Сасқалақтап, киімдерімді жұлмалап әлекке түстім де қалдым. 

Дегенмен өзіме-өзіме “сабыр- сабырлап” үстіме жеңі ұзын көйлек, басыма 
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орамал, аяғыма шұлық тауып кидім. Барып есік ашып, ата- баба салтымен иіліп 

сәлем салдым. - Бақытты бол, балам! - деп қолын болар-болмас басыма тигізіп, 

бөлмеге кірді. Ата жалғыз емес, қасында бір кісі бар, өң түсінің қандай екенін 

көргенім жоқ, бірден басымды көтеруге батылым жетпеді...” деп жазылған. Бұл 

орайда әйел мен еркектің, үлкен мен кішінің, ата мен келіннің арасындағы бірін-

бірі сыйлау, құрметтеу сияқты инабатты да ибалы қасиеттердің мықтылығын 

байқаймыз. Сондай-ақ XIX ғасырдың екінші жартысында қазақ даласының 

тұрмыс-тіршілігін, этнографиясын зерттеген саяхатшы, суретіші, поляк 

зерттеушілері Бронислав Залесский, Адольф Янушкевичтің еңбектерінде 

қазақтардың ер адамдарына ерекше құрметтейтіндігіне қатты назар аударғаны 

зерттелген. Мәселен: әйел мен ерлердің ғасырлар бойы атадан балаға мирас 

болып келе жатқан салт-дәстүрлерінің төңірегінде айтады. Олар қазақ 

әйелдерінің ер адамға кірпігін көтеріп тура қарамауы, отағасының, 

қайынағаларының, өзге еркек туыстарының есімдерін атамауы сияқты ізетшіл 

қылықтарын, яғни біздің дәстүріміздің мәдени ерекшеліктерін қызыға зерттеген. 

Жоғарыдағы зерттеушілердің айтып отырғаны: бұл жерде әйелдердің адамдық 

құқығының шектелуі деп түсінбеуіміз керек, керісінше, ер адам мен әйел 

затының арасындағы қалыптасқан халықтық этикет нормаларының негізгі 

сипаттарының бірі деп пайымдауымыз керек. Осындай қазақ этнографиясын 

зерттеген ғалымдардың көпшілігі қазақ әйелдерінің тапқырлығы, өзін- өзі ұстау 

мәдениетінің жоғарлығы, орынсыз сөйлемейтіндігі, жасы өзінен үлкен-

кішілігіне қарамастан ер адамды сыйлайтындығы, олардың құқығына қол сұғуға 

тырыспайтындығы сияқты көптеген адамгершілік қасиеттерін жазады. 

Халқымыздың мұндай адамгершілік қасиеттерін - ұлтымыздың асыл қазынасы, 

салт-дәстүріміздің ізгі қағидалары деп білеміз. Ежелден келе жатқан 

дәстүріміздің бірі, қонақтың әрбір шаңырақта “Бөлінбеген еншісі бар” деген 

ұғым бар. Осы ізгі қағиданың халық арасында кеңінен сақталғаны сондай, ерте 

кезде алыс сапарға шыққан жолаушы жолға шыққанда азық-түлік алып 

жүрмеген. Жолаушы жол-жөнекей кездескен кез-келген ауылға ат басын бұрып 

түсетін болса, үй иесі қонақты қылап, шамасы келгенше дастархан жайып, күтіп 

шығарып салатын болған. Тағы бір ертеден келе жатқан салт- дәстүріміздің бірі 

ерулік жайында, ол қазақтың алыс-жақынына қарамай, бірін-бірі қонақ етіп, 

дастархан жайып, асқа шақырып, араларын жақындастыра түсетін рәсім. Ұлттық 

салт-дәстүріміздің бұл түрі ауылда ғана емес, үлкен қалаларда да кездеседі. 

Сонымен қатар, жаңадан көшіп келген көршіні ерулікке шақырып жатады. 

Мұның мағынасы жаңа адамдарды бөтенсінбей өз ортасына тартудың, 

сыйласудың үлкен белгісі болып саналады. Ұлтымыздың рухани мәдениетінің 

дамуында музыка өнерінің алатын орны ерекше. Себебі музыка халық өмірінің 

әр кезеңінің тыныс-тіршілігінен хабар береді. Халық ән-күйдің әуен-сазы 

арқылы өзінің күнделікті өмір салтын, тарихи оқиғаларды келесі ұрпаққа осы 

өнер арқылы жеткізіп отырғаны белгілі. Сондықтан халқымыз қонақ күту 

барысында, олардың рухани қажеттілігін ескеріп, жыршы - жыраулармен, әнші-

күйшілерді қатты құрметтеген. Мұның өзі халқымыздың әнді-әуенді жақсы 

көріп, кез-келген сәтте оны көңіл қойып, тыңдай білгендігінің дәлелі. Қалың 

көпшілік мұндай бас қосудан кейін рухани жағынан байып, жақсы тәрбиелік 
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қасиеттерінен үлгі алатын жағы тағы бар. Бұл жайында белгілі этнограф, ғалым 

Х.Арғынбаев: “Қазақ отбасында балалар жастайынан қонақжайлылыққа 

тәрбиеленеді. Өйткені халық дәстүрі бойынша келген кісіге қонақасы берілген 

соң, қонақты әңгімеге тартып өнері болса, ән салғызып, күй тартқызады. Қонақ 

әңгімесіне балалар әрқашан құмар болады. “Адам болар бала қонаққа үйір” - деп 

халық тегін айтпаған. Себебі әр қонақтан естіген жаңалықтарын есіне сақтай 

білген жастың таным- түсінігі кеңейіп, дүниеге деген көзқарасы қалыптасады”, - 

деп қонақжайлылықтың тәрбиелік мәнін, атадан балаға мирас болып қалатынын 

осылайша атап көрсеткен. Қазақ халқының ұлттық мәдени ерекшелігін 

айшықтай түсетін нәрсенің ең бастысы киіз үйі. Төл өнеріміздің қас шеберлері 

жасаған қолөнері мен дарыны, дүниетанымы мен сұлулық туралы талғамы, киіз 

үйдің бойынан айрықша айқын танылады. Ұлттық ұғымда осы киіз үйдің және 

оның әрбір құрамдас бөлшектері қасиетті болып саналады, соған орай ата- 

бабаларымыз әрбір затқа ұлықтау, теңеу сияқты ойлы ұғымдармен бірге 

тәрбиелік қағидалы, қанатты сөздер шығарған. Ол сөздер киелі мүлік, тұтас 

отбасы дейтін ұғымды бейнелейтін шаңырақтан басталады. Дәлірек айтсақ, киіз 

үйге жаратылған киізден, кілемнен, қымбат бағалы кездемелерден, бау- 

басқұрдан, ағаштан ойып, сүйектен, бояулы өрнектермен әсемделген үй 

жиһаздарынан біздің ұлттық мәдени ерекшеліктеріміздің дәстүрлі нұсқаларын 

көруімізге болады. Халқымыздың киіз үйі елмен бірге келіп, өмір бойы бір 

жасасып келе жатқан тұрмыстық мәдениетіміздің көрінісі. Ал, қазір заман 

өзгереді, ел де, жер де жаңарып, жасарып көшпенділік дәуір әлдеқашан артта 

қалған. Бұрынғы киіз үйлердің орынын қазіргі таңда малшылардың тұруына, 

көшіп қонуына ыңғайлы етіп жасалған ақ шатырлы үйлер басқан. Малшы 

ауылында қолданылып жүрген кейбір киіз үйлердің өзі де жасау-жабдығы 

жағынан көп өзгермеген. Оның себебі, қазіргі таңда киіз үйдің күнделікті 

қолданысқа зәру еместігімен қатар, қолөнер шеберлерінің жүннен жасалған 

бұйымдары көз майын тауысып, көптеп тоқымауында болса керек. Бірақ соңғы 

кезде қайта келген дәстүрлі мерекеміз Наурыз мерекесі халқымыздың көне 

мұрасы - киіз үйдің сақталып қалуына көп әсерін тигізуде. Осы бір аппақ 

шатырдай киіз үйлерді қатарластыра тігіп, жылда жоғары дәрежеде аталып 

өтетін Ұлыстың Ұлы күні Наурыз діни мереке емес, дәстүрлі мереке деп 

есептеуіміз керек. Себебі, Наурыз дәстүрінің өзі, қазақ даласына мұсылман 

дінінен жүздеген жылдар бұрын орныққан дәстүр екенін ескергеніміз жөн. Ал 

спорт ойындарына келсек: “Аударыспақ” кезінде ат үстіндегі екі жігіт бірін-бірі 

аударып түсіруі, кілем үстіндегі қазақша күресуі оның біреуі қарсыласын атына 

теріс отырғызып үлгерсе, жеңілген жігіт жұрттың күлкі- қалжыңына қалатын. 

Бір сөзбен айтқанда, халқымыздың өрнектемей сөз сөйлемейтін, оюламай зат 

ұстамайтынын, қонақсыз қолаңсып қалатынын, той жасап бар жиған тергенін 

шашқысы келіп отыратын, сол тойында ат шаптырып, палуан күрестіретінін, 

ақындар айтыстырып жыр-терме ұйымдастыратын әдеттері қазақты басқа 

ұлттардан ерекшелеп көрсетеді. Қорыта айтсақ, “Халқым қандай десең, 

салтымнан сынап біл” демекші, салт-дәстүрлерден этностың мінез- құлқы, үлгі-

өнегесі, зейін-зердесі, даналығы мен даралығы, шешендігі мен тапқырлығы, 

ақыл-ойы, сондай- ақ жаратушы мен жаратылысқа, өзін қоршаған жанды, 
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жансыз әлемге деген танымдық, этикалық көзқарастары көрінеді. Халқымыздың 

ежелден бері қалыптасқан, ғасырлар бойы сақталған әдет-ғұрыпының, салт- 

дәстүрінің, қолөнерінің кейбір түрлері ескіріп, өткен күннің еншісінде қалып, 

заманның ағымына қарай өзгеріске ұшырап, ерекшеліктерге ие болғанымен 

бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Сондықтан да қазақ халқының ана тілі, 

тарихы, мәдениеті мен салт-дәстүрлері де өте маңызды деп бағалаймыз. Қандай 

халықтың болмасын салт-дәстүрлері сол халықтың мінез- құлқын, қасиеттерін 

таныта алады. 
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КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКАДАҒЫ «КОНЦЕПТ» МӘСЕЛЕСІ 

 

Қазіргі таңдағы ғылым саласында белсенді түрде енген ұғымдардың бірі - 

концепт термині. Осы күнгі когнитивтік лингвистикада «концепт» мәселесі 

көптеген пікірталастың өзегіне айналғаны белгілі. Осыған байланысты бірнеше 

ғылыми пікірлер қалыптасқан. 

Концептінің мәнін когнитивтік тұрғыда қарастыруды ұсынатын 

зерттеушілер (З.Д.Попова, И.А.Стернин сондай-ақ, «Краткий словарь 

когнитивных терминов» сөздігінің авторлары Е.С.Кубрякова, В.З.Демьянков, 

Ю.Г.Панкрац, Л.Г.Лузиной) концептіні менталды ойлаудың бірлігі ретінде 

қарастырады. З.Д.Попова, И.А.Стернин концептіні «ауқымды ойлаудың бірлігі» 

ретінде қарастыра келіп, концептінің тілдегі фразеологизмдерге, сөз 

тіркестеріне, сөйлемдерге, мәтіндерге, мәтіндер байланыстылығына талдау 

арқылы жан-жақты ашылып түсіндірілетінін жазады. Концептінің тілдік 

көрінісін талдау арқылы тілді тұтынушының санасындағы концепт мазмұнын 

тани аламыз[1.53]. 

Концептіні когнитивтік бағытта зерттеуші өзге де ғалымдар-Дж.Лакофф, 

А.Вежбицкая, Ю.Степанов концепт мазмұнына түсіндірілетін зат - құбылыстың 

негізгі ұғымдық белгілерін енгізеді, яғни концептіні ұғыммен қатар қояды. 



332 

 

Тағы бір өзге бағытты ұстанушылар концептінің мәденитанымдық 

аспектісіне ерекше мән береді. Олардың пікірінше, тұтас мәдениет 

концептілердің жиынтығы, олардың, өзара қарым - қатынасы арқылы 

анықталады. Концепт олардың анықтауынша, адамның ментальды ойлау 

дүниесіндегі «мәдениеттің негізгі ұясы» ретінде түсіндіріледі. Концептіні түрлі 

қырынан қарастыру барысында сол концепт арқылы берілетін мәдени 

ақпараттың мазмұнына ерекше көңіл бөлінуі тиіс. Осы бағыттың өкілі 

Ю.Степанов: «в структуру концепта входит все то,что и делает его фактом 

культуры-исходная форма (этимология),сжатая да основных признаков 

содержания история;современные ассоциации;оценки и т.д.» - деп жазады. Ол 

концептіні мәдениеттің микромоделі ретінде қарастырды. Оның түсіндіруінше, 

«мәдениеттің ұйытқысы» бола отырып, концепт экстралингвистикалық, 

прагматикалық, яғни тілден тыс ақпараттарды білдіреді. Басқаша айтқанда, 

Ю.Степановша концепт мәдениеттің базалық единицасы, құнарлы құрамы. 

Концептіні лингвомәдениеттанымдық аспектіде зерттеушілердің 

(Н.Д.Арутюнова, В.В.Колесов, З.Д.Попова ,И.А.Стернин, Ю.С.Степанов, 

В.Н.Телия, Л.О.Чернейко т.б.) пайымдауынша, концепт барынша кең ұғым. 

Оның мазмұнына ұғымдық белгілерден де басқа осы зат-құбылысқа қатысты 

барлық мәдени-аялық ақпарат енеді. 

Сонымен қазіргі тіл білімінде концепт табиғатына байланысты бірнеше 

көзқарастар бар:  

1) концепт - бұл құбылыстың лингвокогнитивті түсіндірмесі;  

2) концепт-лингвомәдениеттанымдық құбылыс;  

3)концепт-жан-жақты құбылыс, ол жоғарыда аталған аспектілердің қай-

қайсысы арқылы да талданады. Бірінші бағытты ұстанушылар концептіні 

лексикалық бірліктердің мағыналары арқылы зерттеуді қажет деп санайды. 

Екінші бағытты ұстанушылар сөз бен тілдің негізінде «дүние бейнесінің ядролық 

бірлігі» болып табылатын, жеке тілдік тұлғалар үшін, сондай-ақ, 

лингвомәдениеттанымдық тұжырымға бірдей ортақ мәдени концептілерді 

зерттеуді ұсынады. Үшінші көзқарастағылар мәдени концептілерге практикалық 

философия тұрғысынан немесе индивидтің, топтың ментальді білімін 

когнитивтік талдау тұрғысынан келуді мақсат етіп қояды. 

Концепт: 1) тұрақты, өзгермейтін сөз - аталымға тән мағына, белгілі бір 

уақыттар ішінде көмескіленуі, өзектілігінен айрылуы мүмкін, бірақ сананың 

терең құрылымында сақталады; 2) адам санасында ұйғарылған дүние бейнесінің 

оперативті мазмұндық бірлігі, концепт категориясы дүние бейнесінің адам 

психикасында сәулелену механизмін түсінуге мүмкіндік береді; 3) концептіге 

ұғым кіреді, бірақ концепт ұғыммен ғана шектелмейді, ол сонымен бірге белгілі 

бір мәдениетті ұстанушылардың сөздің түрлі ассоциативті 

байланыстылығындағы сипаты туралы білімін, түсінігін қамтиды; 4) ақпараттың 

негізгі бөлігі адамға тіл арқылы беріледі, сондықтан адам өзі жасаған сан түрлі 

концептілер ортасында өмір сүреді. Концептілер жүйесінің, концептінің 

табиғатын зерттеу өзара ұқсас концепт, ұғым, мағына тәрізді терминдер мен 

ұғымдардың бар екендігін мойындауға әкеледі. Аталған ұғымдардың 
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әрқайсысын жеке дара қарастырып өзара айырмашылықтарын белгілеуде сан 

түрлі пікірлер бар. 

Сырт қарағанда үшеуі де - сөз бен оның ішкі формасының арақатынасын, 

қызметін танытатын категориялар. Концепт те, ұғым да, мағына да тілдік жүйе 

мен логикалық ойлау жүйесінің байланыстылығында танылады. 

Концептілер сөздер мен экстралингвистикалық ақиқат арасындағы делдал 

деуге болады. 

Концепт сөз мағынасынан емес, сөздің сөздікте берілген мағынасы мен 

адамның өзіндік (жеке) және халықтық тәжірибелері негізінде қалыптасқан 

мағыналардың тоғысуынан туған мағыналар нәтижесі болып табылады. Сөз, 

мағына, концептінің өзара қатынастылығын қарастыра отырып, біз адамды ол 

қатардан шығарып тастай алмаймыз. Бұл жерде де басты нысан-адам,адамның 

тәжірибесі, танымы, тілдік қабілеті. Концептінің әлеуеті неғұрлым кең және бай 

болуы үшін адамның мәдени тәжірибесі де кең әрі бай болуы қажет. Д.С.Лихачев 

әрбір адамның өзіндік дара мәдени тәжірибесі, дағдысы мен білім қоры оның 

концепт байлығын немесе жұтаңдығын айқындайтын болады деп көрсетеді [2.3-

9]. 

М.Күштаева мәдени концептілердің реттелген жүйесін өріс теориясы 

арқылы анықтауды ұсынады. Оның көрсетуінше қандай да бір мәдени 

концептілерді танып білуде міндетті түрде санамызда соған жақын басқа да 

концептілерді қарастырамыз. Бұдан концептілердің белгілі бір жүйеде 

құрылатыны көрінеді[3]. 

Қазіргі зерттеулерде лексикалық концептілердің бірнеше типтері туралы сөз 

болып жүр. Соның ішінде А.П.Бабушкиннің жіктемесі көптеген зерттеушілердің 

талдауында қолданылады. Ол концептінің төмендегідей типтерін көрсетеді: 

«мыслительная картинка, концепт - схема, концепт - гипероним, концепт - 

фрейм, концепт - инсайт, концепт - сценарий, калейдоскопический концепт» 

[4.240] 

А.Исламның пікірінше: «концепт дегеніміз-ұлттық дүниетанымның 

ықшам да,терең мағыналы дүниетаным құндылықтарын айқындайтын тілде 

көрініс тапқан күрделі бірлік»[5.340]. 

«Концепт» терминін пайдалануды өткен ғасырдың бірінші жартысында 

алғаш мәрте орыс философы С.А.Аскольдов ұсынған. Ол «Концепт и слово» атты 

еңбегінде концептіні былайша түсіндіреді: «...мысленное образование, 

которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество 

предметов одного и того же рода ». 
Осымен байланыстырып Ю.С.Степанов ұғым мен концептінің аражігін 

ажырата қарастырады. Тілші  ғалым Б.Нұрдәулетова: «Концепт-индивидтің, 
тілдік ұжымның дүние, жаратылыс, оның түрліше заттары мен 
құбылыстары туралы өмір тәжірибесі, білімдік аясы негізінде,өзі өмір сүретін 
әлеуметтік ортаның мәдениетінен қабылдап, қалыптастырған 
танымдық,білімділік жүйесі», деген анықтама береді[1.56]. Ал Б.Тілеубердиев 
концепт сөздерді, олардың мәні мен мағынасын түсіну жеке адамнан бастау 
алып, қоғамдық таптар мен тұтас бір ұлттың ой-өрісі, дүниетанымы жайында 
ақпарат беретіндігін атап көрсетеді[6.384]. 
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Концептіні көптеген зерттеушілер бір тілде сөйлеушілерге ортақ 
концептуалдық ойлау жүйесі, «менталдылықтың негізгі бірлігі», «мәдениеттің 
кілт сөздері», «ұлттық колориті», «ойлау мен қарым-қатынас құралы ретіндегі 
тілдің символдық-мағыналық қызметі арқылы көрінетін неғұрлым мүмкін 
мағыналар» ретінде қарап, бір сөзбен концепт дегеніміз мазмұндық формасында 
әрі символ, әрі бейне, әрі ұғым деп көрсетеді. Сондықтан концепт терминін 
«ұғым, түсінік» деген мағынамен емес, «алғашқы дәні, өскіні» мағынасымен 
байланыстырған дұрыс деп есептейді, себебі концепті арқылы сөздің бастапқы, 
яғни кейінгі ұғымдар мен мағыналарға негіз болатын алғашқы түсінігі беріледі.  

Қорытындылай келе, ғалымдардың концепт терминіне берілген 
анықтамаларын саралап, зерттеу жүргізе отырып біздің жұмысымызда концепт 
ұғымы: Біздің сол нысан туралы білетініміздің барлық жиынтығы. 
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ҒАЛЫМ С. АМАНЖОЛОВ «ҮЙІРЛІ МҮШЕЛЕР ЖАЙЫНДА» 

 

Қазақ тіл білімінің негізін салушылардың бірі, белгілі түркітанушы ғалым 

С.Аманжолов « Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы » атты еңбегінде 

үйірлі мүшелердің негізгі белгісін анықтап көрсетті. Үйірлі мүшенің зерттелуі 

өткен ғасырдың отызыншы жылдарынан басталады. Бұл жөнінде С.Жиенбаев, 

Т.Қордабаев, М.Балақаев, С.Аманжолов тағы басқа да ғалымдардың еңбектерін 

атауға болады. Осы ғалымдардың еңбектері жеке мақала ретінде жарық көрді. 

Қазіргі кезде қазақ синтаксисінде түсініксіздеу болып жүрген мәселелердің бірі 

- үйірлі мүшелер болып табылады.Кейбірі мектеп оқулықтарында қысқаша 

анықтама түрінде көрсетілді. Профессор С.Аманжолов құрмалас сөйлем 

синтаксисіндегі даулы мәселелер үйірлі мүшенің табиғатымен тығыз 

байланысты екенін аңғарды. Алғашқылардың бірі ретінде оларды жай сөйлем 

қатарында таныды. Мағыналық принципті алғаш рет басшылыққа алды. 

Құрмалас сөйлем синтаксисіне тән заңдылықтарды қазақ тілінің өзіндік 
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ерекшелігі тұрғысынан қарастыруды көздеді.  С.Аманжолов жеке алғанда 

бастауышы мен баяндауышы бар, бірақ интонациямен бөлінбейтін, сөйлемді 

тізбек түрінде тұрып бір-ақ мүше қызметін атқаратын тізбекті мүшені- үйірлі 

мүше дейміз,- дейді [1.133].  Үйірлі мүшенің негізгі белгісі - өз алдына 

талданғанда, бастауышы және баяндауышы болады. Бірақ интонациямен, 

сөйлеммен жігі бөлінбейді, үйірімен бір-ақ мүшенің қызметін атқарады. Жай 

мүшелер қандай тұлғада айтылса, үйірлі мүшелер де сондай тұлғада 

айтылатындығы туралы пікірін білдіреді.  

Сөйлем мүшелерінің ішіндегі ең негізгісі бастауыш болып табылады. Ал 

баяндауыш – бастауыштың тура көрінісі. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері: 

анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш бастауыштың бұрама көрінісі. Айналып 

келгенде бастауыш-сөйлемнің нақтылы иесі. Ғалым үйірлі бастауышқа мысал 

ретінде : Білімі толық -мыңды жығады, білегі жуан - бірді жығады деген 

мақалды келтіреді. Бұнда екі жай сөйлем бар. Кім жығады – Білімі толық ( үйірлі 

батауыш); білімі толық не істейді? – Жығады ( баяндауыш); кімді жығады?- 

Мыңды ( толықтауыш). «Білімі толық» дегенді өз алдына талдасақ, бастауыш 

пен баяндауыш тіркесі шығады ; бірақ сөйлем ішінде өз алдына интонациямен 

бөлінбейді, тек үйірлі бастауыш қызметін атқарады. Ал біз үйірлі бастауышқа 

мынадай мысал келтірдік: Тамағы тоқтық,жұмысы жоқтық аздырар адам 

баласын (Абай). Мұнда Тамағы тоқтық,жұмысы жоқтық деген сөз не? деген 

сұраққа жауап беріп, үйірлі бастауыш болып тұр.  

Ғалым баяндауышты бастауыштың тура көрінісі дейді. Баяндауыштың 

бастауышқа бағынатындығын дәлелдеп көрсетеді. Баяндауыштың тұрақты 

болуы атқаратын қызметіне байланысты болады. Баяндауыш заттың жалпы 

болмысын көрсетеді. Анығырақ айтқанда баяндауыштың сөйлем соңында келуі, 

баяндауыш бастауыштың көрінісі екеніне ерекше дәлел бола алады. 

 С.Аманжолов үйірлі баяндауышқа мынадай мысал келтіреді: Біздің ауыл сіз 

көргендегідей емес. Бұнда жай жайылма сөйлем болып тұр. Не зат сіз 

көргендегідей емес?- Ауыл ( бастауыш); Ауыл қандай емес?- сіз көргендегідей 

емес (баяндауыш). Мұнда баяндауыш үш сөзден құралған. Жай тізбек емес, 

сөйлемді тізбек. Өйткені «сіз» деген сөз бастауыш мағынасын , «көргендегідей 

емес» баяндауыш мағынасын білдіреді. Бірақ интонациямен бөлінбейді, тек 

тізбек күйінде үйірлі баяндауыш болып тұр. 

Біз үйірлі баяндауышқа мынадай мысал келтірдік : Өзгеріпті, жаңарыпты, 

үлкейіпті: сіздердің ауылдарыңыз бұрынғыдай емес. Бұнда сіздердің 

ауылдарыңыз бұрынғыдай емес деген тізбек бір ғана сұраққа жауап беріп, үйірлі 

баяндауыш қызметін атқарып тұр.  

Ғалымдар үйірлі мүшелер туралы көптеген пікірлерін білдірді. Бірақ бірде-

бір еңбек жазылмаған. С.Аманжолов орыс грамматикасындағы “оборттарды” 

қазақшаға келер ме екен деген оймен қарастырып көреді. Зерттеу барысында 

көптеген пікірлер айтылады. Бір пікірде есімшелер арқылы жасалатын күрделі 

мүшелер болады деді. Енді бір пікірде есімшеден бұрын тұратын сөздер сол 

есімшеге үйіріледі деді. Тағы бір пікірде көсемшенің соңында тұратын сөздер 

көсемшеге үйіріледі деген қорытынды жасайды.  



336 

 

Үйірлі мүше туралы пікір алысу 1934 жылы басталса да, қалыптасуы 1938 

жылдан бастау алады. Үйірлі мүшелер туралы біраз ғалымдар зерттеді. Соның 

ішінде С.Жиенбаев 1936 – 1940 жылдары жоғарыдағы айтылған пікірлерді 

қайталап , мақалалар жазды. С.Жиенбаевтың мақалалары “ Халық мұғалімі 

журналына” және “Тіл мәселелерінің” 2-жинағына басылып шықты. 1940-41 

жылдары ғалымдар арасында екі түрлі көзқарас пайда болды. Бір топ ғалымдар 

үйірлі мүшені көсемше арқылы болады десе, екінші топ , үйірлі мүше есімше 

арқылы болады деді. Ал С.Аманжолов бастаған ғалымдар үйірлі мүше есімшені 

де, көсемшені де қамтиды деген пікірде болды. Сөйлемнің қай мүшелері үйірлі 

болуға қабілетті дегенге келсек, С.Аманжолов, Т.Қордабаев және С.Жиенбаев 

«Бастауыш, толықтауыш, анықтауыш» деп жауап береді. Ал М.Балақаев 

пысықтауышты да қосады.  

Басында айтылғандай үйірлі мүше бірінші рет сөз болып отырған жоқ. Ол 

туралы бірталай зерттеулер бар. Олардың ішінде дұрысы да, бұрысы да, таласы 

да бар. Профессор С.Аманжолов осы жөнінде “Кейбір сөйлемдегі тіркестерді 

күрделі мүше дейін десең, күрделі мүше емес, сөйлем дейін десең, сөйлем емес. 

Сондықтан олар не күрделі мүше, не сөйлем болмағандықтан, өзінше арнайы аты 

болу керек деуден барып, үйірлі мүше деген терминді алдық” – деген тұжырым 

жасаған [1.134].   

С.Аманжолов үйірлі мүшелердің сабақтас құрмаластың компоненті бола 

алмайтындығын көрсетеді. Тек жай сөйлемнің күрделі бір мүшесі болатынын 

жете дәлелдеді. Соның нәтижесінде Н.Т.Сауранбаев анықтауыш, толықтауыш 

бағыныңқылар жөніндегі көз-қарасын өзгертті. Ол оларды үйірлі мүшелі жай 

сөйлем деп танитынын мойындады. 

Ғалым анықтауышты шартпен алынған термин деп көрсетеді. Бастауыш пен 

баяндауышты толықтырып тұратын: анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш 

болып табылады. Анықтауыш сөйлемде: Қай? Қандай? Қанша? Неше? Ненің? 

Кімнің? Қайдағы? Недегі? Қайткен? Неткен? деген сияқты сұрақтардың біріне 

жауап береді.   

Ол үйірлі анықтауышқа мысал ретінде : Ыстық шаңға құмыққан Байжан 

купенің терезесін қайта түсіріп жіберді (С.М). Бұл жай жайылма сөйлем. 

Байжан не істеді?- Түсіріп жіберді (баяндауыш). Кім түсіріп жіберді?- Байжан ( 

бастауыш). Қай Байжан?- Ыстық шаңға құмыққан (анықтауыш). Нені түсіріп 

жіберді?- Терезесін (толықтауыш). Ненің терезесін?- Купенің (анықтауыш). Ал 

ыстық шаңға құмыққан деген тізбек тұтас күйінде не істеген деген сұрауға жауап 

беріп, баяндауыш болады. Неменеге құмыққан?- Ыстық шаңға (толықтауыш). 

Сөйтіп, ыстық шаңға құмыққан тізбегі өз алдына интонациямен бөлініп, жеке 

сөйлем бола алмайды, тұтас күйінде үйірлі анықтауыш қызметін атқарады. 

Ал біз үйірлі анықтауышқа төмендегідей мысал келтірдік: Қызылбалықтың 

машағына бойы үйренген жуас торы ат үріккен жоқ. Бұл сөйлемде 

Қызылбалықтың машағына бойы үйренген деген тізбек қандай? деген сұраққа 

жауап беріп үйірлі анықтауыш қызметін атқарып тұр.  

С.Аманжолов 1940 жылы орыс тілінің бірсыпыра құрмалас сөйлемдерін 

қазақшаға аударып көрді. Сол кезде құрмалас сөйлемдердің бірқатары құрмалас 

болу қалпын сақтай алмады.Олар жай сөйлемге айналып кетеді. Ғалым есімшелі, 
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көсемшелі обораттармен келген кейбір сөйлемдерді қазақ тіліне аударғанда, жай 

сөйлем болып шығады. Ғалым мысал ретінде: әкесі қаладан келген бала қатты 

қуанды деген сөйлемді алды. Мұндағы әкесі қаладан келген деген үш сөз бір 

сұраққа жауап беріп бала деген сөзді анықтап тұр деп көрсетеді. С.Аманжолов 

осы сөйлемді орыс тіліне аударғанда құрмалас сөйлем болып шығады. Ал бұл 

сөйлемнің қазақшасы құрмалас сөйлем емес, жай сөйлем. Осындай сөйлемдерді 

Н.Сауранбаев құрмалас сөйлем десе, С.Аманжолов жай сөйлем деп көрсетеді. 

С.Аманжолов үйірлі мүшенің ерекшелігі сөйлемнің бір мүшесімен 

байланысып тұратынын айтады. Яғни, жаңағы сөйлемдегі әкесі сөзін- бастауыш, 

қаладан дегенді - толықтауыш, келген сөзін баяндауыш деуге болды дейді. 

Ғалым бұл жерде интонация жоқтығын, үтір қойылмайтындығын, сондықтан 

мұны үйірлі мүше деуге болат деген пікірге келеді. 

Сөйлемде толықтауыш анықтауыш сияқты, өзі толықтайтын сөздің алдында 

жүреді. Анығырақ айтсақ толықтауыштың мағынасын сұрауға қарай айырамыз. 

Ғалым ілік септігінің жалғауынан басқа септік жалғауларының сұрауы 

толықтауыштың сұрауы болатындығын айтады.   

С.Аманжолов толықтауышқа мысал ретінде: Тау бөктерінде қоян қағып 

жүргендерді біздер алыстан-ақ көрдік деген сөйлемді алады. Бұл жайылма 

сөйлем.Сөйлемнің бастауышы- біздер, баяндауышы- көрдік; алыстан ақ деген 

сөз- пысықтауыш. Баяндауыштың мағынасын айқындаңқырау үшін, кімді 

көрдіңдер? деген сұрау қойсақ: « Тау бөктерінде қоян қағып жүргендерді» деген 

тізбек түтасымен жауап бола алады. Жекелеп біреуі де толық жауап бола 

алмайды. Тізбекті өз бетіне талдасақ, ішінде бастауышы, баяндауышы, 

толықтауыштары бар. Бірақ тізбек өз алдына интонациямен бөлінбейді, 

сөйлемнің толықтауыш мүшесі қызметін атқарады. Біз үйірлі толықтауышқа 

мысал ретінде: Құлақ естігенді көз көреді деген мақалды алдық. Бұл жерде құлақ 

естігенді деген үйірлі толықтауыш болып тұр.  

Ғалым еңбегінде “Үйірлі мүшелерде бастауыштың болу, болмауы шартты 

емес деп білем, бір кезде грамматикада мұндай синтаксистік топта бастауыштың 

міндетті түрде болуы керек деп те айтқам. Артынан одан бас тарттым” - 

дейді[1.137].   С.Аманжолов үйірлі мүшеге былайша анықтама береді: 

Сөйлемнің бір мүшесі сияқты, бір сұрауға жауап беретіндей болып тіркескен, 

бірақ әрқайсысы бөлек мүше есебінде талдауға келетін сөздердің тобын үйірлі 

мүше деп атаймыз[1.138].  Ғалым еңбегінде анықтауыш, толықтауыш, 

баяндауыш, бастауыштар өздерінің меңгерген сөздерімен бір үйір болып бір 

мүше қызметін атқаратындығын айтады. Кейде пысықтауыштар да сөйлем 

тізбегі түрінде үйірлі мүше болып айтылуы мүмкін екендігін көрсетеді. 

Толықтауыш тұралусыз сөйлем мүшелерінің бірі. Сөйлемде пысықтауыш 

қимылды, сынды айқындайды. Ғалым басқа сөйлем мүшесінен әлдеқайда 

абстракттанған сөздерді пысықтауыш дейді. 

С.Аманжолов пысықтауышқа мынадай мысал келтіреді: Теміртаудан 

бірізбен келген столбалар көше бойлап тарап кеткен (Ғ.Мұстафин). Мұндағы 

Теміртаудан бір ізбен келген дегендер анықтауыш сияқты, олар бір ғана қай 

деген сұрауға жауап беріп тұр. Бірақ оларды өз ішінде сөйлем мүшесі сияқты 

талдауға болады. Мысалы, Теміртаудан сөзі- толықтауыш, қайдан? дегенге 
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жауап береді. Бір ізбен – пысықтауыш, қалай? деген сұрауға жауап береді. 

Келген – баяндауыш, қайткен? деген сұрауға жауап береді. Ал біз үйірлі 

пысықтауышқа мынадай мысал қарастырдық: Олжабек сол түтіннің дәл 

түбінде көк өгізшені жіліктеп бұзып отыр ( Ғ. Мұстафин ). Бұл жерде бұзып 

отыр- не істеді?- баяндауыш. Кім бұзып отыр?- Олжабек бұзып отыр (бастауыш); 

қалай бұзып отыр?- жіліктеп бұзып отыр ( сын- қимыл пысықтауыш); нені бұзып 

отыр?- өзізшені бұзып отыр ( тура толықтауыш); қай өгізшені?- көк өгізшені 

(дара анықтауыш); қайда бқзып отыр?- түтіннің дәл түбінде (күрделі мекен 

пысықтауыш); қай түтіннің дәл түбінде?- сол түтіннің дәл түбінде (анықтауыш). 

Бұл жерде сол түтіннің дәл түбінде деген тізбек үйірлі пысықтауышты анықтап 

тұр.  

Ғалым Т.Қордабаевтың да үйірлі мүше туралы айтқан пікірі бар. Ол аталған 

мүшелерді осылайша түсінсек , олардың анықтамасы бағыныңқы сөйлем 

ережесіне ұқсап кетпей ме, яғни оларды бағыныңқы бағыныңқы сөйлеммен 

шатастырып алмаймыз ба дегенді айтады. Ал С.Аманжолов Т.Қордабаевтің 

пікіріне жауап ретінде мынадай дәйектер келтіреді: Үйірлі мүшелердің қандай 

сөздерден жасалатындығын анықтай алсақ, шатасуға кезікпейміз. Бағыныңқы 

сөйлемдер көсемше, есімше тұлғалы болады. Бірақ атау, ілік, табыс жалғаулы 

есімшелер бағыныңқы компонент жасай алмайды. Олар үйірлі мүше жасайды. 

Басқа есімшелер үйірлі мүше жасай алмайды. Септіктің төрт түрінің жалғауы ( 

шығыс, барыс, көмектес, жатыс ) есімшеге жалғанатын болса, бағыныңқы 

сөйлемнің баяндауышы болып кетеді. Ондайда олар үйірлі мүше бола алмайды. 

Біз де осы жоғарыда айтылған С.Аманжоловтың пікірімен келісеміз. Себебі жай 

сөйлемнің құрамындағы күрделі мүше мен басқа үйірлі мүшелердің жасалу 

жолдарын айыра алсақ, шатасуға соқтықпаймыз.  

 С.Аманжолов үйірлі мүшелер төрт түрлі жолмен жасалатындығын көрсетеді: 

Бірінші жолы, түрлі сөздер есімшеге үйіріледі дейді. Мысал ретінде: ақылы 

толған жасты жігіт дегенді келтіреді.  Екінші жолы, үйірлі мүше жасайтын 

есім сөздер бар, олар - сын есімдер. Сын есімдер өзінен бұрын тұрған сөздерді 

өзіне үйіріп, үйірлі мүше жасайды дейді. Ғалым білімі толық мыңды жығады 

деген сөзді мысал ретінде көрсетеді.Үшінші жасалу жолында, үйірлі мүше 

жасайтын тағы бірқатар сөздер бар дейді. Олар - бар, жоқ, аз, көп деген сөздер 

деп көрсетеді. Мысалы: Талабы жоқтан табандылық күтпе . Талабы бардан 

түңілме. 

Соңғы төртінші жасалу жолында, сын қасиеті бар кейбір зат есімдер де өзіне 

басқа сөздерді үйіреді деп көрсетеді. Оған күміс, алтын деген сөздерді мысалға 

келтіреді[1.139].  Профессор С.Аманжолов үйірлі мүшелер,  негізінде, екі 

немесе одан да көп сөздерден құралатындығын көрсетеді. Ал көп сөзден 

құралатын болғандықтан, оларды жай сөйлемнің күрделі мүшесіндей қарауға 

болмайтындығын тілге тиек етеді.  Аманжолов еңбегінің соңында үйірлі 

мүшенің негізгі басты қасиеттері осы жоғарыда айтылғандар деп түсінеміз дейді. 

Ғалым үйірлі мүшені жоғары мектептерде орта мектептердегідей оқуға 

болмайды, яғни жоғары мектептерде мұның барлық сырын білуге, сөйлемдегі 

қасиетін толық ашуға тура келеді деген қорытындыға келеді.  Қорыта айтсақ 

үйірлі мүше дегеніміз – сөйлемнің бір мүшесі сияқты, бір сұрауға жауап 
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беретіндей болып тіркеседі. Бірақ әрқайсысы бөлек мүше есебінде талдауға 

келетін сөздер тобы. Анықтауыш, толықтауыш, баяндауыш, бастауыштар 

өздерінің меңгерген сөздерімен бір үйір болып бір мүше қызметін атқарады. 

Кейде пысықтауыштар да сөйлем тізбегі түрінде үйірлі мүше болып айтылуы 

мүмкін. Сөйтіп, мақалада ғалым С.Аманжоловтың үйірлі мүшелер жайында 

пікіріне аз-кем тоқталдық деген ойдамыз. 
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ПОЭЗИЯДАҒЫ ӨЛЕҢНІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ БЕЙНЕСІ 

 

 Өлең рухани дүниеге қатысты болғандықтан оның концептуалдық 

бейнесін таныту әуелі танымдық, кейіннен поэтикалық пішінде жүзеге асты. 

«Концепт» сөзін алғаш гуманитарлық ғылымдар саласында орыс ойшылы 

С.А.Аскольдов қолданған болатын. Ол танымдық және көркемдік концепт деп 

жіктегенімен, арасында соншалық шек болмайтынын, екеуінің кей кездерде 

астасып кететінін атап көрсетеді. Сондай ақ, көркем концептінің айқындалмаған 

мүмкіндіктерді танытатынына, алмастырушылық, яки «орынбасарлық» 

қызметіне, дәл осы қызметінің символдық мәніне ерекше тоқталады [1, 85].  

Концептінің лингвистикалық мәніне тоқталар болсақ, «Адамның әлем 

туралы жинақтаған мәдени түсініктері» [2], «Біздің тиісті нысан туралы 

білетіндеріміздің барлық жиынтығы» [3], «Құдайлық ілімді танудың, соны 

ұғыну арқылы халықтың рухын, ұлттың мәдени менталдығын танудың кілті» [4] 

деген анықтамалар көңілге қонымды, әрі тек лингвистикалық аяда ғана емес, 

әдебиеттану үшін де, яғни филология кеңістігінде де маңызды. 

Концепт сөзінің мазмұнын символ, бейне, ұғымдардың тұтас бірлігі деп 

пайымдасақ, концепт арқылы сөздің кейінгі ұғымдар мен мағыналарға негізгі 

тірек болған алғашқы түсінігі беріледі. Жыраулар тіліндегі дүниенің 

концептуалдық бейнесін зерттеген тілші Б.Нұрдәулетова концепт турасындағы 

зерделеулерді қорыта келе, мынадай анықтама ұсынады: «концепт – индивидтің, 

тілдік ұжымның дүние, жаратылыс, оның түрліше заттары мен құбылыстары 
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туралы өмір тәжірибесі, білімдік аясы (көзқарасы, танымы) негізінде, өзі өмір 

сүретін әлеуметтік ортаның мәдениетіне қабылдап, қалыптастырған танымдық, 

білімдік жүйесі» [5, 98].  

Жеке сөздер арқылы таныла қоймайтын концептінің белгілі бір танымды 

айқындайтын тірек сөздер, үлкенді кішілі мәтіндер көлемінде ғана танылатынын 

есте ұстасақ, өлең, ақындық концептісін айқындауда поэзиялық туындыларға 

жүгінгеніміз жөн.  

Кемпірбай ақын танымындағы өлең көкала үйрек бейнесін иелене отырып, 

киелілік, тылсымдық сипатымен ерекшеленеді. Ел аузындағы аңыз сипатты 

әңгімелерге сүйенсек, Жамбылға өлең жолбарыс болып келген. Қазақ 

ақындарының шығармашылық жолы туралы сөз болғанда, өлеңнің түсінде аян 

беріп, киелі аруақ болып қонғандығы тұрақты түрде қайталанатындығын 

байқаймыз. А. Веселовский еңбегінде көне дәуірде өлеңнің магиялық күштермен 

байланысты болғандығы айтылады. Ғалымның пайымдауынша, адамзат 

санасының сәбилік дәуірінде өлең қалың қауымның сиқырлы күштерді 

шақыратын құралы болған, олар өлеңнің сиқырына сенген [6, 76-80]. Көне 

дәуірлерден бастау алып, ұлттық санада тұрақты түрде қалыптасқан ақынның, 

өлеңнің тылсым қасиеті мен киелілігіне, кез келген адамға беріле бермейтін 

тылсым құдыретпен байланыстылығына ерекше назар аударылады. 

Тылсым сырлы, киелі сипатқа ие өлең тек көкала үйрек, жолбарыс түрінде 

ғана келбеттенбейді. Негізгі тегі сөз болғандықтан көп жағдайда «сөз» болып та 

айтылады. Өлеңді сипаттайтын тезаурус ретінде жыр, сөз маржаны, тұманың 

тұнық суы, көк ала үйрек, өлең-күлік, торғай-өлең, таңдайдағы өлеңнің ұясы, 

аққу жыр, кәрі жолдас, күміспен апталып, алтынмен қапталған сөз, сөз 

патшасы, сөз сарасы, бауыры бұлақ бір кез мая, саулап келген топ киік, тұлпар 

жыр тіркестерін тізбелеуге болады. Қалыптасқан ұғымда өлеңнің метафоралары 

саналатын бұл бейнелеулердің көпшілігі мифтік таныммен тығыз байланысты.  

Қазақ ақын-жырауларының шығармаларынан біз ақындықтың жылқылық 

һәм құстық табиғатына көп мысалдар табамыз. Сондай ақ өлең бейнесінде 

жаратылыстың негіздерінің бірі – судың да алар өзіндік орны бар. Өлең 

пішініндегі құстар дерлік су әлемімен байланысты. Көк ала үйрек соның дәлелі. 

Біржан мен Сара айтысында Сара ақын өзін сұқсыр үйрекпен бейнелейді: 

Қамысты, терең көлдің сұқсырымын, 

Қаңғырған ілдірмеймін қаршығаға [7, 213]. 

ХІХ ғасырда өмір сүрген Дулат Бабатайұлы: 

Жырымды менің сұрасаң 

Тұманың тұнық суынан, – 

деп, өлең табиғатын тұманың тұнық суымен байланыстырады. Ұлы Абай да: 

Сылдырап өңкей келісім 

Тас бұлақтың суындай, 

Кірлеген жүрек өзі үшін 

Тұра алмас әсте жуынбай [8, 6], – 

деген бейнелеумен рухани кәусар бұлақтай жырмен жүрек тазаланатынын тілге 

тиек етеді.  
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Өлеңді қанатты құс бейнесінде пайымдаған таным өрісі тіптен кең. Өлең 

ұғымымен қатар ұшу, қанат сөздері бірге айтылатынын осы бағытта қабылдаған 

жөн. «Шабыт құсы», «көңіл құсы» метафоралы тіркесінің де негізі осыған барып 

тіреледі. ХІХ ғасырдағы белгілі айтыс ақыны Ұлбикенің «Таңдайымда өлеңнің 

ұясы бар» деуінің астарында «өлең-құс» танымы жатыр. ХХ ғасырдың көрнекті 

ақыны Мұқағали Мақатаев Төлеген Айбергеновтың қазасына арнаған өлеңінде: 

Тұңғыш көрдім өлгенін шын ақынның, 

Қызарып батты ертеңгі шығатын күн. 

Торғай-өлең шырылдап бара жатты  

Аузында ажал дейтін сұрапылдың. 

 

Торғай-өлең өлмеді, аман қалды, 

Әкетті ажал... жырды емес адамды алды [9,282], – 

деп, өлеңнің құс сипатты болмысын бейнелейді. 

Өлең мәңгілік болмысты бейнеде. Бұл таным Кемпірбайдың «кеудемнен көк 

ала үйрек қош деп ұшты», Мұқағалидың «Торғай өлең өлмеді, аман қалды» деген 

жолдарынан айөын аңғарылады. Ақын фәниден бақиға аттанарда өлең кеудені 

тастап, кеңістікке шығады. Бұл да рухтың мәңгіліктігіне ишара. 

Сонымен, өлеңнің концептуалдық бірегей бейнесі болып танылған көк ала 

үйрек мифопоэтикалық болмысымен ерекшеленіп, ерекше тұрпатты көркем 

бейне болып қалыптасты. Осы желіден поэтикалық ой өрбіткен Н. Айтұлының 

«Көк ала үйрек» атты поэмасында өлең, рух, ұлттық рухани әлем кеңінен 

жырланады. 

Поэманың: 

Астана, Алматыға алаңдамай, 

Ат басын, бұрдым, Семей, саған қарай. 

Қайдасың Көк ала үйрек – сөз киесі, 

Өзіңді бұл жалғаннан табам қалай? 

 

Кім білсін, көктесің бе, жердесің бе, 

Сәулең жүр ақындардың зердесінде. 

Бұлбұлдай ұзақ таңға сайраушы едің, 

Бір кезде Кемпірбайдың кеудесінде [10,91], – 

деген жолдармен басталатын кіріспесінде сөз киесі деп таныған Көк ала үйректі 

шарқ ұрып іздеген лирикалық кейіпкер халі көрсетілген (поэмада Көк ала үйрек 

бас әріпен берілгендіктен біз де солай алып отырмыз). Мифтік танымда көк – 

нұрдың бір тұлғасы, символдық сипаты жағынан нұрдың бейнеленуі десек, ақын 

көк ала үйректің «сәулесі» (нұрдың синонимі, немесе сол нұрды сипаттайтын 

тезаурус) ақындардың зердесінде екендігін көркем тілде өрнектейді. Және бұл 

киелі құсты «бұлбұлдай сайратады».  

Елестің адам қалай түсін білсін, 

Сусылдап, сағым болып ұшып жүрсің. 

Өзіме өзім жұмбақ көрінгенде 

Кім сенің тағдырыңды түсіндірсін? 
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Сен ашсаң, құпияңды мен де ашайын, 

Сезімнің тұнығынан шөл басайын. 

Аққудай бауыр төсеп жүзем десең, 

Өлеңнен айдын шалқар көл жасайын [10,91], – 

деген жолдардан бұл құстың тылсым сырлы киелі сипаты барынша көрінеді. 

«Сағым болып сусылдап ұшу», «аққудай бауыр төсеп жүзу» бейнелеулері көк 

ала үйректің поэтикалық ерекше болмысын көз алдымызға әкеледі. Бұлбұлдай 

әнші, аққудай көркем құстың сипатын көк ала үйрекке тели отырып, ақын 

өлеңнің күрделі поэтикалық бейнесін түзеді. Жоғарыда айтылып кеткен су 

әлемімен байланыс өлеңнен көк ала үйректі аққудай жүздіретін айдын шалқар 

көл жасау бейнелеуінен көрінеді. Мифтік танымнан бастау алып, көркемдік 

санада орныққан су құстарын рухани болмыспен тығыз байланыстыру дәстүрі 

Н.Айтұлының сюжетсіз лирикалық-психологиялық поэмасының бір тініне 

айналған. Рухани болмыстың аспандық және жерлік сипаты осылай нақтылана 

түседі. Жерге қонбай шарқ ұрған бұл құс үш әлемге (көк, жер, су) ортақ. Түркілік 

мифтерде жорыққа су толтырылған күміс хауыздағы үйректер мен қаздарды 

алып жүретін қағандар туралы сюжеттер кездеседі. Қаған солардың сүңгуіне, 

жүзуіне қарап алдағы тағдырын, немесе соғыстың жағдайын болжайды [11, 236]. 

Су толтырылған хауызды ғаламның микропоэтикалық бейнеленуі түрінде 

қабылдасақ, үйрек-қаздың жүзіп жүруінің символдық мәні үйлесімді де бейбіт 

қалыпты аңғартады. Н. Айтұлы поэмасында көк ала үйрек лирикалық қаһарман 

түйсігіндегі аспан кеңістігінде, белгісіз бір ғайыпта. Яғни жаратылыс 

үйлесімділігі бұзылған. Ақын пайымындағы «әлемнің алты бірдей құрлығында 

жалғыз жаратылған» көк ала үйрек өзіне тиесілі үш әлеммен (аспан әлемі, жер 

әлемі және су әлемі) бірлікте емес, бәрімен бірдей жарасым таппаған. Сол 

жарасымдылықты жаңғырту үшін де ақын өлеңнен көл жасап, қондырғысы 

келеді. 

 Поэманың бірінші бөлімі ақынның көк ала үйрекпен, дәлірек айтсақ, өлең 

рухымен сырласуы тәріздес.  

Аспанға шығып кетсең, түсші бері, 

Жанымның жарқылдасын күш-жігері. 

Деуші еді алмағайып тылсым сырын 

Адамнан бұрын, сірә, құс біледі [10,92]. 

Құстың ғарышпен тылсым байланысы мифтік таныммен осылайша берілсе, 

бұдан әрі көк ала үйрек туралы поэтикалық толғаныс: 

Сен бірақ құс емессің шындығында, 

Түйінсің шешілмейтін бұл ғұмырда... 

 

...Мүмкін, сен дәл қасымда күрсінесің, 

Үкілі домбыраның кейпіне еніп[10, 92], – 

түрінде өрбіп, жұмбақ сыры, киелі болмысы күрделене түседі. Өлеңді кие тұтқан 

халықтық таным осылай бір бой көрсетіп өтіп, ары қарай ақын : 

Жайыңды, асыл құсым, мен түсінем, 

Шықпайсың сағынғанның сен түсінен. 

Маған да анда-санда аян беріп,  
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Алланың құр қалдырма еншісінен. 

 

...Бар еді менің де бір бозторғайым, 

Кезіксең қанаттыға қақтырмашы [10, 92]– 

деп, көк ала үйрекке арзу айтады. Өлеңнің концептуалдық бейнесінің аясына 

ақын «бозторғай» тезаурусын енгізгенін айта кеткен жөн. 

 Поэмада жыл мезгілі де мифопоэтикалық аңғарыммен назарға алынған. 

Құстың көлге қонып, судан суға шүйгуіне жайлы мезгіл жаз болса, осы мезгілге 

тән табиғат құбылыстарының өзі («Жаз келсе гүл көйлегін дала кимек, Құбылтып 

кемпірқосақ садақ имек») екінші, астарлы мағынамен жырланып, көк ала 

үйректің рухани әлемін бейнелеген. Рухтың жаратылыспен жарасымын, 

болмыспен үйлесімін қалаған лирикалық қаһарман толғанысы: 

Шүйгіші көлден көлге, судан суға, 

Көзіме бір көрініп, Көк ала үйрек [10, 92], – 

деген тілекпен түйінделеді.  

Осы Көкала үйрек – өлең мифопоэтикалық жұбы қазақ поэзиясының 

дәстүрлі көркемдік желісіне айнала бастағанына бір мысал – белгілі ақын Нұрлан 

Мәукенұлының «Көк ала үйрек», жас ақын Т. Қамзиннің «Көкала үйрек – көк 

құсы» өлеңі. Бұл өлеңде «қауырсындының тектісі» болған құс «ылай да ылай 

айдыннан» жылай жүріп кеткісі келеді. 

Көкала үйрек – көк құсы, 

Қауырсындының тектісі. 

Ылай да ылай айдыннан 

Жылай да кеп жүр кеткісі. 

 

Көз өтпес жаққа сөз өтпес, 

Сұрмергендері мезі етпес, 

Кеткісі кеп жүр, 

құсым-ау, 

Көкірегіммен өзектес. 

Өлең болмысы Кемпірбай дәстүріндегідей Көкала үйрекке телініп, ақынның 

лирикалық қаһарманы онымен сырласады. «Көк ала үйрек» пен «көкірек» 

сөздерінің түбірлері бірдей екендігін С.Қоңдыбай өз еңбегінде атап өтеді және 

оның мифтік негізі туыстық белгімен (көкүл – көкүр) байланысты деп көрсетеді 

[11,195]. Жас ақын өлеңінде осы мифтік таным елесі көрініс береді. Көкке ұшуға 

талпынған құсты кеуде-айдынынан жібергісі келмеген лирикалық кейіпкер: 

Ұшыра салам өзім-ақ, 

Қараша тусын, асықпа, 

Қараша тусын, асықпа! –  

деп, көктің құсын уақыты келгенде кеңістікке жіретінін айтып жұбатады. 

Сонымен, қазақ позиясындағы өлең концептісінің аясы барынша кең 

екендігіне, оның мифопоэтикалық өрісі құстар әлемімен тұтастырылғанына, 

кейіптелгеніне дәлелдер көп. Бір ғана Көкала үйрек бейнесі өлеңнің 

концептуалдық, мифопоэтикалық бейнесін таныта алатын этноархаикалық, 
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мистикалық сипатқа ие, ұлттық рухани-мәдени таным тереңдігін көрсететін 

поэтикалық тұлға.  
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ӘДЕБИЕТТЕГІ ӨНЕР ТАҚЫРЫБЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Қандай өнер түрін болмасын ғылым мен пәлсападан ерекшелейтін белгі - 

көркемдік. Талант түйсігімен ғана сезіне алатын көркемөнердің сұлулығы 

теорияға бағынбайды. Кейін соның өзін белгілі бір заңдылықтармен талдап, 

түсіндіріп жатсақ та, әу баста рухани эстетикамен ғана дүниеге келген өнердің 

сұлулығын (көркемдігін) түйсікпен сезуге болатыны мәлім. Көркем әдебиетте 

кездесетін талай сұлу портрет, талай тамаша табиғат суреттері өмір құбылысын 

дәл, шындық бейнеде бере алумен қатар, оны оқырманды сол құбылыстың қыбы 

мен қимылын сезінгендей дәрежеде жанды, жинақы түрде суреттейді. 

Бейнелеудің құдіреттілігінің өзі осында, бізге айнала қоршаған ортадағы 

күнделікті құбылыстардың, әр алуан жағдайлардың, оқиғалар мен қым-қиғаш 

тартыстардың мәнін барынша терең түсініп, көрермен көкейіне барынша жанды, 

ой салатындай мазмұнды етіп жеткізуінде. Саналы адамзат баласының 

сұлулыққа сұқтанбайтыны, әдемі нәрсеге қызықпайтыны болған емес, болмайды 

да. Адам жаратылысынан әдемілікке, әсемдікке құштар-ақ. Адам қоғамдаса өмір 

сүре бастаған ең ежелгі дәуірлердің өзінде айналадағы өздеріне жұмбақ 
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құбылыстардың сырын ұғуға тырысқаннан бастап-ақ әсемдіктің де сыр-сипатын 

тануға талпынғанын көреміз. Оны бізге жеткен әр алуан тарихи деректер мен 

аңыз әңгімелер дәлелдеп отыр. Біздің қазақ халқы да одан шет қалған емес. Егер 

әсемдікті сезінбесе халқымыз сөз өнерін «Өнер алды - қызыл тіл» деп 

дәріптемеген болар еді. Егер сұлулықтың сыртқы бітімі мен ішкі болмысының 

үйлесімділігін танып, өнердің эстетикалық қасиетін түсінбесе ұлы Абай «Екі 

түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат» деп толғанбас та еді. Бірақ қазақ сол әсемдік 

туралы ойларын ғылыми негіздеуді, жүйелі ойға айналдыруды көпке дейін 

ескере қойған жоқ. Сонан да болар жаппай сауаттанғанымызға ғасырға жуық 

уақыт өтсе де, осы уақытқа дейін бізде әсемдік туралы ұлтымызға тән теориялық 

ой-пікірлер жинақталып, ғылыми бір ізге түспей келеді. Әсемдік туралы түсінік 

эстетикамен тығыз байланысты. Эстетикалық ілімнің о баста философиямен 

тікелей байланыста дамығанын білеміз. Кейін өз дамуы барысында әр түрлі 

ғылымдармен кейде жақындасып, кейде басқа салаларға бағыт түзеп, ауытқумен 

болғанын аңғаруға болады. Мысалы, антикалық эстетикалық ой философиямен 

бір арнада дамыса, орта ғасырларда теологияға жақын болса, ал қайта өрлеу 

дәуірі тұсында ұлы суретшілер мен композиторлардың нақты әсерімен көркем 

тәжірибеге көбірек мән беріліп, эстетика өз дамуында негізінен соны 

басшылыққа алды. Ал ХҮII-ХYIII ғасырларда көркем сын мен публицистика 

эстетиканың одан әрі дамуының негізі болды. Мысалы, неміс философы Гегель 

эстетиканың негізі адамның көркемдік саладағы әрекеті, яғни адамның қолынан 

туған өнер, өнердегі әсемдік деп түсіндірді. Егер оның айтқанына сүйенетін 

болсақ, эстетиканың ғылымындағы түсінігін тар мағынада танытқан болар едік. 

Онда әдебиеттің эстетикалық негіздері мен табиғат тудырған әсем құбылыстарға 

адамның сүйсіне қарап, ләззат алуын жоққа шығаруға тура келеді [1,10]. Өзімізге 

белгілі көрнекті алаш әдебиеттанушысы А.Байтұрсынов та өзінің «Әдебиет 

танытқыш» деген еңбегінде өнерге ғылыми талдау жасай келіп, біздің 

айналамызды қоршаған тау, орман, өзен – табиғат ісінен шыққан жаратынды 

нәрселер деп көрсетсе, кірпіш, бақша, үй – бұлар адам ісінен жасалынды 

нәрселер деп екіге бөлген. Жаратынды нәрселердің бәрін табиғат дүниесі атап, 

жасалынды нәрселер өнер дүниесі болады деп көрсеткен. Себебі автор өнер 

дүниесінің жасалуына адамның шеберлігі, ақылы керектігін айтады. Автор 

осыдан кейін өнер дүниесін: тірнек және көрнек өнері деп екіге бөліп көрсетеді. 

Екеуінің айырмашылығына тоқтала келіп, тірнек өнерін тіршілік үшін 

жұмсалатын (үй салу, арық қазу, етік тігу, киіз басу сияқты) өнер десе, екінші 

көрнек өнерін көркемшілік үшін жұмсалатын (ән айту, сурет салу, күй шығару) 

өнер түрі деп көрсеткен. А.Байтұрсынов осыдан келіп, көрнек өнерінің бес түрін 

көрсетеді: сәулет өнері – тастан, ағаштан, кірпіштен түрлі мешіт, үй сияқты 

нәрселер салу өнері, сымбат өнері – түрлі металл, балшықтан құйып, не ағаштан 

жонып сүгірет жасау өнері десе, әуез өнерін тікелей «құлақтан кіріп бойды алар» 

ән-күймен байланыстырса, кескін өнерін түрлі бояумен кескін-келбетті бейнелеп 

жеткізу өнері деп, ал соңғысы – осы айтылған өнердің барлығын сөзбен 

келістіріп айту сөз өнері болады деп түсінік берген [2,6].  

Талас пен тартысқа негіз болып келе жатқан ұлы грек ғалымы 

Аристотельдің «Поэтика» еңбегінің ғылым көкжиегінде алатын орны ерек. Ол 
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біздің жыл санауымызға дейінгі үшінші ғасырда жазылған жәдігер болса да, әлі 

күнге дейін өз мағынасын жойған емес. Ол қайта-қайта жарық көріп, түрлі 

ғылыми еңбектер мен ғылыми тұжырымдарға негіз болып келеді. Өзінің 

зерттеулерінде, соның ішінде «Поэтика» атты еңбегінде Аристотель сол адамзат 

дамуының балаң кезеңінің өзінде өнер мен поэзияның өнер ретіндегі ерекшелігі 

туралы маңызы зор пікірлер айтқаны мәлім. (Эйхенбаум Б.М. «Мелодика 

русского стиха»). Өнерді қабылдауға байланысты сонау Аристотель заманынан 

бері келе жатқан жалпы адамдарға тылсым, бірақ іштей өздері ғана сезетін бір 

жұмбақ сыр бар.  

Эстетизм – ағылшын өнері мен әдебиетіндегі бағыт. Көрнекті өкілдері: 

жазушы, өнер сыншысы Уолтер Пейтер мен ақындар мен суретшілер, әдебиет 

пен өнер сыншылары Артур Саймонс, Обри Бердсли, Эрнест Даусон, Джон 

Дэвидсон, Оскар Уайльд. Олар «Өнер үшін өнер» доктринасын жарыққа 

шығарып, эстетиканың моральдық бастауына қарсы шықты. Пейтер «сұлулықты 

аңсау, өнерге деген махаббат» туралы жазды. Сынның мақсаты – піккірталас 

тудармай, өнер туындысына өз әсерін білдіру. Пейтер формальды тұрғыда 

шеберлікпен жазылған өнер туындысын жоғары бағалаған. Уайльд – ағылшын 

әдебиетіндегі, өнеріндегі үлкен дау тудырған эстетизмдегі негізгі тұлғаға 

айналды. Уайльдтың парадоксы қоғамдағы суретшілердің шығармашылық 

стимулдары үшін қызмет етті. Жазушының шығармашылығында XIX ғасырдың 

соңында өнерде үстемдік құрған декаденттің әсері байқалады. Уайльдтың жіті 

суреттеуі оның дендезмнен де хабарсыз еместігін көрсетеді. 

ХYIII ғасырда Германияда өмір сүрген ойшыл, эстетикалық ойдың дамуына 

ерекше үлес қосқан Лессингтің «Лаокоон, немесе кескін өнері мен поэзияның 

ара-жігі туралы» атты еңбегінде [3] , Аристотельдің «Поэтикасы» сияқты, өнерге 

және оның табиғатына қатысты ерекше тың ойлар мен қызықты тұжырымдар 

жетерлік. Орыс ойшылы Н.Чернышевский «Аристотельден кейін поэзияның 

мәнін ешкім де дәл Лессинг сияқты терең түсіне алған жоқ» деп жазды. Лессинг 

өзінің эстетикалық трактатында эстетиканың қиын да өте маңызды мәселелерін 

қарастырған. Жекелеген өнер түрлерінің ерекшеліктері және әр өнердің 

мүмкіндіктері мен ерекше сипаттары туралы толымды пікірлер айтты. Ол 

өнердің кең тараған екі түрін – кескін өнері мен сөз өнерін таңдап алады. Аталған 

екі өнердің өзіндік ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін салыстыртырып, Лессинг 

өте маңызды тұжырым жасаған. Лессингке дейін екі мың жылдан аса уақыт 

бұрын грек ақыны Симонид бейнелеу өнері мен поэзияны салыстыра келіп, 

поэзияны «сөйлейтін сурет өнері» десе, ал бейнелеу өнерін «мылқау поэзия» деп 

атаған болатын. Бұл пікір Лессингке дейін ең дұрыс көзқарас саналып келген 

болатын. Эстетика ғылымы бұл екі өнердің өзара жақындығын танып, ортақ 

қасиеттерін анықтағанымен, олардың арасында өзіндік айырмашылықтардың 

бар екендігін көрсетіп бере алмаған еді. Ал ең маңызды нәрсе дәл осы екі өнер 

түрінің арасындағы ерекшеліктерінде. Оны ашып берген Лессинг болды. 

Лессингтің айтуынша, екі өнерге де ортақ бір зат немесе құбылыс кескін өнері 

(бұл жерде ғалым мүсін өнері мен сурет өнерін қосып осылай атаған) тілі мен 

поэзия тілінде екі түрлі баяндалады деген. Лессинг оны грек мифологиясының 

сюжетіндегі Лаокоон туралы түрлі мысалдарды нақты салыстыра көрсете 
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отырып дәлелдеген. «Аңыз желісінде өз даналығымен өзгелерден ерек көрінетін 

Троя абызы Лаокоон Троя қақпасы алдына гректер тастап кеткен ағаш атқа 

күдікпен қарайды. (Кейін белгілі болғандай ол аттың ішіне грек жауынгерлері 

жасырынып алған болатын. Қаланың қақпасын ашып, күлін көкке ұшырған да 

сол сарбаздар еді). Абыз өз отандастарына алдарында күтіп тұрған үлкен қауіп 

бар деп ескерткен. Бірақ сол көрегендігі үшін гректерді қолдайтын құдай 

Минерваның қаһарына ұшырайды. Әйел құдай Лаокоонның көрегендігін кешіре 

алмай, абыз бен балаларының көзін жою үшін улы жылан жібереді. Сөйтіп 

даналық әділетсіздіктің құрбанына айналады [4,29]. Бұл сюжет сонау ерте 

дәуірдің өзінде-ақ суретшілер, мүсіншілер мен ақындардың жырларында 

суреттеліп, көркем бейнеленген. Аталған сюжетті Виргили де өз шығармасына 

арқау еткен. Аталған сюжетті ақындардың өздерінше, ал мүсіншілер мен 

суретшілердің өздерінше бейнелегендерін, олардың бір-біріне ұқсамайтынын 

мыңдаған ғасырлар өткен соң Лессинг қана аңғарғанын байқаймыз. Олардың 

арасындағы сәйкессіздікті ғалым суреткерлердің жеке өздеріне тән мәнер-

машықтарынан ғана емес, олардың таңдап алған өнер түрлеріне байланысты деп 

түсіндірген. Өнер нені болса да бейнелеуге икемді, сондықтан да сурет және 

мүсін өнері құбылыстың тек бір ғана сәтін көрсетуге, оның бейнесін елестетуге, 

суретін жасауға қабілетті және сол ақиқат шындық бейнеленген сәт арқылы адам 

мінезін ашады, өзі көздеген ойды жеткізеді. Ал поэзия болса, керісінше, 

қозғалыссыз нәрсені бейнелеуге қабілетсіз. Сөз өмірді қимылсыз күйінде 

суреттей алмайды, ол өмірді қозғалыс үстінде, белгілі бір уақыт аралығында 

бейнелейді. Көркем суреттің (кескін өнерінің) предметі – дене, ал поэзияның 

предметі – қозғалыс, әрекет деп көрсеткен. Лессинг: «...мына нәрселер тұрақты 

болып қалады: уақыттың жүйелі өтуі – ақынға тән, ал кеңістік – суретшіге тән. 

Суреттеліп отырған заттың не кез келген детальдың тірі және толық образын 

оқырманға бары-жоғы бір сәт көрсету үшін бірінен кейін бірін тізбектеп суреттей 

беру ақын үшін қылқалам шеберінің (мүсіншінің, суретшінің) шекарасына баса-

көктеп кіру, өз қиялын босқа жұмсау болып шығады», − дейді [3,56]. Р.Нұрғали 

өз еңбегінде: «Гректік Вольтердің тамаша шендестіруі мынадай: кескін өнері – 

мылқау поэзия, ал поэзия – сөйлейтін кескін өнері. Мұндай тауып айтылған 

болжамдарды Симонидтан да кездестіруге болады. Симонид нақты емес, жалған 

нәрселер өнер түрлерінде айтылмай түсіп қалатынын да ескерткен. Ол ойларын 

нақтылай отырып, өнердің барлығының адамға әсер етуінің ұқсас белгілерін 

саралап көрсетуге ұмтылған. Ал жаңа сыншылар айырмашылықтарын ескермей, 

кескін өнерінің ауқымында поэзияны қалыпқа салғандай етіп көрсетеді. Бұл 

ойды алға тартатындар ақын мен суретшінің шығармашылық барысындағы 

кемшілігін сынға алатынын байқаймыз. Бұл жалған сын өнер адамдарының 

аяғынан шалады. Олар поэзияны сипаттап көрсету бағытында тудырып, кескін 

өнерін аллегориямен бейнелеуге, сөйлейтін картина жасауға ұмтылады. Бұл 

поэзияның бейнелеуге бейім және міндетті екенін түсінбеушіліктен туады. 

Екінші көзқарастағылар поэзия нақтылы емесін, оған көзге көрсету міндетті 

емесін түсіне қойған жоқ. Осыдан шығатын мәселе: кескін өнерін бейнелеу өнері 

деп түсінген абзал. Бұл поэзияны жоққа шығару емес, оның өзіндік мәні мен 

бағыты бар. Суретші мен кескіндеуші өзгермелі болмыстың бір ғана сәтін немесе 
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мезетін нысанаға алады. Ол көз алдымызға келгендіктен, оны бірнеше мәрте 

қайталап көре алатындығымыздан оған нақты пікір де айта аламыз. Табиғаттың 

ерекше сәтіне көз тоқтата отырып, біз пікірімізді тереңдете аламыз. Ой неғұрлым 

күшті әрекет етсе, соғұрлым біздің қиялдауымыз арта түседі. Ақыннан 

картинадағы мезетті бейнеле деп ешкім сұрамайды. Ол егер қаласа әрбір әрекетті 

алып соңына дейін жеткізе алады. Суретшінің айрықша туындысындағы түр-

әлпеттегі өзгерістер ақын үшін бір ғана штрих болуы мүмкін. Оның үстіне тағы 

бірнеше штрихты алуы да мүмкін. Кескін өнері – дене мен бояуды көп 

пайдаланса, поэзия – өз уақытымен мүшеленген дыбыстар жүйесін 

қабылдайтын, сезімді бейнелеу арқылы әсер қалдыратын, таныту белгілері бір-

бірінің ізімен көрініп отыратын әрекеттер жүйесіне құрылған өнер түрі. 

Тізбектеле көрініс беретін нәрсе – дене деп аталады. Дене өзінің көрінетін 

белгілерімен кескін өнеріне тән. Тізбектеле іске асатын нәрсе − әрекет деп 

аталады. Әрекет поэзияның белгілерін құрайды. Барлық дене кеңістікке ғана 

емес, уақытқа да тән. Оның тіршілік етуі ұзаққа созылады және ауыспалы 

сипатта болады. Осы әрбір мезеттегі ауысу, өзгеріске себеп болады да, әрекеттің 

негізгі орталығы болады. Бұл тұрғыда кескін өнері дененің көмегі арқылы 

әрекетті бейнелеуі мүмкін. Өнер туындысында әрекеттің бір ғана сәтін 

бейнелеуге болады, сондықтан ең маңыздысын, мәндісін, келесі әрекетті аңғарта 

алатын сәтті таңдай білген дұрыс. Сол сияқты поэзия да дененің өзіндік 

даралығын танытатын сәтін ұстай білуі керек. Бұл әсерлілікті арттырып, нақты 

жағдайда керекті нәрсені көрсете білуді танытады. Осыдан барып кескін өнерінің 

айқындаулары мен деректі нәрселерді сипаттау бірлігі туралы ереже туындайды 

[5,31]. Лессингтің бейнелеу өнері мен поэзия туралы пайымдауларын қысқаша 

тұжырымдағанда сөз өнерінің негізгі өзегі сөз болғанымен, оны басқа өнерден 

ерекшелеп тұраты нәрсе ол – қимыл-әрекет. Оның пікірлері теориялық тұрғыдан 

да, практикалық жағынан да өз маңызын осы уақытқа дейін жоймай келеді. Бұл 

ғалым пікірінің өміршеңдігін көрсетеді. Лессингтің «Лакоон немесе кескін өнері 

мен поэзияның шекарасы туралы» еңбегі Аристотельдің «Поэтикасы» сияқты ол 

да эстетикалық ойдың даму тарихында өз орнын ойып тұрып алған маңызды 

еңбек деп айта аламыз. 

 Бұл салаға қатысты 1926 жылы жарық көрген Ахмет Байтұрсыновтың 

«Әдебиет танытқышынан» бастап, Мұхтар Әуезовтің, Есмағамбет 

Ысмайловтың, Қажым Жұмалиевтің, Мұхамеджан Қаратаевтың, Зейнолла 

Қабдоловтың, Зәки Ахметовтің, Рымғали Нұрғалидың, Бақытжан Майтановтың 

бірқатар еңбектерінде жалпы өнерге қатысты, соның ішінде әдебиетке 

байланысты эстетикалық таным-түсініктерге талдау жасалып, нақты 

тұжырымдар берілген. Әдеби сында өздерінің айшықты іздерін қалдырған 

А.Сүлейменов, 3.Серікқалиев, С.Әшімбаев, А.Егеубаев, Ә.Бөпежанова т.б. 

сыншылар да аталған саланы дамытуға үлкен үлес қосты деп сеніммен айтамыз. 

Көркемдік ойдың пайда болу, даму сипатын толық түсіну үшін әр дәуірдегі 

ойшылдардың өнер туралы пікірлерімен толық танысып шығу жеткіліксіз, 

олардан басқа сол ойшылдар дүниеге келген уақыт пен кеңістіктің шынайы 

мәдени әлеуметтік негізін, олар туып-өскен, көзқарастары мен көркемдік 

танымдары қалыптасқан ортаның жай-жапсарын терең зерттеп түсінуге тиіспіз. 
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Өнер тақырыбындағы шығармалар көркем әдебиетте жиі кездеседі. Өнер 

туындысы туралы шығарма тудыру, өнер адамының психологиясын түсіну және 

таныта білу, шығармашылық психологияның табиғатын түсініп, оның таныту, 

адам жанының диалектикасын ашу жазушының шеберлігіне байланысты. Адам 

жанының тереңін ашып көрсетуде психологизм, психологиялық талдаудың, адам 

жанының небір нәзік иірімдерін сыршыл сезіммен суреттеудің маңызы зор.  
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СОМЕРСЕТ МОЭМ ПРОЗАСЫНДАҒЫ КЕСКІН ӨНЕРІ  

 

Өнер – қай кезде де адамдардың арасындағы бір-бірімен түсінісуінің 

маңызды құралы екені рас. Әсемдік пен өнердің ережелерін тереңнен ұғу – 

адамдардың бойындағы эстетикалық сезім мен талғамның дұрыс қалыптасуына 

өз әсерін тигізеді. Өнердегі сұлулыққа қарап сүйсіну аздық етеді. Ол – адамды 

әсемдікке құмар болуға, зұлымдықтан бойын аулақ ұстауға үндейді. Кез келген 

суреткер өз туындысының арқасында адамдармен ой бөлісуге, сезім қылын 

шертіп сырласуға, ішкі толғанысын ақтаруға тырысады. Өнерді түсіну үшін 

оның қай тілде сөйлейтіндігінің, қай ұлттың өкілі болатындығының 

маңыздылығы жоқ. Мысалы, суретті түсінуге аудармашының керегі жоқ. 

Бұл тақырыптағы өнер туындыларын талдап, зерделеу барысында суретші 

мен суреткер арасындағы ұқсастықтарды да байқауға болады. Қылқаламмен 

салынған сурет болсын, қаламмен жазылған суреттеу болсын, басты нәрсе – 

тазалық, табандылық болмаса, тамаша өнер дүниесі де болмайды. 

Әлем әдебиетінде өзіндік орны бар, өшпес мұра қалдырып, кескін өнерін 

шығармасына арқау еткен ағылшын жазушысының бірі әрі бірегейі Сомерсет 

Моэм. Өкінішке орай көзі тірісінде еңбегі бағаланбаған. Кейін көз жұмған соң 

ғана суретшінің атақ-даңқы шарықтады. Оның «Ай мен қарабақыр» [1] 

романындағы басты кейіпкер Чарльз Стриклендтің прототипі – суретші Поль 

Гоген. Романның басты кейіпкері қырық жасында суретші болу үшін отбасын 

тастап, дүниені шарлап кетеді. Бұл шығарманың идеясын, сюжетін кеңестік 

кезең әдебиеті сынап тастаған болатын. Өйткені әйелін, баласын тастап, 
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шығармашылық жолда бәрін құрбан еткен «эгоист» суретшінің образы кеңес 

әдебиетіне жат еді. 1919 жылы жарық көрген роман көпшіліктің көңілінен 

шықты. «Ай мен қарабақыр» романының басты кейіпкері Чарльз Стриклендтің 

қоршаған ортасы жымысқы қулықтар мен астарлы әзілдерге толы. Ақкөңіл үй 

иесінің рөліндегі жары Стрикленд ханымның іс-әрекеттері адам 

жалықтырарлық. Дарынсыз суретші Дирк Стрев өзін талантты суретші 

образында, оның әйелі Бланш сүйікті жар ретінде бейнеленеді. Чарльз 

Стрикленд өзінің отбасын тастап Парижге кеткенде оның әйелі қара жамылып, 

бақытсыздығын көрсетпек болады. Ол өз күйеуінің кету себебін де ойлап табады. 

Оның ойынша, Чарльз Стрикленд Эмпайр театрында көрген француз бишісімен 

қашып кетті дерсіз. Романды бірінші жақтан баяндайтын жазушы сол ортадағы 

белді журналисттердің біреуі. Чарльз Стриклендтің әйелінің өтінішімен ол 

күйеуінің артынан Парижге кетеді. Осы уақытқа дейін ақсүйек қоғамның 

шарттарына бағынып өмір сүрген оның үн-түнсіз кетуі оқырманға түрлі ой 

салады. Он жеті жыл бойы адал жар, қамқор әкенің рөлін ойнаған Чарльз 

айналадағылармен шаруасы жоқ тұйық болатын. Сырт қараған көзге биржа 

саласында жұмыс істейтін Чарльздің маклерлік жұмысы мен үйінің арасында 

жүргеннен басқа шаруасы жоқтай көрінетін. Дәл осы сәтте оның жүрегінде 

өнерге деген, сурет салуға деген құштарлық оянады. Оның құшталығы күннен-

күнге ұлғайып оған қарсы тұрар күш болмайды. Романда баяндаушы Стрикленд 

ханымға оның кету себебін былай түсіндіреді: «Менің ойымша, сіздің күйеуіңіз 

өз іс-әрекеттеріне жауап бермейтін сияқты. Бұрынғы Чарльз емес. Оны 

бағындырған құмарлықты жеңіп шығуға бекінген. Құдды дұғалаған сияқты... 

Ойыма екінші «меннің» адам жанына кіріп, біріншіні ығыстыратыны туралы 

жұмбақ әңгімелер еріксіз түседі. Жан-тәннің тұрақсыз тұрғыны және ол құпия 

құбылыстар жасауға қабілетті. Бағзы заманда болсақ, Чарльздің ішіне жын 

кірген деп айтушы еді» [1,257] 

Осыны айта отырып, баяндаушы оның бойындағы жынды жақсы мен 

жаманнан бұрын пайда болған алғашқы күш деп есептейді. Бір сөзбен айтқанда, 

Стриклендтің бойында оның таным-түсінігіне өзгеше әсер еткен, оны адамдық 

түсінік пен ақыл-естен азат еткен бір сезім пайда болды. Оның осы уақытқа дейін 

бағалап жүрген нәрселерінің бәрі түкке тұрмас дүниеге айналды. «Заң жарың мен 

балаларыңды қорғауға міндеттейді деген баяндаушының сөзіне Стрикленд: «Заң 

аспандағы айды алып тастай ала ма?» деп сұрайды [43,255]. Оның осы сөзінен 

Стриклендтің материалдық дүниелер рухани азық болмайтынына сенімді екенін 

байқаймыз. Аспаннан айды алып тастай алмайтынымыз сияқты, нағыз суретшіні 

қоғамның заңдарына бағындыра алмаймыз. Чарльз Стриклендті 

айналадағылардың пікірі мүлде қызықтырмайды. Біткен картинаның да нәтижесі 

ол үшін аса маңызды емес. Ол тіпті баяндаушы айтқан дәлелдерге де құлақ 

аспады. Стрикленд үшін оның таланты бар ма, жоқ па, оның картиналары 

жетістікке жете ме, жоқ па бәрібір. Ол өзінің бір сөзінде: «Өзенге құлаған адам 

жүзе ала ма, жоқ па маңызды емес. Ол қалайда судан шығу керек, әйтпесе батып 

кетеді» дейді [1,257] 
Баяндаушы – журналист пен суретшінің бір – бірінен айырмашылығы – 

олардың өздері тудырған шығармаларына деген көзқарасы, қоғамға деген 
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пікірлерінің үйлеспеуі. Журналист өзінің шығармасын ешкім оқымайтын елсіз 
аралда ешқандай туынды жаза алмайтынына сенімді еді. Стриклендке керісінше. 
Ол атаққа, даңққа, материалдық жетістікке немқұрайлы қарайды. Оның жалғыз 
арманы – өркениеттен іргесін аулақ салып, жанға аяғы баспаған аралда өзінің 
шығармашылық мүмкіндіктерін жүзеге асырғысы келетін. Сондықтан да 
Стрикленд басқа суретшілерге ұқсамайтын. Ол адамдар үшін сурет салмайтын, 
олардың сыни пікірлері оны ешқашан қызықтырмайтын. Ол өзінің сұлулық 
түйсігін қанағаттандыру үшін картиналар жазатын. Сондықтан оны түсінбеді де, 
мойындамады. Жасанды сұлулық бөтеннің пікірін тыңдау мен мойындаудан 
туады. Бұл туралы дарынсыз суретші болса да, өнерді жоғары бағалаушы Дирк 
Стрев өзінің жарымен Стриклендтің шығармашылығы жөнінде дауласқанда 
айтады: «Шынымен, сен үшін әлемдегі ең бағалы сұлулық теңіз жағалауындағы 
әркім бір көтере алатын тас сияқты ма? Сұлулық – суретшінің тартқан ауыр 
азабынан, жанының арпалысқан әлемінен дүниеге келеді. Ол туындаған соң да, 
оны кез келген түсіне қоюы да екіталай [1,278]. Дирк Стрев Стриклендтің 
кемеңгер адам екеніне сенетін. Журналист атақтан құр алақан болмағасын 
айналадағылардың не ойлайтыны қызықтырмайтын адамдарға күмәнмен 
қарайтын. Оның ойынша, бұл тек сөз. Осы жайлы сөзге келгенде Стрикленд оған 
Канттың сөзін дәлел етеді: «Сіздің әр ісіңіз жалпыға ортақ ережелерге 
бағынбайтындай әрекет жасаңыз» [1,262]. Журналист үшін адами қасиеттердің 
негізі ар-ұяттан бастау алады. Сол ұят адамды қоғам орнатқан ережерелерге 
бағынбаудан, шеттен шығудан сақтайды. Стриклендтің іс-әрекетін көрген ол 
суретшінің бұл қылығанан теріс айналады. Қарапайым адам үшін балалары мен 
жарын тастап кету адамшылыққа жатпайды. Оған қоса, өзін өлім аузынан аман 
сақтаған Дирк Стревтің әйелін тартып алып, соңында оның өліміне себепші болу 
– қатігездіктің көрінісі. Бірақ, Стриклендітң түсінгінде бәрі басқаша болатын. Ол 
өз әрекеттерінің адамшылыққа жатпайтынын түсінген жоқ. Себебі ол біз 
қабылдап қойған қағидаларға жат, басқа рухани өлшемдермен өмір сүретін.  

Мысалы, қазіргі түсініктегі неке, бұл – құлдықтың жасырын формасы 
сияқты, бір-біріне бағынған ерлі-зайыптылар өздерінің рухани еркіндіктерін 
жоғалтады. Стриклендтің қатігездікпен тағдыр талқысына тастаған балалары 
кришнаиттардың түсінігі бойынша оның балалары емес. Басқа адамды 
жарататын адам Құдай емес, ол тек түссіз қабықтың пайда болуына қатыса 
алады, оған жан енгізетін Құдай. Тіпті біз туыс деп атап жүрген 
адамдарымыздың көпшілігі туыс емес. Шынтуайтына келгенде, адамның тәні 
емес, басқа тәнге иелік ететін жандары ұқсас адамдар туыстас болып келеді. Осы 
қағидаларға сай неке жүзеге асады, егер жандары ұқсас екі адам кездессе, неке 
сәтті болады. Ал Стриклендтің Бланш Стревпен жақындасуы алғашында өз-өзіне 
ие бола алмаған тәннің құмарлығын көрсетсе, оның жұбайлық өмірге ұласуы 
суретшіге де тосын жағдай болатын. Суретшіге бар болмысымен байланып 
қалған Бланш күйеуінен өзі бас тартады. Бұл туралы Стрикленд: «Бланштың 
менімен бірге кетемін дегеніне мен Дирктан кем таң қалғаным жоқ. Мен оған 
мені жалықтырған кезде киім-кешегіңді жинап кетесің дегенімде, ол көнетінін 
айтты. Оның тәні сұлу болатын. Мен жалаңаш денені салғым келді. Өз 
портретімді бітірген соң, ол мені қызықтырмады» [1,338] Ешқандай міндеттерді 
мойынына алмаған суретші Бланш Стревқа уәде де бермеді, оған қандай да 
армандарды жүзеге асыруға мүмкіндік те бермеді. Оның Стриклендтің 
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бергенінен көбірек қалауы да суретшінің кінәсі емес. Бланштың өзін-өзі 
өлтіргеннен кейін Стрикленд журналистке бірнәрсені мойындады: «Мен 
махаббатқа мұқтаж емеспін. Менің оған уақытым да жоқ. Махаббат – әлсіз. Бірақ 
мен еркек болғандықтан, әйелді қалаймын. Өз құмарымды қандырған соң, мен 
басқаны ойлаймын. Мен өзімнің нәпсімді жеңе алмаймын, сосын оған жыным 
келеді: ол менің рухымды құрсаулайды. Мен бар болмысыммен жұмысқа 
беріліп, ештеңені аңсамайтын күнді армандаймын» [1,338 ]. 

Стрикленд ешқашан өзіне аяушылық танытпайтын. Ол өнерден басқаның 
бәріне немқұрайлы қарайтын. Стрикленд айналадағы адамдарды ғана емес, 
жергілікті мекенін де жатсынатын. Оның Англиядағы, кейіннен Париждегі 
өмірінен де жаны тыныштық таппады. Еуропалық өркениеттен басқа дүниені, 
мекенді іздеді. Оның санасында өткен күннің тұманды бейнелері сақталған 
болатын. Өз шығармаларында көмескілене бастаған туған жердің елесі мен қол 
жетпейтін идеалды ұштастыруға тырысты. Ол жазу, білдіру керек нәрселерінің 
бәрін әдепкі амалдармен білдіруге болмайтынын түсінді. Өзі үшін бір 
тылсымның құпиясын ашқандай болды. Оның түсініксіз картиналарында 
әлемнің рухани және материалдық сипаттары қатар көрсетілген. Ол өзінің 
алдына әлемнің алғашқы негізін табуды мақсат етіп қойды. Стрикленд ай мен 
бақыр тиынды байланыстырғысы келді, ұқсастық іздеді. Оның картиналарын 
көрген журналист Стриклендтің жеткізгісі келген дүниесін тек сурет арқылы 
жеткізу мүмкін еместігін айтқан [1,342]. Стрикленд Құдай сияқты алғашқы 
хаосты жаратқысы келеді. Бірақ Париждің шулы ортасы оған мүмкіндік бермеді. 

Суретші оңтүстік өңірге ат басын тіреді. Ол қиялында шетсіз теңіздің 
ортасындағы жасыл аралды жиі көретін, армандайтын. Өзінің сондай жерде өмір 
бойы қолы жетпеген дүниелерінің орындалатынын сезетін. Бастысы, ол өзін 
табатынына сенетін. Стриклендтің арманындағы аралға жету жолындағы кешкен 
ғұмыры ұзақ һәм жалықтырарлық еді. Ал оның жазған бар шығармасы – өзінің 
таитяндық лашық үйінің қабырғасына жазған басты картинасының эскиздері 
болатын. Картинасында армандары мен шығармашылық идеалына қол 
жеткізген. Стрикленд материалдық дүниенің шеңберінен шығып, өнердің 
тамаша туындысын дүниеге әкелді. Мақсат орындалды, басқасының суретші 
үшін керегі де болмады. Ол ай мен бақыр тиынды біріктірген соңғы жазбасын 
адамдарға тастағысы келмеді, арзан қол дүниеге айналғанын қаламады. Михаил 
Булгаков жазғандай: «Қолжазбалар жанбайды. Өнердің тамаша туындылары да 
жанбақ емес. Ауада қалқып жүрген ұлы ойлар – Жаратушының жаратылғандарға 
берген жемісі. Данышпан дайын ойларды бір арнаға тоғыстырып, пайдаланады. 
Ол миллиондаған адамдардан өзіне рухани тәжірибе жинайды. Олар дүниеге 
әкелген туындылардың аспан әлеміне, ғарыштық кеңістікке тән болып, түсініксіз 
келетіні сондықтан. Ұлы өнер туындыларының біздің рухани әлемімізде 
таңдаулы боп сақталатын себебі де осы». Бұл жайтты білген Стрикленд өзінің 
құнды картинасымен қосып, лашықты өртеуді өсиеттейді. Ауыр да теңдессіз 
күрес нәтижесінде ол жеңіске жетеді. Басқа жеңімпаздар сияқты жеңілгенге 
аяушылық танытпайды.  

Моэм шынайы образды бұрмалауы мен фактіден алшақтауы арқылы талай 
сынға ілікті. Бұл кінәға жауап ретінде автордың «Жазу кітабындағы» алғы сөзі 
дәлел: «Мен ешқашан жоқ нәрседен бірдеңе жазуды ойлаған емеспін. Маған 
әрдайым шынайы оқиғалар мен өмірден алынған түрлі мінездер қажет болатын. 
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Бірақ кейін менің ойым, қиялым, сезімім арқылы шынайы сезімдердің барлығы 
менің меншігіме айналатын» [2,139]. У.С.Моэмнің екі томдық шығармалар 
жинағына алғы сөз жазған В.Скороденко: «Чарльз Стрикленд – биржа 
саласындағы білікті маклер, суретші болу үшін тамаша туынды жазу жолында 
отбасын, Отанын, жұмысын тастады. Таитида жоғалу мен жоқшылықта көз 
жұмып, артына құнды картиналар қалдырған кейіпкер тек Моэмге тиесілі» 
[3,15].  

Сомерсет Моэм Стриклендтің образы арқылы кедейшіліктің кейбір 
тұстарын көрсеткені анық. Мұндай қоғаммен кереғар қатынасқа түсетін 
нигилист-жалғыздар образын суреттеу дәстүрі Байронның Чайльд Гарольд атты 
кейіпкерінен бастау алады. Орыс әдебиетінде Онегиннің, Печориннің, 
Базаровтың образдары арқылы таныс. Ал американ әдебиетінде – Мартин Иден 
образымен ашылады. 

Сомерсет Моэм өзі өмірден өткеннен кейін әлемде ағылшын 
жазушыларының ішінде Диккенстан кейін көп оқылатындардың қатарында 
танылды. Өйткені өзінің туындыларында жалпы адамзаттық және 
философиялық мәселелерді көтеруде көзқарасын еркін танытуымен, өмірді 
шынайы бейнелеуімен ерекшеленді. Сондықтан да Сомерсет Моэм туындылары 
бүгінгі күнде де оқырмандар сұрасына ие.  
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ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕРДІ БАЙЛАНЫСТЫРА  

ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Тарихи оқиғаларды ой елегінен өткізіп, белгілі бір тұжырым жасау 

мақсатында тарихи әдебиеттерді пайдаланудың маңызы зор. Тарих сабағында 

көркем әдебиеттен үзінділерді пайдалану бәрінен бұрын студенттердің тарихи 

фактілер мен оқиғаларды, тарихи түсініктерді есінде ұзақ сақтауына әсер етеді. 

Өйткені тарих қоғамдағы таптар арасындағы тартыс, соғыстар мен елеулі 

оқиғаларды нақты деректермен дәлелдесе, көркем шығарма сол фактілерді 

бейнелі кескінмен елестетеді. Әдебиет - сөзбен сурет салу емес. Ендеше тарихи 

деректі студенттерге жай бір өтіп кеткен іс, оқиға, факті ретінде емес, адам 

тағдыры, оның басынан кешкен сан қилы оқиғалары ретінде түсініп, оған ерекше 

мән бере қарауына, белгілі бір ой қорытуына мүмкіндік туғызады. Кеңестік 

кезеңдегі тарихшылар жүйенің цензурасынан аса алмай, шын тарихты айтуға 

мүмкіндігі болған жоқ. Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, жазушылар мен 
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әдебиетшілер ұлттық құндылықтарымыз бен халықтың жадында қалған айтулы 

тарихи оқиғаларды өз шығармаларына арқау ете білді. Ашып айтылып, толықтай 

тарихи деректермен негізделмесе де, ұлтымыздың бай тарихының әр кезеңі 

көрініс тапқан әдеби шығармалар дүниеге келді. Бұл ретте М.Әуезов І. 

Есенберлин, М.Мағауин, Ә.Кекілбаев, Қ.Жұмаділов, Тұрсын Жұртбай секілді 

жазушылардың шығармаларын атап өткен жөн. 

Тарих сабағына студенттердің қызығушылығын, ынтасын арттыруда, 

тарихи оқиғаларды есте жақсы сақтауында, тарихи материалды әсерлі әрі 

түсінікті оқып үйретуде көркем әдебиетті, хрестоматия, тарихи дастандар, 

естеліктер, фольклорлық, этнографиялық, мұрағаттық материалдардан үзінді, 

мұражайлар, көрмелердің мүмкіндіктерін пайдаланған тиімді. Жоғарыда аталған 

қосымша материалдардың әрқайсысы өзіндік ерекшеліктері мен ортақ 

белгілерімен ажыратылады. Олардың біразы сол заманның куәгерлері немесе 

оқиға болған уақыттың бер жағында өмір сүріп бізге жеткен тарихи шығармалар. 

Көркем әдеби шығармаларда көпшілік жағдайда тарихи шындық бейнеленеді, 

студенттердің көз алдына тарихи оқиға, ұлы тұлғалар бейнесінін әсерлі 

сипаттамасы елестейді. Көркем әдебиеттен есте жақсы сақталатын әсерлі, 

бейнелі эпизодтар, айқын суреттемелер, эпитеттер, қысқаша суреттемелер, өткір 

де даналы сөздер қолданған тиімді. Мұндай жағдайда оқытушы әңгімесі баи 

түседі, тартымдылығы артады. Оқытушы бір ғана емес бірнеше деректерден 

үзінділер де пайдалана алады. Мұндай жағдайда біреуін өзі дауыстап оқып берсе, 

қалғандарын студенттермен топ болып жұмыс ұйымдастырады. Әр топқа әр 

түрлі тапсырма: фольклорлық, этнографиялық, мұрағаттық және мұражай 

материалдарын беріп, сол бойынша талдау өткізіп, студенттердің тарихи 

деректермен жұмыс істеу біліктілігінің қалыптасуына септігін тигізеді. Сонымен 

қатар мұражайларға, көрмелерге барып, одан кейін тәрбиелік-танымдық 

тапсырмалар орындауға, әр түрлі жазбаша жұмыстар дайындауға үйретеді.  

Тарихи тақырыптағы әдебиеттерде де тарихи оқиғалардың нақтылығы 

болған және т.б. тарихи деректер дәл келе бермейтіндігін ескеріп, студенттерге 

өз бетімен оқуға ұсынылатын әдебиеттердің қысқаша мазмұны мен қай кезеңдегі 

тарихи оқиғалардың мәніне қатыстылығы түсіндірілуі қажет. Сонда ғана студент 

ол материалды жақсы игере алады. Тарих пәнін оқыту барысында қосымша білім 

көзі ретінде тарихи әдебиеттерді пайдаланғанда ғана студенттердің ізденгіштігін 

арттырамыз. Пысықтау ретінде тарихи әдебиеттердегі оқиғаларды Қазақстан 

тарихының белгілі бір кезеңдерімен, формацияларымен теңестіре, салыстыра 

білу, тарихи деректерді талдау, оларды қазіргі заманмен орайластыра алу 

машығын үйретеміз.  

Қазіргі кезде Қазақстан тарихы қайта өрлеу кезеңін бастан кешіріп отыр. 

Тарихи тақырыптарды өзек еткен кітаптар көптеп жазылуда. Алайда оның бәрін 

ретті, ретсіз пайдалана беру студенттің қабылдауына ауыр тиеді. Осы орайда 

нақты тарихи жағдайды немесе тарихи тұлғаны басты нысан етіп алып жазылған 

шығармалар да баршылық. Олардың қатарына Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе», 

С.Сматайдың «Елім-ай» секілді шығармаларын жатқызуға болады. Бұл 

кітаптарда белгілі бір уақыттың оқиғалары жеке тұлғаның іс-әрекетімен 
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байланыстырыла қарастырылады. Енді Қазақстан тарихын оқытуда көркем 

шығарманы пайдаланудың маңызына нақтырақ тоқталсақ:  

Мысалы, XVІІІ ғасырдың алғашқы онжылдығындағы қазақ халқының 

басына түскен ауыр қасіретті көрсетуде І.Есенберлиннің «Көшпенділер» 

романынан мысалдар келтірген жөн. Жоңғарлардың шабуылының тұтқиыл да 

тегеурінді болғаны сонша, жұрт ең қауқарсыз қарттар мен бала-шағаны 

тағдырдың тәлкегіне тастай қашты. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» деп 

аталып кеткен бұл кезеңнің аянышты халін, қазақ қоғамының саяси ахуалын 

суреттеген тұстары студенттің есінде тарихи оқиғаны мәңгілік бейнелеп тұрады; 

Тарих сабағында көркем әдебиетті пайдалану студентті еңбектене білуге 

үйретеді. Мысалы, 1916 жылғы көтеріліс басшысы Амангелді тарихи тұлға. 

Студент тарих сабағында Амангелді батыр бейнесімен тарихшы пайымдауы 

арқылы танысады. Ал енді батырды жазушы немесе ақын қалай сомдайды, 

характерін қалай ашып көрсеткен деген сұрақ бойынша студент ізденіс 

жұмыстарын жүргізеді. Сөйтіп, М.Жұмағұловтың «Қыран қазасы қияда» 

романы, Омар Шипин, Күдері Жолдыбаевтардың «Амангелді туралы 

жырларымен» танысып, оларды өзара салыстырады, сөйтіп өз 

дүниетанымындағы өзінің Амангелдісін жасап шығарады, ал бұл үлкен еңбекпен 

ғана келетін құбылыс; 

Тарих сабағында көркем әдебиет жүйелі әрі үнемі пайдаланылса, студенттің 

тарихи мәселені түсіндірудегі ойын тартымды да көркем тілмен, көңілге 

қонымды баяндауына қолайлы жағдай туғызады. Студенттің сөздік қорын 

дамытып, пікірін нәрлендіреді, ойын тиянақты баяндауына көмектеседі; 

 Егер тарихи әлеуметтік оқиғаны суреткер көркем образбен керемет 

жеткізсе, онда студентті тарихи тұлға арқылы (мысалы, «Абай жолы» 

романындағы Тоғжан, Ербол, Әйгерім, ¥лжан т.б, «Қан мен тер» романындағы 

Еламан, Рай т.б, «Ботагөз» романындағы Асқар мен Ботагөз т.б.) сұлулық пен 

әсемдікке, адамгершілік пен қайсарлыққа, тектілік пен әділдікке тәрбиелейді, 

яғни эстетикалық, рухани, мәдени тәрбие береді. Үйлесімді әрі ұтымды 

пайдаланылған көркем әдебиет жас ұрпақтың өз халқына, оның алдыңғы 

қатарлы дәстүріне, Отанына деген патриоттық сезімін оятады. Мысалы, XIX 

ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы таптық күрестің шиеленісуі, 

Исатай мен Махамбет басшылығымен болған 1836-1847 жылғы шаруалар 

көтерілісінің мәнін жеткізуде Махамбет жырларын және Ә.Әлімжановтың 

«Махамбеттің жебесі», Т.Әлімқұловтың «Қара ой» атты шығармаларынан үзінді 

пайдалану керемет әсер қалдырған болар еді. Осы орайда тағы бір айта кететін 

мәселе соңғы онжылдықта мерзімді басылымдарда ұлттық тарихымызды 

жаңадан жазып жатқан ғалымдардың еңбектері жарық көруде. Сондықтан, 

мерзімді баспасөзді үзбей қадағалап, қажет материалдарды жүйелеп алып, 

күнделікті тақырыппен байланыстыра түсіндіріп қана қоймай, студенттердің 

өздеріне оқуды ұсыну, оны қалай игергенін пысықтау арқылы олардың 

шығармашылық ізденісіне жол ашып, сабаққа қызығушылығын арттыра түседі. 

Ал мұның өзі гуманитарлық пәндерді оқып-үйренудің басты әдістемесі. 

Айталық, жазушы-ғалым Қойшығара Салғараұлының Қытай мұрағаттарынан 

қазақ тарихына қатысты «Егеменді Қазақстан» газетінде жариялаған 
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материалдар сериясы танымдық үлгіде болғанымен, студенттердің үлкен 

қызығушылығын арттырады. Дегенмен де баспасөз материалдарын 

пайдаланғанда аса қырағы болу керек. Мәселе ел аузында кең тараған аңыз, 

қиссаларды көптеген авторлар тарихи дерек орнына жиі пайдалатындығы. Ал 

тарих ғылымына ондай өлшемдер жүрмейді. Сол себепті де Қазақстан тарихын 

жалпы адамзат тарихының құрамдас бөлігі ретінде қарастырып, әсірелеуге жол 

бермеуге тырысу қажет. Ол үшін баспасөз материалдарындағы дерек көздерінің 

ғылыми құндылығын айырып алуға студенттерді үйрете білу аса маңызды. Бұл 

жөнінде мерзімдік баспасөздердің ішінде «Астана ақшамы» газетінде 

жариялаған «Өлкенің тарихы» сериясымен берілген тарихшы-ғалым 

Ж.Артықбаевтың мақалалары нақты тарихи фактілермен ерекшеленеді. 

Қазақстан тарихын оқытуда мерзімдік баспасөздің ұтымды жағы мыналар: 

1. Қазіргі өзгерістер заманында, ғаламдастыру жағдайында ақпараттар 

ағыны күшейіп, жаңа қоғамдық құбылыстардың жаппай ентелеп жатқан тұсында 

өз тарихымызды жедел оқып-үйренуімізге мүмкіндік береді. 

2.Тарихи оқиғаларды осы кезеңмен тығыз байлансытыра қарауды 

жеңілдетеді. 

3. Баспасөз материалдары тәуелсіздік тынысымен үндес келіп, сабақтың өз 

мақсатына жетуінде оқытушы еңбегін жеңілдете түседі. 

4. Қазіргі жарияланған материалдар көптеген пайдалы қосымша 

мағлұматтар береді. Ал ұнамсыз тұсы - баспасөз материалдарында тарихи 

деректіліктің жетіспеуі. Осы тұрғыдан келгенде ұстаз міндеті - тарихи танымды 

әдеби әсірелеушіліктен айыра білу. 

Тарих сабақтарыңда қанатты сөздердің, мақал-мәтелдердің, бейнелеп 

суреттеудің орны ерекше. Кейде тарихи оқиғаны баяндағанда оқытушы айқын, 

өткір сөздерді пайдаланып, белгілі бір фактінің мәнін терең ашып көрсетіп, 

студенттердің санасында берік орнықтыруға мүмкіндік жасайды. Мәселен, 

«Дауға барсаң бірің бар, жауға барсаң бәрің бар» деген мәтел қазақ халқының 

басына күн туған XVІІІ ғасырдың басындағы саяси жағдайға байланысты 

айтылса керек. Осы мәтелдің шығу себебіне жан-жақты тоқталу арқылы сол 

кезеңнің шынайы бейнесін көз алдымызға елестетуге немесе «арпа, бидай ас 

екен, алтын, күміс тас екен» деген мақалда ХХ ғасырдың 30-шы жылдарындағы 

ашаршылық зұлматының ащы шындығын ашуға мүмкіндік туғызады.  

Сонымен тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі - ұрпақтың рухани байлығы мен 

мәдениетіне, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне байланысты болып 

отыр.Олай болса егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету 

үшін жасалынып жатқан талпыныстары ізденімпаз, шығармашылық бағыт 

ұстанатын жеке тұлғаны тәрбиелеу ісіне бағытталуда. Демек тарих пен әдебиет 

пәндерінің өзара байланыста қарастырылуы ұлт азаматының еліне, жеріне деген 

құрмет сезімін оятуға септігін тигізетіні даусыз. 
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2 апреля 2017 года была опубликована статья Лидера Нации Н.А.Назарбаева 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Одним из 

ключевых моментов является идея создания проекта «Духовные святыни 

Казахстана». У всех народов, у каждой развитой цивилизации есть святые места. 

Они становятся со временем местом поклонения целых поколений и потому 

носят общенациональный характер.  

Данные памятники становятся одной из ступеней в основе духовных 

традиции народов. В Казахстане это особенно ярко выражено. Наша страна 

богата духовной историей. В любой географической точке Казахстана можно 

обнаружить подобные исторические памятники. Но в большинстве своем они 

носят разрозненный характер. Важно не только их реставрировать, а необходимо 

создать целые исторические комплексы, как бы, увязав и соединив их в одно 

единое, целое.  

Довольно долгий период времени мы говорили о влиянии и воздействии 

других чужеродных идей. Но мы часто забывали и подменяли этими идеями свои 

национальные ценности. Сейчас настало время, когда должно утвердиться не 

только наше национальное самосознание, но и собственная символика в лице 

сакральных памятников. Они должны как бы опаясать весь Казахстан и 

символизировать своеобразную защиту и стать объектом гордости каждого 

казахстанца [1]. 

В этой связи большая роль отводится образовательным учреждениям, 

различным информационным порталам. В их задачу входит не только 

предоставление соответствующей информации, но и разъяснение значимости 

этих объектов, как с исторической, так и с духовной точки зрения. 

Эти сакральные объекты должны внести особую значимость в развитие 

внутреннего и внешнего туризма. Соответственно, по своему культурному 

смыслу они приобретают мировое значение. Тем более, что в последнее 

десятилетие огромное значение приобретает не только экономическая 

конкуренция, но еще большую роль играет конкуренция культур. Через 

представление и информатизацию наших духовных объектов мир может узнать 

историю нашего государства и раскрыть для себя культурные ценности народа. 

Изучение многих культурно-исторических сакральных памятников 

началось с момента присоединения Казахстана к Российской империи. Были 
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проведены ряд экспедиций, которым предстояло составить своеобразный 

каталог и дать их описание. 

Конец XVIII века ознаменовался чередой экспедиций в Центральном 

Казахстане. Их возглавили Н.И. Потанин, Ф. Назаров, И.Г. Андреев. Особенно 

важными стали изыскания Н.И. Потанина, который занялся изучением 

восточной части Сарыарки. Он оставил свои зарисовки материальных 

памятников бронзового периода. Он описал сакральные памятники Бегазы, в том 

числе различные каменные изваяния, древние погребения, ограды и др. [2, с. 21-

22]. 

Активная колонизаторская политика российского правительства привела к 

росту заинтересованности политических, социально-экономических, духовных 

аспектов казахского народа. На этом фоне значительно возросло число 

экспедиций в казахскую степь. Среди путешественников следует назвать М. 

Красовского, С.Б. Броневского, И.П. Шангина, Г. Розе, В. Ледебура, А. 

Гумбольдта, А.И. Габриеля. Особый интерес вызывают заметки горного 

инженера И.П. Шангина. Во время экспедиции он исследовал Кокчетавский, 

Атбасарский, Акмолинский и Каркаралинский районы. Он составил описание 

всех археологических памятников, которые встретились ему по пути [3, с. 35]. 

Особо следует выделить вклад С.Б. Броневского, который оставил 

множество сведений о памятниках Центрального Казахстана. Занимаемая им 

должность наказного атамана Сибирского казачьего войска позволяла ему 

совершать поездки в казахские земли. Так он посетил Баян-Аульские, 

Каркаралинские, Акмолинские, Атбасарские и Кокчетавские степи. Результатом 

этих поездок стали его описания увиденных им археологических и духовных 

памятников кочевого народа. Он одним из первых описал храм Кызылкеныш [4, 

с. 8].  

Не меньший вклад внес М. Красовский. Объектом его исследования стали 

культовые объекты Центрального Казахстана. В его работе упоминаются также 

сведения офицеров Сибирского войска. Автор высказал свою точку зрения о 

всестороннем изучении данных памятников, начиная от их происхождения, 

заканчивая их генезисом. Результатом его поездок стал трехтомный труд 

«Область сибирских киргизов». Эта работа обобщила географические, 

исторические, статистические и этнографические сведения о повседневном быте 

казахского населения Северо-Восточного Казахстана [5, с. 8]. 

Особый вклад в изучение Северо-Восточного и Центрального Казахстана 

внесли также А. Левшин, А. Влангали, Л. Мейер. Так Левшин А. описал 

развалины мавзолеев на реке Якши-Кон, в устье озера Тенгиз [6, с. 4]. В работе 

А. Влангали дается описание географии и геологии Северо-Восточной части 

Казахстана. В том числе автор подробно изложил хозяйственный уклад и занятия 

населения. Дал подробное описание киргизских могил [7, с. 32-35]. Л. Мейер 

первым коснулся вопроса религиозной культуры казахов. В своей работе он 

отмечал, что многие казахи имеют плохое представление о суннитах и шиитах. 

Да и сама сущность религии мало им известна. Он делает предположение, что 

виной, возможно, является кочевой образ жизни казахов [8, с. 228]. Поэтому у 
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казахов особое почитание нашел культ праведников и святых. В архивах 

имеются сведения с описанием обряда погребения у казахов [9, л. 102]. 

В первой половине XIX в. процесс изучения исторических памятников 

сводился к простому описанию, регистрации и учету их. Многие из 

исследователей не преследовали цель решения каких-либо острых моментов и 

нерешенных проблем исторической науки. Во второй половине XIX столетия 

происходят ряд изменений. Активизируется изучение окраин Российской 

империи, отдельных народов. Это было вызвано общей тенденцией подъема 

исторической науки как таковой. Другим обстоятельством стало изучение и 

осмысление исторических фактов. Начинают разрабатываться определенные 

концепции в исторической науке. 

Свою лепту в изучение сакральных памятников внесли различного рода 

государственные и научные учреждения. Особо необходимо отметить 

деятельность Императорского русского географического общества (ИРГО). При 

содействии и по инициативе этого общества были организованы 

многочисленные экспедиции. А затем возникли различные археологические 

общества, нацеленные на изучение древних памятников. 

Именно в этот период времени археологические изыскания носят вполне 

обоснованный научный характер. Особый вклад в этом направлении внесли 

работы Ш. Валиханова, Г.Н. Потанина, М.Н. Ядринцева, В.В .Радлова и др. Так 

Ш. Валиханов выделил шесть категорий памятников Центрального Казахстана, 

которых можно было отнести к духовному наследию казахского народа с учетом 

их временных рамок, этнических особенностей [2, с. 30]. 

 Одним из первых применил научный метод в изучении памятников 

кочевого казахского народа академик В.В. Радлов. Он классифицировал и 

составил их периодизацию. Основным объектом его исследования становится 

Алтай и Алтайский край. Именно он исследовал курганы и древнейшие 

памятники около города Павлодара, вдоль Иртыша и севернее Павлодара [10, с. 

32-33]. Классификация памятников Центрального Казахстана представлена 

также в работах другого исследователя М. Копалова. Имеющиеся памятники он 

разделил на шесть групп. Особо он уделил внимание Каркаралинскому уезду, где 

было сконцентрировано большое количество рудников. Не меньший вклад в 

изучение объектов Семипалатинской области внес местный исследователь-

краевед Н.Я. Коншин. Особое внимание краеведа привлекли каменные изваяния 

и курганы в урочищах Куркели и Ермектас [4, с. 35-36].  

В конце XIX века исследования в Казахстане по изучению культовых 

памятников и археологических объектов проводили такие исследователи как 

И.Я. Словцов, Ф.Н. Усов, И. Козлов. В этот же период проводятся 

археологические раскопки на территории Казахстана. Интерес российских 

ученых к казахской степи, ее истории был весьма высок. Многие научные 

журналы были насыщены отчетами и информацией об археологических 

раскопках. 

Необходимо отметить, что изданные труды по сакральным памятникам 

носили описательный характер. Обработка найденных и исследованных 

объектов были не обрабатывались должным образом. Тем не менее, они 
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положили начало целенаправленному изучению материальных памятников в 

Казахстане.  
В Западном Казахстане связано исследованием памятников занимались 

М.С. Бабаджанов, А. Харузин, И.А. Кастанье др. Позднее изучением этого 
региона занялись А.Л. Аниховский, А.В. Попов, М.Л. Юдин и другие.  

После установления советской власти в 20-х годах ХХ века на территории 
Западного Казахстана археологические работы проводили несколько 
экспедиций. Руководителями выступили П.С. Рыков, М.П. Грязнов и М.В. 
Комарова, О.А. Кривцов – Граков. Результатом стал сбор материала, который 
позволил общественности получить уникальные сведения о древних памятниках 
региона. Изучение было прервано событиями Великой Отечественной войны.  

В 1948 году археологи вновь приступили к раскопкам в Западном 
Казахстане. Интерес вызывает работа экспедиции 1948 – 1950 гг. Саратовского 
государственного университета и Саратовского областного музея, под 
руководством И.В. Синицина. Всего за период с 1926 по 1953 годы было 
раскопано в регионе 80 курганов.  

Значительная часть работ проводились Уральским педагогическим 
институтом им. А.С. Пушкина (нынешний – Западно-Казахстанский 
государственный университет им. М. Утемисова). Руководителем выступил Г.И. 
Багриков. Объектом изучения стали курганы в Чингирлауском районе. В 1968-
1992 гг. активно велись работы под руководством Г.А. Кушаева. Наряду с 
казахстанскими археологами в работе экспедиций участвовали московские 
ученые с профессором М.Г. Мошковой. В результате было изучено более 400 
курганов, обнаружено свыше 700 новых сакральных монументов. Снова научные 
изыскания возобновились в 2001 году. Были сформированы группы под 
руководством профессора М.Н. Сдыкова и академика К.М. Байпакова. 
Следствием деятельности этих групп стало образование в г. Уральске областного 
центра истории и археологии под руководством М.Н. Сдыкова в феврале 2002 
года. 

Изучению сакральных памятников и их роли в духовной и материальной 
культуре казахского народа особое значение в настоящее время придается на 
государственном уровне. В связи с этим работает республиканская экспедиция 
«Сакральный Казахстан». В каждой области были определены наиболее ценные 
памятники, вошедшие в перечень исторических и культурных объектов. В 
Западном Казахстане к числу таких, по праву, относятся древние городища 
Актобе Лаэти, Сарайшык, мавзолей Махамбета, мечети, воздвигнутые Беккет 
Ата [11].  

Кроме того, издан сборник «Сакральные объекты Казахстана 
общенационального значения». В книге представлены самые лучшие и 
драгоценные монументы казахской культуры. По количеству объектов первое 
место занимает Южно-Казахстанская область (52 объекта), на втором – 
Карагандинская с 43 памятниками, на третьем Алматинская (41), на четвертом 
Западно-Казахстанская (40).  

Таким образом, проводимая в настоящее время работа нацелена не только 
на изучение исторически важных объектов культуры. Классификация и 
картографирование объектов создается для всех казахстанцев. Целью которой 
должно стать знание всех значимых исторических, легендарных места нашей 
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родины. Сбор полной информации и презентация данных объектов открывает 
Казахстан перед мировым сообществом совершенно с других граней. А также 
позволяет нашей стране занять соответствующее место в туристическом 
кластере. В процессе исследования учеными страны были выявлены по 
последним данным около 35 тысяч архитектурных, археологических и 
исторических памятников [12]. 
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М.Қабанбаев - өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдары қазақ көсемсөзін 

жаңа бір кезеңге көтерген дарынды қаламгер. Өліара кезеңде қарымды 

қаламынан туған мақалаларын жұрт іздеп жүріп, тұшына оқыды, мейірі қанды, 

риза болды. 

М.Қабанбаев үлкенді-кішілі туындыларын еуропалық деңгейге көтеріп, 

Х.К.Андерсен атындағы Халықаралық сыйлықтың лауреаты, бірнеше 

республикалык сыйлықтардың иегері. Жекелеген туындылары украин, 

молдован, латыш, неміс, өзбек тілдеріне аударылған. "Бақбақ басы толған күн" 

повесі бойынша толық метражды кинофильм түсірілген. 

М.Қабанбаев Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында 1948-ші жылдың 

22-ші наурызында дүниеге келген. Журналистік еңбек жолын қазақ 

қаламгерлерінің қара шаңырағы болған "Лениншіл жаста" (қазіргі "Жас алаш" 

газетінде) 1973-75 жылдары бастайды [1]. 

Алғашқы әңгімесі ("Сөну") 1966 жылы "Жұлдыз" журналында, мектеп 

бітірген жылы-ақ жарияланған болатын. Шығармаларының басым көпшілігі 

балалар мен жасөспірімдерге арналған. Негізгі тақырыбы: - заман келбеті, 

жастардың өмір тіршілігі, идеясы: адамды сүю. "Бақбақ басы толған күн", 

"Арыстан, мен, виолончель және қасапхана" (1977), "Туған жердің төрт мезгілі" 

повестерімен бала болып сөйлеп, бала болып өмір кешіп, әр оқырманды балалық, 

жастық шақ өмірінің қызықты, арманшыл, қиялшыл сәтіне жетелейді. 

М.Қабанбаев: "Балалар жазушысының жаман жазуға қақысы жоқ. Кіршіксіз 

бала көңілі, біріншіден, тым сенгіш, екіншіден, ол тасқа басылған дуниенің бәрін 

қара қылды қақ жарған шындық деп ұғады - дей келіп - естеріңізде шығар, 

"Бақбақ басы толған күнде" мінезі ала-құла, а десе көмейінен жүрегі көрініп 

тұратын аңқылдақ та адал Қоқай шал әр бұрыштан қылт етіп, елді күлкіге қарық 

қылып жүреді. Ұлы Отан соғысына қатысқан. "Ерлігі үшін" медалімен 

наградталған. Ал айтқан хикаясын тыңдасаң, қара ормандай қалың фашисті 

жалғыз өзі жеңіп шыққандай, не ғаламат батырлық жасаған. Бұл кісінің 

прототипі, атын айтпай-ақ қояйын, біздің ауылдың адамы еді. Кейін құлақ 

салсам, ондай әзілқой, әңгімешіл ақсақалдар әр ауыл демей-ақ қояйын, әр 

ауданнан табылып қалады екен. Сондай-ақ, "Арыстан, мен, виоленчель және 

қасапхана"... 

Университеттің журналистика факультетінде оқып жүрген кезім, бір қысқы 

каникулда ет комбинатына уақытша жұмысқа орналастым. 

"Сонда повесте қасапхана эпизодында суреттелетін оқиғаны өз көзіммен 

көруге тура келді. Ал мұндай мал соятын шағын қасапхана кезінде мен туып 

өскен аудан орталығының сыртында болып еді. Осы қасапханадағы көріністі 

кішкене қалада тұратын Асан сияқты жас бала алда-жалда көре қалса,- қайтер еді 

деп ойладым. Повесте соған жауап бермек болдым" - деп жазыпты балажанды 

жазушы бір сұхбатында [2]. Сол себептен де болар М.Қабанбаевтың қаламынан 

туған әр шығармада кейіпкердің" мінезі, жүріс-тұрысы, бастарынан кешіретін 

оқиғалары балалық шақта бастан өткерген мың сан жағдайларды көз алдыңа 

әкеледі. 

М.Қабанбаевтың жазушылық ерекшелігі тілінің шұрайлылығында, әр 

сөзінің салмақты әрі ойлылығында. Осы жөнінде айтқан ғалым Тұрсын 
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Жұртбайдың пікіріне жүгінсек: «Жазушы М.Қабанбаевтың көркем ойлау жүйесі, 

көркем әлемі, көркемдік мәнері, сөйлем құрылымы, көркемдік шешімі – қазақ 

прозасындағы авангардтық құбылыс болатын. Оның жазу мәнеріндегі көркем 

бейнелеу де, астарлы қыжыл да, қасақана қыжырыну да, психологиялық 

қайшылық та, сөздік құрылымы мен теңеулеріндегі кедір-бұдырлық пен 

қасарыса тістесу де, М.Қабанбаевтың дүниені көркем қабылдау түйсігі 

қалыптаса бастаған тұста жүйкесін билеген табиғи жазушылық мінез еді», - дейді 

[3]. 

Сәтті шыққан туындыларының бірі - "Айшылық алыс жол" атты романы [4]. 

Роман тақырыбы жетпісінші-сексенінші жылдар аралығын қамтиды. 

Суреттелген оқиғалардың бәрі дерлік күнделікті өзіміз көріп, басымыздан 

кешіріп жүрген жайлар. Туған ортасынан ертеректе қол үзіп кеткен жетім бала - 

Ертай ауылға келіп, еңбек адамдарымен араласып, нағыз өмірдің тер сіңген 

күпәйкесін кигенде ғана қала мен ауыл арасындағы қайшылықты мықтап 

сезінеді, ауылдағы халықтың рухани дамуындағы кенжелікті аңғарады. Бұл 

күнде нағыз өмір сүруге ынтық ақ қағаздай жандар бар да, өмірде актер болып 

ойнаушылар бар. Мысалы, басқаның қолымен от көсейтін Қали - рабкооп, қайда 

салсаң содан шығып майлы қасықтай жылпылдап ұстатпайды. Қарапайым еңбек 

адамы Елтайдың жүріп өткен айшылық алыс жолында бұғып жатқан 

"Бекежандар" бұлар. Роман сондай-ақ қыз бала тәрбиесіне қатысты мәселелерді 

қозғайды. "Тұр", "Жат", "Оқы" деген бұйрықпен күн кешкен мектеп-

интернаттағы қыз балалар күні ертең ошақ иесі, ана болғанда, тұрмысқа қажетті 

дағды, әдеттерді қайдан үйренбек? Қыз баланың шешенің аялы алақанында 

дәстүрге тән тәрбие алып, бойжетуі табиғи заңдылық деген тұжырымға келеді. 

Жалпы роман бүгінгі таңдағы әлеуметтік маңызды мәселелерді қамтыған. 

М.Қабанбаевтың өзінің талантты, қалыптасқан қаламгер екенін дәлелдеген 

шығармасы "Пысық болдым, мінеки" повесі. Бұл бүгінгі балалар өмірін 

бейнелеген повесть. Басты кейіпкері - Досан деген ойлы оқушы, зерделі 

жеткіншек. Әсіресе оның туған жердің әр түйір топырағынан қасиет іздеп, әр тал 

шөбіне үңіле жүруін, Аққұм суының шипалық қасиетін ашуын азаматтық десек 

де жарасады. Повесть балалар өмірін, балалар арасындағы қақтығыстарды 

суреттесе де, мұндағы негізгі өзекті мәселе - туған жерге деген махаббат. Негізгі 

тақырыбы - Досанның жеріне, еліне деген ыстық сезімі. Повесть аяқталғанда 

аппақ топырағы бар, шаңды, шөлді, шипалы суы бар Аққұм ауылын қимайсың. 

Жігіттерді жігерлі, қыздарды қызыл шырайлы еткен туған жердің қадірін біле 

түсесің. 

Жалпы М.Қабанбаев, дүниеге бала көзімен қарай білетін, сезіне білетін 

жазушы. Оның балаларға арналған шығармалары "Бақбақ басы толған күн", 

"Арыстан, мен, виолончель және қасапхана" повестері. 

"Арыстан, мен, виолончель және қасапхана" повесі өзінің жазылу 

формасымен, көркем тілді стильдік тұрғыдан әдеби талап деңгейінде құбылтып 

пайдалана білуімен ғана ерекше болып көрінбейді. Жазушы шығармашылығына 

тән құбылыстардың бірі - образ жасау барысындағы көркемдік құралдарды әр 

қырынан пайдалана отырып, адамның жан дүниесін мейлінше ашып көрсетуге 
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деген суреткерлік ұмтылыс. Бұл нышан оның балаларға арналған көркем 

прозасының барлық жанрында да кездесіп отыратынын атап айту қажет. 

М.Қабанбаевтың "Арыстан, виолончель, қасапхана және мен" повесінің 

кейіпкері Асан Қайырсынов қасапхананы өртемек болады. Осы тентектігі үшін 

мектеп ұжымы алғыс жариялайды. Рас, қасапхананы өртемек болған қылмысы 

үшін алғыс жариялады дегенге ешкім сенбейді. Бірақ Асанның әлгіндей әрекетке 

ұмтылуына сенесіз. Өйткені Асан дүние сырына үңілуге құштар, сезімтал, 

арманшыл бала. Ол он бір жасқа толып, өзінің туған күніне арналған кешке 

жиналған қонақтардың ішкі пиғылдарының қандай екенін сезіп отырады. 

Осы шығармадағы бас кейіпкер он үш Асанның басынан кешкен ірі-уақты 

оқиғалары психологиялық үрдіспен баяндалып отырады. Бұл шығармада 

кейіпкер психологиясының даму эволюциясы айналадағы өмір құбылыстарымен 

тығыз байланыста көрсетілген. Повестің атына берілген Асанның төбеті 

Арыстан, көрші бала Шыңғысхан, виолончельде ойнайтын көкесі, кептерлер 

және қасапхана - бас кейіпкердің дүниетанымына, көзқарасына бірден бір ықпал 

ететін негізгі детальдар. 

Шағын қаладағы жеке үйде тұратын бір үйдің жалғыз ұлы Асанның 

мектептен тыс уақыттағы ермегі - иті Арыстан және кептерлер. Басқа тіршіліктен 

зеріккен кезде ол осынау тірі жан иелерін көңілге медеу тұтып, солардың 

қызықтарымен қалай уақыт өткізгенін де байқамай қалады. Осылайша 

бірқалыпты тіршілік кешіп жатқан Асанның өміріне, оның қалыптаса бастаған 

балалық көзқарасына әсер еткен жайт - көрші үйге маймақ інісімен бірге өзі 

"Шыңғысхан" деп ат қойып алған баланың көшіп келуі. 

Негізі өз жасына қарағанда оқыған-түйгені баршылық, кішігірім қаладағы 

бала үшін дүниетанымы эрудиттік деңгейде көрінетін Асанның табиғаты 

жұмсақ, көп нәрсені ішіне түйіп жүрген ақылды бала. Мысалы, оның 

көзқарасында төбет Арыстанның бейнесі "Қашан да қайқы құйрығын "Соғыс 

және бейбітшілік", «Дубровск» фильмдеріндегі сылқым ханымдар ұстаған 

желпуішше бұлғаңдатып еркелей кетеді" деп суреттеледі. 

Жан-жануарлармен жақын болғаннан кейін шығар, жан дүниесі ізгілікке 

толы. 

Міне, рухани жағынан осындай тазалығы мен гуманистік көзқарасымен 

ерекшеленетін Асанның көңілін ұйқы-тұйқы еткен нәрсе - жаңа көршісі 

Шыңғысханның бойындағы қатыгездік. Қаршадай баланың айналасына 

жауыздықпен қарауы, сөйтіп Асан өзі төбесінен құс ұшырмай, аялап жүрген 

кептерлері мен иті Арыстанды ешқандай сезімсіз азаптауға кірісуі Асанды 

алдымен қайран қалдырады. Сонан кейін барып оның жауыз балаға деген өштік 

сезімі оянады. Бірақ табиғаты сыпайы, зиялы ортада тәрбиеленген жеткіншек 

өзге қатарластары сияқты жауыздыққа қарсы дереу жауыздық көрсетуді қажет 

деп санамайды. Асанның орнында басқа біреу болатын болса, ол Шыңғысхандай 

сезімсіз, сотқар баланы тәубесіне келтірер еді. Сөйтіп күш көрсетіп, автор өзі 

айтқандай "Аюға намаз үйреткен - таяқ" принципін ұстанар еді [5]. 

Бірақ Асанның табиғаты тым дөрекі емес. Соның өзінде де шыдай алмай, 

Шыңғысханмен төбелесуге мәжбүр болады. Бірақ жауыздыққа жастайынан бойы 

үйір бала безбүйректік танытып, Асанның орынды наразылығына мүлде 
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шімірікпейді. Оның ойынша, жан-жануарларға қатыгездік жасау - тамақ ішу 

сияқты қалыптасқан табиғи заңдылық. Ал ол заңдылыққа өздері көшіп келген 

үйге көрші тұратын бала Асанның қарсылық көрсетуі Шыңғысхан үшін мүлде 

түсініксіз құбылыс. Екеуін шешелері зорлап татуластырғанмен, Асанның ар 

жағы бұл баламен жақындасуға мүлдем зауқысыз. 

"Иә, солай, жаңа ғана үлкендердің жан тыныштығына бола Шыңғысхан 

екеуіміз бір-бірімізді іштей жеккөре тұра сырттай дос екенімізді жұртқа 

түсіндірмек болдық, сөйттік. Кімді алдадық сонда? Өзімізді ме? Шыңғысхан 

бұдан былай кептерді көршілерге сата ма, Арыстанның жанын қинап шанаға 

жеге ме, жоқ па, тым болмаса ол туралы ләм-мим сөз қозғалсашы" [6]. 

Ол біртіндеп өзінен жас шамасы кішілеу Шыңғысханның қатыгездік мінез-

құлқының түпкі себебін іздестіре бастайды. Бұл үшін ол өз бетінше зерттеулер 

жүргізгенімен, алғашында түсіне алмайды. Кейін жауыз көршінің бойындағы 

қатыгездіктің қайдан келгені кездойсоқ ашылады. Сөйтсе Шыңғысханның көкесі 

қала сыртындағы қасапханада жұмыс істейді екен. Бала әкесінің жұмыс орнына 

келіп жүріп, малдарды үлкендердің қалай соятынына жастайынан куә болып 

келеді екен. Тіпті өзі де ұсақ малдарды электр тогына қосылған таяқ аспабымен 

тырапай асыруға қатысып отырған. Көзі кішкентайынан осындай жағдайды 

көріп келе жатқаннан кейін Шыңғысхан үшін жан-жануарларды азаптау немесе 

өлтіріп тастау үйреншікті құбылыс. 

Осы жағдайға көзі анық жеткен Асан дереу қала сыртындағы жауыздықтың 

ұясы қасапхананы өртеп жібермек болады. Баланың ойынша, мал атаулыны 

қырып салатын қасапхана жойылатын болса, балалар бойындағы жауыздық 

сезімі де құруы тиіс. Ол адамды бұзатын жаман мінез-құлықпен, қатыгездік 

көрінісімен осылайша күреспек болды. Бала жауыздықтың түп-тамыры тек 

қасапханада ғана жатыр деп түсінеді. Әрине, 13 жасар кейіпкердің мұндай іс-

әрекеті бала табиғатына сыйысып тұр деп ашық айтуымыз керек. Жазушы жас 

кейіпкердің қатігездік жайлы өзінше бағалауын, тосын іс-әрекетін өмір 

шындығымен орынды үйлестіре білген. 

Повестің осындай негізгі сюжеті арқылы ақылды да білімдар бала Асанның 

көзқарасы, кейіпкер ретіндегі болмыс-бітімі даралана түседі. Құрбыластарымен 

көп араласпай, тек жан-жануарлармен ғана қарым-қатынас жасайтын жас 

кейіпкер үшін адамдармен тығыз араласу қолайсыз жаңалық ашумен теңбе-тең. 

Бала өзі өскен ортадағы күрделі құбылыстарды жан-жақты түсінуге, оған 

объективті талдау жасауға әлі толық даяр емес. Бірақ ол адамға уайым-қайғы 

әкелетін әділетсіздікке, жауыздыққа қарсы күресу керек екенін, олармен 

ешуақытта ымырасуға болмайтынын түсінеді. 
"Бақбақ басы толған күн" повесінің бас кейіпкері - оқушы Заманбек. Өзі 

ақын, өзі өлең жазады. Мінезі де қызық, ойлағаны да күлкілі. Мұны повестегі он 
үш жасар баланың қызық қылығы мен қиял қуа жасаған іс-әрекетінен, көреміз. 
Мысалы, әкесінің томырық мінезін ұнатпауы жайында: "Жуықта Пионер 
газетіне "Мектебім" атты өлеңім жарияланғанда бетіме ежірейіп қарап отырып, 
"Ой-ит!"-деген. Басымнан да сипамады. Көкем сондай адам. Тентектік жасасам 
бишікпен тартып жіберуден тайынбайды, өлеңім шықса мәнерлеп тұрып ит 
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дейді. Бала әкесі Сауытбекті мейірімнен тысқары, суық жан деп есептейді. Оның 
пікірі әділетті ме, мұны шығарманы оқи отырып оқырман өзі саралайды. 

М.Қабанбаевтың бұл шығармалары "Философиялық ойларымен" 
ерекшеленеді, сонымен қымбат та. Өзгеге ұқсамауға тырысушылық, өмір 
шындығын өзінше бейнелеуге, соны соқпақ салуға құштарлық М.Қабанбаевқа, 
оның шығармашылығына ғана тән қасиет.  
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ТЕЛАҒЫСОВА Н., АЛИМХАН А.А. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ магистранты, Өскемен қ. 
 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЖАЛҚЫ ЕСІМ ЖАСАЙТЫН ЖҰРНАҚТАР 
 
Кез келген тілдің лексикалық қорының негізгі қабаттарының бірі жалқы 

есімдер болып табылады. Тіліміздегі халық атауларының, яғни жер-су аттары 
(топонимия) мен адам аттары, тек-фамилияларының (антропонимия), халық, ел, 
тайпа аттары (этнонимия) және аспан әлемі, жарық жұлдыздар атауларының 
(космонимия, астронимия) т.т. сыр-сипаты мен шығу, пайда болу жолдарын, 
олардың тек-төркінін жан-жақты баяндап, түсіндіріп, ғылыми негіздейтін 
ономастика саласы болып табылады. 

Жалқы есiмдер кез-келген тiлдiң сөздiк қорының едеуiр бөлiгiн құрайды. 
Ономастикон (жалқы есiмдердiң жиынтығы) өз құрамына жалпы есiмдердiң 
басқа да түрлерiмен сабақтаса отырып, адамзат қоғамының қызмет аясы мен 
мәдениет саласының көптеген өрiстерiмен байланыста болады. 

Қазіргі таңда жалқы есімдердің лингвистикалық сипатын ономастикалық 
бағытта жан-жақты зерттеп, ғылыми тұрғыдан зерделей білу, әрбір атаудың 
немесе жалқы есімнің жинақталған қызметі арқылы көрінетін құбылыстарды 
терең тани білу көкейкесті мәселеге айналып отырғаны белгілі. Тіліміздегі 
деректі, дерексіз заттар мен ұғымдарды білдіретін жалқы есімдердің 
қолданылуының толып жатқан тілдік қыр-сырлары көп. Жалқы есімдерді 
зерттейтін лексиканың бір тарауын ономастика деп атасақ, оның кісі атына, жер-
су аттарына байланысты қолданылуының өзіндік ажыратушылық ерекшеліктері 
бар. Сол ерекшеліктерді нақты мысалдармен байқап көрейік. Мақаламызда 
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жалқы есім түрлерінің, яғни жер-су атауларының (оним) сөзжасамдық жұрнақ 
мәселесі туралы сөз етіп, талдау жасаймыз. 

Жалпы қандай да бір сөздің жұрнақ қабылдау, яғни сөзжасамдық формант 
таңдау, талғау қабілеті көп жағдайда оның осы жеке өзінің лексикалық 
мағынасына қарай анықталады. Лингвистикада сөзжасамдық формант деп әдетте 
тұрпаты мен семантикасы жағынан ең кіші сөзжасамдық құралды айтады. 

Жалқы есімдер сөзжасамын да немесе жалпы зат есімдер сөзжасамында 
синтетикалық, аналитикалық және субстантивация тәсілдері құрайды. Осы 
жасалу тәсілдеріне қарай оларды негізгі үш түрге бөліп қарауға болады [1]. 
Мағынасы мен дыбысталуы басқа бір түбірлес лексемалармен байланысты 
сөздер сөзжасамның зерттеу обькетісі болып табылады. 

Жұрнақты жалқы есімдер туралы айтар болсақ, қазақ тілінде есім негізді зат 
атаулары, етістік негізді зат атаулары сияқты, жұрнақ арқылы одағайдан өзге 
сөзтаптарының бәрінен жасалады. Бұл ретте өздерінің сөзжасамдық әлуеті 
жағынан, басқа есім тектілерге қарағанда, әсіресе зат атауларына жалғанатын 
жұрнақтар өте өнімді де және барынша әртүрлі болып келеді. 

-лық//-лік, -дық//-дік, -тық//-тік. Сөзжасамдық бұл формант түрік тілдерінің 
жалпы қай-қайсысында да ең өнімді жұрнақ саналады. Сөзжасамдық бұл 
формант әсіресе туа түбір зат атауларына көбірек жалғанады. Ал бұл туа түбір 
атаулар семантикалық жақтан әр тарап болып келеді. Мысалы: Алмалық, 
Куандық (кісі есімі), Шаттық (кісі есімі), Жақсылық (кісі есімі), Азаттық, Бірлік, 
Игілік, Кендірлік, Орталық т.б 

-шық, -шік: Кәуілшік – қыстау. Созақ ауд. Өсімдік атынан қойылған атау. 
Қарашық – өзен. «Жер асты суымен толысып отыратын өзен» мағынасындағы 
атау. 

-лы//-лі. Ынталы (көне қала орны) ; Үңгірлі (жер атауы) Алмалы – өзен, 
Қоғалы – ауыл, Ошақты – ауыл, Теректі, Шілікті, Шаңды, Шеңгелді т.т..  

-ақ//-ек, -ық//-ік, -қ//-к. Бұл форманттың тіліміздегі сөзжасамдық қызметін 
негізінен өнімді деуге болады.Өнімділігі әсіресе туа түбір зат атауларына 
жалғанғанда айқынырақ көрінеді. Мысалы: Жібек (кісі есімі), Жайық, Жабық т.б. 
Жабық – артезиандық құдық. Созақ ауд. Аты айтып тұрғандай, құдықтың жабық 
екендігін білдіретін атау, Ойық – ауыл.  

-ған // -ген, -қан // -кен. Мысалы: Түйеқұлаған, Аюатқан, Ақкеткен, т.т. 
-ар // -ер // -р. Мысалы: Майемер, Майбасар, Қойбағар, Тайшабар т.т. 
-ай // -ей // -й. Мысалы: Тікей, Құлай, Таңқай, Үңірекей, Көкшоқай, Шарқай, 

Тұяқай т.т. 
-аң // -ең // -ың // -ің // -ң. Мысалы: Елпең, Қайқаң, Қарбалпаң, Қуаң, 

Қуаңшат, Шатаң, Китіңқара т.т. 
-ай // -ей // -й. Мысалы: Тікей, Құлай, Таңқай, Тұяқай, Қанікей (кісі есімі) 

т.т. 
-ма // -ме, -па // -пе. Мысалы: Жайылма, Құлама, Сарқырама, Еспе т.т. 
-ша // -ше. Мысалы: Ақша, Астауша, Атанша, Бозша, Сиырбозша, 

Саршакөл, Үшбозша т.т. 
-ша, -ше атаулар құрамында кездеседі. Мысалы: Ақша, Астауша, Атанша, 

Бозша, Сиырбозша, Саршакөл, Үшбозша т.т. 
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-ды, -ді етістіктің өткен шақ тұлғасы арқылы аймақ топонимиясының 
санаулы атаулары ғана жасалған. Мысалы: Байқонды, Қамшықалды, Құлболды 
т.т. 

-мас, -мес етістіктің болымсыз түрі сын есім тудырушы –с жұрнағының 
жалғануы арқылы жасалған топонимдер де сирек ұшырайды. Мысалы: 
Ешкіөлмес, Өгізсыймас, Биесыймас т.т. 

-ақ, -ек: Ақмойнақ, Бұранақ, Дербісек, Жүйнек, Көбек, Күркірек, Қайрақ, 
Қарнақ, Шорнақ. -ақ, -ек – зат есімнен сын есім тудырушы бұл жұрнақтар (-лы // 
-лі, -ды // -ді, -ты // ті) жұрнақтарымен синонимдес болып табылады және 
олардың қосылуы арқылы жасалған топонимдерді аймақтық ерекшелікте 
қалыптасқан топонимдер деп бағалағанымыз жөн. Мысалы: Қамысек, Қамысақ. 
Бұл (-ақ // ек) жұрнақтар өнімсіз[2,174]. 

-бай. Бұл формант қазақ тілінде негізінен антропонимдік туылымдарда 
қолданылады. Онда де тек есептік сан атауларының қосарында. Мысалы: Үш 
бай, Бесбай, Алтыбай, Жетібай, Онбай, Елубай, Алпысбай, Мыңбай, Жаманбай, 
Тоқсанбай, Қырықбай т.б. 

-мыс//-міс, -мыш//-міш. Етістік негізден бұл формант антропонимдерден да 
айқын сезіледі. Ал мұндай құрылымды жалқы есімдер қазақ тілінде едәуір: 
Өтеміс, Төлеміс, Тоқтамыс, Бектеміс, Құрамыс, Тумыш (кісі есімдері), Бармыш 
ауылы т.б. 

-гер. Құлагер, Маңмаңгер т.б. 
-зада. Иран тілдерінде –зада форманты «тұқым, тек, нәсіл» мағынасын 

білдіретін дербес сөз. Ал қазақ тілінде жұрнақ орнына қолданылады. Ол қазір 
көбінесе антропоним құрамында жұмсалады. Мысалы: Гүлзада, Асылзада, 
Бекзада, Шайзада, Ханзада, Айзада, Шехрезада, Күлзада, Бекзада т.б. 

-стан. Қазақ тіліндегі бұл сөзжасамдық формант – иран тілдерінде (ел-жұрт) 
мағынасында қолданылатын дербес сөз. Ол түрік тілдерінде қазір жұрнақ 
қызметін атқарады. Мысалы: Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркістан, 
Түрікменстан т.б. 

Сондай-ақ тілімізде эмоция-экспрессия реңі бар жалқы есімдер де кездеседі. 
Біреумен сөйлескен, тілдескен кезде сөйлеп тұрған жайға кісінің өзі атып, өзі 
әңгімелеп тұрған жайға жеке басының көзқарасын, пікірін білдіретін 
семантикалық-стилистикалық амал-тәсілдердің жиынтығын тіл зерттеуші 
ғалымдар экспресивтілік деп атайды[3,14]. 

Зат есім құрамындағы эмоциялы-экспрессиялы сөздерді тілімізде өзінен 
жасы кішілерге, жас балаларға мерейлене, ықыластана сөйлеген кезде олардың 
атына -жан, -тай, -ай, -й секілді морфологиялық элементтерді қосып айтатын 
дәстүр бар. Мәселен, баланың аты Марат, Болат болса, оны Маратжан, Болатжан, 
Әмір болса, Әміртай, Дана болса, Данай деп қолданатын әдет елдің бәріне таныс. 
Сонымен бірге -еке қосымшасымен келетін жалқы есімдерге қосылатын Мәке, 
Ғайнеке, Сапеке, Зәке, Тәке дегендегі -еке арқылы келетін есімдерді де осы 
лексикалық топқа қосу керек.  

Ономаст ғалым Т.Жанұзақов аффикстер арқылы жасалған кісі есімдерін 
туынды антропонимдер деп санайды. Туынды есімдерді жасайтын жұрнақтарды 
өлі және тірі жұрнақтар деп екіге бөліп өлі жұрнақтармен жасалған есімдерге 
төмендегідей мысал келтіреді. Тіліміздегі басқа да сөздер сияқты антропонимдер 
де қосымшалар қосылу арқылы туынды тұлғалы болып келеді. Ондай жолмен 
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жасалған есімдер өте көп. Сондықтан, бұндай тәсілмен жасалғандарды тума ат 
деп атауға болады.Бір түбірден болмаса бір негізден өрбіген антропонимдерді 
көрсетед Ер компонентінің қосылуы арқылы жасалған антропонимдер: Еркін, 
Ерлен, Ерлан, Ерден, Ерлік, Ерміш т.б. Антропонимдік қосымшаларды екі жікке 
(өлі және тірі жұрнақ деп) бөлуге болады. Мысалы: Ерміш, Жармыш, Тілеміс, 
Жасамыс, Өтеміс, Малсақ сияқты антропонимдегілер көне жұрнақтар. Бұлар 
қазіргі тіліміздегі сөздерге жалғана бермейді. Тірі жұрнақтар бір сөз табына тән 
сөздерден, екінші сөз табына жататын сөздерді және антропонимдерді жасайды. 
Ол жұрнақтардың атқаратын қызметі, өзіне тән мағыналары тән. Мысалы: —
ланжұрнағы зат есімнен етістік тудырады да зат есімге айналады. Мысалы: 
Нұрлан, Ерлан, Ербосын т.б. – лы, -лі, -ды, — ті жұрнақтары зат есімнен сын есім 
туғызып, қайтадан субстантивтенеді. –Лық жұрнағы есім сөзге жалғасып, зат 
есім тұлғалы сөз тудырады. Мысалы: игілік, жақсылық, аналық, аталық, 
сағындық, сүйіндік т.б. Бұл сөздерден қайтадан антропонимдер жасалады. 
Сонымен, қатар туынды тұлғалы антропонимдер негізінен аффикстік жол 
арқылы жасалатыны байқалады[3, 24]. 

Қазіргі таңда жалқы есімдердің лингвистикалық сипатын ономастикалық 
бағытта жан-жақты зерттеп, ғылыми тұрғыдан зерделей білу, әрбір атаудың 
немесе топонимнің жинақталған қызметі арқылы көрінетін құбылыстарды терең 
тани білу көкейкесті мәселеге айналып, жан-жақты зерттеліп отыр. 
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ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ-ҚЫРҒЫЗ ӘДЕБИ  

БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

 Қазақ халқы мен қырғыз елінің әдебиеті әр сала бойынша біраз уақыттан 

бері зерттеліп келеді. Барлық кезеңде де қазақ пен қырғыз елінің әдебиетші 

ғалымдары бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істеді. Біздің фольклорлық 

мұраларымызды зерттеуге қырғыз ғалымдары, ал қырғыздардың әйгілі «Манас» 

эпосынан бастап, барлық сүбелі шығармаларын салмақтап, саралауға қазақ 

ғалымдары атсалысты.  

 Ұлы Абайдан бастап, қазақтың белгілі ғалымдарының қай-қайсысы да 

қырғыз әдебиеті туралы пікірлер айтты. Сонымен қатар қазақ пен қырғыз 

әдебиетінің байланыстары әр жылдарда қазақ ғалымдарының да, қырғыз 
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ғалымдарының да зерттеулеріне өзек болды. Әр зерттеуші өз еңбектеріне әр 

кезеңді, сондай-ақ әр мәселені тілге тиек етті.  

 Екі әдебиеттің арғы бастауларындағы ұқсастықтар мен ерекшеліктер 

Ш.Уәлиханов, Б.Юнусалиев, М.Әуезов, К.Юдахин, Ә.Марғұлан, 

Ә.Қоңыратбаев, А.Мусинов, А.Садықов, А.Еркебаев, А.Ақматалиев, Б.Омаров, 

Л.Үкібаева, Ж.Рақышев, Б.Ақматов, Н.Бегалиева сынды ғалымдар тарапынан 

зерттелді. Әсіресе, екі елдің әдеби байланысына арнайы тоқталған А.Мусиновтің 

диссертациялық еңбегінің маңызы айрықша екенін айтуға тиіспіз [1]. Әрине, бұл 

зерттеу жұмысы әдебиет тарихындағы ақтаңдақтар ашыла қоймаған кезеңде 

жүргізілді. Сондықтан оның еңбегінде кейіннен шығармаларына жол ашылып, 

ел-жұртпен қайта табысқан ақындардың мұрасы талдана қойған жоқ. Соған 

қарамастан бұл қазақ және қырғыз әдеби байланыстарын толықтай қарастыруға 

ұмтылған және сол дәуір талаптары тұрғысынан өз міндетін жоғары деңгейде 

орындаған алғашқы зерттеу болып саналады. 

 Ғылымда қазақ пен қырғыз халықтарын көп замандар бір атап, 

шатыстырып келген еді. Бұлардың туысқан болса да екі халық екендігін бірінші 

рет анықтаған Шоқан Уәлиханов. Романда «қырғыздар» және «қара қырғыздар» 

деген сөздердің қолданылуы Жюль Верннің де олар өз алдында екі халық деп 

түсінгенін көрсетеді. Шығармада Орта Азия, қазақ жері туралы да еңбектер 

жазған атақты саяхатшылардың, ғалымдардың - Марко Поло, Федцнеко, 

Пржевальский, ағайынды Грумм –Гржимайло, Бонвало, Капю, Свен-Гедин, 

Абель Ремюза, Элизе Реклю,т.б. есімдері құрметпен аталады, еңбектерінен 

үзінділер келтіріледі. 

 Қазақ елінің руани өмірінің кейбір көріністері француз ғалымдары Капью 

мен Бонвалоның «қырғыз (қазақ Ш.С ) трубадры» деген мақаласында суреттелді. 

Өз кезінде Европаға белгілі бұл ғалымдар 1881 жылы Ресейді аралап, Ташкентке 

барар жолда Семейде, Жетісуда да болды. Жюль Верннің «Клодиус Бомбарнак 

Орта азия мен Қазақстан жерінен өтіп бара жатқанда жазушы «осы күнгі 

карталар мен жаңа саяхаттар суреттемелер авторларының ішінен Каппью мен 

Бонвалоны – екі французды атап өткен жөн, оларды қуанышпен құрметтеймін» 

деп жазды [1]. 

 1882 жылы «Кавказ» газетінде бұл саяхатшының «қырғыз трубадуры» атты 

мақаласы французшадан орыс тіліне аударылып басылды. Онда қазақ өлеңі мен 

оны орындаушы әншінің шеберлігі суреттелген. 

 Мақалада суырып салма өнер мен өлең, ән көшпелі елдің өмірінде үлкен 

орын алатыны, олардың туу жағдайлары мен кейбір сипаттары, ерекшеліктері 

дала тұрғындарының сөз, ән өнерінің мазмұны мен түріне із қалдырғаны туралы 

қызғылықты пікірлер айтылды: «Қырғыз әні кең сахарада туған, дәл сондықтан 

ол барлық әсемдік-көркемдігімен соған борыштар. Аттың аяңы мен түйенің 

біркелкі маймаң қадамы өлеңнің өлшемі мен ырғағын анықтайды: даланың көз 

жетпес кеңістігі, ұшы-қиыры көрінбес кең дала созылыңқы ұзақ әуен әкеледі, 

дала шөбін теңселтетін жел әншінің дауысын бірде күшейтіп, бірде бәсеңдетіп, 

өлеңді түрліше реңмен бедерлеп, бейнелеуін туғызған сияқты». Сөйтіп, шетел 

тыңдаушылары, қазақ өлеңі мен әнінің мазмұны мен түрін, айтылу 
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құбылыстарын дала өмірі мен табиғатына байланыстыра, негізінде, дұрыс, дәл 

түсіндіруге тырысқан. 

 Варшаваның «Роланса» баспасы шығарған Г.Зелинский шығармалар 

жинағының «Қырғыз және басқа халықтар өлеңдері» деп аталуы да ақын 

творчествосында қазақтар туралы жазылған дастандарының қаншалық бағасы 

барын көрсетсе керек. 

 «Қазақ» поэмасы - қазақ елі тағдырына жанашырлықпен жазылған, 

идеялық-көркемдік қасиеттері мол шығарма. Онда өткен ғасырдағы қазақ 

халқының ауыр тұрмысы, бай мен кедей арасындағы бітіспес айқас, қамау 

қыспағы мен теңсіздік торында жүрсе де кедей жігіттерінің бойында тамаша 

адамгершілік ізгі қадір-қасиеттер сақталуы бейнеленді. Поэманың басты 

кейіпкерін «Жігіт» деп қана атау арқылы поляк ақыны көптеген қазақ 

жастарының өмірін, іс-әрекетін, жан-күйін, қиял-арманын, аянышты махаббатын 

жинақтап бейнелеуді мақсат еткен сияқты. 

 Бұл суреттер алыста жүріп туған жерін, сүйікті елін сағынған ақын 

жүрегінің де тынышсыз дүбірімен үндес. Азаттықты аңсап, еркіндікке ұмтылған 

Жігіт пен ақын жүрегі бір соғып тұрғандай. 

Жалпы, қазақ және қырғыз әдебиетінің әр кезеңдегі байланыстары әр 

уақытта ғалымдар тарапынан біршама зерттелді. Бұл іске екі елдің ғалымдары да 

үлес қосты. Олардың ішінде қазақ пен қырғыздың әдеби аралас-құраластығын 

түбегейлі зерттеу нысанасына айналдырғандары да, бұл мәселеге жанамалай 

атсалысқандары да бар.  

Қазақ-қырғыз әдеби байланыстары туралы айтқанда ұлы ағартушы-ғалым, 

зерттеуші Шоқан Уәлихановтың алдымен ойға оралатыны анық. Ол өзі өмір 

сүрген дәуірде екі елдің әдеби байланысын дамытуға да зор үлес қосты. Сондай-

ақ Шоқанның қырғыз әдебиетін зерттеу ісінің де басында тұратыны баршаға аян. 

Шоқанның өнегелі ғұмырынан қазақ және қырғыз әдеби байланыстарының да, 

сонымен қатар бұл саланы зерделеудің де нақты мысалдарын көп кездестіреміз.  

Шоқан қырғыз еліне бірнеше рет сапар шегіп, жеткілікті мәлімет жинаған. 

Сол жиған материалдарын терең де байыпты зерттеулерінің өзегіне 

айналдырған.  

Қазақ пен қырғыздың сөз мұрасын адамның жадынамасы арқылы 

қаттаудағы тәжірибесінің біркелкілігін де Шоқан зерттеулерінен көреміз. Ғалым 

әулетте сақталған естеліктерді де сөз өнері мұрасының қатарына қосады. 

Ш.Уәлихановтың: «Қырғыздардың үй ішінің естеліктері ұрпақтан-ұрпаққа, 

ғасырдан ғасырға ауысып, ерекше ұқыптылықпен сақталады» – деген пікірі қазақ 

халқының да әулет тарихын аңыздар мен шежірелер арқылы жадында түйіп, көзі 

ашық, көкірегі ояу кейінгі толқынға жеткізіп отыратынын еске салады [2]. 

Ұлы ғалым қырғыз поэзиясының түрлеріне, жанрлық ерекшеліктеріне, 

қалыптасу тарихына жете мән береді. Халық позиясындағы белгілі бір түрлер 

мен тектердің пайда болу үрдістерін терең талдайды. Шоқан зерттеулерінен 

оның қырғыз ішіндегі ахуалды жақсы білетіндігі айқын аңғарылады. Мысалы, ол 

қырғыз поэзиясының тарихына, шығу тегіне де үңіледі, оның даму жолдары мен 

қалыптасу кезеңдерін де саралайды, көрші елдің халықтық шығармашылығын 

эволюциялық тұрғыдан жүйелейді. Сондай-ақ, бұл елдің поэзиясының үлгілерін 
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теориялық талап биігінен де байыптайды. Өлең өлшемдерін бағалайды, 

ұйқастарының жасалу жолдарын, жалпы өлең құрылысын салмақтап-саралайды.  

Шоқанның ең көп назарын аударған шығарма – қырғыз халқының рухани 

ұлы байлығы – «Манас» эпосы. Ол – бұл шығарманы түгел оқып, терең 

байыптаған ғалым. Сонымен қатар Шоқан әйгілі «Манас» жырын кейінгі 

ұрпаққа жеткізушілердің бірі болып саналады.  

Шоқан «Қырғыздар туралы жазбалар» атты еңбегінде «Манас» жырына 

айрықша тоқталады. Оның жанрлық табиғатын поэмаға балап, шығарманың 

тілінің ерекшелігіне тоқталады. Манас төңірегіндегі оқиғалар суреттелген елді 

мекендердің географиялық орнына баға беруді де ұмытпайды. Кейіпкердің 

бейнесі, шығарманың құрылымы, оқиғаның өрбуі жөнінде ой қорытып, байыпты 

тұжырымдар жасайды. Бұл әйгілі эпос туралы Шоқанның берген анықтамасы екі 

ел әдебиетшілерінің де зерттеулеріне желі болып келеді. «Алатау 

қырғыздарының поэзиялық ең басты және жалғыз десе де болғандай 

данышпандық халық шығармасы «Манас туралы дастан» екені күмәнсіз. 

«Манас» – бір кезеңге және бір адамның – Манас батырдың төңірегіне 

топтастырылған барша халық ертегілерінің, хикаялары мен аңыздарының, 

география, дін және салт-сана, әдет-ғұрып, жөніндегі түсініктердің 

энциклопедиялық жинағы. «Манас» – бүтін бір халықтың шығармасы, соның көп 

жылдық творчествосының жемісі – дала Илиадасы десе де болғандай». Қазақ пен 

қырғыздың фольклоршы ғалымдары «Манас» туралы пікір айтатын болса, 

Шоқан зерттеулеріне соқпай өтпейді. 

Қазақ және қырғыз әдебиеттерін салыстыра қарастырған ХIХ ғасырдағы 

зерттеулердің сүбелісі де Шоқан Уәлиханов есімімен байланысты. Қырғыз 

фольклоры мен әдебиетінің, оның ішінде ХIХ ғасыр кезеңінің зерттелу тарихын 

Шоқан еңбектерінсіз елестету мүмкін емес.  

Қазақ және қырғыз әдебиетінің байланыстары туралы айтылғанда екі 

ғасырдың куәсі болған ақын Жамбыл Жабаев шығармашылығына тоқталмау 

мүмкін емес. Туып-өскен жері қырғыз еліне қоңсы болған соң оның өлең-

жырларында көрші халықтың салт-дәстүрлеріне қатысты тақырыптар мол 

қамтылды. Жамбыл өзінің ұстазы Сүйінбайдан басталған қырғыз ақындарымен 

айтысу дәстүрін қатты қадірлеген. Олармен үнемі сыйластықта болған, 

шығармашылық байланыстарын үзбеген. Бір-бірінің еліне мейман болып, бір-

бірінің жырларын жаттап алып, өз жұртына таратқан. ХIХ және ХХ ғасырдағы 

қазақ-қырғыз әдеби байланыстарының негізгі бір тіні осы Жамбыл болып 

саналады. Мұндай байланыстар екі ел арасындағы жаугершілік заманнан келе 

жатқан жат пиғылдардан арылтып, халықты бітістіруге, аралас-құраластықты 

көбейтуге ұйтқы болғаны анық.  

Жамбыл Жабаев «Қыз Жібек» жырын қырғыз халқына таратушы ақын 

ретінде де бағаланады. Елдің фольклорлық мұрасын жетік білетін ақын қазақтың 

басқа да ескі әдебиет нұсқаларын қырғыз жұртына таратқан. Он тоғызыншы 

ғасырдағы әдебиет мәселелерін қарастырған қырғыз зерттеушілері Жамбыл 

шығармашылығына соқпай өтпейді. Жамбылдың арқасында қырғыз жұртының 

бірқатар бөлігі қазақтың керемет эпосы «Қыз Жібекпен» танысты. Бірақ бұл 

дерек те қазақ еліне кейінірек жеткен. 
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«1985 жылы Қырғызстанның Ғылым академиясы қолжазбалар бөлімінен 

«Қыз Жібек» жырының Тәжікстандағы Жергетал ауданында тұратын қырғыз 

ағайындардың айтуынан жазып алынған нұсқасын таптым», – дейді 

фольклорист-ғалым С.Садырбаев. Ғалым 48 беттік қолжазбаны көшіріп алып, 

қазақшаға аударып, Жамбылдың мемлекеттік әдеби музейінің ғылыми қорына 

тапсырған. Ол өз еңбегінде бұл пікіріне дәлел ретінде Нарын облысында тұратын 

жыршы Кедейкан Сұлтановтың өзіне жолдаған хатын ұсынады: «1900 жылдары 

қазақ ақыны Жамбыл Жабаев Тоқмақ жерінде, қырғыз елінде екі жыл тұрған. 

Біздің арғы атамыз Алыбаймен дос болған. Екеуі бірге жүріп, ел арасындағы той-

тамашаға қатынасқан. Осындай үлкен жиындарда Жамбыл қазақ елінің «Қыз 

Жібек» деген жырын жырлаған. Ал Алыбай сол жырды Жамбылдың айтуынан 

жаттап алған. Оны қырғыздың арасына кең таратқан. Бертін келе Алыбай 

қазақтың «Қыз Жібек» жырын өзінің ұл баласы Абдықадырға үйреткен. 

Абдықадырдан мен үйрендім, әрі жырды қағазға түсіріп жазып алдым». 

Жамбылдың жырлауы арқылы қырғыз ішінде таралған «Қыз Жібекте» 

қазақтың Жібегі қырғыз эпосының кейіпкері Айшөрекпен салыстырылады. 

Бұған қарап жырдың қырғыздың тіршілігіне бейімделіп жырланғанын, кейінгі 

айтушылар тарапынан жамалып-жасқалғанын көреміз [3].  

Жамбылдың жырлауымен «Қыз Жібектің» қырғыз ішіне таралуының 

мынадай мән-маңызын атап өтуге болады. Біріншіден, біз ұлы ақынның 

арқасында әйгілі мұрамызды көрші елге насихаттай алдық. Бұл эпос Жамбыл 

секілді әлемге аты танылған жыршының аузынан айтылғандығымен құнды. 

«Манас» жырының насихаты қазақ жерінде кеңінен жайылғаны сияқты қырғыз 

халқының «Қыз Жібекті» рухани мұра ретінде сіңіруіне Жамбыл үлкен үлес 

қосты. Екіншіден, бұл шығарма қырғыз халқына қазақтың салт-дәстүрлері, 

таным-түсініктері, ұстаным-үрдістері туралы мол мәлімет берді. Онсыз да 

қазақтар туралы білетіні жеткілікті қырғыздар көрші елдің табиғи болмысына 

одан сайын қаныға түсті.  

Жамбыл Жабаев өмірінің бар кезеңінде қырғыз халқымен ешқашан 

байланысын үзбеген. Қырғыздар да Жамбылды қатты құрметтеген. Сондықтан, 

екі ғасырдың бедеріндегі шығармашылығы кейінгі ұрпаққа рухани нәр болып 

келе жатқан Жамбыл ХIХ және ХХ ғасырлардағы қазақ және қырғыз әдеби 

байланыстарын дамытушы ақындардың бірі болды дей аламыз.  

Қырғыз ауылдарына көрші қоныс тепкен Кенен Әзірбаевтың 

шығармашылығынан да екі ел әдебиеті байланыстарының мысалдарын көре 

аламыз. Кенен ақынның өлең-жырларында қырғыз тақырыбы біршама көрініс 

тапқан. Ол жырлаған «Төкетай мен Мәнікер» дастаны әйгілі «Манас» жырының 

үзінді нұсқаларының бірі болып есептеледі. Бұл шығарманың кейіпкерлерінің 

бәрі «Манас» эпосынан алынған. Оқиғаның өрбуі де қырғыздың атақты жырын 

еске түсіреді. Соған қарамастан негізінен, бұл дастан Кененнің өз шығармасы 

ретінде бағаланған. 

Қазақ пен қырғыз ақындарының арасында жырдың кедергісі де, тілдің 

кедергісі де болмаған. Әркім өзі тілінде жырласа да ортақ ұғым, біркелкі түсінік, 

бірыңғай пайым көрініс тапқан. Сондықтан «Жетісу ақындары мен қырғыз 

ақындары сан айтыстарда бір-бірімен сынаса жүріп, екі тілде бірдей жырлап, екі 



374 

 

елге тел перзент боп өсіп толысады. Майкөт, Бақтыбай, Сүйінбай, Бөлтірік, 

Құлмамбет, Жамбыл, Сарбас, Кенен, Үмбетәлі, Өмірзақтар қырғыз тілінде де 

жосылған жүйрік танылса, қырғыздың Қалмырза, Төкпе, Тоғалақ, Халық, 

Оспанқұл сияқты көптеген өнерпаздары да қазақ тілінде кедергісіз жыр төккен.  

Мақалада қазақ және қырғыз әдеби байланыстарының зерттелу жайына 

тоқталып, екі ел ақындарының шығармашылық қарым-қатынасының даму 

жолдарын көрсеттік.  
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АСҚАР АЛТАЙ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ ИДЕЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ  

 

Асқар Алтай! Бұл есімнің бүгінгі қазақ әдебиетінде өзіне лайық орнын ойып 

алғаны рас. Көзі қарақты оқырман оның әр шығармасын асыға күтеді. Солай 

болуы заңды да! Өйткені Асқар Алтай қазақтың шұрайлы тіліне жөргегінен 

жарыған жазушы. Әдебиетімізге өз үнімен, өз тілімен, өз шындығымен екпінді, 

қарқынды қаламгер келді. «Қара сөздің құты қашты, тіл білмейтін адамдар 

әдебиет жасап, төрге ойнақтай бастады, ертеңгі күніміз қандай болар екен?» деп 

сарыуайымға салына бастаған шақта үзілуге дайын үмітті жалғап, уайым уытын 

қайтарып, көңілге көктем лебіндей қуаныш әкелген жазушының шығармалары 

қазақтың қара сөзінің қуаты әлі де мол екенін, ондай бейнелі де тірі тіл тұрғанда, 

шалажансар әдебиетке жол жоқ боларына сендіріп кетті.   

Жалпы, Асқар Алтай қазіргі қазақ әдебиетіндегі әңгіме жанрының жан-

жақты дамуына еңбек етіп жүрген, қаламы жүйрік авторлардың бірі. Жазушы 

болмысы мен шығармаларының табиғатын тануды, біз алдымен автордың шағын 

жанрынан бастауды жөн көрдік. Мәселен, жазушының «Түсік» әңгімесін оқи 

отырып қиял-ғажайып әлеміне өткендей боласыз. Әсіресе, кейіпкердің ішкі және 

сыртқы жан дүниесін, сырын ашып көрсетуге керемет шеберлік көрініс 

береді. «Түсік» әңгімесінде «фантастикалық реалды» әлеміне өтеміз. Әңгімесі 

үш шағын бөлімге жинақталған. Алғашқы бөлімі авторлық баяндаудан тұрады. 

Автордың әңгімесінде тәуелсіз еліміздің жастарын адамгершілікке, 

парасаттылыққа үндеп, түрлі зиянды заттармен айналыспауын, олардың адам 

өміріне ешқандай пайдасы жоқ екенін, оның бақытсыздыққа бастар жол 

екеніндігін ашық айтып көрсетеді. Оған дәлел: «Түлен түртті пендені... Түсінде 

түсік көрді. Түсік – түсік емес, түсікке айналған мұның өзі. Бармақтай ғана жан 
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иесі екен. Ештеңемен ісі жоқ. Жөнімен жүзіп жүр», - деп басталатын жолдарды 

алуға болады [2; 2].   

Мұнда шығарманың негізгі оқиғасын автор мәтін ішінде түсті беру арқылы 

іске асырады. Автордың осы әңгімесінде дүниедегі болып жатқан оқиғалардың, 

яғни әке мен бала арасындағы қарым-қатынас көрсетілген. Жатырдағы тар дүние 

тыстағы дүниемен қоштасардай болып жатқанда,түсікке айналған 

пендеге жазушы тағы бір ой салады. Әлі адамға айналмаған бейнесі жоқ та, 

болмысы бар ұрықтың өмірде тастанды болғысы келмейтінін ашық береді. 

Әңгіменің қорытындысын кейіпкердің өз дауысынан өзі шошып, түлен түртіп 

оянғанынан түсінуден аяқталады. Оқырманы өзі түсінсін, өзі түйіндеп, шешім 

жасасын деген жазушының өз оқушысына жүктеген ойымен тәмам.  

Жазушы Асқар Алтайдың «Стакан» шығармасы қалың оқырманға жақсы 

танымал. Бұл шығарма аға буын өкілдерінен де, өз қатарластарынан да, жас 

буыннан да оң бағасын алып үлгерген. Қаламы қарымды жазушы не жазса да 

көркемдеп, шұрайлы тілмен шынайы жазады. Сәкен Иманасов сөзімен айтсақ, 

«не жазатынын жақсы зерттеп, біліп алатын жазушы». «Стакан» әңгімесінде 

қаламгер қоғам шындығын және замандас бейнесін ашық жеткізеді. Аяқ-астынан 

ойда жоқта жаңа пәтерге көшкен Жәнібектің арақпен өмірінің күл-талқан болуы 

айтылады. «Стаканның сырттағы қожасы бұған ыдысты бос әкелмейді. Міндетті 

түрде түбіне елу грамдай қалдырады. Оған Жәнібек те үйренді. Алғашқы жолы 

стакандағы сарқыннан жиіркенген де, әрі таңырқанғанда» [3; 3].  

 Алғаш арақты көргенде жиіркеніш сезімі бойлағанымен, ол Жәнібектің 

өмірінен басты көрініс тапты. Тіпті, өмірін түбегейлі өзгертіп, оны құрдымға 

тарта берді. Ақыры түбіне жетті: «…Жәнібек те, Василий де қатты қорылға 

басқан сәтте, қапталған мол кітаптың етегінен от көрінді. Жалынның жарығынан 

қараңғы бөлменің ішін қараң-құраң толқынды сәуле қыдырды» [3; 14].   

Автор өз әңгімелері арқылы жастарды, келешек ұрпақты ең бірінші дұрыс 

жолға, ақиқатқа бағыттайды. Қателіктердің әсерінен қоғамдағы ажырасудың 

артуы, отбасылардың бақытсыздыққа ұшаруы, жастардың теріс әрекетке бейім 

тұратындығын тереңнен түсіндіріп, дәлірегі оқырманның өзі түсініп, өзі шешім 

шығаруын мақсат етеді. Сан ғасырлардан бері айтылып келе жатқандай, «заман 

жастардікі». Ендеше, теріс әрекет пен қылықтардан аулақ болып, жастар адал 

еңбек пен кәсіпке ұмтылуы тиіс.     

Асқар Алтайдың әрбір әңгімесінің мәні мен мазмұны бір-біріне ұқсамайды. 

Оқыс оқиғалар көкірегі ояу адамды селк еткізері хақ. Сондай сарындағы 

әңгімесінің бірі – «Казиноны» бей-жай отырып оқи алмайсыз. «Құдайсыз 

қоғамға, имансыз адамға бәрі рұқсат... ештеңе жат емес екен. Ал мұндай 

мұндар дүниеде өртті жүрек, дертті сана ақылға қонақ бермей, асау сезімге 

ғана бой алдырмақ...» деп басталған әңгімеден астаң-кестең, маламатан, былық 

тірлікке кезігесіз! Астанадағы генерал – «кэнбешниктің» қырықтан асқан баласы 

Жошының тамағы тоқ, көйлегі көк. Баратын жері Казино. Бар мақсаты, сұңғақ та 

сұлу Есілаймен кездесу, нәпсі-шайтанның құмарын басу. Жошы бұрын 

үйленген, сәби де сүйген, неге екені белгісіз, әйел затына деген суық, жат сезім 

бар бойында. Сол сезім ажырастырып та жіберді. Ол әрекетіне титтей өкінген 
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жоқ. Тіпті бауыр еті – баласына да суып кеткен. Міне, қырықтан асты. Алды – 

тұман, арты – қараң [4; 1].    

Жошы болмысында қатыгездік мол. Бақсақ, қатыгездіктің дәмін еккен әке-

шешесі екен. Әлде төрт, әлде бес жасында бір-біріне пышақ ала жүгіргенде бала 

тұңғыш рет қызыл қанды көріп шошынған. Жігіт ағасының имандылықтан 

білетіні – Бісіміллә Рахман Рахым. Одан өзгенің бәрі нәпсі қалауы. Істеп жүрген 

тірлігі – арақ ішу, құмар ойыны, зинақорлық – бәрі-бәрі күнәлі істер. 

 Астанадағы әкесінің де шекесінің «шылқығаны» шамалы. Әлдебір жас 

қызға «бұт артып» (шешесінің айтуынша), сәбилі болуымен өзімен-өзі әуре. 

Жаратылысында Жошы жаман жігіт емес. Күнәлі, жиіркенішті іс-әрекетін 

саналы түрде істегенмен, оған өзі қатты өкінеді. Нәпсі-шайтанның арбауына 

шырмалғанымен, одан шығудың жолын білмейді. Жошы, Жошының әкесі 

сынды адамдар өмір сүрген қоғамның барар жері – құрдым! Апат! Ақиқатында, 

қай адам, қай қоғам болсын, өз жағдайын өзі өзгертпесе, олардың жағдайын Алла 

өзгертпейді. Үйткені өмір бірыңғай шуақты емес. Қатыгездіктен де тұрады. 

Жарық жалғанды жалпағынан басып, ойға келгенін істеп жүргендер аз ба? Жер 

бетіндегі бүгінгі былықтар мен қырғи-қабақ соғыстар, түрлі-түрлі табиғи апаттар 

мен катаклизмдерге кінәлі адамдар! [4; 7].  

 Сол үшін адам баласы өзін-өзі жақсы жаққа өзгертуі керек! 

Парақорлықтан, жағымпаздықтан, мақтангершіліктен, қызғаныштан, көре 

алмаушылықтан, тойымсыздықтан, тыраштанудан, еліктеуден, арақ-шараптан, 

ысырапқорлықтан т.б. толып жатқан жағымсыз істерден!..  

 Асқар Алтайға тән стиль: оқырманды бірден баурап, жетелейтін шұрайлы 

тіл, шиыршық атқан оқиға мен оқырманға салар ой, дәл қойылған тақырып мен 

мұндалап тұрады. Қараңыз: «Казино», «Салбурын», «Сібір офицері», «Көзімнің 

қарасы», «Қабірші», «Балақ бау», «Шың», «Дода», «Дық», «Оба жылғы сауық», 

«Мар», «Мең-зең», «Кентавр», «Лайбаран» т.б. Әсілі сәтімен қойылған тақырып, 

шығарма шырайын ашып қана қоймайды, сол туындының табиғатынан, 

желісінен хабардар етері рас.   

Асқар Алтайдың «Түсік», «Стакан», «Казино» әңгімелері қоғамдық 

шындықты ашық жеткізу арқылы оқырман көңіліне ой салу, өкініші зор 

әрекеттерден сақтандыру. Әр түрлі әлеуметтік топтағы кейіпкерлері арқылы 

қоғамның ащы шындығын, жастардың адасушылыққа, қателікке бой алдырып, 

теріс бағытқа түсіп, бақытсыздыққа ұшырауын айқын көріністер арқылы береді. 

Қазіргі қазақ әңгімесінде бұл әңгімелер астарында бұғып жататын автордың 

ақылман бейнесі ретінде көрініс береді. Автор әңгімесі заманалық қазақ 

әдебиетінің дамуы процесіндегі ерекше құбылыс. Жазушы әңгімелері типтік 

ситуацияға құрылған. Қаламгер қаламымен сомдалған түрлі персонаждар 

бастарына түскен жағдаятты сан алуан жолмен өзгерткілері келеді. Жоғарыда біз 

қарастырып өткен үш әңгіме бір-бірімен тығыз байланыста. Үшеуі де ХХІ ғасыр 

қоғамының ақиқатын бүкпесіз көрсетіп, жастардың жан ауыртар ащы тағдырын 

баяндайды. 

 Асқар Алтай қазіргі прозаиктер көп қозғай бермейтін тақырыптарға 

барады. «БОМЖ»-дар, қабіршілер, солардың төңірегіндегі қиянат, зорлық, 

немқұрайдылық, азу мен тозу көріністерін шынайы бейнелейді. Қоғам 
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енжарлығы мен жеке адам қасіретін замана қайшылығы, табиғи тамыры терең 

кінәрат есебінде суреттейді. Оның туындыларында романтика да бар, бірақ 

трагизм басым. Бұл бітпейтін дерт сияқты. Қаламгер дүние қайғысын шыдамның 

шерімен жазуды көздейді. Поэтикалық ұстаным орайында постмодернистерге 

тән бейтараптықты пайдаланады. Мықты тоқылған жамылғы зерделі сананың 

ізгі жүзін жасырып тұрады. Бір сөзбен айтқанда, Асқар Алтай кейінгі буын 

прозаиктеріне үлгі-өнегелік әдеби бағдар болар дүниелерді табиғи тұмса күйінде 

өзге сөз зергелері білмеген жағыннан оқырманға ұсынудың хас шебері екендігі 

дау тудырмайды.  
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Қазақ халқының даңқын шығарып абыройын асырған, айтулы ұлдарының 

бірі - гвардия полковнигі, жазушы, Совет одағының батыры Бауыржан 

Момышұлы. Ол «Халық батыры», «даңқты әскери қолбасшы», «көрнекті 

қаламгер» деген ұғыммен ұрпақ санасында біте қайнасқан. 

Бауыржан Момышұлы шығармалары майдан шебіңде жүріп, көзі көрген 

өмір тәрбиесінен алынған отты жүректің, ыстық қанмен жазылған шығармалар. 

Оған өзі айтып өткен мына сөздері толық дәлел: «Менің шығармаларым тұтастай 

және толығымен менің өз басымның естеліктеріне, ерекше делінген эпизоидтар 

естеліктерінің жиынтығынан іріктеп, екшеп алылған елеулі көріністерге 

негізделген. Оларда ойдан шығарылған оқиғалар да, ойдан жасалған адамдар да 

жоқ» [1]. 

Демек, Бауыржанның шығармалары бастан кешкен, көзбен керген 

оқиғаларға толы, әрі әлеуметтік қоғамдық мағынасы басым туындылар. 

Алматыдан жасақталған 316-шы атқыштар дивизиясы 1941 жылдың күзі 

мен қысындағы Кеңестер одағы үшін ең қысылтаяң кезеңде Москваны қорғау 

шайқастарында орасан зор міндеттер атқарды. Сөйтіп, Қазақстанның, 

қазақтардың атағын айдай әлемге шығарды. Әсіресе, дивизия командирі, генерал 

Панфиловтың айрықша тапсырмаларын орындап батальонмен жау қоршауын 

бес рет бұзып шыққан аға лейтенант Б.Момышұлының ұрыс тактикасына 

енгізген жаңалықтары соғыс мамандарын таң қалдырды. Ақ теңіз бен Қара теңіз 

http://kitap.kz/
http://kitap.kz/
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арасындағы мыңдаған шақырым майдан шебінде одан даңқы асқан батальон 

командир болған жоқ [2]. 

Ол Отан қорғау мәселесіне кең тұрғыда қарады. Өзін Кеңестік Армияның 

командирімін деп қана есептеген жоқ, қазақ халқының перзентімін деп есептеді. 

Сондықтан да ұрыс алдында тек бұйрық беріп қана қойған жоқ ұлт тағдыры 

туралы ұлағатты сөздер айтып, әр жауынгердің отаншылдық сезімін оятты. 

Жауынгердің парызын өтеу үшін ғана қолына қару ұстамай, халқы алдындағы 

парызын өтеу үшін қолына қалам да ұстады. 

Майданда жүрген кезінде тек командир ретінде ғана емес, халқының 

жоқтаушысына айналды. Оның командирлігін қайраткерлігі биікке көтерді. Егер 

мемлекеттік қайраткер, қоғамдық қайраткер бар болса, халықтың қайраткері де 

бар. Б.Момышұлы - халықтың қайраткері. Ол соғыста шен мен шекпенді ойлаған 

жоқ. Халқының ар намысын ойлады. Алдындағы жаумен айқаса жүріп, 

артындағы елдің тағдырына тебіренді. Алдындағы жауына оқ жолдаса, 

артындағы халқына сөз жолдады. 

Бауыржан Момышұлының ұлттық рух, ұлттық патриотизм жөніндегі 

ойлары соғыс жағдайындағы идиологиядан аса алшақ кетпейтін еді. Бірақ, ұлт 

үшін таңдау ақиқатын халықтың өткенінен іздеуі империялық көзқараспен 

сәйкес келген жоқ. Сондықтан да оның соғыс кезінде жазған қыруар жазбалары, 

хаттары, лекциялары, Москва мен Алматының мінбелерінде сөйлеген сөздерін 

сол кездің идиологтары қалың көпшілікке жеткізгісі келмегенімен, «отыз тістен 

шыққан сөз отыз рулы елге тарады». 

Бауыржанның тұңғыш туындысы болатын, қазақ әдебиетіндегі шаттығы 

биік шығармалардың бірі - «Ұшқан ұя» [3]. «Ұшқан ұя» повесі мемуралық 

жанрдағы шығарма ретінде жазылғанмен, ол проза денгейіне көтерілген ұлттық 

сипатта жазылған нағыз көркем туынды. 

«Ұшқан ұя» туындысы Б.Момышұлының орыс тілінде «Наша семья» деген 

атпен жазылған алғашқы көлемді шығармасы болады. Бұл шығарма мазмұны 

мен көркемдігі жағынан жоғары бағаланып, Абай атындағы Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сыйлығын алды. Бұл шығарма 1956 жылы 

жазылған болатын. Ал «Москва үшін шайқас» деп аталатын туындысы орыс 

және қазақ тілінде жазылған, әрі жазушының майдан төрінен оралмай қалған 

қанды көйлек майдандас жауынгерлер тағдыры суреттеумен ерекшеленетін 

айрықша мәні бар шығармасына айналып үлгерді. Ұлы Отан соғысында 

халқының ұлттық батырына айналған Б.Момышұлы бұлтта ойнаған жасындай 

Москва түбіндегі шешуші шайқастарда қапияда ой тапқан, қараңғыда жол 

тапқан, ерен ерлігімен даңқы әлемге жайылып, аты аңызға айналған бірегей 

қолбасшы ретінде танылды. Бауыржанның «Москва үшін шайқас» кітабын 

жазудағы басты мақсаты Ұлы Отан соғысында шейіт болған майдандас 

жауынгерлерге солдаттық парызы ретінде ескерткіш орнатуы болатын. 

Б.Момышұлының соғыс кезінде жазған ең көлемді еңбегін - «Соғыс 

психологиясы». Кезінде Қазақстан ғалымдары мен қаламгерлеріне арналып 

оқылған бұл монографиялық лекциялар күні бүгінге дейін осы саладан біздің 

елімізде жазылған ең іргелі де күрделі еңбек болып отыр. Сондықтан да 
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Қазақстанда соғыс философиясының негізін қалаған Б.Момышұлы деп айтуға 

әбден болады [4]. 

Баукеңнің Ар, Намыс, Парыз, Ұлттық Рух, Ұлттық патриотизм, 

интернационализм, ерлік, адамгершілік және басқа толып жатқан сезімдер 

туралы анықтамалар мен түсіндірмелері - өз басынан өткізген адамның 

сезінгендері. Сондықтан да көкейге қонымды. Баукеңнің ұғымында өз ұлтының 

тәрбиесінен жұрдай адамнан баршаға бауырмалдық шықпайды. Өйткені ол 

ұлтты сүюдің не екенін білмейді. Бауыржан Момышұлы соғыс аяқталғаннан 

кейін Кеңестер Одағы бойынша айрықша іріктеліп, тұңғыш рет Бас штабтың 

академиясына қабылданған ең таңдаулы 250 офицердің ішіндегі жалғыз зиялы 

азамат болды. Бұл оқу орнын бітіргеннен кейін әскери академиялардың 

профессор атағын алып, дәріс берді. Басшы әскери қызметтер атқарды. Бірақ 

жоғарыдағы бас штаб академиясын бітіргендердің ішінен тек Момышұлына ғана 

генерал дәрежесі берілмеді, қиянат жасалды. Ол отставкаға кетуге мәжбүр 

болды. Ол енді шығармашылыққа біржола бет бұрды.  

Отан соғысының атағы жер жарған қаһарманы Б.Момышұлынан қалған 

өсиетнамада ұлттық рух туралы: «Ұлттық рух пен ұлттық патриотизм-бұл 

ұлттың ішіндегі жеке адамның асыл белгісі мен қасиеті. Өз ұлтын сыйламау, оны 

мақтаныш етпеу – сатқындық. Ұлттық рух – ұлы адамның және тұтастай алғанда 

ұлттың асыл қасиеті» т.б. сөздерінің мәні зор. Ал ерлік, темірдей әскери тәртіп 

жайындағы ғибратты сөздері бүгінгі заман ұрпағын тәрбиелеудің тағылымды 

құралы деп зерделейміз. «Ерлік – тәрбие жемісі. Жауынгерлік тәрбие әскери 

киімде емес, жөргекте жатыр. Тәрбиелі – тәртіптің құлы. Тәртіпті – елдің ұлы. 

Тәртіпке бас иген құл болмайды, Тәртіпсіз ер болмайды. Өжеттіліктен не пайда, 

ерлігі мен ақылы, көпті батыр етпесе. Жігіт болсаң, жігеріңді жасытпа, 

қайратыңа қайта мін. Ұрыста тәуекел ету де – ерлік. Әрқашан әскери ар-

намысыңды сақта,солдаттық борышыңа адал бол. Әскерсіз – қолбасшы 

қауқарсыз, басшысыз – әскер әлсіз. Тәртіп – жауынгердің бірінші қаруы. Ананың 

әлдиін білмеген – ұл болмайды, Уставты білмеген – солдат болмайды! 

Солдаттың алғашқы ерлігі – бұл офицердің еркіне мойын ұсыну, бағыну. 

Офицердің алғашқы ерлігі – халықтың атынан, мемлекеттің атынан әмір ете білу. 

Жауынгерлік достықтағы басты нәрсе – өзара түсіністік, адамның адамгершілігін 

құрметтеп сыйлай білушілік» деген өмір тәжірибесінен туындаған 

Б.Момышұлының қанатты сөздері бүгінгі таңда да өз мәнін жоймайтын 

құндылықтар деп білеміз. 

 Ол ел-жұртын басқалардан артықша жан-тәнімен сүйетін, нағыз халқының 

отансүйгіш азаматы болды. Адамзат бақыты, туған елі үшін ата жаумен жан 

аямай арпалысқан қаһарман перзенттерін халық шексіз сүйіп, құрмет тұтады, 

мәңгілік елдің аясында әрбір ұлт ұрпағы жадында мәңгі сақтайды.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ  

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 

«Рухани жангыру» - социальная программа, разработанная на основе 

положений статьи Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» (апрель, 2017 г.). В своей статье Елбасы выделил 

основные направления модернизации сознания общества и каждого казахстанца: 

конкурентоспособность; прагматизм; сохранение национальной идентичности; 

культ знания; эволюционное развитие страны и открытость сознания [1]. Для 

обеспечения развития в указанных направлениях Президент дал поручение о 

разработке и реализации ряда конкретных проектов. Затем эти проекты 

интегрировались в единую Программу. 

Конечная цель модернизации – формирование нового поколения 

казахстанцев, а именно высокообразованных, любящих отечественную культуру 

и историю страны, людей, уверенно смотрящих в будущее. 

В целях реализации программы «Рухани жаңғыру» 26 апреля 2017 года была 

образована Национальная комиссия по реализации программы модернизации 

общественного сознания при Президенте РК. Правительством был подготовлен 

и утвержден План мероприятий по реализации программы модернизации 

общественного сознания, созданы проектные офисы управления программой, 

которые сформировали Дорожные карты по реализации региональных планов, 

организована работа Национального бюро переводов с учетом международного 

опыта, организованы выездные методические семинары для местных органов. 

Проекты программы успешно реализуются с прошлого года. Ознакомимся с 

ними поподробнее. 

«Туған жер». Во все времена фундаментом национальной идентичности 

являлась родная земля, которая формировала вокруг себя традиции и культуру 

всех этносов, проживающих на ней. Такое сакральное чувство, как любовь к 

родине подвигает на новые достижения практически во всех сферах 

жизнедеятельности. Спецпроект «Туған жер» направлен на развитие «малой 

родины», вовлечение граждан к развитию родного края, а также направлен на 

решение социальных проблем. 
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Сакральная география. Духовное развитие человека основывается на его 

связях с его родной землей, культурой и историей. Они являются ориентиром 

для человека в его жизни. В число таких ориентиров можно будет включить 

подвиги великих предков, чьи личности увековечены в виде мест для 

паломничества и культурного обогащения нации. Знание таких мест позволяет 

нам многому учиться, и черпать из них необходимую жизненную силу. В этой 

связи, создание сакральной географии решает не только вопрос духовного 

обогащения человека, но и также отмечает богатство нашей истории, культуры 

и традиций.  

 Современная казахстанская культура. Главным показателем прогресса 

общества всегда являлись его культурные достижения. Поэтому крайне важно 

популяризация этих достижений на мировом уровне. Благодаря спецпроекту 

«Современная казахстанская культура в глобальном мире» у всех имеется шанс 

ознакомиться со всеми современными достижениями отечественной культуры.  

В эпоху глобализации крайне важным является формирование нового 

поколения, принимающего все текущие вызовы и угрозы времени. Главным 

инструментом для этого является – образование. Перевод 100 ведущих 

учебников в социально-гуманитарной сфере является верным шагом в 

формировании нового поколения казахстанцев, воспитанных в духе 

конкурентоспособности и прагматизма.  

100 новых лиц. В проекте будут задействованы граждане Казахстана, 

которые принимают участие в становлении и развитии нашей страны. Здесь 

можно ознакомиться с историями людей из разных регионов, возрастов и 

национальностей, добившихся успехов в работе, в личной и общественной 

жизни. 

Переход на латиницу. Сегодня актуальным вопросом является вопрос о 

ходе перехода казахского алфавита на латиницу. В Казахстане начата работа по 

подготовке к переходу на латиницу. 

Для нас, будущих социальных работников, особенно интересным является 

специальный проект «Туған жер». 

Специальный проект «Туған жер» реализуется по всей стране. В рамках 

этого проекта реализованы мероприятия по поддержке социально уязвимых 

слоев населения, содействию в трудоустройстве, охране историко-культурного 

наследия, строительству и ремонту инфраструктурных объектов, современному 

оборудованию школ. 

В программе три ключевых направления. 

Первое направление: краеведческая работа в сфере образования, экологии и 

благоустройства, изучение региональной истории, восстановление культурно-

исторических памятников и культурных объектов местного масштаба. 

Второе направление: инфраструктурная поддержка, содействие успешным 

представителям (бизнесмены, чиновники, интеллигенция, молодежь), 

переехавшим в другие регионы страны. 

Третье направление: организованная работа местных властей по поиску 

оптимальных форм поддержки, социального уважения и механизмов 

спонсорской помощи. 
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Программа «Туған жер» состоит из четырех Подпрограмм: 

1. «Тәрбие және білім» – воспитание всесторонне и гармонично развитой 

личности в духе казахстанского патриотизма; 

2. «Атамекен» – укрепление у казахстанцев гражданской активности и 

чувства ответственности за судьбу малой родины; 

3. «Рухани Қазына» – возрождение интереса и уважения к традициям, 

истории и культуре родного края; 

4. «Ақпарат толқыны» – информирование населения о ходе реализации 

Программы, создание информационной инфраструктуры для участия граждан в 

общественном мониторинге реализуемых проектов. 

В Восточно-Казахстанской области реализуется ряд программ по оказанию 

социальной помощи пожилым людям и людям с ограниченными 

возможностями. Так, в Управлении координации занятости населения и 

социальных программ ВКО функционирует отдел «Работа с ветеранами и 

лицами с ограниченными возможностями». Отдел реализует программы, 

направленные на оказание специальных социальных услуг ветеранам и людям, 

имеющие ограничения в здоровье. 

Социальные услуги, реализуемые отделом: 

- предоставление социальных услуг индивидуального помощника, 

специалиста жестового языка; 

- предоставление санаторно-курортного лечения инвалидам и детям 

инвалидам; 

- обеспечение протезно-ортопедической помощью; 

- обеспечение ортопедической обувью; 

- обеспечение обувью на протезы; 

- обеспечение лечебно-профилактическими и протезно-ортопедическими 

средствами;  

- обеспечение сурдотехническими средствами; 

- обеспечение детей-инвалидов с кохлеарными имплантами речевыми 

процессорами; 

- обеспечение тифлотехническими средствами; 

-обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения; 

- обеспечение обязательными гигиеническими средствами инвалидов [1]. 

Таким образом, в ВКО полномасштабно реализуются все социальные 

программы, которые направлены на воплощение основных идей программы 

«Рухани жангыру». 
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ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ УКРАИНАДАҒЫ 1931-1933 ЖЫЛДАР 

АРАЛЫҒЫНДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚ ЗАРДАПТАРЫ 

 

Бүгінде Украинадағы «Голодомор» трагедиясын әлемнің 16 елі геноцид деп, 

ал бірнеше ел "адамзатқа қарсы қылмыс" деп танып отыр. Өткен жылдың қазан 

айында Канадада Украинадағы ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш 

ашылды. Ал бұған дейін АҚШ-тың Техас штатының орталығы Остин қаласының 

мэры Украинада 1932-1933 жылдары болған ашаршылықты «украин халқына 

қарсы жасалған геноцид» деп бағалап, арнайы еске алу күнін бекітті. Бұл 

оқиғалар қазақ халқының басынан өткен зұлмат жылдарға қайта оралып, тарихқа 

көз жүгіртуге себеп болды. 1929-1933 жылдары болған ашаршылықтан тек 

украин халқы ғана емес, Кеңес Одағына қараған әрбір мемлекет зардап шекті. 

Дегенмен, мал-жанынан айырылып, ең көп шығынға ұшырағандардың көш 

басында Қазақстан мен Украина тұрғаны белгілі. Сол тұстағы зұлматтан 

халқымыздың 22,4 пайызы қырылды. Украиндықтар 13,3 пайыз тұрғынынан 

айырылған. Украинаның әлеметтік зерттеу ҰҒА және демография институтының 

2017 жылғы зерттеуі бойынша бұл тізімдегі алғашқы төрттікті Ресей (3,2 пайыз) 

және Беларусь (1,3 пайыз) түйіндейді. 

Америкадағы Мэриланд-Колледж Паркі университеті тарих 

профессорының ассистенті, тарихшы Сара Камерон: «Ашаршылық жылдары 

украиндар секілді қазақ халқы да кеңес үкіметі тарапынан зорлық-зомбылыққа 

ұшырады. Мәселен, ашыққан адамдардың шекара арқылы басқа елге қашып 

кетпесі үшін шекаралардың жабылуы, аштыққа ұшыраған тұрғындарды қала 

аумағына жақындатпау, сондай ақ, аштықтан зардап шеккен аудандардың қара 

тізімін жасау. Әсіресе соңғысы қазақтарға жасалған қастандықтың зоры болды 

десек артық айтқандық емес. Сонымен қатар, Мәскеу Қазақстанда да қатыгез, 

адамшылыққа жатпайтын іс әрекеттерге барды. Атап айтқанда, Қазақстан Қытай 

шекарасында мыңдаған аш қазақты малша қыруы, аш қазақты өз жерінен, 

жайлауынан қуып шығуы, осының бәрі Украинада болмаған Карлагтың 

құрылуына алып келді. Ал, мұндай лагерь Украинада болған емес. Шын 

мәнісінде, украиндықтармен салыстырғанда ашаршылықтан қазақтар көп 

қасірет шекті. Ашаршылықтың салдарынан қазақтар мәдени трансформацияға 

ұшырады, көшпелі өмір салтын жоғалтты. Ал, украиндықтар одан аман 

қалды»[1], - дейді онжылдық зерттеулерінің нәтижесінен соң. 

Бұл ашаршылық басқа нәубеттерден өзгеше еді. Кеңес Одағына қараған 

елдердің дені бұған дейін де аштықты бастан өткерген болатын. 1921-1922 

жылдары қуаншылық салдарынан егін шықпай аштыққа ұшырап, малы мен 

жанынан айырылды. Ал, 1931-1932 жылдардағы ашаршылық қатігез биіліктің 

жүйесіз жоспарлаған солақай саясатының нәтижесі еді. Сталин бастаған топ 

қарамағындағы ұлттарды билеп-төстеу мақсатында ойластырған 
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«ұжымдастыру» идеясынан бастау алған болатын. Бүтін бір елді «жою» жоспары 

сол тұстағы Қазақстан өлкелік партия комитетінің хатшысы Филипп Исаевич 

Голощекин билікке келуімен жүзеге асырылды. Қанды қол «қужақ» атанған Ф.И. 

Голощекин Қазақстанда «Кіші Қазан» оқиғасын ұйымдастыруды қолға алды. Ол 

ұжымдастырудың зардаптары боларын, халықтың аштыққа ұрынатынын сезген 

болар, Республика үкіметіне қарсы болар байырғы мемлекет қайраткерлерін 

жауапты жерлерден шеттетіп, орнына сол салада тәжірбиесі аз, тек жоғарыдан 

айтқанды бұлжытпай орындайтын адамдарды қояды. Өзіне қарсы шыққан ұлт 

зиялыларына түрлі жала жауып, қудалап, ату жазасын тағайындатады. Ата-

бабаларымыз ғасырлар бойы найзаның ұшымен, білектің күшімен сақтап келген 

жерлері мен мал-мүлкін халық оңай бере салған жоқ, көптеген жерде қазақ 

шаруалары жергілікті өкіметтер мен атқамінерлердің әрекеттеріне наразылық 

білдіріп отырды. 1929 жылы жергілікті өкіметке, партия органдарының 

басшыларына 143 рет, 1930 жылы – 139, ал 1931 жылы – 178 рет қастандық 

жасалынды; сондай – ақ шаруалардың жаппай бас көтеруі де болды. Ресми 

құжаттарға қарағанда, 1929-31 жылдар аралығында Қазақстанда 372 шаруалар 

көтерілісі болған. Бұл көтерілістерге 80 мыңдай адам қатысқан. ОГПУ-дің саяси 

құпия бөлімінің 1931 жылы 1 желтоқсанда берген статистикалық мәліметіне 

қарағанда, 1929 жылы 54, 1930 жылы 77, 1931 жылы болған көтерілістердің 

барлығын қосқанда 372 көтеріліс болған[2]. 

Билікке қарсы толқулар мен наразылықтар 1927-1934 жылдар аралығында 

Украинадағы орталық комитеттің бас хатшысы Станислав Косиордың тұсында 

да жиі болып тұрды. Бұл елде де колхозға өз еркінсіз мүшелікке өткізу, 

«кулактар», «ұлтшылдар», «контрреволюцениорлер» деп айыптап, күшпен 

ұжымдастыру жүргізілді. «Атқарған еңбегіңе қарай ақы төленеді» деп, 

шаруаларды тегін жұмыс күшіне айналдырды. Ішер ас, киер киімінен айырылған 

шаруалар жаппай көтеріліске шығып, басшылыққа қарсы наразылық шараларын 

ұйымдастыра бастады. Тарихшылар 1930 жылдардың басында елде 4000-ға 

жуық шаруалар көтерілісінің болғанын айтады.  

1920-1930 жылдары КСРО басылымдары жоспарды орындамаған 

аудандардың, ауыл, колхоз, кәсіпорындар тіпті жеке адамдардың тізімін жиі 

жариялап отырды. «Қара тақтаға» жазылған борышкерлерге салық салынып, 

түрлі айыптаулар тағылатын. Ал, ашарлық кезінде бұл тізімге енгендердің 

жағдайы тіпті қиын еді. Оларға ең ауыр жұмыстар артылып, қолындағы соңғы 

ішіп-жеміне дейін тартып алу жағдайлары жиі кездесті. Мұндай міндетті «шаш 

ал десе, бас алуға» даяр тұратын жергілікті басшылар атқаратын еді. Нанның 

жоспарлы көрсеткішін көрсете алмаған «масқаралау тақтасына» Қазақстан, 

Украина, Кубань, Повольжені мекендеген халықтар ілінетін еді. Халықтың 

ішерге асы болмай жаппай ашаршылыққа ұшырап, шамасы келгені шет 

мемлекетке босып кеткені аздай, 1932 жылдың тамызында «бес масақ заңы» 

қабылданған еді. Жаңа қаулы бойынша мемелекетке тиеслі кез-келген затты 

ұрлағаны үшін он жылға мал-мүлікі тәркіленеді, кей жағдайларда тіпті өлім 

жазасын тағайындаған. Аштан өлуга шақ қалып, ісіне бастаған балаларына нан 

болсын деп жасырын алған бірнеше масақ үшін, асыраушы аналарын түрмеге 

тоғытты. Бекеттерге жіберілген ауыл шаруашылығынан хабары жоқ 
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шенеуніктер жағдайды одан әрі ушықтырушы еді. Әрбір кездескен жан олардың 

көздеріне «контрреволюциялық элемент» ретінде елестеуші еді. Дегенмен, 

үкімет барлығын аяқ астынан қабылдамағанын тағы қайталаймын. Барлығы 

алдын-ала жоспарланған[3]. Ел арасында «бес масақ заңы» деп талып кеткен 

«Социалистік меншікті қорғау заңы бойынша қазақ шаруаларына да көп жала 

жабылды. Балалары жүрек жағасын деген ниетпен алқаптан аз ғана жасырын егін 

бастырғандары үшін, «колхоз меншігін талан-таражға салды» деп айыпталып, 

ату жазасы тағайындалды.  

Голодомор оқиғасына куәгер болған жандардың айтуынша әбден азып-

тозып, көздері қарауытып, аштықтан санасы уланғаны сондай, олар өлген 

адамдардың денелерін жеуге мәжбүр болған. Украинада каннибализм үшін 2500 

адам істі болған.  

Батыс елдерінде әсіресе украинадағы ашаршылыққа көп ден қойып, оған 

қатысты тың деректер жарыса жазылуда. Кеңес үкіметінде орын алған 

ашаршылық жайында зерттеп, жазған алғашқы ғалымдардың бірі Роберт 

Конквест: «Мәскеуден жоспарланған ашаршылық ұлттық қамал ретінде украин 

шаруаларын жоюға бағытталды. Украиндық шаруалар ең алдымен шаруа 

болуынан емес, украин болғандықтан жойылды[4]», – деп жазады. Әлемге 

танымал зерттеушілердің осындай пікірлердің көптігінен болар, бүгінде украина 

1929-1933 жылдардағы нәубетті өз ұлтын жоюға арнайы жасалған қастандық, 

яғни – геноцид деп жариялап отыр. Ашаршылық оқиғасына үлкен мән беріліп, 

қыршын кеткен күнәсіз жандардың қаны зая төгілгенін және оның өтемі болуы 

керектігін алға тартып отыр.  

И. Сталин өз билігі тұсында идеологиялық мәселелерде өз пікірінің ғана 

дұрыстығын дәлеледеп, өзгемен келіспеушілігімен, жеке өзінің шексіз билігін 

қамтамасыз ететін идеология қалыптастыруға талпынысымен ерекшеленді. 

Сондықтанда саяси партия құруға, дербес пікір білдіруге қатаң тиым салынып, 

кез-келген еркін ой тұншықтырылып отырылды. ХХ ғасырдың 20-30 

жылдарында орныға бастаған өктем саяси жүйе таптардың, топтардың және жеке 

тұлғаның ой-пікірін еркін айтуға тыйым салып, адамдардың саяси билікке 

араласуына құқығын шектеді. Сталин өзінің қағидасын тек бір ұлтқа ғана емес, 

Кеңес Одағына қараған әрбір ұлтқа қолданды. Ол қарамағына қараған елдердің 

әрбір тұрғынын өзінің құйтырқы амал-идеяларын орындаушы жансыз қуыршақ 

іспетті пайдаланды. Ол КСРО халықтарын бір шықпен айдап, айтқанын екі етпей 

орындайтын, тек өзін ғана мадақтап, оған ғана табынатын құлға айналдыруды 

көздеді. Сталинді қолдаушы әрбір елге жіберілген, жергілікті мекендерде 

басшылық қызметін атқарған жандайшаптары өзінен де асып түсті. «Шаш ал 

десе, бас алуға даяр» болған басшылық жоғарыдан түскен тапсырманы екі есе 

қиындатып, елді одан әрі арандатып, тарықтырудың бар амал-айласын жасады. 

Франция Ұлттық ғылыми зерттеулер орталығының аға ғылыми қызметкері 

Изабель Огайон: «Отырықшылдандыру идеологиясы қазақтардың дәстүрлі 

шаруашылық және әлеуметтік тәжірибелерін ауыстырумен ұштастырылды. 

Қазақ шаруаларының алға қарай дамуын мал бағудан егін салуға немесе 

отырықшы мал шаруашылығына өту және рулық құрылымдарды жоюды 

әкімшілік бағыттау әдісімен жүзеге асыру көзделді. Мал өсірумен айналысатын 
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қазақтар үшін ең ауыр соққы 1931 жылы шарықтау шегіне жеткен жаппай ет 

дайындау науқаны болды. Егер аштықтан бір миллион үш жүз мыңдай адам 

немесе республика халқының үштен бірі қырылса, мал басы қырық бес 

миллионнан сегіз миллионға дейін кеміді. Сөйтіп, отырықшылдандыру мал 

басының апатты жағдайда жетіспеуінің салдарынан малшаруашылық 

экономикасына қайта орала алмай, түгелдей мемлекеттің көмегіне тәуелді болып 

қалған босқындардың көшіп-қонуына ұласты. Бір миллиондай қазақ көрші 

республикалар мен басқа елдерге кетуге мәжбүр болды. Ақиқаты сол, қазақ 

жеріндегі аштық басқа Кеңестік елдермен салыстыруға келмейді. Иә, Украинада 

7 миллиондай кісі көз жұмды. Ол халықтың 15 пайызы. Ал, мұнда қазақтың 80 

пайызы қырылып қалды. Мұны әдейі қазаққа бағытталған геноцид дей 

алмаймыз, алайда салдары геноцидтен асып түсті»[5], – деді. 

1929-1930 жылдары болған ашаршылық КСРО-ға қараған барлық елде 

болған ортақ трагедия. Осы жылдары қатты қуаңшылықтың салдарынын сұмдық 

аштық Қазақстан мен Украинадан өзге, Еділ бойын, Оралды, Азияны да жайпап 

өтті. Ондағы елдер шыбындай қырылды, тек әр халыққа бұл қырғын әр қырынан 

көрінді. Бір жағынан ашаршылық, бір жағынан биліктің тоқтаусыз езгісі қанша 

халықтың қырылып, ұрпағын аман-алып қалу мақсатында жер ауып кетуіне 

себеп болды. Еліне төнген қауіпті соғыссыз шешпек болып, ақиқатты айтып, 

биліктің сұрапыл саясатынан халықты арашалап қалмақ болған, қазақтың 

зиялылары мен бас көтерер тұлғаларына түрлі айыптаулар тағылып, «халық 

жауы» санап, ату жазасын тағайындады. Сол зұлматтың ызғары әлі де басылған 

жоқ, қазақ халқының демографиялық өсіміне, экономикалық дамуының 

кешеулеуіне әсер етті. Ата-бабамыз сан ғасырлар бойы сақтаған салт-

дәстүріміздің көбі бүгінгі ұрпаққа дұрыс жетпей, ал кейбірі тіпті жойылды. 

Мәдениетімізде тоқырауға ұшырады. «Бұл ашаршылықтың қазақтарды 

ойсыратқаны соншалық, қазақтар бұл зұлматтан соң тіпті басқа халыққа 

айналды. Олар өз жерінде азшылыққа түсті. Қазақтардың бүгінгі таңдағы 

мәдениетін, тілін дамытудағы түпкі себебі сол кезден бастау алады. Қазақтың 

мәдениетін өлтірген ашаршылық»[6].  

Сананы сансыратқан нәубет жылдардың тарихи шындығы әлі де толық 

ашыла қоймады. Ақиқатқа әлі де қол жеткізе алмай, сан сұрақ әлі күнге дейін 

жауапсыз тұр. Ашаршылықтың шығу тарихы мен кеңінен зерттеп, оны жиі 

жариялау бүгінгі ұрпаққа ел мен жердің қадірін арттыруға септігі тиері сөзсіз. 

Мұның бәрі, ата-бабамыз қандай күрделі де кереағар белестерден өтіп келгенін 

түсіндіре отырып, қазіргі өмірді зерделеуге мүмкіндік береді.  
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Көрнекті ғалым, профессор Сәрсен Аманжоловтың ғылыми мұрасын 

зерттеуге арнамақпыз. Ғалым Сәрсен Аманжолов 1903 жылы Шығыс Қазақстан 
облысы, Ұлан ауданындағы Егінсу деген жерде дүниеге келген. Әкесі Аманжол 
өз еңбегімен күн көрген кедей шаруа болған. Сәрсен он бір жасқа келгенде әкесі 
қайтыс болады. Әке өлімі Сәрсеннің балалықпен ерте қоштасуына, өз бетімен 
әрекет етуіне үлкен себеп болады. Ауыл қарттарынан аңыз-әңгімелер мен 
ертегілерді көп тыңдап өскен Сәрсен оқуға қатты құштар болады. 1916 жылы 
Қатонқарағайдағы орыс-қазақ мектебін бітіргеннен кейін, Өскемен қаласындағы 
қалалық реальдық училищеге түседі. Бірақ тұрмыс тұзағы оны өз торымен 
шырмап, оқуға қаражаты болмай, оқуды тастап, жалшылыққа кетуге мәжбүр 
болады. Сәрсеннің осы бір арманы Октябрь таңы атқаннан кейін ғана 
орындалады. Сәрсен 1920 жылы Семей қаласындағы үш айлық мұғалімдік 
курсты бітірген соң, өз білімін ел игілігіне жұмсау үшін ауылға келеді. Нұғыман 
ауылындағы мектепте екі жыл сабақ беріп, көп жастың көзін ашады. 
 Жаста болса жігерімен көзге түскен Сәрсенді Семей губерниясы, Бұқтырма 
уезінің (қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Бұқтырма ауданы) тұрғындары сол 
жердің халық соты етіп сайлайды. 1924 жылы Шығыс Қазақстан облысының 
атқару комитеті Сәрсенді қызметке шақырып, атқару комитетінің жауапты 
секретары етіп тағайындайды. [1; 17]  

Сәрсен Аманжолов сол кездегі жас Совет үкіметінің жүзеге асырып жатқан 
саясатына белсене қатынасып, адал қызмет етті. Елді жаппай сауаттандыру, 
жастарды оқыту сияқты Совет үкіметінің жүргізіп жатқан шараларына 
байланысты губерниялық ағарту бөлімінің разверсткасы бойынша Сәрсен 1926 
жылы Ташкентке оқуға жіберіледі. Ол Орта Азия мемлекеттік университеті 
жанындағы педагогика факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөліміне түсті. 
Университетте оқып жүрген кезінде ол оқуға да, ғылыми-қоғамдық жұмысқа да 
алғыр студент болған. Түрлі үйірмелерде, конференцияларда Сәрсен талай рет 
ғылыми баяндамалар жасаған. Ол жас кезінде ел аузынан аңыз-әңгімелер 
жинады. Ел аузындағы аңыз-әңгімелерді Сәрсен оқуға түспес бұрын, қызмет 
істеп жүрген кезінде де жинаған. Мәселен, 1925 жылы Сәрсен руы найман, 85 
жастағы Темірбай деген қарттың аузынан «Келбұға Белгібайұлы айтып еді» 
деген Шыңғыс хан жөніндегі жырды жазып алған. Бұл жырды кейін 1884 жылы 
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басылып шыққан В.Г.Тизенгаузеннің «Алтын орда тарихына қатысты 
материалдар» деген жинақтан тапқан. Шыңғыс ханның баласы Жошы өлгенде, 
соны естіртіп айтқан Келбұға ақынның жыры наймандардың тілін зерттеуде 
түркологтар үшін де, Сәрсен үшін де үлкен тарихи тіл дерегі болды. 
Сәрсен Аманжолов оқып жүрген кезінде, одан ертерек уақытта да өлең 
шығарған, ойы ұшқыр, қиялы жүйрік ақын болған. Өлеңдері «Жаңа әдебиет», 
«Лениншіл жас» журналдарына жарияланған. 1928-1930 жылдары С.Аманжолов 
Орта Азия жазушылар бюросындағы қазақ жазушылары секциясының 
председателі болды.  

Сәрсен Аманжоловтың ғылымға деген талантын Орта Азия мемлекеттік 
униаерситетінің академиктері мен профессорлары сол кездің өзінде-ақ байқаған. 
Сәрсен академик В.В.Бартольд, профессор С.Е.Малов сияқты үлкен 
ғалымдардан лекция тыңдап, өзінің алғашқы еңбектерін де сол кезде 
бастаған.Ұшқыр ойлы, ғылымға табанды Сәрсеннің тамаша қабілетін байқаған 
ұстаздары оның Орта Азия мемлекттік университеті қасындағы аспирантураға 
түсіп, бір жағынан ассисенттік қызмет атқаруын ұйғарады. Сәрсен осыдан бастап 
педагогтік ісі мен ғылыми жұмысын қатар жүргізді. Орта Азия Орталық партия 
комитетінің және Қазақстан Өлкелік партия комитетінің ұйғаруы бойынша 1928 
жылы ашылған Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтына Сәрсен 
1931 жылдың күзінде оқытушылық қызметке келді. 1931 жылы бұл институтта 
әрі аспирант, әрі ассистент болып, 1932 жылдан доцент қызметін атқарды.[2;23] 
Сәрсен Аманжолов Орта Азия мемлекеттік университетін бітіргеннен кейінгі 
аспирант, ассисент кезінде көлемді оқулықтар, программалар, еңбектер жазу 
ісіне кірісті. 1931 жылы III сыныптың оқу кітабы мен «Шала сауатты үлкендерге 
арналған әліппені» жасауға қатысты. Жас ғалымның алғашқы көлемді еңбектері 
1931 жылы Ташкентте басылып шықты. Талантты ғалым сол 30-ыншы жылдарда 
еліміздің мәдени дәрежесін көтеру ісіне өзінің еңбектерімен жан аямай 
атсалысты. Сәрсеннің сол кездердегі ғылыми мұралары тек оның өзінің ғана 
алғашқы көлемді еңбектері емес, жалпы қазақ тіл біліміндегі алғашқы жасалып 
жатқан еңбектер, оқулықтар еді.Оның сол жылдардағы еңбектерінің аса бір 
құндылығы – халқымыздың мәдени дәрежесін, сауаттылығын көтеруге зор 
көмегін тигізген жақсылық шарапаты еді.  

1932 жылы Сәрсен Аманжолов IY сыныпқа арнап жазған «Қазақ тілі 
грамматикасы» Алматыдағы мемлекеттік баспадан басылып шықты. Осы жылы 
оның басқаруымен I−II−III класс оқушыларына арналған (көлемі 20 баспа табақ) 
қазақ тілі оқулығы шықты. Кейін 1934-1940 жылдары орталау, орта мектептерге 
арналған грамматикалар жазды. Бұл грамматикалар мектеп балаларын оқытуда 
мұғалімдерге ұсынылған тұңғыш оқулық болды. Бұл оқулықтар республикадағы 
басқа да көрнекті ғалымдарымыздың оқулықтарымен қатар соңғы 26 жыл ішінде 
жас ұрпақтарға ана тілін оқытудағы басты құрал болды.  

Сәрсен Аманжолов тұңғыш жасалған қазақ тілі программаларының авторы. 
С.Аманжолов жазған қазақ тілінің бастауыш мектепке арналған программасы 
1932 жылы Алматыдағы Оқу-педагогика баспасынан басылып шықты. Бұл 
программаның бірі болса, екіншіден, онда ана тілін оқыту жөнінде методикалық 
нұсқаулар қосылып, толықтырылып, 1938 жылы қайта басылды.Ғалым 
бастауыш, орталау, орта мектептерге программа жасап қойған жоқ, сонымен 
қатар жоғарғы оқу орындарына да қазақ тілінің программасын жасады. 
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Сәрсеннің педагогикалық жоғары оқу орындарына арнап жазған қазіргі қазақ 
тілінің программасы 1938 жылы жарыққа шықты. Ал, 1939, 1957 жылдары ол 
жоғары оқу орындарына арнап қазақ тілі және диалектологиясының 
программасын жасады. Бұл программалар ана тілін бастауыш, орталау, орта 
және жоғары мектептерде оқытудағы бірден-бір құнды бағыттама болды.  

Сәрсен Аманжолов – қазақ филологиясына да үлкен еңбек еткен ғалым. Ол 
1931 жылдан педагогикалық институтта лекция оқып, 20 жыл бойы сол 
институттағы қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі болумен қатар, басқа да 
филология майданындағы мекемелерде басшы қызметте болды. Осы жылдарда 
Сәрсен Аманжолов республикадағы ұлт мәдениетін зерттеу институтының да 
көрнекті қызметкерлерінің бірі еді. Бұл мекеме ел арасындағы ән-күй, музыка, 
тілге байланысты материалдар және Октябрь ревалюциясына дейінгі де, одан 
кейінгі совет дәуіріндегі де халық ауыз әдебиетін жинап, қажеттілерін өңдеп, 
жұртшылықтың керегіне жаратып отырды. 1936 жылы бұл мекеме ССР Ғылым 
академиясыныдық филиалына қосылып, музыка бөлімі оның искуство секторын 
құрды да, тіл және әдебиет бөлімі өз алдына сектор болып бірікті. С.Аманжолов 
осы тіл мен әдебиет секторын басқарды. Сектордың қазіргі Тіл мен әдебиет 
институты дәрежесіне дейін көтерілді. Сәрсен Аманжолов Қазақ ССР Ғылым 
академиясыныдық Тіл мен әдебиет институтын ұйымдастырушылардың, ұзақ 
жылдар оның барлық саладағы ғылыми жұмысына жан аямай атсалысқан 
ғалымның бірі болды. 

Кең мағынадағы филолог болған С.Аманжолов халық ауыз әдебиетінің 
таңдаулы нұсқаларын жинауға басшылық етті. Оларды бастырып шығарып 
отырды. Бұлардың қатарына совет дәуіріндегі ауыз әдебиеті үлгілерін ғылыми 
жүйеге келтіріп, ең алғашқы Сәрсен шығарған «Қазақ совет фольклоры», «Он 
алтыншы жыл», «Бөгембай батыр», т.б. көлемді еңбектер жатады. Ақындық 
өнердің абір шебер үлгісі – жұмбақтарды да 1940 жылы Сәрсен бір том етіп 
шығарды. Бұдан басқа С.Аманжоловтың өзі жинаған, басқаларға жинатқан, әлі 
жарық көрмеген халық ауыз әдебиетінің нұсқалары Қазақ ССР Ғылым 
академиясыныдықорталық ғылыми кітапханасының фондысында сақтаулы.  
Қазақ филологиясында, оның ішінде әсіресе тіл ғылымы майданында құлашын 
кең жайып, қажымай еңбек еткен профессор С.Аманжоловтың халықтың мәдени 
игілігіне арналған жүзден аса ғылыми еңбегі басылып шықты.  

Профессор С.Аманжолов зерттемеген қазақ тіл білімінің саласы жоқ десек 
артық болмайды. Қазақ тілінің асыл қазынасын халық ауызынан жинау 
Сәрсеннің басшылығымен осыдан жиырма жыл бұрын басталды. Алғашқы, 1937 
жылдары қазақ тілін зерттейтін экспедициялар ұйымдастыру ісінде қиындықтар 
кездесті. Ол жылдары тіл ерекшеліктерін зерттейтін маман адамдар да аз еді, 
экспедициялар ұйымдастыру ісіне қаражат та жетіспейтін. 
 Сол жылдардан бастап 1958 жылға дейінгі экспедицияларға Сәрсен басшылық 
жасап та, араласып та отырды. Ондай экспедиция мүшелеріне Сәрсен тек қазақ 
тілінің ерекшеліктеріне байланысты ғана емес, халықтың бай ауыз әдебиетіне 
байланысты материалдарды да жинауға тапсырма беріп отырды.[3;32] 

С. Аманжолов осындай ұйымдастыру – басшылық жұмысын атқара жүріп, 
негізінен ғылыми еңбектер, оқулықтар жазу ісімен шұғылданды. Сондықтан 
оның ғылыми-педагогтық еңбектері дер кезінде бағаланды... Профессор 
С.Аманжолов өмірінің соңғы кезінде бірнеше жұмысты қатар жазып жүрді. 
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Соның бірі Ғ.Қалиевпен бірігіп жазып жүрген «Қазақстандағы гагауздар мен 
олардың тілі туралы» деген мақала еді. Бұдан басқа профессор С.Аманжолов 
қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясы туралы екінші кітабын жазуға 
кіріскен.Екінші кітабы көбіне қазақ тілінің тарихына арналмақшы болатын. 
Соңғы жылдары С.Аманжолов Алматының Абай атындағы педагогикалық 
институтындағы тарих-филология факультетінде тілі тарихы курсынан лекция 
оқыды. Қазақ филологиясына үлкен еңбек еткен профессор С.Аманжоловтың 
ғылыми қызметі бағаланып, 1954 жылы ол Қазақ ССР Ғылым академиясының 
корреспондент мүшесі болып сайланды. Профессор С.Аманжолов көпшілікке 
ғылыми және саяси білім тарату ісіне де белсене қатысты. Ол бірнеше жыл бойы 
Қазақ ССР саяси және ғылыми білімдер тарату қоғамының әдебиет секциясын 
басқарып келді. 1949 жыл осы қоғам арқылы «Қазақтың әдеби тілі» деген 
кітапшасын шығарды.С.Аманжолов осы кітапшасында және бұрынғы 
мақалаларында да қазақ тілінің тазалығы үшін күресті. Әдеби тілдің 
қалыптасуына зор еңбек сіңірді. 

Сәрсен Аманжолов – шәкіртті көп дайындаған ұстаз еді. Тек соңғы 
жылдардың өзінде-ақ оның жетекшілігімен талай шәкірттері диссертация жазып, 
ғылым кандидаты дәрежесін алды. Ол көптеген кандидаттық, докторлық 
диссертациялардың бірінші оппоненті болды. Ол өте мейірімді, адал да өткір 
мінезі ақ жарқын, жайдары адам еді. Оның тағы бір ерекше мінезі – 
турашылдығы болатын. Кейбіреулер ғылыми айтыстарда, баспасөз бетінде де 
оған қатты айыптар, жасанды міндер тағып, қорқытса да, олардың бірде-бірінен 
именген емес. Қайта өз пікірінің дұрыстығын сан алуан ғылыми фактілермен 
дәлелдеп шығатын. Сәрсен Аманжолұлы өмірінің соңғы минутына дейін халқы 
үшін қызмет етті. Ол ғылыми және ұстаздық қызметін атқару үстінде, 54 
жасында 1958 жылы 28 январьда мезгілсіз қайтыс болды. Бұл қаза 
жұртшылықтың белін қайыстырып, көзін жасқа толтырған ауыр қаза болды.Осы 
бір ауыр жағдайды ақын Дихан Әбілев жүрек тебіренте айтып берді: 
Қайтейін, дүние, сенің кеңдігіңді,Айтамыз Сәрсеке деп енді кімді?Жаны адал, 
жалын ойлы ғалым ұлын,Ұмытпас ғасыр бойы ел бүгінгі... 
Халқы сүйген көрнекті ғалым, қажымаған ұстаз-педагог, Қазақ ССР Ғылым 
академиясының корреспондент-мүшесі, филология ғылымының докторы, 
профессор С.Аманжоловтың жазған еңбектері қазақ халқының мәдени және 
ғылыми қазынасына қосылған зор үлес болып табылады. Сондықтан оның 
еңбектерін бастырып шығару – бүгінгі ұрпақ үшін кезек күттірмей тұрған міндет 
те, борыш та. Қазақ деген халық барда қазақ ғалымдарының хаты ешқашан 
өлмейді! 
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